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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 276, DE 2014
Fixa o subsídio para os membros do Congresso Nacional, revoga os Decretos Legislativos
nºs 805, de 20 de dezembro de 2010, e 210, de 1º de março de 2013; e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O subsídio mensal dos membros do Congresso Nacional, referido no inciso VII do art. 49 da Constituição Federal, é fixado em R$ 33.763,00 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e três reais).
§ 1º É devida aos membros do Congresso Nacional, no início e no final do mandato, ajuda de custo equivalente ao valor do subsídio, destinada a compensar as despesas com mudança e transporte.
§ 2º A ajuda de custo de que trata o § 1º não será devida ao suplente reconvocado dentro do mesmo
mandato.
Art. 2º A Câmara dos Deputados e o Senado Federal regularão, em conformidade com suas competências, os efeitos decorrentes da aplicação deste Decreto Legislativo.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto Legislativo correrão à conta das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos públicos, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir
de 1º de fevereiro de 2015.
Art. 5º Ficam revogados os Decretos Legislativos nºs 805, de 20 de dezembro de 2010, e 210, de 1º de
março de 2013.
Senado Federal, em 18 de dezembro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 277, DE 2014
Fixa o subsídio para a Presidenta e o Vice-Presidente da República e para os Ministros de Estado e revoga os Decretos Legislativos nºs 805, de 20 de dezembro de 2010, e 210, de 1º de
março de 2013.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O subsídio mensal da Presidenta e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, referido no inciso VIII do art. 49 da Constituição Federal, é fixado em R$ 30.934,70 (trinta mil, novecentos e trinta
e quatro reais e setenta centavos).
Art. 2º O Poder Executivo regulará, em conformidade com suas competências, os efeitos decorrentes da
aplicação deste Decreto Legislativo.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto Legislativo correrão à conta das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos públicos, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir
de 1º de janeiro de 2015.
Art. 5º Ficam revogados os Decretos Legislativos nºs 805, de 20 de dezembro de 2010, e 210, de 1º de
março de 2013.
Senado Federal, em 18 de dezembro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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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 42, DE 2014
Autoriza o Município de Fortaleza – CE a contratar operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até US$ 57.908.000,00 (cinquenta e sete milhões, novecentos e oito mil dólares
norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município de Fortaleza – CE autorizado a contratar operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$
57.908.000,00 (cinquenta e sete milhões, novecentos e oito mil dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos da operação de crédito destinam-se ao financiamento parcial do “Programa
de Transporte Urbano de Fortaleza II”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Município de Fortaleza – CE;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 57.908.000,00 (cinquenta e sete milhões, novecentos e oito mil dólares norte-americanos);
V – modalidade: Mecanismo de Financiamento Flexível;
VI – desembolso: em 5 (cinco) anos, contados a partir da vigência do contrato;
VII – amortização: prestações semestrais, consecutivas e, sempre que possível, iguais, vencendo-se
a primeira até 66 (sessenta e seis) meses após a data de assinatura do contrato, e a última, até 25
(vinte e cinco) anos após essa data;
VIII – juros: exigidos sobre os saldos devedores diários a uma taxa de juros anual fixada para cada
trimestre baseada na Libor mais a margem aplicável para empréstimos do capital ordinário do BID,
enquanto o empréstimo não tiver sido objeto de conversão;
IX – conversão: o mutuário, já devidamente autorizado por esta Resolução, poderá solicitar conversão de moeda e de taxa de juros em qualquer momento durante a vigência do contrato, conforme
disposto contratualmente;
X – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo
não desembolsado do empréstimo, a partir de 60 (sessenta) dias da data de assinatura do contrato; e
XI – despesa de inspeção e supervisão: em determinado semestre, até 1% (um por cento) do valor do
empréstimo, dividido pelo número de semestres compreendidos no prazo original de desembolsos.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos encargos financeiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em função da data de assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia ao Município de Fortaleza – CE
na operação de crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a:
I – celebração de contrato de concessão de contragarantias entre o Município de Fortaleza e a União,
sob a forma de vinculação das cotas de participação do Município na arrecadação da União, segundo
o estabelecido nos arts. 158 e 159, inciso I, alínea “b”, ambos da Constituição Federal, bem como das
receitas próprias do Município a que se refere o art. 156, também da Constituição Federal, e outras
em Direito admitidas;
II – comprovação da situação de adimplemento quanto aos pagamentos de tributos, empréstimos
e financiamentos devidos à União e quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dela
recebidos, nos termos do art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 48, de 2007; e
III – cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso.

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

9

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 18 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 43, DE 2014
Altera o art. 2º da Resolução nº 27, de 2014, que “autoriza o Município de São Luís – MA a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 13.590.000,00 (treze milhões e quinhentos e noventa mil dólares norte-americanos)”.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 2º da Resolução nº 27, de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
V – modalidade: Mecanismo Unimonetário com taxa de juros baseada na Libor;
...........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 18 de dezembro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal
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Ata da 189ª Sessão, Não Deliberativa,
em 18 de dezembro de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jorge Viana, Paulo Paim, Mozarildo Cavalcanti e Anibal Diniz
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 20 horas e 56 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – 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 o Projeto de Lei do Senado nº 3, de 2007 (que tramita em conjunto com o PLS nº 153,
de 2007), seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§3º a 5º, do Regimento Interno (Ofício nº
220/2014-CAE).
É o seguinte o ofício:
Of. no 220/2014/CAE
Brasília, 16 de dezembro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que, em reunião realizada na presente data, no Turno Suplementar, o Substitutivo oferecido ao Projeto de
Lei do Senado no 3 de 2007, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado no 153 de 2007, que
“dispõe sobre as sociedades cooperativas”, foi dado com definitivamente adotado, de acordo com o art. 284
do R.I.S.F..
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
DELIBERAÇÕES DA MESA DO SENADO FEDERAL
Em sua 11ª Reunião, realizada no dia 18 de dezembro de 2014, a Mesa do Senado Federal deliberou sobre as seguintes matérias:
• Pelo deferimento do Requerimento de Informações nº 956, de 2014, nos termos de seu relatório;
• Pela aprovação do Requerimento nº 1.048, de 2014, de tramitação conjunta, das matérias abaixo
relacionadas, agrupadas da seguinte forma:
– Os Projetos de Lei do Senado nº 338, de 2008, e 416, de 2013, passam a tramitar em conjunto
e vão à Comissão de Constituição e Justiça – CCJ, à qual compete emitir decisão terminativa;
Serão cumpridas as determinações da Mesa.
ARQUIVAMENTOS
Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 1.147, de 2014, da CDH, pela rejeição da Sugestão nº 5,
de 2014.
A matéria vai ao arquivo.
Em atendimento à conclusão do Parecer nº 1.146, de 2014, da CDH, a Sugestão nº 14, de 2014 vai ao
Arquivo.
PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS
Relatório nº 5, de 2014, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, de Avaliação de Políticas Públicas sobre Recursos Hídricos para a Agricultura na Região Semiárida Nordestina (Ofício nº 222/2014) (Vide
item 5.1 do Sumário).
É o seguinte o ofício:
Of. nº 222/2014-SACRA
Brasília, 17 de dezembro de 2014
Assunto: Encaminha Relatório apresentado ao Requerimento de avaliação de políticas públicas
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência o Relatório da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, sobre o Requerimento (RRA) no 12, de 2014, que trata da avaliação de políticas públicas sobre recursos hídricos para a região
semiárida nordestina, nos termos da Resolução no 44, de 2013.
Atenciosamente, – Senador Benedito de Lira, Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
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Relatório nº 6, de 2014, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, de Avaliação das Políticas Públicas de Planejamento, Execução e Controle do Crédito Rural no Brasil, com recomendações que serão encaminhadas aos órgãos competentes (Ofício nº 221/2014) (Vide item 5.2 do Sumário).
É o seguinte o ofício:
Of. nº 221/2014-SACRA
Brasília, 17 de dezembro de 2014
Assunto: Encaminha Relatório apresentado ao Requerimento de avaliação de políticas públicas
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência o Relatório da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, sobre o Requerimento (RRA) nº 10, de 2014, que trata da avaliação de políticas públicas sobre o planejamento, execução
e o controle do crédito rural no País, nos termos da Resolução nº 44, de 2013.
Atenciosamente, – Senador Benedito de Lira, Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Ofício nº 121, de 2014, do Presidente da CMA, encaminhando o Relatório Final nº 7, de 2014, da Subcomissão Temporária de Resíduos Sólidos, com recomendações e pela apresentação das seguintes proposições: (Vide item 5.3 do Sumário)
– Projeto de Lei do Senado nº 425, de 2014, que prorroga o prazo para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos de que trata o art. 54 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010;
– Projeto de Lei do Senado nº 426, de 2014– Complementar, que altera a Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, e a Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, para facilitar a celebração
de convênios, acordos, ajustes ou contratos voltados para a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;
– Projeto de Resolução nº 63, de 2014, que altera o art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43, de
2001, para facilitar a contratação de operações de crédito destinadas ao financiamento da disposição
final ambientalmente adequada de rejeitos; e
– Requerimento nº 1.056 de 2014, de informações à Ministra de Estado do Meio Ambiente.
São os seguintes o ofício e as proposições apresentadas:
Of. nº 121/2014/CMA
Brasília, 9 de dezembro de 2014
Assunto: Aprovação do Relatório Final da Subcomissão de Resíduos Sólidos
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 73, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, o plenário da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle aprovou,
nesta data, o relatório final da Subcomissão de Resíduos Sólidos, criada no âmbito desta Comissão pelo Requerimento (RMA) nº 33, de 2013.
Entre outras conclusões e providências, a comissão propõe a apresentação de um Projeto de Lei do Senado, um Projeto de Lei Complementar, um Projeto de Resolução do Senado Federal e um Requerimento de
Informações à Ministra de Estado do Meio Ambiente.
Nestes termos, encaminho o processado a Vossa Excelência para publicação das conclusões apresentadas no relatório final, para autuação das proposições legislativas acima citadas e para registro nos sistemas
informatizados do Senado Federal do encerramento das atividades da Subcomissão de Resíduos Sólidos.
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal.

324

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

325

326

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

327

328

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

329

330

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

331

332

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

333

334

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

335

336

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

337

338

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

339

340

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

341

342

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

343

344

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

345

346

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

347

348

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

349

350

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

351

352

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

353

354

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

355

356

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

357

358

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

359

360

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

361

362

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

363

364

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

365

366

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

367

368

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

369

370

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

371

372

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

373

374

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

375

376

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

377

378

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

379

380

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

381

382

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

383

384

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

385

386

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

387

388

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

389

390

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

391

392

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

393

394

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

395

396

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

397

398

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

399

400

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

401

402

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

403

404

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

405

406

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

407

408

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

409

410

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

411

412

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

413

414

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

415

416

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

417

418

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

419

420

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

421

422

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

423

424

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

425

426

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

427

428

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

429

430

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

431

432

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

433

434

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

435

436

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

437

438

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

439

440

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

441

442

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

443

444

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

445

446

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

447

448

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

449

450

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

451

452

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

453

454

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

455

456

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

457

458

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

459

460

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

461

462

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

463

464

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

465

466

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

467

468

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

469

470

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

471

472

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

473

474

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

475

476

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

477

478

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

479

480

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

481

482

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

483

484

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

485

486

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

487

488

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

489

490

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

491

492

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

493

494

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

495

496

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

497

498

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

499

500

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

501

502

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

503

504

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

505

506

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

507

508

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

509

510

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

511

512

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

513

514

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

515

516

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

517

518

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

519

520

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

521

522

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

523

524

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

525

526

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

527

528

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

529

530

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

531

532

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

533

534

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

535

536

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

537

538

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

539

540

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

541

542

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

543

544

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

545

546

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

547

548

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

549

550

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

551

552

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

553

554

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

555

556

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

557

558

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

559

560

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

561

562

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

563

564

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Os Projetos apresentados ficarão perante a Mesa, durante cinco dias úteis, para recebimento de emendas, nos termos do art. 235, II, f, do Regimento Interno do Senado Federal.
O Requerimento de informações vai à Mesa para decisão.
Relatório nº 8, de 2014, da Comissão de Assuntos Econômicos, de Avaliação Periódica do Sistema Tributário Nacional (Ofício nº 213/2014) (Vide item 5.4 do Sumário).
É o seguinte o ofício:
Of. nº 213/2014/CAE
Brasília, 9 de dezembro de 2014
Assunto: Relatório de Avaliação Periódica da Funcionalidade do Sistema Tributário Nacional
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, em cumprimento ao art. 393-F do Regimento Interno do Senado Federal,
cópia integral do relatório de avaliação periódica da funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, aprovado
na 34ª Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada nesta data.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Relatório nº 9, de 2014, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, de Avaliação de Políticas
Públicas de estruturação dos destinos turísticos brasileiros (Ofício nº 163/2014) (Vide item 5.5 do Sumário).
É o seguinte o ofício:
OF. Nº 163/2014-CDR/PRES
Brasília, 17 de dezembro de 2014
Assunto: Avaliação de Políticas Públicas (RDR nº 6/2014-CDR)
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, informo a Vossa
Excelência que esta Comissão aprovou, na Reunião realizada em 17-12-2014, relatório referente “a avaliação de
políticas públicas no âmbito do Senado Federal” realizada ao longo do ano com base no artigo 96-B do RISF
(Regimento Interno do Senado Federal).
Encaminho o Processado do RDR 6/2014 com as conclusões da avaliação realizada.
Respeitosamente, – Senador Antonio Carlos Valadares, Presidente da Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo – CDR.
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AVISO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
– Nº 1.300/2014, encaminhando cópia do Acórdão nº 3.443/2014, proferido nos autos do TC 019.625/20146, em resposta ao Requerimento nº 720, de 2014, do Senador Inácio Arruda e outros Senadores.
As informações foram encaminhadas, em cópia, ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO Nº 1.053, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, Governos dos Estados Unidos da América e da República de Cuba.
Justificação
Há uma frase, dita há mais de cem anos, por José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco,
farol da diplomacia brasileira, “Um grande sentimento nos anima: o de progredir rapidamente sem quebra das
nossas tradições e sem ofensa dos direitos alheios”.
Ontem, o mundo foi surpreendido pela sábia decisão tomada pelos governos dos Estados Unidos da
América e da República de Cuba de reatar relações diplomáticas após 53 anos de rompimento.
O que se passou em meio século de discórdia ideológica de nada colaborou para a evolução dos povos.
Foi exemplo maldito para toda a humanidade e quem mais sofreu com isso não foram os governos – as catedrais do poder; foi a sua gente, as pessoas – a alma de uma Nação.
Uma longa negociação de 18 meses culminou com um acordo que prevê num primeiro momento a reabertura de embaixadas em Havana e Washington, maior facilidade para viagens e, uma gradual eliminação
do embargo comercial à ilha caribenha.
Vislumbramos no horizonte um novo porvir, não só aquela região, como também para as três Américas,
com mais integração social e econômica, ajuda mútua e respeito às diversidades.
Saudemos os líderes máximos desses dois países: Barack Obama e Raul Castro. Aclamemos o Papa Francisco pelo papel decisivo em encorajar os dois lados a um acordo.
Esse é um dos momentos mais significativos da história contemporânea. Ele será eternamente um símbolo de que: “Sim, nós podemos” e de que “Um outro mundo é possível”.
Estamos apresentando requerimento de Voto de Aplauso ao Presidente Barack Obama e aos Estados
Unidos da América.
Ao Presidente Raul Castro e a grande Nação Cubana.
E ao líder mundial católico, Papa Francisco.
Para tanto, gostaríamos que o presente voto fosse enviado à Embaixada dos Estados Unidos em Brasília,
para Sra. Liliana Ayalde – Embaixadora dos EUA junto á República Federativa do Brasil – SES – Av. das Nações,
Quadra 801, Lote 03– Brasília – DF, CEP. 70403-900.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
(Encaminhe-se.)
REQUERIMENTO Nº 1.054, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, Governos dos Estados Unidos da América e da República de Cuba.
Justificação
Há uma frase, dita há mais de cem anos, por José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco,
farol da diplomacia brasileira, “Um grande sentimento nos anima: o de progredir rapidamente sem quebra das
nossas tradições e sem ofensa dos direitos alheios”.
Ontem, o mundo foi surpreendido pela sábia decisão tomada pelos governos dos Estados Unidos da
América e da República de Cuba de reatar relações diplomáticas após 53 anos de rompimento.
O que se passou em meio século de discórdia ideológica de nada colaborou para a evolução dos povos.
Foi exemplo maldito para toda a humanidade e quem mais sofreu com isso não foram os governos – as catedrais do poder; foi a sua gente, as pessoas – a alma de uma Nação.
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Uma longa negociação de 18 meses culminou com um acordo que prevê num primeiro momento a reabertura de embaixadas em Havana e Washington, maior facilidade para viagens e, uma gradual eliminação
do embargo comercial à ilha caribenha.
Vislumbramos no horizonte um novo porvir, não só aquela região, como também para as três Américas,
com mais integração social e econômica, ajuda mútua e respeito às diversidades.
Saudemos os líderes máximos desses dois países: Barack Obama e Raul Castro. Aclamemos o Papa Francisco pelo papel decisivo em encorajar os dois lados a um acordo.
Esse é um dos momentos mais significativos da história contemporânea. Ele será eternamente um símbolo de que: “Sim, nós podemos” e de que “Um outro mundo é possível”.
Estamos apresentando requerimento de Voto de Aplauso ao Presidente Barack Obama e aos Estados
Unidos da América.
Ao Presidente Raul Castro e a grande Nação Cubana.
E ao líder mundial católico, Papa Francisco.
Para tanto, gostaríamos que o presente voto fosse enviado à Embaixada da República de Cuba, para Sra.
Marielena Ruiz Capote – Embaixadora de Cuba junto à República Federativa do Brasil – Casa 01, SHIS QI 5
Conjunto 18 – Lago Sul – Brasília – DF, CEP. 71615-180.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
(Encaminhe-se)
REQUERIMENTO Nº 1.055, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, Governos dos Estados Unidos da América e da República de Cuba e ao Grande
Líder Católico Papa Francisco.
Justificação
Há uma frase, dita há mais de cem anos, por José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco,
farol da diplomacia brasileira, “Um grande sentimento nos anima: o de progredir rapidamente sem quebra das
nossas tradições e sem ofensa dos direitos alheios”.
Ontem, o mundo foi surpreendido pela sábia decisão tomada pelos governos dos Estados Unidos da
América e da República de Cuba de reatar relações diplomáticas após 53 anos de rompimento.
O que se passou em meio século de discórdia ideológica de nada colaborou para a evolução dos povos.
Foi exemplo maldito para toda a humanidade e quem mais sofreu com isso não foram os governos – as catedrais do poder; foi a sua gente, as pessoas – a alma de uma Nação.
Uma longa negociação de 18 meses culminou com um acordo que prevê num primeiro momento a reabertura de embaixadas em Havana e Washington, maior facilidade para viagens e, uma gradual eliminação
do embargo comercial à ilha caribenha.
Vislumbramos no horizonte um novo porvir, não só aquela região, como também para as três Américas,
com mais integração social e econômica, ajuda mútua e respeito às diversidades.
Saudemos os líderes máximos desses dois países: Barack Obama e Raul Castro. Aclamemos o Papa Francisco pelo papel decisivo em encorajar os dois lados a um acordo.
Esse é um dos momentos mais significativos da história contemporânea. Ele será eternamente um símbolo de que: “Sim, nós podemos” e de que “Um outro mundo é possível”.
Estamos apresentando requerimento de Voto de Aplauso ao Presidente Barack Obama e aos Estados
Unidos da América.
Ao Presidente Raul Castro e a grande Nação Cubana.
E ao líder mundial católico, Papa Francisco.
Para tanto, gostaríamos que o presente voto fosse enviado à CNBB, para Dom Sérgio da Rocha – SE/SUL,
Quadra 801, conjunto “B”, Brasília/DF, CEP 70.200-014.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
(Encaminhe-se.)
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COMUNICAÇÕES
OF/GAB/I/Nº 1.113
Brasília, 18 de dezembro de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Júnior Coimbra passa a participar, na qualidade de
suplente, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar irregularidades envolvendo
a empresa Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS), ocorridas entre os anos de 2005 e 2014 e relacionadas à
compra da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA); ao lançamento de plataforma inacabadas; ao pagamento
de propina a funcionário da estatal; e ao superfaturamento na construção de refinarias, em substituição ao
Deputado João Magalhães.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protesto de estima e consideração. – Deputado Eduardo Cunha,
Líder do PMDB.
(Será feita a substituição solicitada.)
Ofício nº 113, de 2014, do Senador Sérgio Petecão, referente ao Requerimento nº 955, de 2014, por
meio do qual encaminha Relatório de Viagem oficial, como representante do Senado Federal na Conferência
de Viena sobre o Impacto Humanitário de Armas Nucleares, ocorrida no período de 7 a 14 de dezembro de
2014, na Áustria.
O requerimento vai ao arquivo.
OF. Nº 3/2014 – GLDPP
Brasília, 17 de dezembro de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª que indicamos o Senador Benedito de Lira (PP/AL) como líder da Bancada do Partido
Progressista – PP nesta Casa a partir do dia 1º de janeiro de 2015.
Aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senadora Ana Amélia Lemos – Senador Ciro Nogueira – Senador Francisco Dornelles – Senador Ivo Cassol.
OFÍCIO DO PRESIDENTE DA REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA JUNTO AO PARLAMENTO DO MERCOSUL
OF. S/051/2014
Brasília, 18 de dezembro de 2014
Assunto: Relatório Anual de Atividades – Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.
Senhor Secretário-Geral,
Encaminho, em anexo, para conhecimento de Vossa Senhoria e providências necessárias junto aos
órgãos do Congresso Nacional, o Relatório Anual de Atividades da Representação Brasileira no Parlamento
do Mercosul.
Atenciosamente, – Antonio Ferreira Costa Filho, Secretário.
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PROJETOS DE LEI DO SENADO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 421, DE 2014
Revoga os incisos II e III do art. 6º da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, que dispõe sobre
o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM e o Fundo da Marinha
Mercante – FMM, e dá outras providências, para desonerar a navegação de cabotagem.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam revogados os incisos II e III do art. 6º da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do
ano subsequente.
Justificação
O transporte aquaviário de mercadorias é superior ao rodoviário e ao ferroviário em praticamente qualquer critério de comparação: custo, impacto sobre o meio ambiente, risco de acidentes, etc.
O Brasil dispõe de ampla rede hidroviária, composta não apenas por rios navegáveis, mas principalmente
pelo Oceano Atlântico, que permite o acesso a dezenas de portos, situados de norte a sul do País, especialmente quando se considera que o Rio Amazonas apresenta condições análogas de navegabilidade até Manaus.
Enquanto a navegabilidade dos rios depende de uma série de obras, como aprofundamento do leito,
derrocamento e sinalização, o mesmo não ocorre com o Oceano, que é navegável independentemente de
qualquer intervenção humana e não apresenta qualquer limitação de capacidade. As obras necessárias dizem
respeito ao acesso aos portos, que servem tanto a navegação de longo curso quanto a cabotagem.
Apesar de todos esses fatores favoráveis, a navegação de cabotagem é praticamente inexplorada no
Brasil, devido a obstáculos burocráticos e tributários. Um dos obstáculos mais graves e menos justificáveis é a
cobrança do Adicional sobre o Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), contribuição de intervenção no domínio econômico voltada para o fomento à indústria naval.
O AFRMM é cobrado sobre a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro, com alíquotas de 25% (vinte e cinco por cento) na navegação de longo curso;
10% (dez por cento) na navegação de cabotagem; e 40% (quarenta por cento) na navegação fluvial e lacustre,
quando do transporte de granéis líquidos nas regiões Norte e Nordeste.
A cobrança de 10% sobre a o frete da navegação de cabotagem é particularmente perversa porque cria
uma assimetria tributária em favor dos modos rodoviário e ferroviário de transporte de mercadorias. Trata-se
de um caso único de emprego de incentivo fiscal para fomento de atividades mais caras, perigosas e impactantes do meio ambiente!
A navegação de cabotagem pode suprir com folga a demanda de transporte no sentido norte-sul, que
é atualmente atendida por rodovias como a BR-101 e a BR-116. Seu emprego retiraria das estradas milhares de
caminhões, que representam um risco para os demais motoristas e passageiros, comprometem a conservação
do pavimento e a qualidade de vida de áreas urbanas. Além disso, o frete reduzido beneficiaria produtores e
consumidores, viabilizando o barateamento do produto brasileiro, favorecendo o mercado interno e o desenvolvimento econômico.
Destaque-se que, ao contrário de outras obras de infraestrutura, como a duplicação de rodovias e a construção de ferrovias, o emprego da navegação de cabotagem é possível sem praticamente qualquer investimento
novo, pois faz uso de uma hidrovia pronta e de capacidade ilimitada, que é o Oceano Atlântico.
A presente proposição tem por objetivo singelo retirar um dos obstáculos que impedem o pleno uso da
navegação de cabotagem, que é a cobrança do AFRMM. Para tanto, revoga o dispositivo que prevê essa cobrança.
Contamos com o apoio de nossos Pares para essa proposta, que dinamizará a economia nacional, barateará os produtos locais e economizará preciosos recursos do erário.
Sala das Sessões, – Senadora Kátia Abreu.
(À Comissão de Assuntos Econômicos; em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 422, DE 2014
Altera a Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego
aquaviário em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências, e a Lei nº 10.233, de 5
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de junho de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre,
cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras providências, para modernizar o controle do
tráfego marítimo no acesso às instalações portuárias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações, convertendo-se em § 1º o parágrafo único do art. 14:
“Art. 2º.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
XV – Prático – aquaviário que presta serviços de praticagem embarcado;
...........................................................................................................................................................................................” (NR)
“CAPÍTULO III
Do Serviço de Controle de Tráfego Marítimo e da Praticagem
Art. 11-A. O controle do tráfego marítimo, destinado a apoiar e tornar segura a navegação em cada
zona de praticagem, constitui serviço público de caráter essencial.
§1º O serviço de que dispõe o caput poderá ser prestado diretamente ou mediante concessão e sua
utilização está sujeita ao pagamento de tarifa.
§ 2º A concessão de que trata o §1º poderá ser realizada em conjunto com a concessão de porto
organizado de que trata a Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013.”
“Art. 13. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 4º A autoridade marítima pode habilitar Comandantes de navios a conduzir a embarcação sob seu
comando no interior de zona de praticagem específica ou em parte dela, os quais serão considerados como práticos nesta situação exclusiva.” (NR)
“Art. 14. ....................................................................................................................................................................................
§ 1º ............................................................................................................................................................................................
I – estabelecer o número mínimo de práticos necessário para cada zona de praticagem;
....................................................................................................................................................................................................
§ 2º É vedado o estabelecimento de um número máximo de práticos em atividade em cada zona
de praticagem.” (NR)
“Art 15-A. A autorização de tráfego em águas brasileiras pela autoridade marítima será condicionada
à adimplência em relação aos serviços de que trata este Capítulo.”
Art. 2º O art. 27 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XXVIII:
“Art. 27. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
XXVIII – fixar o preço máximo do serviço de praticagem, em cada zona de praticagem.
............................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica revogado o inciso II do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997.
Justificação
O projeto que ora apresentamos visa a modernizar o controle do tráfego marítimo na área dos portos.
Para isso, estamos criando a figura do controle do tráfego marítimo em cada zona portuária, que será
responsável – de forma análoga ao que acontece com a navegação aérea – pelo controle e organização do tráfego nessa área, determinando e informando às embarcações, por exemplo, a ordem de entrada nos canais de
acesso, as correntes que estão ocorrendo, entre outras informações relevantes para a segurança da navegação.
Este serviço poderá ser executado diretamente pelo Estado, ou outorgado para a iniciativa privada, inclusive
podendo ser coincidente com a concessão do porto organizado.
Propomos também que quaisquer comandantes de navios, independente de sua bandeira, possam se
habilitar como práticos, desde que cumpram as exigências emanadas pela autoridade marítima, da mesma
forma que quaisquer dos outros candidatos a essa função.
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Vedamos, além disso, uma limitação máxima à quantidade de práticos que a autoridade marítima pode
habilitar, de forma a aumentar a concorrência na prestação desse serviço.
Outro ponto que é alterado é o condicionamento da navegação em águas brasileiras à adimplência do
armador em relação ao pagamento das tarifas devidas ao auxílio à navegação. Trata-se de pleito antigo dos
práticos, que por força do art. 15 da LESTA (Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário), não podem se recusar a
prestar seu serviço, mesmo que não tenham recebido seu devido pagamento. Ocorre que, em alguns casos,
empresas inidôneas deixam de cumprir suas obrigações financeiras, e são dificilmente responsabilizadas, já
que seus verdadeiros titulares encontram-se protegidas por arranjos jurídicos que escondem sua identidade
por meio de holdings contra as quais os práticos dificilmente podem mover ações de ressarcimento por não
estarem sediadas no Brasil. Com nossa proposta, entretanto, a autoridade marítima poderá exigir o pagamento
antes de autorizar o tráfego da embarcação em águas brasileiras para entrada ou saída dos portos.
Por fim, regulação econômica não deve ser atribuição da autoridade marítima, que deve exercer funções
concernentes aos aspectos de segurança da navegação. No caso específico da navegação, regulação econômica
é uma atribuição claramente associada à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), e as alterações
que propomos visam apenas a eliminar dúvidas quanto a esse aspecto.
São esses, portanto, os motivos que nos levam a propor as alterações que ora apresentamos, e que acreditamos terão o condão de reduzir o Custo Brasil, ao mesmo tempo em que aumentará a segurança da navegação em águas brasileiras.
Sala das Sessões, – Senadora Kátia Abreu.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.537, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1997
Regulamento
Vide Decreto nº 5.129, de 2004
Dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional e dá outras
providências.
O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1° A segurança da navegação, nas águas sob jurisdição nacional, rege-se por esta Lei.
§ 1° As embarcações brasileiras, exceto as de guerra, os tripulantes, os profissionais não-tripulantes e os
passageiros nelas embarcados, ainda que fora das águas sob jurisdição nacional, continuam sujeitos ao previsto nesta Lei, respeitada, em águas estrangeiras, a soberania do Estado costeiro.
§ 2° As embarcações estrangeiras e as aeronaves na superfície das águas sob jurisdição nacional estão
sujeitas, no que couber, ao previsto nesta Lei.
Art. 2° Para os efeitos desta Lei, ficam estabelecidos os seguintes conceitos e definições:
I – Amador – todo aquele com habilitação certificada pela autoridade marítima para operar embarcações
de esporte e recreio, em caráter não-profissional;
II – Aquaviário – todo aquele com habilitação certificada pela autoridade marítima para operar embarcações em caráter profissional;
III – Armador – pessoa física ou jurídica que, em seu nome e sob sua responsabilidade, apresta a embarcação com fins comerciais, pondo-a ou não a navegar por sua conta;
IV – Comandante (também denominado Mestre, Arrais ou Patrão) – tripulante responsável pela operação e manutenção de embarcação, em condições de segurança, extensivas à carga, aos tripulantes e às demais
pessoas a bordo;
V – Embarcação – qualquer construção, inclusive as plataformas flutuantes e, quando rebocadas, as fixas,
sujeita a inscrição na autoridade marítima e suscetível de se locomover na água, por meios próprios ou não,
transportando pessoas ou cargas;
VI – Inscrição da embarcação – cadastramento na autoridade marítima, com atribuição do nome e do
número de inscrição e expedição do respectivo documento de inscrição;
VII – Inspeção Naval – atividade de cunho administrativo, que consiste na fiscalização do cumprimento
desta Lei, das normas e regulamentos dela decorrentes, e dos atos e resoluções internacionais ratificados pelo
Brasil, no que se refere exclusivamente à salvaguarda da vida humana e à segurança da navegação, no mar
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aberto e em hidrovias interiores, e à prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas
fixas ou suas instalações de apoio;
VIII – Instalação de apoio – instalação ou equipamento, localizado nas águas, de apoio à execução das
atividades nas plataformas ou terminais de movimentação de cargas;
IX – Lotação – quantidade máxima de pessoas autorizadas a embarcar;
X – Margens das águas – as bordas dos terrenos onde as águas tocam, em regime de cheia normal sem
transbordar ou de preamar de sizígia;
XI – Navegação em mar aberto – a realizada em águas marítimas consideradas desabrigadas;
XII – Navegação Interior – a realizada em hidrovias interiores, assim considerados rios, lagos, canais, lagoas, baías, angras, enseadas e áreas marítimas consideradas abrigadas;
XIII – Passageiro – todo aquele que, não fazendo parte da tripulação nem sendo profissional não-tripulante prestando serviço profissional a bordo, é transportado pela embarcação;
XIV – Plataforma – instalação ou estrutura, fixa ou flutuante, destinada às atividades direta ou indiretamente relacionadas com a pesquisa, exploração e explotação dos recursos oriundos do leito das águas interiores e seu subsolo ou do mar, inclusive da plataforma continental e seu subsolo;
XV – Prático – aquaviário não-tripulante que presta serviços de praticagem embarcado;
XVI – Profissional não-tripulante – todo aquele que, sem exercer atribuições diretamente ligadas à operação da embarcação, presta serviços eventuais a bordo;
XVII – Proprietário – pessoa física ou jurídica, em nome de quem a propriedade da embarcação é inscrita
na autoridade marítima e, quando legalmente exigido, no Tribunal Marítimo;
XVIII – Registro de Propriedade da Embarcação – registro no Tribunal Marítimo, com a expedição da Provisão de Registro da Propriedade Marítima;
XIX – Tripulação de Segurança – quantidade mínima de tripulantes necessária a operar, com segurança,
a embarcação;
XX – Tripulante – aquaviário ou amador que exerce funções, embarcado, na operação da embarcação;
XXI – Vistoria – ação técnico-administrativa, eventual ou periódica, pela qual é verificado o cumprimento
de requisitos estabelecidos em normas nacionais e internacionais, referentes à prevenção da poluição ambiental e às condições de segurança e habitabilidade de embarcações e plataformas.
Art. 3º Cabe à autoridade marítima promover a implementação e a execução desta Lei, com o propósito
de assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação, no mar aberto e hidrovias interiores,
e a prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio.
Parágrafo único. No exterior, a autoridade diplomática representa a autoridade marítima, no que for
pertinente a esta Lei.
Art. 4° São atribuições da autoridade marítima:
I – elaborar normas para:
a) habilitação e cadastro dos aquaviários e amadores;
b) tráfego e permanência das embarcações nas águas sob jurisdição nacional, bem como sua entrada e
saída de portos, atracadouros, fundeadouros e marinas;
c) realização de inspeções navais e vistorias;
d) arqueação, determinação da borda livre, lotação, identificação e classificação das embarcações;
e) inscrição das embarcações e fiscalização do Registro de Propriedade;
f) cerimonial e uso dos uniformes a bordo das embarcações nacionais;
g) registro e certificação de helipontos das embarcações e plataformas, com vistas à homologação por
parte do órgão competente;
h) execução de obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e às margens das águas sob
jurisdição nacional, no que concerne ao ordenamento do espaço aquaviário e à segurança da navegação, sem
prejuízo das obrigações frente aos demais órgãos competentes;
i) cadastramento e funcionamento das marinas, clubes e entidades desportivas náuticas, no que diz
respeito à salvaguarda da vida humana e à segurança da navegação no mar aberto e em hidrovias interiores;
j) cadastramento de empresas de navegação, peritos e sociedades classificadoras;
l) estabelecimento e funcionamento de sinais e auxílios à navegação;
m) aplicação de penalidade pelo Comandante;
II – regulamentar o serviço de praticagem, estabelecer as zonas de praticagem em que a utilização do
serviço é obrigatória e especificar as embarcações dispensadas do serviço;
III – determinar a tripulação de segurança das embarcações, assegurado às partes interessadas o direito
de interpor recurso, quando discordarem da quantidade fixada;
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IV – determinar os equipamentos e acessórios que devam ser homologados para uso a bordo de embarcações e plataformas e estabelecer os requisitos para a homologação;
V – estabelecer a dotação mínima de equipamentos e acessórios de segurança para embarcações e plataformas;
VI – estabelecer os limites da navegação interior;
VII – estabelecer os requisitos referentes às condições de segurança e habitabilidade e para a prevenção
da poluição por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio;
VIII – definir áreas marítimas e interiores para constituir refúgios provisórios, onde as embarcações possam fundear ou varar, para execução de reparos;
IX – executar a inspeção naval;
X – executar vistorias, diretamente ou por intermédio de delegação a entidades especializadas.
Art. 4o-A. Sem prejuízo das normas adicionais expedidas pela autoridade marítima, é obrigatório o uso
de proteção no motor, eixo e quaisquer outras partes móveis das embarcações que possam promover riscos à
integridade física dos passageiros e da tripulação. (Incluído pela Lei nº 11.970, de 2009)
§ 1o O tráfego de embarcação sem o cumprimento do disposto no caput deste artigo sujeita o infrator
às medidas administrativas previstas nos incisos I e II do caput do art. 16, bem como às penalidades previstas
no art. 25, desta Lei. (Incluído pela Lei nº 11.970, de 2009)
§ 2o Em caso de reincidência, a penalidade de multa será multiplicada por 3 (três), além de ser apreendida a embarcação e cancelado o certificado de habilitação. (Incluído pela Lei nº 11.970, de 2009)
§ 3o A aplicação das medidas administrativas e das penalidades previstas neste artigo não exime o infrator da devida responsabilização nas esferas cível e criminal. (Incluído pela Lei nº 11.970, de 2009)
Art. 5° A embarcação estrangeira, submetida à inspeção naval, que apresente irregularidades na documentação ou condições operacionais precárias, representando ameaça de danos ao meio ambiente, à tripulação, a terceiros ou à segurança do tráfego aquaviário, pode ser ordenada a:
I – não entrar no porto;
II – não sair do porto;
III – sair das águas jurisdicionais;
IV – arribar em porto nacional.
Art. 6° A autoridade marítima poderá delegar aos municípios a fiscalização do tráfego de embarcações
que ponham em risco a integridade física de qualquer pessoa nas áreas adjacentes às praias, quer sejam marítimas, fluviais ou lacustres.
CAPÍTULO II
Do Pessoal
Art. 7° Os aquaviários devem possuir o nível de habilitação estabelecido pela autoridade marítima para
o exercício de cargos e funções a bordo das embarcações.
Parágrafo único. O embarque e desembarque do tripulante submete-se às regras do seu contrato de
trabalho.
Art. 8º Compete ao Comandante:
I – cumprir e fazer cumprir a bordo, a legislação, as normas e os regulamentos, bem como os atos e as
resoluções internacionais ratificados pelo Brasil;
II – cumprir e fazer cumprir a bordo, os procedimentos estabelecidos para a salvaguarda da vida humana, para a preservação do meio ambiente e para a segurança da navegação, da própria embarcação e da carga;
III – manter a disciplina a bordo;
IV – proceder:
a) à lavratura, em viagem, de termos de nascimento e óbito ocorridos a bordo, nos termos da legislação
específica;
b) ao inventário e à arrecadação dos bens das pessoas que falecerem a bordo, entregando-os à autoridade competente, nos termos da legislação específica;
c) à realização de casamentos e aprovação de testamentos in extremis, nos termos da legislação específica;
V – comunicar à autoridade marítima:
a) qualquer alteração dos sinais náuticos de auxílio à navegação e qualquer obstáculo ou estorvo à navegação que encontrar;
b) acidentes e fatos da navegação ocorridos com sua embarcação;
c) infração desta Lei ou das normas e dos regulamentos dela decorrentes, cometida por outra embarcação.
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Parágrafo único. O descumprimento das disposições contidas neste artigo sujeita o Comandante, nos
termos do art. 22 desta Lei, às penalidades de multa ou suspensão do certificado de habilitação, que podem
ser cumulativas.
Art. 9° Todas as pessoas a bordo estão sujeitas à autoridade do Comandante.
Art. 10. O Comandante, no exercício de suas funções e para garantia da segurança das pessoas, da embarcação e da carga transportada, pode:
I – impor sanções disciplinares previstas na legislação pertinente;
II – ordenar o desembarque de qualquer pessoa;
III – ordenar a detenção de pessoa em camarote ou alojamento, se necessário com algemas, quando imprescindível para a manutenção da integridade física de terceiros, da embarcação ou da carga;
IV – determinar o alijamento de carga.
Art. 11. O Comandante, no caso de impedimento, é substituído por outro tripulante, segundo a precedência hierárquica, estabelecida pela autoridade marítima, dos cargos e funções a bordo das embarcações.
CAPÍTULO III
Do Serviço de Praticagem
Art. 12. O serviço de praticagem consiste no conjunto de atividades profissionais de assessoria ao Comandante requeridas por força de peculiaridades locais que dificultem a livre e segura movimentação da embarcação.
Art. 13. O serviço de praticagem será executado por práticos devidamente habilitados, individualmente,
organizados em associações ou contratados por empresas.
§ 1º A inscrição de aquaviários como práticos obedecerá aos requisitos estabelecidos pela autoridade
marítima, sendo concedida especificamente para cada zona de praticagem, após a aprovação em exame e estágio de qualificação.
§ 2º A manutenção da habilitação do prático depende do cumprimento da freqüência mínima de manobras estabelecida pela autoridade marítima.
§ 3º É assegurado a todo prático, na forma prevista no caput deste artigo, o livre exercício do serviço de
praticagem.
§ 4º A autoridade marítima pode habilitar Comandantes de navios de bandeira brasileira a conduzir a
embarcação sob seu comando no interior de zona de praticagem específica ou em parte dela, os quais serão
considerados como práticos nesta situação exclusiva.
Art. 14. O serviço de praticagem, considerado atividade essencial, deve estar permanentemente disponível nas zonas de praticagem estabelecidas.
Parágrafo único. Para assegurar o disposto no caput deste artigo, a autoridade marítima poderá:
I – estabelecer o número de práticos necessário para cada zona de praticagem;
II – fixar o preço do serviço em cada zona de praticagem;
III – requisitar o serviço de práticos.
Art. 15. O prático não pode recusar-se à prestação do serviço de praticagem, sob pena de suspensão do
certificado de habilitação ou, em caso de reincidência, cancelamento deste.
CAPÍTULO IV
Das Medidas Administrativas
Art. 16. A autoridade marítima pode adotar as seguintes medidas administrativas:
I – apreensão do certificado de habilitação;
II – apreensão, retirada do tráfego ou impedimento da saída de embarcação;
III – embargo de construção, reparo ou alteração das características de embarcação;
IV – embargo da obra;
V – embargo de atividade de mineração e de benfeitorias realizadas.
§ 1° A imposição das medidas administrativas não elide as penalidades previstas nesta Lei, possuindo
caráter complementar a elas.
§ 2° As medidas administrativas serão suspensas tão logo sanados os motivos que ensejaram a sua imposição.
Art. 17. A embarcação apreendida deve ser recolhida a local determinado pela autoridade marítima.
§ 1° A autoridade marítima designará responsável pela guarda de embarcação apreendida, o qual poderá ser seu proprietário, armador, ou preposto.
§ 2° A irregularidade determinante da apreensão deve ser sanada no prazo de noventa dias, sob pena
de a embarcação ser leiloada ou incorporada aos bens da União.
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Art. 18. O proprietário, armador ou preposto responde, nesta ordem, perante à autoridade marítima,
pelas despesas relativas ao recolhimento e guarda da embarcação apreendida.
Art. 19. Os danos causados aos sinais náuticos sujeitam o causador a repará-los ou indenizar as despesas
de quem executar o reparo, independentemente da penalidade prevista.
Art. 20. A autoridade marítima sustará o andamento de qualquer documento ou ato administrativo de
interesse de quem estiver em débito decorrente de infração desta Lei, até a sua quitação.
Art. 21. O procedimento para a aplicação das medidas administrativas obedecerá ao disposto no Capítulo V.
Parágrafo único. Para salvaguarda da vida humana e segurança da navegação, a autoridade marítima
poderá aplicar as medidas administrativas liminarmente.
CAPÍTULO V
Das Penalidades
Art. 22. As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo, que se inicia com o auto
de infração, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Art. 23. Constatada infração, será lavrado Auto de Infração pela autoridade competente designada pela
autoridade marítima.
§ 1º Cópia do Auto de Infração será entregue ao infrator, que disporá de quinze dias úteis, contados da
data de recebimento do Auto, para apresentar sua defesa.
§ 2º Será considerado revel o infrator que não apresentar sua defesa.
Art. 24. A autoridade a que se refere o artigo anterior disporá de trinta dias para proferir sua decisão,
devidamente fundamentada.
§ 1º Da decisão a que se refere o caput deste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de
cinco dias úteis, contado da data da respectiva notificação, dirigido à autoridade superior designada pela autoridade marítima, que proferirá decisão no prazo e forma previstos no caput.
§ 2º Em caso de recurso contra a aplicação da pena de multa, será exigido o depósito prévio do respectivo valor, devendo o infrator juntar, ao recurso, o correspondente comprovante.
Art. 25. As infrações são passíveis das seguintes penalidades:
I – multa;
II – suspensão do certificado de habilitação;
III – cancelamento do certificado de habilitação;
IV – demolição de obras e benfeitorias.
Parágrafo único. As penalidades previstas nos incisos I e IV poderão ser cumuladas com qualquer das outras.
Art. 26. O Poder Executivo fixará anualmente o valor das multas, considerando a gravidade da infração.
Art. 27. A pena de suspensão não poderá ser superior a doze meses.
Art. 28. Decorridos dois anos de imposição da pena de cancelamento, o infrator poderá requerer a sua
reabilitação, submetendo-se a todos os requisitos estabelecidos para a certificação de habilitação.
Art. 29. A demolição, ordenada pela autoridade marítima, de obra ou benfeitoria será realizada pelo infrator, que arcará também com as despesas referentes à recomposição do local, restaurando as condições anteriormente existentes para a navegação.
Parágrafo único. A autoridade marítima poderá providenciar diretamente a demolição de obra e a recomposição do local, por seus próprios meios ou pela contratação de terceiros, às expensas do infrator.
Art. 30. São circunstâncias agravantes:
I – reincidência;
II – emprego de embarcação na prática de ato ilícito;
III – embriaguez ou uso de outra substância entorpecente ou tóxica;
IV – grave ameaça à integridade física de pessoas.
Art. 31. A aplicação das penalidades para as infrações das normas baixadas em decorrência do disposto
na alínea b do inciso I do art. 4° desta Lei, cometidas nas áreas adjacentes às praias, far-se-á:
I – na hipótese prevista no art. 6º desta Lei, pelos órgãos municipais competentes, no caso da pena de
multa, sem prejuízo das penalidades previstas nas leis e posturas municipais;
II – pela autoridade competente designada pela autoridade marítima, nos demais casos.
Art. 32. Ressalvado o disposto no § 2º do art. 24 desta Lei, o infrator disporá do prazo de quinze dias corridos, a contar da intimação, para pagar a multa.
Art. 33. Os acidentes e fatos da navegação, definidos em lei específica, aí incluídos os ocorridos nas plataformas, serão apurados por meio de inquérito administrativo instaurado pela autoridade marítima, para posterior julgamento no Tribunal Marítimo.
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Parágrafo único. Nos casos de que trata este artigo, é vedada a aplicação das sanções previstas nesta Lei
antes da decisão final do Tribunal Marítimo, sempre que uma infração for constatada no curso de inquérito
administrativo para apurar fato ou acidente da navegação, com exceção da hipótese de poluição das águas.
Art. 34. Respondem solidária e isoladamente pelas infrações desta Lei:
I – no caso de embarcação, o proprietário, o armador ou preposto;
II – o proprietário ou construtor da obra;
III – a pessoa física ou jurídica proprietária de jazida ou que realizar pesquisa ou lavra de minerais;
IV – o autor material.
Art. 35. As multas, exceto as previstas no inciso I do art. 31, serão arrecadadas pela autoridade marítima,
sendo o montante auferido empregado nas atividades de fiscalização desta Lei e das normas decorrentes.
CAPÍTULO VI
Disposições Finais e Transitórias
Art. 36. As normas decorrentes desta Lei obedecerão, no que couber, aos atos e resoluções internacionais
ratificados pelo Brasil, especificamente aos relativos à salvaguarda da vida humana nas águas, à segurança da
navegação e ao controle da poluição ambiental causada por embarcações.
Art. 37. A argüição contra normas ou atos baixados em decorrência desta Lei será encaminhada à autoridade que os aprovou e, em grau de recurso, à autoridade à qual esta estiver subordinada.
Art. 38. As despesas com os serviços a serem prestados pela autoridade marítima, em decorrência da
aplicação desta Lei, tais como vistorias, testes e homologação de equipamentos, pareceres, perícias, emissão
de certificados e outros, serão indenizadas pelos interessados.
Parágrafo único. Os emolumentos previstos neste artigo terão seus valores estipulados pela autoridade
marítima e serão pagos no ato da solicitação do serviço.
Art. 39. A autoridade marítima é exercida pelo Ministério da Marinha.
Art. 40. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de cento e oitenta dias, contado a partir da
data de sua publicação.
Art. 41. Esta Lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.
Art. 42. Revogam-se o Decreto-Lei n° 2.161, de 30 de abril de 1940; os §§ 1° e 2° do art. 3°, o art. 5° e os
arts. 12 a 23 do Decreto-Lei n° 2.538, de 27 de agosto de 1940; o Decreto-Lei n° 3.346, de 12 de junho de 1941;
o Decreto-Lei n° 4.306, de 18 de maio de 1942; o Decreto-Lei n° 4.557, de 10 de agosto de 1942; a Lei n° 5.838,
de 5 de dezembro de 1972; e demais disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1997, 176º da Independência e 109º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Mauro Cesar Rodrigues Pereira – Eliseu Padilha – Raimundo Brito – Gustavo Krause.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.12.1997

(À Comissão de Serviços de Infraestrutura; em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 423, DE 2014
Isenta de tributos a importação de embarcações, máquinas para leme de embarcações e hélices de embarcações e suas pás, bem como altera a Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, para
isentar os adubos (fertilizantes) do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A importação de embarcações para o transporte de mercadorias ou para o transporte de pessoas
e de mercadorias, de motores para propulsão de embarcações, de máquinas de leme para embarcações e de
hélices para embarcações e suas pás, respectivamente identificados pelos códigos NCM 8901.90.00, 8904.00.00,
8408.10, 8479.89.92 e 8487.10.00 é isenta dos seguintes tributos:
I – Imposto de Importação;
II – Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (PIS/PASEP – Importação);
III – Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens
Estrangeiros ou Serviços do Exterior – (COFINS-Importação).
Art. 2º O art. 14 da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, passa a vigorar com a seguinte alteração:
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“Art. 14. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
VIII – de adubos (fertilizantes) classificados no capítulo 31 da Tipi.
..........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A estagnação da navegação de cabotagem no Brasil é lamentável e causa graves prejuízos ao País. Os
números comprovam que o modal, naturalmente acessível pelo vasto litoral brasileiro, tem perdido importância relativa ao longo dos anos. Muitas são as razões para a queda, entre as quais o alto custo de renovação e
ampliação da frota. Isso porque, embora conte com os incentivos do Fundo de Marinha Mercante e com linhas
de financiamento, as embarcações produzidas no Brasil apresentam preço entre 50% e 90% mais elevado que
as fabricadas nos principais polos navais do mundo. Isso sem considerar que os navios aqui construídos são
isentos de PIS/Pasep, COFINS e ICMS. Contudo, o armador brasileiro enfrenta forte restrição para a compra de
embarcações no exterior, já que não pode lançar mão dos recursos do Fundo de Marinha Mercante, além de a
compra sofrer forte tributação. O nosso projeto contém importante contribuição para reduzir essa assimetria.
Hoje, a carga tributária total incidente sobre a importação de um navio novo representa 41% do valor de
contrato (a importação de navios usados é proibida). Dos tributos incidentes, o mais oneroso é o ICMS. Como a
sua base de cálculo é o somatório do valor aduaneiro do imposto de importação (II) e do próprio ICMS (cálculo
“por dentro”), este imposto, na carga tributária total, corresponde a 38%, seguido do II, com 34%, e da COFINS
e do PIS/Pasep, que, juntos, representam 28%.
O presente projeto tenciona fomentar a renovação da frota mercante por meio da isenção dos principais
tributos federais incidentes sobre a importação de navios e suas principais partes.
Importante ressaltar que não foi incluída no projeto isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), já que a alíquota de IPI incidente na importação de navios é zero, em razão de a construção naval doméstica gozar de igual tratamento.
Infelizmente, em relação ao ICMS, nada pode ser feito no âmbito federal, por força da autonomia de que
gozam os Estados em relação a esse tributo, atribuído pela Constituição à competência estadual.
Igualmente importante, o art. 2º da proposição cria hipótese de isenção do Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) para os adubos (fertilizantes). A medida pretende reduzir os elevados
custos do tributo sobre a agricultura brasileira, tendo em vista que, segundo informações da Associação dos
Misturadores de Adubos do Brasil (AMA Brasil), em 2012, o total despendido com o pagamento do AFRMM em
fertilizantes pode ser estimado de R$ 547,31 milhões de reais. Essa cifra representa cerca de 1,65% dos custos
totais da agricultura. Tamanha transferência de recursos da agricultura para a indústria de construção naval
não se justifica, haja vista os elevados preços que continuam a ser praticados por aquela indústria.
Dada a importância das medidas propostas para dois segmentos estratégicos da economia nacional,
pedimos a atenção e o apoio dos nobres colegas para o aperfeiçoamento e aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, – Senadora Kátia Abreu.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.893, DE 13 DE JULHO DE 2004
Vide Decreto nº 5.269, de 2004
Mensagem de veto
Regulamento
Conversão da MPv nº 177, de 2004
Texto compilado
Dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM e o Fundo
da Marinha Mercante – FMM, e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei estabelece normas sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante –
AFRMM e o Fundo da Marinha Mercante – FMM.
Art. 2o Para os efeitos desta Lei:
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I – porto é o atracadouro, o terminal, o fundeadouro ou qualquer outro local que possibilite o carregamento e o descarregamento de carga;
II – navegação de longo curso é aquela realizada entre portos brasileiros e portos estrangeiros, sejam
marítimos, fluviais ou lacustres;
III – navegação de cabotagem é aquela realizada entre portos brasileiros, utilizando exclusivamente a
via marítima ou a via marítima e as interiores;
IV – navegação fluvial e lacustre é aquela realizada entre portos brasileiros, utilizando exclusivamente
as vias interiores;
V – granel é a mercadoria embarcada, sem embalagem ou acondicionamento de qualquer espécie, diretamente nos compartimentos da embarcação ou em caminhões-tanque sobre a embarcação;
VI – empresa brasileira de navegação é a pessoa jurídica constituída segundo as leis brasileiras, com sede
no País, que tenha por objeto o transporte aquaviário, autorizada a operar pelo órgão competente;
VII – estaleiro brasileiro é a pessoa jurídica constituída segundo as leis brasileiras, com sede no País, que
tenha por objeto a indústria de construção e reparo navais; e
VIII – jumborização é o aumento de uma embarcação.
Parágrafo único. Considera-se também como empresa brasileira de navegação o órgão ou entidade que
integre a administração pública estatal direta ou indireta ou esteja sob controle acionário de qualquer entidade
estatal, autorizada a executar as atividades de transporte aquaviário.
Art. 3o O AFRMM, instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 2.404, de 23 de dezembro de 1987, destina-se
a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, e constitui fonte básica do FMM.
§ 1o Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a administração das atividades relativas à cobrança, fiscalização, arrecadação, rateio, restituição e concessão de incentivos do AFRMM. (Incluído pela Medida
Provisória nº 545, de 2011)
§ 1o Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a administração das atividades relativas a cobrança,
fiscalização, arrecadação, rateio, restituição e concessão de incentivos do AFRMM. (Incluído pela Lei nº 12.599,
de 2012) (Produção de efeito)
§ 1o Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a administração das atividades relativas a cobrança, fiscalização, arrecadação, restituição e concessão de incentivos do AFRMM previstos em lei. (Redação dada
pela Lei nº 12.788, de 2013)
§ 2o O AFRMM sujeita-se às normas relativas ao processo administrativo fiscal de determinação e exigência do crédito tributário e de consulta, de que tratam o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972 e os arts. 48
a 50 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Medida Provisória nº 545, de 2011)
§ 2o O AFRMM sujeita-se às normas relativas ao processo administrativo fiscal de determinação e exigência do crédito tributário e de consulta, de que tratam o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e os arts.
48 a 50 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá os atos necessários ao exercício da competência
a que se refere o § 1o. (Incluído pela Medida Provisória nº 545, de 2011)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá os atos necessários ao exercício da competência
a que se refere o § 1o. (Incluído pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
§ 4o Os créditos orçamentários necessários para o desempenho das atividades citadas no § 1o serão
transferidos para a Unidade Orçamentária da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para sua efetiva execução
de acordo com os valores aprovados na respectiva lei orçamentária anual – LOA. (Incluído pela Lei nº 12.788,
de 2013)
Art. 4o O fato gerador do AFRMM é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em
porto brasileiro.
Parágrafo único. O AFRMM não incide sobre a navegação fluvial e lacustre, exceto sobre cargas de granéis líquidos, transportadas no âmbito das regiões Norte e Nordeste.
Parágrafo único. O AFRMM não incide sobre: (Redação dada pela Lei nº 12.788, de 2013)
I – a navegação fluvial e lacustre, exceto sobre cargas de granéis líquidos, transportadas no âmbito das
Regiões Norte e Nordeste; e (Incluído pela Lei nº 12.788, de 2013)
II – o frete relativo ao transporte de mercadoria submetida à pena de perdimento. (Incluído pela Lei nº
12.788, de 2013)
Art. 5o O AFRMM incide sobre o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro.

696

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

§ 1o Para os fins desta Lei, entende-se por remuneração do transporte aquaviário a remuneração para o
transporte da carga porto a porto, incluídas todas as despesas portuárias com a manipulação de carga, constantes do conhecimento de embarque ou da declaração de que trata o § 2o do art. 6o desta Lei, anteriores e
posteriores a esse transporte, e outras despesas de qualquer natureza a ele pertinentes.
§ 2o O somatório dos fretes dos conhecimentos de embarque desmembrados não pode ser menor que
o frete do conhecimento de embarque que os originou.
Art. 6o O AFRMM será calculado sobre a remuneração do transporte aquaviário, aplicando-se as seguintes alíquotas:
I – 25% (vinte e cinco por cento) na navegação de longo curso;
II – 10% (dez por cento) na navegação de cabotagem; e
III – 40% (quarenta por cento) na navegação fluvial e lacustre, quando do transporte de granéis líquidos
nas regiões Norte e Nordeste.
§ 1o O conhecimento de embarque é o documento hábil para comprovação do valor da remuneração
do transporte aquaviário.
§ 2o Nos casos em que não houver a obrigação de emissão do conhecimento de embarque, o valor da
remuneração do transporte aquaviário, para fins de cálculo do AFRMM, será apurado por declaração do contribuinte.
§ 3o Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro que efetuarem transbordo ou baldeação em um
ou mais portos nacionais não incidirá novo AFRMM referente ao transporte entre os citados portos, se este já
tiver sido calculado desde a sua origem até seu destino final.
Art. 7o Os dados imprescindíveis ao controle da arrecadação do AFRMM, oriundos do conhecimento de
embarque e da declaração de que trata o § 2o do art. 6o desta Lei, referentes às mercadorias a serem desembarcadas no porto de descarregamento, independentemente do local previsto para a sua nacionalização, inclusive aquelas em trânsito para o exterior, deverão ser disponibilizados por intermédio do responsável pelo
transporte aquaviário ao Ministério dos Transportes, antes do início efetivo da operação de descarregamento
da embarcação. (Vide Medida Provisória nº 320, 2006)
Parágrafo único. Deverão também ser disponibilizados ao Ministério dos Transportes, por intermédio do
responsável pelo transporte aquaviário, os dados referentes à:
I – exportação na navegação de longo curso, inclusive na navegação fluvial e lacustre de percurso internacional, após o término da operação de carregamento da embarcação; e
II – navegação interior de percurso nacional, quando não ocorrer a incidência do AFRMM, no porto de
descarregamento da embarcação.
§ 1o Deverão também ser disponibilizados ao Ministério dos Transportes, por intermédio do responsável
pelo transporte aquaviário, os dados referentes à: (Redação dada pela Medida Provisória nº 320, 2006) (Sem
eficácia)
I – exportação na navegação de longo curso, inclusive na navegação fluvial e lacustre de percurso internacional, após o término da operação de carregamento da embarcação; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 320, 2006) (Sem eficácia)
II – navegação interior de percurso nacional, quando não ocorrer a incidência do AFRMM, no porto de
descarregamento da embarcação. (Redação dada pela Medida Provisória nº 320, 2006)
§ 2o Nos casos enquadrados no caput em que o tempo de travessia marítima ou fluvial for igual ou menor a cinco dias, o prazo será de um dia útil após o início da operação de descarregamento da embarcação.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 320, 2006) (Sem eficácia)
Parágrafo único. Deverão também ser disponibilizados ao Ministério dos Transportes, por intermédio do
responsável pelo transporte aquaviário, os dados referentes à: (Vide Medida Provisória nº 320, 2006)
I – exportação na navegação de longo curso, inclusive na navegação fluvial e lacustre de percurso internacional, após o término da operação de carregamento da embarcação; e (Vide Medida Provisória nº 320, 2006)
II – navegação interior de percurso nacional, quando não ocorrer a incidência do AFRMM, no porto de
descarregamento da embarcação. (Vide Medida Provisória nº 320, 2006)
§ 1o Deverão também ser disponibilizados ao Ministério dos Transportes, por intermédio do responsável
pelo transporte aquaviário, os dados referentes à: (Redação dada pela Lei nº 11.434, de 2006)
I – exportação na navegação de longo curso, inclusive na navegação fluvial e lacustre de percurso internacional, após o término da operação de carregamento da embarcação; e (Redação dada pela Lei nº 11.434,
de 2006)
II – navegação interior de percurso nacional, quando não ocorrer a incidência do AFRMM, no porto de
descarregamento da embarcação. (Redação dada pela Lei nº 11.434, de 2006)
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§ 2o Nos casos enquadrados no caput deste artigo em que o tempo de travessia marítima ou fluvial for
igual ou menor a 5 (cinco) dias, o prazo será de 1 (um) dia útil após o início da operação de descarregamento
da embarcação.(Incluído pela Lei nº 11.434, de 2006)
Art. 7o O responsável pelo transporte aquaviário deverá, na forma e nos prazos estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, disponibilizar os dados necessários ao controle da arrecadação do AFRMM, oriundos do conhecimento de embarque ou da declaração de que trata o § 2o do art. 6o, referentes às mercadorias a
serem desembarcadas no porto de descarregamento, independentemente do local previsto para a sua nacionalização, inclusive aquelas em trânsito para o exterior. (Redação dada pela Medida Provisória nº 545, de 2011)
Parágrafo único. Deverão também ser disponibilizados à Secretaria da Receita Federal do Brasil os dados
referentes às mercadorias objeto: (Incluído pela Medida Provisória nº 545, de 2011)
I – de exportação, inclusive por meio de navegação fluvial e lacustre de percurso internacional; e (Incluído pela Medida Provisória nº 545, de 2011)
II – de transporte em navegação interior, quando não ocorrer a incidência do AFRMM. (Incluído pela Medida
Provisória nº 545, de 2011)
Art. 7o O responsável pelo transporte aquaviário deverá, na forma e nos prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, disponibilizar os dados necessários ao controle da arrecadação do AFRMM,
oriundos do conhecimento de embarque ou da declaração de que trata o § 2o do art. 6o, referentes às mercadorias a serem desembarcadas no porto de descarregamento, independentemente do local previsto para a
sua nacionalização, inclusive aquelas em trânsito para o exterior. (Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012)
(Produção de efeito)
§ 1o Deverão também ser disponibilizados à Secretaria da Receita Federal do Brasil os dados referentes
às mercadorias objeto: (Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
I – de exportação, inclusive por meio de navegação fluvial e lacustre de percurso internacional; e (Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
II – de transporte em navegação interior, quando não ocorrer a incidência do AFRMM. (Redação dada
pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
Art. 8o A constatação da incompatibilidade do valor da remuneração do transporte aquaviário constante
do conhecimento de embarque ou da declaração de que trata o § 2o do art. 6o desta Lei com o praticado nas
condições de mercado ensejará a sua retificação, de acordo com normas a serem estabelecidas pelo Ministério
dos Transportes, sem prejuízo das cominações legais previstas nesta Lei.
Art. 8o A constatação de incompatibilidade do valor da remuneração do transporte aquaviário, constante do conhecimento de embarque ou da declaração de que trata o § 2o do art. 6o, com o praticado nas condições de mercado ensejará a sua retificação, de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, sem prejuízo das cominações previstas nesta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória nº
545, de 2011)
Art. 8o A constatação de incompatibilidade do valor da remuneração do transporte aquaviário, constante do conhecimento de embarque ou da declaração de que trata o § 2o do art. 6o, com o praticado nas condições de mercado ensejará a sua retificação, de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, sem prejuízo das cominações previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012)
(Produção de efeito)
Art. 9o Na navegação de longo curso, quando o frete estiver expresso em moeda estrangeira, a conversão
para o padrão monetário nacional será feita com base na tabela “taxa de conversão de câmbio” do Sistema de
Informações do Banco Central – SISBACEN, utilizada pelo Sistema Integrado do Comércio Exterior – SISCOMEX,
vigente na data do efetivo pagamento do AFRMM.
Art. 10. O contribuinte do AFRMM é o consignatário constante do conhecimento de embarque.
§ 1o O proprietário da carga transportada é solidariamente responsável pelo pagamento do AFRMM, nos
termos do art. 124, inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
§ 2o Nos casos em que não houver obrigação de emissão do conhecimento de embarque, o contribuinte
será o proprietário da carga transportada.
§ 3o Na navegação de cabotagem e na navegação fluvial e lacustre de percurso nacional, a empresa de
navegação ou seu representante legal que liberar o conhecimento de embarque sem o prévio pagamento do
AFRMM, ou a comprovação de sua suspensão, isenção ou da não-incidência, ficará responsável pelo seu recolhimento com os acréscimos previstos no art. 16 desta Lei. (Revogado pela Medida Provisória nº 320, 2006)
(Sem eficácia)
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§ 3o Na navegação de cabotagem e na navegação fluvial e lacustre de percurso nacional, a empresa de
navegação ou seu representante legal que liberar o conhecimento de embarque sem o prévio pagamento do
AFRMM, ou a comprovação de sua suspensão, isenção ou da não-incidência, ficará responsável pelo seu recolhimento com os acréscimos previstos no art. 16 desta Lei. (Vide Medida Provisória nº 320, 2006) (Revogado
pela Lei nº 11.434, de 2006)
Art. 11. O AFRMM deverá ser pago no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do início efetivo da
operação de descarregamento da embarcação.
Parágrafo único. O pagamento do AFRMM, acrescido das taxas de utilização do Sistema Eletrônico de
Controle de Arrecadação do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante – MERCANTE, será efetuado pelo contribuinte antes da liberação da mercadoria pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O pagamento do AFRMM, acrescido da Taxa de Utilização do Sistema de Controle de Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – MERCANTE, será efetuado pelo contribuinte
antes da autorização de entrega da mercadoria correspondente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 545, de 2011)
Art. 11. O pagamento do AFRMM, acrescido da Taxa de Utilização do Sistema de Controle de Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – MERCANTE, será efetuado pelo contribuinte
antes da autorização de entrega da mercadoria correspondente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
Art. 12. A Secretaria da Receita Federal somente liberará mercadoria de qualquer natureza, ou autorizará a sua saída da zona primária aduaneira, ou a sua inclusão nos regimes aduaneiros especiais, mediante a
informação do pagamento do AFRMM, de sua suspensão, isenção ou da não-incidência, disponibilizada pelo
Ministério dos Transportes.
Art. 12. A Secretaria da Receita Federal somente liberará mercadoria de qualquer natureza, ou autorizará
a sua saída da zona primária aduaneira, ou a sua inclusão nos regimes aduaneiros especiais, mediante a informação do pagamento do AFRMM, de sua suspensão ou isenção, disponibilizada pelo Ministério dos Transportes. (Redação dada pela Medida Provisória nº 320, 2006) (Sem eficácia)
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica às mercadorias de importação transportadas na navegação de longo curso, cujo destino final seja porto localizado na Região Norte ou Nordeste do
País, enquanto estiver em vigor a não-incidência do AFRMM de que trata o art. 17 da Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997. (Redação dada pela Medida Provisória nº 320, 2006) (Sem eficácia)
Art. 12. A Secretaria da Receita Federal somente liberará mercadoria de qualquer natureza, ou autorizará a sua saída da zona primária aduaneira, ou a sua inclusão nos regimes aduaneiros especiais, mediante a
informação do pagamento do AFRMM, de sua suspensão, isenção ou da não-incidência, disponibilizada pelo
Ministério dos Transportes. (Vide Medida Provisória nº 320, 2006)
Art. 12. A Secretaria da Receita Federal somente desembaraçará mercadoria de qualquer natureza ou
autorizará a sua saída da zona primária aduaneira ou a sua inclusão nos regimes aduaneiros especiais mediante a informação do pagamento do AFRMM, de sua suspensão ou isenção, disponibilizada pelo Ministério dos
Transportes. (Redação dada pela Lei nº 11.434, de 2006) (Revogado pela Medida Provisória nº 545, de 2011)
(Revogado pela Lei nº 12.599, de 2012). (Produção de efeito)
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica às mercadorias de importação transportadas na navegação de longo curso cujo destino final seja porto localizado na Região Norte ou Nordeste do País,
enquanto estiver em vigor a não-incidência do AFRMM de que trata o art. 17 da Lei nº 9.432, de 8 de janeiro
de 1997. (Incluído pela Lei nº 11.434, de 2006) (Revogado pela Medida Provisória nº 545, de 2011) (Revogado
pela Lei nº 12.599, de 2012). (Produção de efeito)
Art. 13. Pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do efetivo início da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro, o contribuinte deverá manter arquivo dos conhecimentos de
embarque e demais documentos pertinentes ao transporte, para apresentação quando da solicitação da fiscalização ou da auditoria do Ministério dos Transportes.
Art. 13. O contribuinte deverá manter em arquivo, pelo prazo de cinco anos, contado da data do efetivo descarregamento da embarcação, os conhecimentos de embarque e demais documentos pertinentes ao
transporte, para apresentação à fiscalização, quando solicitados. (Redação dada pela Medida Provisória nº 545,
de 2011)
Art. 13. O contribuinte deverá manter em arquivo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do efetivo descarregamento da embarcação, os conhecimentos de embarque e demais documentos pertinentes ao
transporte, para apresentação à fiscalização, quando solicitados. (Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012)
(Produção de efeito)
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Art. 14. Ficam isentas do pagamento do AFRMM as cargas:
I – definidas como bagagem, mala postal, amostra sem valor comercial e unidades de carga, inclusive
quando do reposicionamento para reutilização, nos termos e condições da legislação específica;
II – de livros, jornais e periódicos, bem como o papel destinado a sua impressão;
III – transportadas:
a) por embarcações, nacionais ou estrangeiras, quando não empregadas em viagem de caráter comercial; ou
b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de hidrocarbonetos e outros minerais sob a
água, desde que na zona econômica exclusiva brasileira;
IV – que consistam em:
a) bens sem interesse comercial, doados a entidades filantrópicas, desde que o donatário os destine,
total e exclusivamente, a obras sociais e assistenciais gratuitamente prestadas;
b) bens que ingressem no País especificamente para participar de eventos culturais ou artísticos, promovidos por entidades que se dediquem com exclusividade ao desenvolvimento da cultura e da arte, sem
objetivo comercial;
c) bens exportados temporariamente para outro país e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelo Ministério da Defesa e pelas Forças Armadas, ficando condicionada a isenção, em cada caso, à declaração do titular da Pasta ou do respectivo
Comando de que a importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse para a segurança
nacional; ou
e) bens destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme disposto em lei, cabendo ao Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;
e) bens destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme disposto em lei; (Redação dada pela
Medida Provisória nº 545, de 2011)
e) bens destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme disposto em lei; (Redação dada pela Lei
nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
V – que consistam em mercadorias:
a) importadas para uso próprio das missões diplomáticas e das repartições consulares de caráter permanente e de seus membros, bem como pelas representações de organismos internacionais, de caráter permanente, de que o Brasil seja membro, e de seus integrantes;
b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado
ao órgão competente do Ministério dos Transportes;
b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas de direito público externo celebrados e aprovados pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento do AFRMM; (Redação dada pela Medida Provisória nº 545, de 2011)
b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas de direito público externo celebrados e aprovados pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula
expressa de isenção de pagamento do AFRMM; (Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
c) submetidas a regime aduaneiro especial que retornem ao exterior no mesmo estado ou após processo de industrialização, excetuando-se do atendimento da condição de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de outubro de 1990, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei no 8.402, de 8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União, Distrito Federal, Estados e Municípios, ou por intermédio de órgãos da administração direta, autárquica e fundacional;
e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública; ou
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à vontade do exportador brasileiro;
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f) importadas em substituição a outras idênticas, em igual quantidade e valor, que tenham sido devolvidas ao exterior após a importação por terem se revelado defeituosas ou imprestáveis para os fins a que se
destinavam;
g) que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na Amazônia Ocidental, excluídas armas, munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes, veículos de carga, automóveis de passageiros e granéis líquidos;
h) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda para venda, exclusivamente
em lojas francas, a passageiros de viagens internacionais;
i) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros portos nacionais, ou, quando originárias do exterior, tenham como destino outros países;
j) submetidas ao regime aduaneiro especial de depósito franco; ou
l) que estejam expressamente definidas em lei como isentas do AFRMM.
VI – de trigo classificado na posição 10.01 da TIPI; e (Incluído pela Medida Provisória nº 433, de 2008)
VII – de farinha de trigo classificada no código 1101.00.10 da TIPI. (Incluído pela Medida Provisória nº
433, de 2008)
Parágrafo único. No caso dos incisos VI e VII, o disposto no caput aplica-se até 31 de dezembro de 2008.
(Incluído pela Medida Provisória nº 433, de 2008)
VI – de trigo classificado na posição 10.01 da Tipi; e (Redação dada pela Lei nº 11.787, de 2008)
VII – de farinha de trigo classificada no código 1101.00.10 da Tipi. (Redação dada pela Lei nº 11.787, de 2008)
Parágrafo único. No caso dos incisos VI e VII, o disposto no caput deste artigo aplica-se até 31 de dezembro de 2008. (Redação dada pela Lei nº 11.787, de 2008)
Art. 15. Fica suspenso o pagamento do AFRMM incidente sobre o transporte de mercadoria importada
submetida a regime aduaneiro especial, até o término do prazo concedido pelo Ministério dos Transportes ou
até a data do registro da correspondente declaração de importação em caráter definitivo, realizado dentro do
período da suspensão concedida.
§ 1o Nos casos de nacionalização total ou parcial de mercadoria submetida a regime aduaneiro especial,
a taxa de conversão para o padrão monetário nacional será feita com base na tabela “taxa de conversão de
câmbio” do SISBACEN, utilizada pelo SISCOMEX, vigente na data-limite prevista no art. 11 desta Lei.
§ 2o Após o término do prazo da suspensão concedida, o não-cumprimento das exigências pertinentes
implicará a cobrança do AFRMM com os acréscimos mencionados no art. 16 desta Lei, contados a partir do 30o
(trigésimo) dia da data do descarregamento em porto brasileiro.
Art. 15. O pagamento do AFRMM incidente sobre o frete relativo ao transporte de mercadoria submetida a regime aduaneiro especial fica suspenso até a data do registro da declaração de importação que inicie o
despacho para consumo correspondente.(Redação dada pela Medida Provisória nº 545, de 2011)
Parágrafo único. Na hipótese de descumprimento do regime, o AFRMM será exigido com os acréscimos
mencionados no art. 16, calculados a partir da data do registro da declaração de importação para admissão da
mercadoria no respectivo regime. (Incluído pela Medida Provisória nº 545, de 2011)
Art. 15. O pagamento do AFRMM incidente sobre o frete relativo ao transporte de mercadoria submetida a regime aduaneiro especial fica suspenso até a data do registro da declaração de importação que inicie
o despacho para consumo correspondente. (Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
§ 2o Na hipótese de descumprimento do regime, o AFRMM será exigido com os acréscimos mencionados
no art. 16, calculados a partir da data do registro da declaração de importação para admissão da mercadoria
no respectivo regime. (Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
Art. 16. O não-pagamento, o pagamento incorreto ou o atraso no pagamento do AFRMM importará na
cobrança administrativa ou executiva da dívida, ficando o valor originário do débito acrescido de:
I – multa de mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, a contar do 1o (primeiro) dia subseqüente à data de vencimento até o dia em que ocorrer o pagamento, limitada ao percentual de
20% (vinte por cento); e
II – juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do 1o (primeiro) dia do mês subseqüente ao da data de vencimento até o mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês do
pagamento.
§ 1o Em caso de ocorrência relativa à insuficiência de fundos ou qualquer restrição ao recebimento dos
meios de pagamento entregues pelo consignatário ou seu representante legal à instituição financeira responsável, esta dará conhecimento do fato ao Ministério dos Transportes, que providenciará a cobrança administra-
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tiva da dívida, ficando o valor originário do débito sujeito aos acréscimos previstos neste artigo, sem prejuízo
das demais cominações legais.
§ 2o Esgotados os meios administrativos para a cobrança do AFRMM, o débito será inscrito na Dívida
Ativa da União, para cobrança executiva, nos termos da legislação em vigor, incidindo sobre ele os acréscimos
mencionados neste artigo.
Art. 16. Sobre o valor do AFRMM pago em atraso ou não pago, bem como sobre a diferença decorrente do pagamento do AFRMM a menor que o devido, incidirão multa de mora ou de ofício e juros de mora, na
forma prevista no § 3o do art. 5o e nos arts. 43, 44 e 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 545, de 2011)
Art. 16. Sobre o valor do AFRMM pago em atraso ou não pago, bem como sobre a diferença decorrente do pagamento do AFRMM a menor que o devido, incidirão multa de mora ou de ofício e juros de mora, na
forma prevista no § 3o do art. 5o e nos arts. 43, 44 e 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação
dada pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
II – (revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
Art. 17. O produto da arrecadação do AFRMM será destinado:
I – ao Fundo da Marinha Mercante – FMM:
a) 100% (cem por cento) do AFRMM gerado por empresa estrangeira de navegação;
b) 100% (cem por cento) do AFRMM gerado por empresa brasileira de navegação, operando embarcação
afretada de registro estrangeiro;
c) 41% (quarenta e um por cento) do AFRMM gerado por empresa brasileira de navegação, operando
embarcação própria ou afretada, de registro brasileiro, na navegação de longo curso, não inscrita no Registro
Especial Brasileiro – REB, de que trata a Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997; e
d) 8% (oito por cento) do AFRMM gerado por empresa brasileira de navegação, operando embarcação,
própria ou afretada, de registro brasileiro, na navegação de longo curso, inscrita no REB, de que trata a Lei no
9.432, de 8 de janeiro de 1997;
II – a empresa brasileira de navegação, operando embarcação própria ou afretada, de registro brasileiro:
a) 50% (cinqüenta por cento) do AFRMM que tenha gerado na navegação de longo curso, quando a embarcação não estiver inscrita no REB;
b) 83% (oitenta e três por cento) do AFRMM que tenha gerado na navegação de longo curso, quando a
embarcação estiver inscrita no REB; e
c) 100% (cem por cento) do AFRMM que tenha gerado nas navegações de cabotagem, fluvial e lacustre;
III – a uma conta especial, 9% (nove por cento) do AFRMM gerado na navegação de longo curso, por
empresa brasileira de navegação, operando embarcação, própria ou afretada, de registro brasileiro, inscrita ou
não no REB.
§ 1o Da parcela do produto da arrecadação do AFRMM que cabe ao FMM, será destinado, anualmente,
o percentual de 3% (três por cento) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT,
criado pelo Decreto-Lei no 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei no 8.172, de 18 de janeiro de
1991, para o financiamento de programas e projetos de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico dos
setores de transporte aquaviário e de construção naval, os quais serão alocados em categoria de programação
específica e administrados conforme o disposto em regulamento.
§ 2o Da parcela do produto da arrecadação do AFRMM que cabe ao FMM, será destinado, anualmente,
o percentual de 1,5% (um e meio por cento) ao Fundo do Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo,
para compensação das perdas decorrentes da isenção de que trata o § 8o do art. 11 da Lei no 9.432, de 8 de
janeiro de 1997.
§ 3o Da parcela do produto da arrecadação do AFRMM que cabe ao FMM, será destinado, anualmente, o
percentual de 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao Fundo Naval, a título de contribuição para pagamento das despesas de representação e estudos técnicos em apoio às posições brasileiras nos diversos elementos
componentes da Organização Marítima Internacional – IMO, cujos recursos serão alocados em categoria de
programação específica.
§ 4o O AFRMM gerado por embarcação de registro estrangeiro, afretada por empresa brasileira de navegação, poderá ter a destinação prevista no inciso I, alíneas c e d, e nos incisos II e III do caput deste artigo, desde
que tal embarcação esteja substituindo outra em construção em estaleiro brasileiro, com contrato em eficácia,
de tipo semelhante, até o limite de toneladas de porte bruto contratadas.
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§ 5o A destinação de que trata o § 4o deste artigo far-se-á enquanto durar a construção, porém nunca por prazo superior a 36 (trinta e seis) meses, contado, de forma ininterrupta, da entrada em eficácia do
contrato de construção da embarcação, que ocorre com o início do cumprimento de cronograma físico e
financeiro apresentado pela empresa brasileira de navegação e aprovado pelo órgão competente do Ministério dos Transportes.
§ 6o A ocupação de espaços por empresas brasileiras de navegação em embarcações de registro estrangeiro fica enquadrada nas regras deste artigo, desde que essas embarcações estejam integradas a acordos de
associação homologados pelo órgão competente do Ministério dos Transportes e regidos pelos princípios da
equivalência recíproca da oferta de espaços e da limitação da fruição dos benefícios pela capacidade efetiva
de transporte da embarcação de registro brasileiro.
§ 7o Por solicitação da interessada, o FMM poderá utilizar o crédito de AFRMM, já reconhecido pelo órgão
competente do Ministério dos Transportes e ainda não depositado na conta vinculada da empresa brasileira
de navegação, para compensação do débito relativo às prestações a que se referem as alíneas c e d do inciso
I do caput do art. 19 desta Lei, garantido ao agente financeiro o pagamento pelo FMM das comissões incidentes sobre os valores compensados.
§ 7o Por solicitação da interessada, o FMM poderá utilizar o produto da arrecadação de AFRMM, já classificado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e ainda não depositado na conta vinculada da empresa
brasileira de navegação, para compensação do débito relativo às prestações a que se referem as alíneas “c” e
“d” do inciso I do caput do art. 19, garantido ao agente financeiro o pagamento pelo FMM das comissões incidentes sobre os valores compensados. (Redação dada pela Medida Provisória nº 545, de 2011)
§ 7o Por solicitação da interessada, o FMM poderá utilizar o produto da arrecadação de AFRMM, já classificado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e ainda não depositado na conta vinculada da empresa brasileira de navegação, para compensação do débito relativo às prestações a que se referem as alíneas c e d do
inciso I do caput do art. 19, garantido ao agente financeiro o pagamento pelo FMM das comissões incidentes
sobre os valores compensados. (Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
Art. 18. As parcelas recolhidas à conta a que se refere o inciso III do caput do art. 17 desta Lei, acrescidas
das correções resultantes de suas aplicações previstas no art. 20 desta Lei, serão rateadas entre as empresas
brasileiras de navegação autorizadas a operar na cabotagem e na navegação fluvial e lacustre, proporcionalmente ao total de fretes por elas gerado no transporte, entre portos brasileiros, de cargas de importação e de
exportação do comércio exterior do País.
§ 1o O total de fretes referidos no caput deste artigo será obtido quando as empresas mencionadas no
caput deste artigo estiverem operando embarcações próprias ou afretadas de registro brasileiro, bem como
embarcações afretadas de registro estrangeiro no regime de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 17 desta Lei, conforme se dispuser em regulamento.
§ 2o O produto do rateio a que se refere este artigo será depositado, conforme se dispuser em regulamento, na conta vinculada das empresas.
Art. 19. O produto da arrecadação do AFRMM destinado a empresa brasileira de navegação será depositado diretamente, no Banco do Brasil S.A., em conta vinculada em nome da empresa, a qual será movimentada
por intermédio do agente financeiro do FMM, nos seguintes casos:
I – por solicitação da interessada:
a) para a aquisição de embarcações novas, para uso próprio, construídas em estaleiros brasileiros;
b) para jumborização, conversão, modernização, docagem ou reparação de embarcação própria, inclusive
para aquisição e instalação de equipamentos necessários, quando realizadas por estaleiro brasileiro;
c) para pagamento de prestação de principal e encargos de financiamento concedido com recursos do
FMM;
d) para pagamento de prestação de principal e encargos de financiamento concedido pelo agente financeiro, com recursos de outras fontes, que tenha por objeto as modalidades de apoio previstas nos itens 1
e 2 da alínea a do inciso I do art. 26 desta Lei;
e) para pagamento de prestação de principal e encargos de financiamento obtido na Agência Especial
de Financiamento Industrial – FINAME e no Programa Amazônia Integrada – PAI, desde que a interessada esteja adimplente com as obrigações previstas nas alíneas c e d deste inciso e o pagamento ocorra por intermédio de qualquer estabelecimento bancário autorizado a operar com esses recursos e que tenha por objeto as
modalidades de apoio previstas nos itens 1 e 2 da alínea a do inciso I do art. 26 desta Lei;
f) para utilização por empresa coligada, controlada ou controladora nos casos previstos nas alíneas deste inciso;
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II – prioritária e compulsoriamente, independentemente de autorização judicial, por iniciativa do agente
financeiro, na amortização de dívidas vencidas decorrentes de financiamento referido nas alíneas c, d e e do
inciso I do caput deste artigo.
§ 1o O agente financeiro deverá deduzir do valor dos recursos liberados da conta vinculada em nome da
empresa comissão a título de administração das contas vinculadas, que será fixada pelo Conselho Monetário
Nacional por proposta do Ministro de Estado dos Transportes.
§ 2o As parcelas do AFRMM previstas nos incisos II e III do caput do art. 17 desta Lei, geradas por embarcação financiada com recursos do FMM, poderão, a critério do agente financeiro, consultado o órgão competente
do Ministério dos Transportes, ser creditadas na conta vinculada da empresa brasileira contratante inadimplente, até a liquidação do contrato de financiamento, mesmo que a embarcação financiada venha a ser explorada
por empresa brasileira de navegação mediante contrato de afretamento, sub-afretamento ou qualquer outra
modalidade de cessão de sua utilização nas atividades de navegação mercante.
§ 3o A regra constante do § 2o deste artigo poderá ser aplicada às empresas adimplentes, mediante solicitação justificada das partes, devidamente aprovada pelo Ministério dos Transportes.
§ 4o Poderão ser utilizados até 30% (trinta por cento) dos valores creditados na conta vinculada, anualmente, para pagamento dos serviços de docagem e reparação, em estaleiro brasileiro, de embarcação afretada
a casco nu inscrita no REB, devendo esse registro ser mantido por pelo menos 5 (cinco) anos após o término da
obra, sob pena de devolução dos recursos ao FMM, com os acréscimos previstos em lei para o não-pagamento
do AFRMM.
Art. 20. Os valores depositados nas contas de que tratam o art. 19 desta Lei e o inciso III do caput do art.
17 desta Lei poderão ser aplicados pelo agente financeiro em operações de mercado aberto, em títulos públicos federais, em nome do titular, na forma que dispuser o Conselho Monetário Nacional.
Art. 21. A empresa brasileira de navegação decai do direito ao produto do AFRMM no caso de não-utilização dos valores no prazo de 3 (três) anos, contados do seu depósito, transferindo-se esses valores para o FMM.
Art. 22. O FMM é um fundo de natureza contábil, destinado a prover recursos para o desenvolvimento
da Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras.
Art. 23. Fica criado o Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM, órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério dos Transportes, cuja competência e composição serão estabelecidas em
ato do Poder Executivo, assegurada a participação da Marinha do Brasil e de empresários e trabalhadores dos
setores de Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval.
Art. 23. Fica criado o Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM, órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério dos Transportes, cuja competência e composição serão estabelecidas em ato
do Poder Executivo, assegurada a participação da Marinha do Brasil, da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República e de empresários e trabalhadores dos setores de Marinha Mercante e da indústria de construção e
reparação naval. (Redação dada pela Medida Provisória nº 369, de 2007)
Art. 23. Fica criado o Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM, órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério dos Transportes, cuja competência e composição serão estabelecidas em
ato do Poder Executivo, assegurada a participação da Marinha do Brasil, da Secretaria Especial de Portos da
Presidência da República e de empresários e trabalhadores dos setores da Marinha Mercante e da indústria de
construção e reparação naval. (Redação dada pela Lei nº 11.518, de 2007)
Art. 24. O FMM é administrado pelo Ministério dos Transportes, por intermédio do CDFMM.
Art. 25. São recursos do FMM:
I – a parte que lhe cabe no produto da arrecadação do AFRMM;
II – as dotações orçamentárias que lhe forem atribuídas no Orçamento-Geral da União;
III – os valores e importâncias que lhe forem destinados em lei;
IV – o produto do retorno das operações de financiamento concedido e outras receitas resultantes de
aplicações financeiras;
V – o produto da arrecadação da taxa de utilização do MERCANTE; (Revogado pela Lei nº 12.788, de 2013)
VI – os provenientes de empréstimos contraídos no País ou no exterior;
VII – as receitas provenientes de multas aplicadas por infrações de leis, normas, regulamentos e resoluções referentes à arrecadação do AFRMM;
VIII – a reversão dos saldos anuais não aplicados; e
IX – os provenientes de outras fontes.
Art. 26. Os recursos do FMM serão aplicados:
I – em apoio financeiro reembolsável mediante concessão de empréstimo:
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a) prioritariamente, a empresa brasileira de navegação, até 90% (noventa por cento) do valor do projeto
aprovado:
1. para a construção de embarcação em estaleiro brasileiro; e
2. para jumborização, conversão, modernização ou reparação de embarcação própria, inclusive para a
aquisição e instalação de equipamentos necessários, quando realizadas por estaleiro brasileiro;
b) a empresa brasileira de navegação, a estaleiro e outras empresas ou entidades brasileiras, inclusive as
representativas de classe dos setores de Marinha Mercante e de construção naval, para projetos de pesquisa
e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação e aperfeiçoamento de recursos humanos voltados
para os setores da Marinha Mercante, construção ou reparo naval, até 90% (noventa por cento) do valor do
projeto aprovado;
c) a estaleiro brasileiro para financiamento à produção de embarcação:
1. destinada a empresa brasileira de navegação, até 90% (noventa por cento) do valor do projeto aprovado;
2. destinada à exportação, até 90% (noventa por cento) do valor do projeto aprovado;
d) à Marinha do Brasil, até 100% (cem por cento) do valor do projeto aprovado, para construção e reparos, em estaleiros brasileiros, de embarcações auxiliares, hidrográficas, oceanográficas, e de embarcações a
serem empregadas na proteção do tráfego marítimo nacional;
e) às entidades públicas, instituições de pesquisa e a outros órgãos, inclusive os representativos de
classe dos setores de Marinha Mercante e de construção naval, até 100% (cem por cento) do valor do projeto aprovado, para a construção de embarcações auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros
brasileiros;
f) às empresas brasileiras, até 90% (noventa por cento) do valor do projeto aprovado, para construção,
jumborização, conversão, modernização ou reparação, quando realizadas por estaleiro brasileiro, de qualquer
tipo de embarcação própria, de aplicação comercial, industrial ou extrativista, no interesse do desenvolvimento
da Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval;
g) aos estaleiros brasileiros, para financiamento de reparo de embarcações, até 90% (noventa por cento)
do valor do projeto aprovado;
h) aos estaleiros, arsenais e bases navais brasileiros, para expansão e modernização de suas instalações
ou para construção de novas instalações, até 90% (noventa por cento) do valor do projeto aprovado;
i) a empresa de navegação ou estaleiro brasileiros, no apoio financeiro à construção ou produção de
embarcações destinadas ao transporte fluvial de passageiros de elevado interesse social, até 100% (cem por
cento) do valor do projeto aprovado;
j) a empresa de navegação ou estaleiro brasileiros no apoio financeiro à construção ou produção de embarcações destinadas à pesca, até 100% (cem por cento) do valor do projeto aprovado; e
l) para outras aplicações em investimentos, no interesse da Marinha Mercante e da indústria de construção naval brasileiras;
II – no pagamento ao agente financeiro:
a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo de captação de recursos para o agente
financeiro e o custo do financiamento contratado com o beneficiário, sempre que o agente financeiro for o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos realizados com recursos do FMM e de outras
fontes, a título de administração ou risco das operações contratadas até a publicação desta Lei; e
c) de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, para
títulos federais, incidentes sobre os adiantamentos de recursos realizados pelo agente financeiro com recursos de outras fontes, destinados ao pagamento das comissões de risco devidas em operações de repasse de
recursos do FMM;
III – no financiamento da diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor
das operações contratadas, com recursos do FMM e de outras fontes, limitada a 10% (dez por cento) do valor
do contrato de construção de embarcação destinada ao mercado interno;
IV – em crédito reserva, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato de financiamento concedido com recursos do FMM e de outras fontes à produção de embarcação destinada à exportação, visando
a assegurar o término da obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação de fazer por parte
do estaleiro;
V – em programas especiais direcionados à pesca artesanal ou ao transporte de passageiros, considerados atividades prioritárias e de relevante interesse social, com redução de encargos financeiros referentes a
juros e atualização monetária, conforme dispuser o Conselho Monetário Nacional, por proposta do Ministro
de Estado dos Transportes; e
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VI – em despesas relativas à arrecadação, gestão e utilização dos recursos do FMM.
Parágrafo único. As comissões de que trata a alínea b do inciso II deste artigo continuarão a ser reguladas
pelas regras do Conselho Monetário Nacional vigentes na data da publicação desta Lei, e poderão ser pagas
ao agente financeiro, mediante retenção nas prestações recebidas dos mutuários.
Art. 27. O financiamento concedido com recursos do FMM, destinado à construção, jumborização, conversão, modernização ou reparação de embarcação, poderá ter como garantias a alienação fiduciária, a hipoteca da embarcação financiada ou de outras embarcações, a fiança bancária, a cessão de direitos creditórios e
aquelas emitidas pelo Fundo de Garantia para a Indústria Naval – FGIN.
§ 1o A alienação fiduciária só terá validade e eficácia após sua inscrição no Registro de Propriedade Marítima, no Tribunal Marítimo, aplicando-se-lhe, no que couber, o disposto na legislação vigente.
§ 2o O agente financeiro, a seu critério, poderá aceitar outras modalidades de garantia além das previstas no caput deste artigo.
Art. 28. A alienação da embarcação que, para construção, jumborização, conversão, modernização ou
reparação, tenha sido objeto de financiamento com recursos do FMM dependerá de prévia autorização do Ministério dos Transportes, consultado o Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM, quando o
risco da operação for do Fundo, conforme disposto em regulamento.
Art. 29. O FMM terá como agente financeiro o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
– BNDES e, nas condições fixadas em ato do CDFMM, os bancos oficiais federais.
§ 1o O BNDES poderá habilitar seus agentes financeiros para atuar nas operações de financiamento com
recursos do FMM, continuando a suportar os riscos perante o FMM.
§ 2o Nas operações a que se refere o art. 26, inciso I, alínea d, desta Lei, o FMM, com autorização expressa do Ministro de Estado dos Transportes, concederá o empréstimo diretamente à Marinha do Brasil, sem a
intermediação de agente financeiro, devendo os desembolsos anuais decorrentes desta operação observar a
dotação prevista no orçamento da Marinha do Brasil para o projeto financiado, e respeitar os limites de movimentação de empenho e de pagamento dos decretos de programação financeira.
Art. 30. Os riscos resultantes das operações com recursos do FMM serão suportados pelos agentes financeiros, na forma que dispuser o Conselho Monetário Nacional, por proposta do Ministro de Estado dos Transportes.
Parágrafo único. Continuarão suportados pelo FMM, até final liquidação, os riscos das operações aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no § 5o do art. 12 do Decreto-Lei no 1.801, de 18 de
agosto de 1980, ou contratadas até 31 de dezembro de 1987.
Art. 31. Fica a União autorizada, nos limites da dotação orçamentária, a conceder subvenção econômica,
em percentual, sobre o prêmio do seguro-garantia modalidade executante construtor, suportado por agente
segurador, que obteve da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP autorização para operar, ou sobre
os custos de carta de fiança, emitida por instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil, nos termos aprovados pelo Conselho Monetário Nacional, quando eventualmente exigidos durante
a construção de embarcações financiadas. (Regulamento)
Art. 32. A decisão de contratação de financiamento com recursos do FMM será, após aprovação do agente financeiro, imediatamente encaminhada ao CDFMM.
Parágrafo único. Os agentes financeiros manterão o CDFMM atualizado dos dados de todas as operações realizadas.
Art. 33. O Conselho Monetário Nacional, por proposta do Ministro de Estado dos Transportes, baixará
normas reguladoras dos empréstimos a serem concedidos pelo FMM, no que concerne:
I – aos encargos financeiros e prazos;
II – às comissões devidas pelo mutuário pela concessão de financiamentos realizados com recursos do
Fundo e de outras fontes, a título de administração ou risco das operações; e
III – à comissão devida pelo mutuário pela administração de operações aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no § 5o do art. 12 do Decreto-Lei no 1.801, de 18 de agosto de 1980.
Parágrafo único. O somatório das comissões a que alude o inciso II deste artigo será menor que a taxa de
juros dos respectivos financiamentos para os contratos celebrados a partir da edição desta Lei.
Art. 34. Os programas anuais de aplicação dos recursos do FMM serão aprovados pelo Ministro de Estado
dos Transportes, sem prejuízo do disposto no art. 4o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.754, de 31 de dezembro de 1979.
Art. 35. Os recursos do FMM destinados a financiamentos contratados a partir da edição desta Lei, bem
como os respectivos saldos devedores, poderão ter a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP do respectivo período como remuneração nominal, ou serem referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do
dólar dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
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§ 1o A parcela do crédito destinada a gastos em moeda nacional será calculada de acordo com o critério
estabelecido pela lei instituidora da TJLP e a parcela destinada a gastos em moedas estrangeiras será referenciada em dólar dos Estados Unidos da América.
§ 2o Parte do saldo devedor, na mesma proporção das receitas previstas em moeda nacional a serem
geradas pelo projeto aprovado, será remunerada pela TJLP e o restante, na mesma proporção das receitas previstas em moedas estrangeiras a serem geradas pelo projeto aprovado, será referenciado em dólar dos Estados
Unidos da América.
§ 3o Após a contratação do financiamento, a alteração do critério adotado dependerá do consenso das
partes.
Art. 35. Os recursos do FMM destinados a financiamentos contratados a partir da edição da Lei no 10.893,
de 2004, liberados durante a fase de construção, bem como os respectivos saldos devedores, poderão, de comum acordo entre o tomador e o agente financeiro: (Redação dada pela Medida Provisória nº 320, 2006) (Sem
eficácia)
I – ter a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP do respectivo período como remuneração nominal, ou (Redação dada pela Medida Provisória nº 320, 2006) (Sem eficácia)
II – serem referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados Unidos
da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil, ou (Redação dada pela Medida Provisória nº 320, 2006)
(Sem eficácia)
III – ter a combinação dos critérios referidos nos incisos I e II, na proporção a ser definida pelo tomador.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 320, 2006) (Sem eficácia)
Parágrafo único. Após a contratação do financiamento, a alteração do critério escolhido pelo tomador
dependerá do consenso das partes. (Redação dada pela Medida Provisória nº 320, 2006) (Sem eficácia)
Art. 35. Os recursos do FMM destinados a financiamentos contratados a partir da edição desta Lei,
bem como os respectivos saldos devedores, poderão ter a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP do respectivo período como remuneração nominal, ou serem referenciados pelo contravalor, em moeda nacional,
da cotação do dólar dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil. (Vide Medida
Provisória nº 320, 2006)
§ 1o A parcela do crédito destinada a gastos em moeda nacional será calculada de acordo com o critério
estabelecido pela lei instituidora da TJLP e a parcela destinada a gastos em moedas estrangeiras será referenciada em dólar dos Estados Unidos da América. (Vide Medida Provisória nº 320, 2006)
§ 2o Parte do saldo devedor, na mesma proporção das receitas previstas em moeda nacional a serem
geradas pelo projeto aprovado, será remunerada pela TJLP e o restante, na mesma proporção das receitas previstas em moedas estrangeiras a serem geradas pelo projeto aprovado, será referenciado em dólar dos Estados
Unidos da América. (Vide Medida Provisória nº 320, 2006)
§ 3o Após a contratação do financiamento, a alteração do critério adotado dependerá do consenso das
partes. (Vide Medida Provisória nº 320, 2006)
Art. 35. Os recursos do FMM destinados a financiamentos liberados durante a fase de construção, bem
como os respectivos saldos devedores, poderão, de comum acordo entre o tomador e o agente financeiro: (Redação dada pela Lei nº 11.434, de 2006)
I – ter a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP do respectivo período como remuneração nominal; ou (Incluído pela Lei nº 11.434, de 2006)
II – ser referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar norte-americano, divulgada pelo Banco Central do Brasil; ou (Incluído pela Lei nº 11.434, de 2006)
III – ter a combinação dos critérios referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, na proporção a ser
definida pelo tomador. (Incluído pela Lei nº 11.434, de 2006)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.434, de 2006)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.434, de 2006)
§ 3o Após a contratação do financiamento, a alteração do critério escolhido pelo tomador dependerá do
consenso das partes. (Redação dada pela Lei nº 11.434, de 2006)
Art. 36. (VETADO)
Art. 37. Fica instituída a Taxa de Utilização do MERCANTE. (Regulamento)
§ 1o A taxa a que se refere este artigo será devida na emissão do número “conhecimento de embarque
do MERCANTE – CE-MERCANTE”, à razão de R$ 50,00 (cinqüenta reais) por unidade, e cobrada a partir de 1o de
janeiro de 2005.
§ 2o Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir o valor da Taxa de Utilização do MERCANTE fixado no §
1o deste artigo e a aumentá-lo, até o limite definido no referido parágrafo.
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§ 3o A taxa de que trata o caput não incide sobre: (Incluído pela Medida Provisória nº 545, de 2011)
I – as cargas destinadas ao exterior; e (Incluído pela Medida Provisória nº 545, de 2011)
II – as cargas isentas do pagamento do AFRMM, conforme previsto no art. 14. (Incluído pela Medida Provisória nº 545, de 2011)
§ 4o O produto da arrecadação da taxa de que trata o caput fica vinculado ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização – FUNDAF, instituído pelo art. 6o do Decreto-Lei
no 1.437, de 17 de dezembro de 1975. (Incluído pela Medida Provisória nº 545, de 2011)
§ 3o A taxa de que trata o caput não incide sobre: (Incluído pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
I – as cargas destinadas ao exterior; e (Incluído pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
II – as cargas isentas do pagamento do AFRMM, conforme previsto no art. 14. (Incluído pela Lei nº 12.599,
de 2012) (Produção de efeito)
III – as cargas submetidas à pena de perdimento, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 4o.
(Incluído pela Lei nº 12.788, de 2013)
§ 4o O produto da arrecadação da taxa de que trata o caput fica vinculado ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização – FUNDAF, instituído pelo art. 6º do Decreto-Lei
nº 1.437, de 17 de dezembro de 1975. (Incluído pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
Art. 38. O FMM destinará, até 31 de dezembro de 2011, às empresas brasileiras de navegação, mediante
crédito na conta vinculada, R$ 0,75 (setenta e cinco centavos de real) para cada R$ 1,00 (um real) de AFRMM
gerado na navegação de cabotagem ou no transporte de granéis na navegação de longo curso, bem como
na navegação fluvial e lacustre no transporte de granéis líquidos nas regiões Norte e Nordeste, por embarcações construídas em estaleiro brasileiro com tripulação brasileira e entregues a partir de 26 de março de 2004.
§ 1o (VETADO)
§ 2o (VETADO)
§ 3o O depósito do crédito na conta vinculada será processado e efetuado pela Secretaria do Tesouro
Nacional, na forma prevista no caput. (Incluído pela Medida Provisória nº 545, de 2011)
§ 3o O depósito do crédito na conta vinculada será processado e efetuado pela Secretaria do Tesouro
Nacional, na forma prevista no caput. (Incluído pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
Art. 39. O montante da arrecadação do AFRMM e sua aplicação deverão ser divulgados de acordo com
a Lei no 9.755, de 16 de dezembro de 1998.
Art. 40. (VETADO)
Art. 41. (VETADO)
Art. 42. (VETADO)
Art. 43. (VETADO)
Art. 44. (VETADO)
Art. 45. (VETADO)
Art. 46. (VETADO)
Art. 47. (VETADO)
Art. 48. (VETADO)
Art. 49. (VETADO)
Art. 50. Os armadores ou seus prepostos poderão exercer as atribuições de corretor de navios e de despachante aduaneiro no tocante às suas embarcações, de quaisquer bandeiras, empregadas em longo curso,
em cabotagem ou navegação interior.
Parágrafo único. Só será devida remuneração aos corretores de navios e aos despachantes aduaneiros
quando houver prestação efetiva de serviço.
Art. 51. (VETADO)
Art. 52. O caput do art. 7o da Lei no 10.849, de 23 de março de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7o É a União autorizada a equalizar as taxas dos financiamentos realizados no âmbito do Profrota
Pesqueira, tendo como parâmetro de remuneração dos Fundos a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP ou índice oficial que vier a substituí-la.
................................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 52-A. A Secretaria da Receita Federal do Brasil processará e viabilizará, mediante recursos decorrentes
da arrecadação do AFRMM que cabem ao Fundo da Marinha Mercante – FMM, o ressarcimento às empresas
brasileiras de navegação das parcelas previstas nos incisos II e III do caput art. 17 que deixarem de ser recolhidas em razão da não incidência de que trata o caput do art. 17 da Lei no 9.432, de 1997. (Incluído pela Medida
Provisória nº 545, de 2011)
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Art. 52-A. A Secretaria da Receita Federal do Brasil processará e viabilizará, mediante recursos decorrentes da arrecadação do AFRMM que cabem ao Fundo da Marinha Mercante – FMM, o ressarcimento às empresas brasileiras de navegação das parcelas previstas nos incisos II e III do caput do art. 17 que deixarem de ser
recolhidas em razão da não incidência de que trata o caput do art. 17 da Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997.
(Incluído pela Lei nº 12.599, de 2012) (Produção de efeito)
Art. 52-B. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não se aplica ao AFRMM e à
Taxa de Utilização do Mercante. (Incluído pela Lei nº 12.788, de 2013)
Art. 52-C. Ficam a cargo do Departamento do Fundo da Marinha Mercante a análise do direito creditório, a decisão e o pagamento dos processos de restituição e de ressarcimento referentes ao AFRMM e à Taxa de
Utilização do Mercante relacionados a pedidos ocorridos até a data da vigência do ato do Poder Executivo de
que trata o inciso I do art. 25 da Lei no 12.599, de 23 de março de 2012. (Incluído pela Lei nº 12.788, de 2013)
Art. 53. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.
Art. 54. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 55. Ficam revogados:
I – os arts. 2o a 6o e 8o a 33 do Decreto-Lei no 2.404, de 23 de dezembro de 1987;
II – o Decreto-Lei no 2.414, de 12 de fevereiro de 1988;
III – os arts. 7o e 9o da Lei no 9.365, de 16 de dezembro de 1996;
IV – (VETADO); e
V – a Lei no 10.206, de 23 de março de 2001.
Brasília, 13 de julho de 2004; 183o da Independência e 116o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Antonio Palocci Filho – Alfredo Nascimento – Luiz Fernando Furlan – José Dirceu de Oliveira e Silva.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 14.7.2004

(À Comissão de Assuntos Econômicos; em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 424 , DE 2014
Altera as Leis nº 7.573, de 23 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Ensino Profissional
Marítimo; nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego
aquaviário em águas sob jurisdição nacional; e nº 11.279, de 9 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre o ensino na Marinha, para permitir a formação de pessoal para a Marinha Mercante
por instituições de ensino públicas e privadas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.573, de 23 de dezembro de 1986, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º O Ensino Profissional Marítimo tem por objetivo habilitar e qualificar pessoal para a Marinha
Mercante e atividades correlatas, bem como desenvolver o conhecimento no domínio da Tecnologia e das Ciências Náuticas.” (NR)
....................................................................................................................................................................................................
Art. 6º A Marinha fomentará, com os recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional
Marítimo, instituído pelo Decreto-lei nº 828, de 5 de setembro de 1969, o Sistema de Ensino Profissional Marítimo.” (NR)
Art. 7º O Sistema de Ensino Profissional Marítimo abrange estabelecimentos públicos e privados de
ensino credenciados para a formação e o aperfeiçoamento profissional do pessoal da Marinha Mercante e das demais atividades correlatas.” (NR)
....................................................................................................................................................................................................
Art. 16. .....................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Os diplomas e certificados expedidos pelos demais estabelecimentos do Sistema
de Ensino Profissional Marítimo devem ser reconhecidos na forma da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (NR)
....................................................................................................................................................................................................
Art. 2º O art. 7º da Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997 passa a vigorar com seguinte redação:
“Art. 7º ......................................................................................................................................................................................
§ 1º ............................................................................................................................................................................................
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§ 2º A habilitação de aquaviários observará o disposto na Convenção Internacional sobre Normas
de Treinamento de Marítimos, Expedição de Certificados e Serviço de Quarto, de 1978, promulgada pelo Decreto nº 89.822, de 20 de junho de 1984, e suas Emendas, promulgadas pelo Decreto nº
6.846, de 11 de maio de 2009.
§ 3º São requisitos à habilitação, na forma do regulamento:
I – formação em curso oferecido por instituição integrante do Sistema de Ensino Profissional Marítimo
II – aprovação em exames teóricos e práticos aplicados pela autoridade marítima;
III – experiência mínima em estágio embarcado; e
IV – aptidão física e psicológica.” (NR)
Art. 3º O art. 25 da Lei nº 11.279, de 9 de fevereiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 25. O Ensino Profissional Marítimo, destinado ao preparo técnico-profissional do pessoal a ser
empregado pela Marinha Mercante, é objeto de legislação específica.” (NR)
Art. 4º Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.
Art. 5º Ficam revogados os arts. 8º e 12, da Lei nº 7.573, de 23 de dezembro de 1986.
Justificação
Ao longo das últimas décadas, o Brasil passou por um processo de intenso crescimento econômico, que
aumentou exponencialmente a demanda por infraestrutura de transporte, e, em particular pelos serviços de
navegação.
Nesse quadro de crescimento, é necessário reformar o ensino profissional da marinha mercante, de forma
a aumentar o volume de profissionais capacitados a operar as embarcações brasileiras, de forma compatível
com a demanda de nossa economia.
Desta forma, o objetivo da presente proposição é modernizar o ensino profissional da marinha mercante
em nosso País, permitindo que a formação das tripulações seja também realizada fora do âmbito da Marinha,
em cursos regulamentados segundo as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).
Em síntese, a oferta de cursos deixa de ser prerrogativa exclusiva – direta ou indiretamente – da Marinha, e passa a ser permitida também pelo mesmo sistema que forma os médicos, engenheiros, advogados e
técnicos no Brasil.
Não desejamos extinguir os centros de excelência hoje administrados pela Marinha, mas apenas complementar o número de profissionais ali formados.
De forma a evitar que esse novo modelo possa gerar queda na qualificação dos aquaviários, propomos que a Autoridade Marítima somente habilite os candidatos aprovados em testes de verificação
de sua capacidade no desempenho das funções pretendidas, sem prejuízo de outras exigências, inclusive
quanto à formação. O modelo proposto encontra paralelo na habilitação de aeroviários, para a qual o candidato deve, após satisfazer diversas exigências formais, ser aprovado em provas aplicadas pela Autoridade
de Aviação Civil.
São esses os motivos que nos levam a pedir o apoio dos nobres colegas de Congresso Nacional para
esta proposição, que ampliará o acesso da população às profissões aquaviárias, condição indispensável para o
fortalecimento e a ampliação da marinha mercante brasileira.
Sala das Sessões, – Senadora Kátia Abreu.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.573, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986
Regulamento
Dispõe sobre o Ensino Profissional Marítimo.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º O Ensino Profissional Marítimo, de responsabilidade do Ministério da Marinha, nos termos do Parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 6.540, de 28 de junho de 1978, tem por objetivo habilitar e qualificar pes-
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soal para a Marinha Mercante e atividades correlatas, bem como desenvolver o conhecimento no domínio da
Tecnologia e das Ciências Náuticas.
Art. 2º A regulamentação desta lei especificará as categorias profissionais beneficiárias do Ensino Profissional Marítimo.
Art. 3º O Ensino Profissional Marítimo obedecerá a processo contínuo progressivo, atualizado e aprimorado, mediante a sucessão de estudos e práticas.
Art. 4º O Processo de ensino a que se refere o artigo anterior poderá ser realizado de forma regular ou
supletiva, em consonância com os princípios estabelecidos para a educação nacional.
Art. 5º O Ensino Profissional Marítimo observará as diretrizes da legislação federal específica, ressalvados
os aspectos que lhe são peculiares.
CAPÍTULO II
Do Sistema de Ensino Profissional Marítimo
Art. 6º O Ministério da Marinha manterá, com os recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, instituído pelo Decreto-lei nº 828, de 5 de setembro de 1969, o Sistema de Ensino Profissional Marítimo.
Art. 7º O Sistema de Ensino Profissional Marítimo abrangerá estabelecimento e organizações navais, criados ou reorganizados sob critérios que assegurem a utilização de seus recursos humanos e materiais.
Art. 8º Os cursos do Ensino Profissional Marítimo poderão ser ministrados, a critério do Órgão Central do
Sistema – Diretoria de Portos e Costas – em organizações estranhas à Marinha, específicas ou não de ensino,
com os recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo.
CAPÍTULO III
Dos Cursos e Currículos
Art. 9º O Ensino Profissional Marítimo abrangerá diferentes modalidades de cursos e estágios, com estrutura, regime e duração adequados ao objetivo educacional, ao nível do ensino e à execução do respectivo
currículo.
Parágrafo único. As modalidades de cursos e estágios, tipos e atividades do Ensino Profissional Marítimo
serão indicados na regulamentação desta lei.
Art. 10. Os níveis do ensino das diferentes modalidades de cursos terão, de acordo com a legislação de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a seguinte classificação:
I – Ensino de 1º Grau;
II – Ensino de 2º Grau;
Ill – Ensino Superior.
Parágrafo único. Para fins de equivalência e equiparação a cursos civis regidos pela legislação federal, os
níveis das diferentes modalidades de cursos do Sistema de Ensino Profissional Marítimo serão estabelecidos
na regulamentação desta lei.
Art. 11. Currículo é o documento básico que define o curso e regula o correspondente ensino.
Art. 12. Os currículos dos cursos do Ensino Profissional Marítimo serão aprovados pela Diretoria de Portos e Costas, ouvido o Conselho Consultivo do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo.
CAPÍTULO IV
Da Política, Direção e Administração do Ensino
Art. 13. O Ensino Profissional Marítimo, mediante as diversas modalidades de cursos, deverá contribuir
para a consecução dos objetivos fixados pela Política Marítima Nacional.
Art. 14. Caberá à Diretoria de Portos e Costas, como órgão Central do Sistema de Ensino Profissional Marítimo, sem prejuízo da subordinação prevista na Estrutura Básica de Organização do Ministério da Marinha, a
orientação normativa, a supervisão funcional e a fiscalização específica dos estabelecimentos e organizações
navais integrantes do Sistema no que tange ao ensino.
Art. 15. No nível de execução, as atribuições específicas de ensino competem ao Comandante, Diretor,
Chefe ou Encarregado do estabelecimento ou organização onde são ministradas as diversas modalidades de
cursos previstos nesta lei.
CAPÍTULO V
Disposições Finais
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Art. 16. Os diplomas e certificados expedidos pelos estabelecimentos e organizações da Marinha que
ministram cursos do Ensino Profissional Marítimo, registrados na forma da legislação federal específica, terão
validade nacional e internacional, com a respectiva equivalência ou equiparação a cursos civis.
Art. 17. A organização e as atribuições do Corpo Docente e Quadro de Apoio do Ensino Profissional Marítimo serão objeto da regulamentação desta lei.
Art. 18. As atividades de instrutoria do Ensino Profissional Marítimo poderão ser exercidas por pessoal
de Marinha Mercante, Militares da Reserva Remunerada e Profissionais Especializados, sem formação específica para o Magistério.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Transitórias
Art. 19. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
data de sua publicação.
Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1986; 165º da Independência e 98º da República. – JOSÉ SARNEY – Henrique Saboia.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.12.1986

LEI Nº 9.537, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1997
Regulamento
Vide Decreto nº 5.129, de 2004
Dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional e dá outras
providências.
O Presidente da República faço Saber Que O Congresso Nacional Decreta E Eu Sanciono A Seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1° A segurança da navegação, nas águas sob jurisdição nacional, rege-se por esta Lei.
§ 1° As embarcações brasileiras, exceto as de guerra, os tripulantes, os profissionais não-tripulantes e os
passageiros nelas embarcados, ainda que fora das águas sob jurisdição nacional, continuam sujeitos ao previsto nesta Lei, respeitada, em águas estrangeiras, a soberania do Estado costeiro.
§ 2° As embarcações estrangeiras e as aeronaves na superfície das águas sob jurisdição nacional estão
sujeitas, no que couber, ao previsto nesta Lei.
Art. 2° Para os efeitos desta Lei, ficam estabelecidos os seguintes conceitos e definições:
I – Amador – todo aquele com habilitação certificada pela autoridade marítima para operar embarcações
de esporte e recreio, em caráter não-profissional;
II – Aquaviário – todo aquele com habilitação certificada pela autoridade marítima para operar embarcações em caráter profissional;
III – Armador – pessoa física ou jurídica que, em seu nome e sob sua responsabilidade, apresta a embarcação com fins comerciais, pondo-a ou não a navegar por sua conta;
IV – Comandante (também denominado Mestre, Arrais ou Patrão) – tripulante responsável pela operação e manutenção de embarcação, em condições de segurança, extensivas à carga, aos tripulantes e às demais
pessoas a bordo;
V – Embarcação – qualquer construção, inclusive as plataformas flutuantes e, quando rebocadas, as fixas,
sujeita a inscrição na autoridade marítima e suscetível de se locomover na água, por meios próprios ou não,
transportando pessoas ou cargas;
VI – Inscrição da embarcação – cadastramento na autoridade marítima, com atribuição do nome e do
número de inscrição e expedição do respectivo documento de inscrição;
VII – Inspeção Naval – atividade de cunho administrativo, que consiste na fiscalização do cumprimento
desta Lei, das normas e regulamentos dela decorrentes, e dos atos e resoluções internacionais ratificados pelo
Brasil, no que se refere exclusivamente à salvaguarda da vida humana e à segurança da navegação, no mar
aberto e em hidrovias interiores, e à prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas
fixas ou suas instalações de apoio;
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VIII – Instalação de apoio – instalação ou equipamento, localizado nas águas, de apoio à execução das
atividades nas plataformas ou terminais de movimentação de cargas;
IX – Lotação – quantidade máxima de pessoas autorizadas a embarcar;
X – Margens das águas – as bordas dos terrenos onde as águas tocam, em regime de cheia normal sem
transbordar ou de preamar de sizígia;
XI – Navegação em mar aberto – a realizada em águas marítimas consideradas desabrigadas;
XII – Navegação Interior – a realizada em hidrovias interiores, assim considerados rios, lagos, canais, lagoas, baías, angras, enseadas e áreas marítimas consideradas abrigadas;
XIII – Passageiro – todo aquele que, não fazendo parte da tripulação nem sendo profissional não-tripulante prestando serviço profissional a bordo, é transportado pela embarcação;
XIV – Plataforma – instalação ou estrutura, fixa ou flutuante, destinada às atividades direta ou indiretamente relacionadas com a pesquisa, exploração e explotação dos recursos oriundos do leito das águas interiores e seu subsolo ou do mar, inclusive da plataforma continental e seu subsolo;
XV – Prático – aquaviário não-tripulante que presta serviços de praticagem embarcado;
XVI – Profissional não-tripulante – todo aquele que, sem exercer atribuições diretamente ligadas à operação da embarcação, presta serviços eventuais a bordo;
XVII – Proprietário – pessoa física ou jurídica, em nome de quem a propriedade da embarcação é inscrita
na autoridade marítima e, quando legalmente exigido, no Tribunal Marítimo;
XVIII – Registro de Propriedade da Embarcação – registro no Tribunal Marítimo, com a expedição da Provisão de Registro da Propriedade Marítima;
XIX – Tripulação de Segurança – quantidade mínima de tripulantes necessária a operar, com segurança,
a embarcação;
XX – Tripulante – aquaviário ou amador que exerce funções, embarcado, na operação da embarcação;
XXI – Vistoria – ação técnico-administrativa, eventual ou periódica, pela qual é verificado o cumprimento
de requisitos estabelecidos em normas nacionais e internacionais, referentes à prevenção da poluição ambiental e às condições de segurança e habitabilidade de embarcações e plataformas.
Parágrafo único. No exterior, a autoridade diplomática representa a autoridade marítima, no que for
pertinente a esta Lei.
Art. 4° São atribuições da autoridade marítima:
I – elaborar normas para:
a) habilitação e cadastro dos aquaviários e amadores;
b) tráfego e permanência das embarcações nas águas sob jurisdição nacional, bem como sua entrada e
saída de portos, atracadouros, fundeadouros e marinas;
c) realização de inspeções navais e vistorias;
d) arqueação, determinação da borda livre, lotação, identificação e classificação das embarcações;
e) inscrição das embarcações e fiscalização do Registro de Propriedade;
f) cerimonial e uso dos uniformes a bordo das embarcações nacionais;
g) registro e certificação de helipontos das embarcações e plataformas, com vistas à homologação por
parte do órgão competente;
h) execução de obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e às margens das águas sob
jurisdição nacional, no que concerne ao ordenamento do espaço aquaviário e à segurança da navegação, sem
prejuízo das obrigações frente aos demais órgãos competentes;
i) cadastramento e funcionamento das marinas, clubes e entidades desportivas náuticas, no que diz
respeito à salvaguarda da vida humana e à segurança da navegação no mar aberto e em hidrovias interiores;
j) cadastramento de empresas de navegação, peritos e sociedades classificadoras;
l) estabelecimento e funcionamento de sinais e auxílios à navegação;
m) aplicação de penalidade pelo Comandante;
II – regulamentar o serviço de praticagem, estabelecer as zonas de praticagem em que a utilização do
serviço é obrigatória e especificar as embarcações dispensadas do serviço;
III – determinar a tripulação de segurança das embarcações, assegurado às partes interessadas o direito
de interpor recurso, quando discordarem da quantidade fixada;
IV – determinar os equipamentos e acessórios que devam ser homologados para uso a bordo de embarcações e plataformas e estabelecer os requisitos para a homologação;
V – estabelecer a dotação mínima de equipamentos e acessórios de segurança para embarcações e plataformas;
VI – estabelecer os limites da navegação interior;
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VII – estabelecer os requisitos referentes às condições de segurança e habitabilidade e para a prevenção
da poluição por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio;
VIII – definir áreas marítimas e interiores para constituir refúgios provisórios, onde as embarcações possam fundear ou varar, para execução de reparos;
IX – executar a inspeção naval;
X – executar vistorias, diretamente ou por intermédio de delegação a entidades especializadas.
Art. 4o-A. Sem prejuízo das normas adicionais expedidas pela autoridade marítima, é obrigatório o uso
de proteção no motor, eixo e quaisquer outras partes móveis das embarcações que possam promover riscos à
integridade física dos passageiros e da tripulação. (Incluído pela Lei nº 11.970, de 2009)
§ 1o O tráfego de embarcação sem o cumprimento do disposto no caput deste artigo sujeita o infrator
às medidas administrativas previstas nos incisos I e II do caput do art. 16, bem como às penalidades previstas
no art. 25, desta Lei. (Incluído pela Lei nº 11.970, de 2009)
§ 2o Em caso de reincidência, a penalidade de multa será multiplicada por 3 (três), além de ser apreendida a embarcação e cancelado o certificado de habilitação. (Incluído pela Lei nº 11.970, de 2009)
§ 3o A aplicação das medidas administrativas e das penalidades previstas neste artigo não exime o infrator da devida responsabilização nas esferas cível e criminal. (Incluído pela Lei nº 11.970, de 2009)
Art. 5° A embarcação estrangeira, submetida à inspeção naval, que apresente irregularidades na documentação ou condições operacionais precárias, representando ameaça de danos ao meio ambiente, à tripulação, a terceiros ou à segurança do tráfego aquaviário, pode ser ordenada a:
I – não entrar no porto;
II – não sair do porto;
III – sair das águas jurisdicionais;
IV – arribar em porto nacional.
Art. 6° A autoridade marítima poderá delegar aos municípios a fiscalização do tráfego de embarcações
que ponham em risco a integridade física de qualquer pessoa nas áreas adjacentes às praias, quer sejam marítimas, fluviais ou lacustres.
CAPÍTULO II
Do Pessoal
Art. 7° Os aquaviários devem possuir o nível de habilitação estabelecido pela autoridade marítima para
o exercício de cargos e funções a bordo das embarcações.
Parágrafo único. O embarque e desembarque do tripulante submete-se às regras do seu contrato de
trabalho.
Art. 8º Compete ao Comandante:
I – cumprir e fazer cumprir a bordo, a legislação, as normas e os regulamentos, bem como os atos e as
resoluções internacionais ratificados pelo Brasil;
II – cumprir e fazer cumprir a bordo, os procedimentos estabelecidos para a salvaguarda da vida humana, para a preservação do meio ambiente e para a segurança da navegação, da própria embarcação e da carga;
III – manter a disciplina a bordo;
IV – proceder:
a) à lavratura, em viagem, de termos de nascimento e óbito ocorridos a bordo, nos termos da legislação
específica;
b) ao inventário e à arrecadação dos bens das pessoas que falecerem a bordo, entregando-os à autoridade competente, nos termos da legislação específica;
c) à realização de casamentos e aprovação de testamentos in extremis, nos termos da legislação específica;
V – comunicar à autoridade marítima:
a) qualquer alteração dos sinais náuticos de auxílio à navegação e qualquer obstáculo ou estorvo à navegação que encontrar;
b) acidentes e fatos da navegação ocorridos com sua embarcação;
c) infração desta Lei ou das normas e dos regulamentos dela decorrentes, cometida por outra embarcação.
Parágrafo único. O descumprimento das disposições contidas neste artigo sujeita o Comandante, nos
termos do art. 22 desta Lei, às penalidades de multa ou suspensão do certificado de habilitação, que podem
ser cumulativas.
Art. 9° Todas as pessoas a bordo estão sujeitas à autoridade do Comandante.
Art. 10. O Comandante, no exercício de suas funções e para garantia da segurança das pessoas, da embarcação e da carga transportada, pode:
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I – impor sanções disciplinares previstas na legislação pertinente;
II – ordenar o desembarque de qualquer pessoa;
III – ordenar a detenção de pessoa em camarote ou alojamento, se necessário com algemas, quando imprescindível para a manutenção da integridade física de terceiros, da embarcação ou da carga;
IV – determinar o alijamento de carga.
Art. 11. O Comandante, no caso de impedimento, é substituído por outro tripulante, segundo a precedência hierárquica, estabelecida pela autoridade marítima, dos cargos e funções a bordo das embarcações.
CAPÍTULO III
Do Serviço de Praticagem
Art. 12. O serviço de praticagem consiste no conjunto de atividades profissionais de assessoria ao Comandante requeridas por força de peculiaridades locais que dificultem a livre e segura movimentação da embarcação.
Art. 13. O serviço de praticagem será executado por práticos devidamente habilitados, individualmente,
organizados em associações ou contratados por empresas.
§ 1º A inscrição de aquaviários como práticos obedecerá aos requisitos estabelecidos pela autoridade
marítima, sendo concedida especificamente para cada zona de praticagem, após a aprovação em exame e estágio de qualificação.
§ 2º A manutenção da habilitação do prático depende do cumprimento da freqüência mínima de manobras estabelecida pela autoridade marítima.
§ 3º É assegurado a todo prático, na forma prevista no caput deste artigo, o livre exercício do serviço de
praticagem.
§ 4º A autoridade marítima pode habilitar Comandantes de navios de bandeira brasileira a conduzir a
embarcação sob seu comando no interior de zona de praticagem específica ou em parte dela, os quais serão
considerados como práticos nesta situação exclusiva.
Art. 14. O serviço de praticagem, considerado atividade essencial, deve estar permanentemente disponível nas zonas de praticagem estabelecidas.
Parágrafo único. Para assegurar o disposto no caput deste artigo, a autoridade marítima poderá:
I – estabelecer o número de práticos necessário para cada zona de praticagem;
II – fixar o preço do serviço em cada zona de praticagem;
III – requisitar o serviço de práticos.
Art. 15. O prático não pode recusar-se à prestação do serviço de praticagem, sob pena de suspensão do
certificado de habilitação ou, em caso de reincidência, cancelamento deste.
CAPÍTULO IV
Das Medidas Administrativas
Art. 16. A autoridade marítima pode adotar as seguintes medidas administrativas:
I – apreensão do certificado de habilitação;
II – apreensão, retirada do tráfego ou impedimento da saída de embarcação;
III – embargo de construção, reparo ou alteração das características de embarcação;
IV – embargo da obra;
V – embargo de atividade de mineração e de benfeitorias realizadas.
§ 1° A imposição das medidas administrativas não elide as penalidades previstas nesta Lei, possuindo
caráter complementar a elas.
§ 2° As medidas administrativas serão suspensas tão logo sanados os motivos que ensejaram a sua imposição.
Art. 17. A embarcação apreendida deve ser recolhida a local determinado pela autoridade marítima.
§ 1° A autoridade marítima designará responsável pela guarda de embarcação apreendida, o qual poderá ser seu proprietário, armador, ou preposto.
§ 2° A irregularidade determinante da apreensão deve ser sanada no prazo de noventa dias, sob pena
de a embarcação ser leiloada ou incorporada aos bens da União.
Art. 18. O proprietário, armador ou preposto responde, nesta ordem, perante à autoridade marítima,
pelas despesas relativas ao recolhimento e guarda da embarcação apreendida.
Art. 19. Os danos causados aos sinais náuticos sujeitam o causador a repará-los ou indenizar as despesas
de quem executar o reparo, independentemente da penalidade prevista.
Art. 20. A autoridade marítima sustará o andamento de qualquer documento ou ato administrativo de
interesse de quem estiver em débito decorrente de infração desta Lei, até a sua quitação.
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Art. 21. O procedimento para a aplicação das medidas administrativas obedecerá ao disposto no Capítulo V.
Parágrafo único. Para salvaguarda da vida humana e segurança da navegação, a autoridade marítima
poderá aplicar as medidas administrativas liminarmente.
CAPÍTULO V
Das Penalidades
Art. 22. As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo, que se inicia com o auto
de infração, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Art. 23. Constatada infração, será lavrado Auto de Infração pela autoridade competente designada pela
autoridade marítima.
§ 1º Cópia do Auto de Infração será entregue ao infrator, que disporá de quinze dias úteis, contados da
data de recebimento do Auto, para apresentar sua defesa.
§ 2º Será considerado revel o infrator que não apresentar sua defesa.
Art. 24. A autoridade a que se refere o artigo anterior disporá de trinta dias para proferir sua decisão,
devidamente fundamentada.
§ 1º Da decisão a que se refere o caput deste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de
cinco dias úteis, contado da data da respectiva notificação, dirigido à autoridade superior designada pela autoridade marítima, que proferirá decisão no prazo e forma previstos no caput.
§ 2º Em caso de recurso contra a aplicação da pena de multa, será exigido o depósito prévio do respectivo valor, devendo o infrator juntar, ao recurso, o correspondente comprovante.
Art. 25. As infrações são passíveis das seguintes penalidades:
I – multa;
II – suspensão do certificado de habilitação;
III – cancelamento do certificado de habilitação;
IV – demolição de obras e benfeitorias.
Parágrafo único. As penalidades previstas nos incisos I e IV poderão ser cumuladas com qualquer das
outras.
Art. 26. O Poder Executivo fixará anualmente o valor das multas, considerando a gravidade da infração.
Art. 27. A pena de suspensão não poderá ser superior a doze meses.
Art. 28. Decorridos dois anos de imposição da pena de cancelamento, o infrator poderá requerer a sua
reabilitação, submetendo-se a todos os requisitos estabelecidos para a certificação de habilitação.
Art. 29. A demolição, ordenada pela autoridade marítima, de obra ou benfeitoria será realizada pelo infrator, que arcará também com as despesas referentes à recomposição do local, restaurando as condições anteriormente existentes para a navegação.
Parágrafo único. A autoridade marítima poderá providenciar diretamente a demolição de obra e a recomposição do local, por seus próprios meios ou pela contratação de terceiros, às expensas do infrator.
Art. 30. São circunstâncias agravantes:
I – reincidência;
II – emprego de embarcação na prática de ato ilícito;
III – embriaguez ou uso de outra substância entorpecente ou tóxica;
IV – grave ameaça à integridade física de pessoas.
Art. 31. A aplicação das penalidades para as infrações das normas baixadas em decorrência do disposto
na alínea b do inciso I do art. 4° desta Lei, cometidas nas áreas adjacentes às praias, far-se-á:
I – na hipótese prevista no art. 6º desta Lei, pelos órgãos municipais competentes, no caso da pena de
multa, sem prejuízo das penalidades previstas nas leis e posturas municipais;
II – pela autoridade competente designada pela autoridade marítima, nos demais casos.
Art. 32. Ressalvado o disposto no § 2º do art. 24 desta Lei, o infrator disporá do prazo de quinze dias corridos, a contar da intimação, para pagar a multa.
Art. 33. Os acidentes e fatos da navegação, definidos em lei específica, aí incluídos os ocorridos nas plataformas, serão apurados por meio de inquérito administrativo instaurado pela autoridade marítima, para posterior julgamento no Tribunal Marítimo.
Parágrafo único. Nos casos de que trata este artigo, é vedada a aplicação das sanções previstas nesta Lei antes da decisão final do Tribunal Marítimo, sempre que uma infração for constatada no curso de
inquérito administrativo para apurar fato ou acidente da navegação, com exceção da hipótese de poluição das águas.
Art. 34. Respondem solidária e isoladamente pelas infrações desta Lei:
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I – no caso de embarcação, o proprietário, o armador ou preposto;
II – o proprietário ou construtor da obra;
III – a pessoa física ou jurídica proprietária de jazida ou que realizar pesquisa ou lavra de minerais;
IV – o autor material.
Art. 35. As multas, exceto as previstas no inciso I do art. 31, serão arrecadadas pela autoridade marítima,
sendo o montante auferido empregado nas atividades de fiscalização desta Lei e das normas decorrentes.
CAPÍTULO VI
Disposições Finais e Transitórias
Art. 36. As normas decorrentes desta Lei obedecerão, no que couber, aos atos e resoluções internacionais
ratificados pelo Brasil, especificamente aos relativos à salvaguarda da vida humana nas águas, à segurança da
navegação e ao controle da poluição ambiental causada por embarcações.
Art. 37. A argüição contra normas ou atos baixados em decorrência desta Lei será encaminhada à autoridade que os aprovou e, em grau de recurso, à autoridade à qual esta estiver subordinada.
Art. 38. As despesas com os serviços a serem prestados pela autoridade marítima, em decorrência da
aplicação desta Lei, tais como vistorias, testes e homologação de equipamentos, pareceres, perícias, emissão
de certificados e outros, serão indenizadas pelos interessados.
Parágrafo único. Os emolumentos previstos neste artigo terão seus valores estipulados pela autoridade
marítima e serão pagos no ato da solicitação do serviço.
Art. 39. A autoridade marítima é exercida pelo Ministério da Marinha.
Art. 40. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de cento e oitenta dias, contado a partir da
data de sua publicação.
Art. 41. Esta Lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.
Art. 42. Revogam-se o Decreto-Lei n° 2.161, de 30 de abril de 1940; os §§ 1° e 2° do art. 3°, o art. 5° e os
arts. 12 a 23 do Decreto-Lei n° 2.538, de 27 de agosto de 1940; o Decreto-Lei n° 3.346, de 12 de junho de 1941;
o Decreto-Lei n° 4.306, de 18 de maio de 1942; o Decreto-Lei n° 4.557, de 10 de agosto de 1942; a Lei n° 5.838,
de 5 de dezembro de 1972; e demais disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1997, 176º da Independência e 109º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Mauro Cesar Rodrigues Pereira – Eliseu Padilha – Raimundo Brito – Gustavo Krause.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.12.1997

LEI Nº 11.279, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2006
Dispõe sobre o ensino na Marinha.
O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o O ensino na Marinha obedece a processo contínuo e progressivo de educação, com características próprias, constantemente atualizado e aprimorado, desde a formação inicial até os níveis mais elevados
de qualificação, visando a prover ao pessoal da Marinha o conhecimento básico, profissional e militar-naval
necessário ao cumprimento de sua missão constitucional.
Parágrafo único. Atendidos os aspectos que lhe são peculiares, o ensino na Marinha observa as diretrizes
e bases da educação nacional, estabelecidas em legislação federal específica.
Art. 2o O ensino na Marinha baseia-se nos seguintes princípios:
I – integração à educação nacional;
II – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
III – garantia de padrão de qualidade;
IV – profissionalização contínua e progressiva;
V – preservação da ética, dos valores militares e das tradições navais;
VI – avaliação integral e contínua;
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VII – titulações próprias ou equivalentes às de outros sistemas de ensino; e
VIII – efetivo aproveitamento da qualificação adquirida, em prol da Instituição.
CAPÍTULO II
Do Sistema de Ensino Naval
Art. 3o A Marinha mantém o Sistema de Ensino Naval – SEN, destinado a capacitar o pessoal militar e civil
para o desempenho, na paz e na guerra, dos cargos e funções previstos em sua organização, nos termos desta Lei.
Art. 4o O SEN abrange diferentes níveis e modalidades de ensino, finalidades de cursos e estágios e estabelecimentos de ensino.
Parágrafo único. O SEN poderá ser complementado por cursos e estágios julgados de seu interesse, conduzidos em organizações extra-Marinha, militares ou civis, nacionais ou estrangeiras, conforme regulamentado
pela Marinha.
Art. 5o Quanto ao nível e à modalidade, o ensino proporcionado pelo SEN terá, em conformidade com a
legislação que fixa as diretrizes e bases da educação nacional, correspondência com:
I – a educação básica, no que se refere ao ensino médio;
II – a educação profissional; e
III – a educação superior.
Parágrafo único. Fica assegurada a equivalência dos cursos do SEN, quanto aos seus níveis e modalidades, de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino.
Art. 6o O SEN, por intermédio de cursos e estágios de diferentes finalidades, proverá os seguintes tipos
de ensino:
I – ensino básico – destinado a assegurar a base humanística e científica necessária ao preparo militar e
ao desenvolvimento da cultura em geral;
II – ensino profissional – destinado a proporcionar a habilitação para o exercício de funções operativas
e técnicas e para a realização de atividades especializadas; e
III – ensino militar-naval – destinado a desenvolver as qualidades morais, cívicas e físicas, assim como
para transmitir conhecimentos essencialmente militares e navais.
Art. 7o Para atender ao seu propósito, o SEN é constituído pelos seguintes cursos:
I – para o pessoal militar:
a) preparação de aspirantes – visa ao preparo e seleção de alunos para acesso aos cursos de graduação
de oficiais;
b) formação de oficiais – visa ao preparo para o desempenho dos cargos e o exercício das funções peculiares aos graus hierárquicos iniciais de quadros e corpos específicos e para a prestação do serviço militar inicial;
c) formação de praças – visa ao preparo para o exercício das funções peculiares aos graus hierárquicos
iniciais dos círculos a que se destinam e para a prestação do serviço militar inicial;
d) graduação de oficiais – visa ao preparo para o desempenho dos cargos e o exercício das funções peculiares aos graus hierárquicos iniciais de quadros e corpos específicos;
e) especialização – destinado à habilitação para o cumprimento de tarefas profissionais que exijam o
domínio de conhecimentos e técnicas específicas;
f) subespecialização – destinado à preparação do pessoal selecionado para desempenho em setores
restritos da Marinha, que exigem aptidões ou habilitações complementares às que são conferidas pela especialização;
g) aperfeiçoamento – destinado à atualização e ampliação de conhecimentos necessários ao desempenho de cargos e ao exercício de funções próprias de graus hierárquicos intermediários e superiores;
h) especial – destinado à preparação do pessoal para serviços que exijam qualificações particulares não
conferidas pelos cursos de especialização, subespecialização e aperfeiçoamento;
i) expedito – destinado a suplementar a habilitação técnico-profissional do pessoal, conforme necessidade ocasional do serviço naval, tendo caráter transitório;
j) extraordinário – destinado ao aprimoramento técnico-profissional do pessoal, preenchendo, na época
considerada, lacunas deixadas pelos demais cursos, sendo realizado em organizações extra-Marinha;
l) pós-graduação – destinado a desenvolver e aprofundar a formação adquirida nos cursos superiores
de graduação, com incentivo à pesquisa científica e tecnológica; e
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m) altos estudos militares – destinados à capacitação de oficiais para o exercício de funções de Estado-Maior e para o desempenho de cargos de comando, chefia e direção, possuindo caráter de pós-graduação;
II – para o pessoal civil, além dos cursos previstos nas alíneas h a m do inciso I do caput deste artigo, será
oferecido treinamento, destinado a ampliar e atualizar os conhecimentos dos servidores, bem como desenvolver suas aptidões e integrá-los na organização militar em que estiverem lotados.
Art. 8o O estágio constitui atividade de ensino que visa à aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, de modo a complementar a educação recebida.
Art. 9o A matrícula nos cursos que permitem o ingresso na Marinha dependerá de aprovação prévia em
concurso público, cujo edital estabelecerá as condições de escolaridade, preparo técnico e profissional, sexo,
limites de idade, idoneidade, saúde, higidez física e aptidão psicológica requeridas pelas exigências profissionais
da atividade e carreira a que se destinam. (Vide Lei nº 12.704, de 2012) (Revogado pela Lei nº 12.704, de 2012)
Art. 10. Os militares e civis da Marinha serão selecionados, indicados e matriculados em cursos e estágios, em atendimento aos requisitos previstos nos respectivos planos de carreira, por determinação da Administração Naval.
Art. 11. Os cursos e estágios do SEN poderão ser freqüentados por militares das nações amigas, das demais Forças Singulares, das Forças Auxiliares e por civis, por determinação da Administração Naval.
CAPÍTULO II-A
(Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
Dos Requisitos de Ingresso na Marinha
Art. 11-A. A matrícula nos cursos que permitem o ingresso nas Carreiras da Marinha depende de aprovação prévia em concurso público, atendidos os seguintes requisitos, dentre outros estabelecidos, decorrentes
da estrutura e dos princípios próprios dos militares: (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
I – ser brasileiro nato para o ingresso nos cursos de formação de oficiais e brasileiro nato ou naturalizado
para o ingresso nos cursos de formação de praças; (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
II – ser aprovado em exame de conhecimentos gerais e, quando for o caso, de conhecimentos específicos, constituído por provas, ou por provas e títulos, compatíveis com o nível de escolaridade ou habilitação
profissional exigida; (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
III – comprovar escolaridade e, quando for o caso, habilitação profissional, compatíveis com o Corpo ou
Quadro a que se destina, em instituições de ensino oficialmente reconhecidas, até a data da matrícula; (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
IV – ser aprovado em inspeção de saúde, realizada por Agentes Médico-Periciais da Marinha, segundo
critérios e padrões definidos pelo Comando da Marinha; (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
V – ser aprovado em teste de aptidão física, de acordo com os critérios e índices mínimos, estabelecidos
pelo Comando da Marinha para cada Corpo ou Quadro; (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
VI – ser aprovado em avaliação psicológica, realizada com o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com a carreira militar;
VII – estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral, quando aplicável; (Incluído
pela Lei nº 12.704, de 2012)
VIII – possuir idoneidade moral, a ser apurada por meio de averiguação da vida pregressa do candidato,
na forma expressa no edital do concurso público; (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
IX – não estar na condição de réu em ação penal; (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
X – não ter sido, nos últimos 5 (cinco) anos na forma da legislação vigente: (Incluído pela Lei nº 12.704,
de 2012)
a) responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo em processo
administrativo disciplinar, do qual não caiba mais recurso, contado o prazo a partir da data do cumprimento
da sanção; ou (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
b) condenado em processo criminal transitado em julgado, contado o prazo a partir da data do cumprimento da pena; (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
XI – se ex-integrante de qualquer uma das Forças Armadas ou de Força Auxiliar, não ter sido demitido ex
officio por ter sido declarado indigno para o oficialato ou com ele incompatível, excluído ou licenciado a bem
da disciplina, salvo em caso de reabilitação; (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
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XII – não apresentar tatuagem que, nos termos de detalhamento constante de normas do Comando da
Marinha, faça alusão a ideologia terrorista ou extremista contrária às instituições democráticas, a violência, a
criminalidade, a ideia ou ato libidinoso, a discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem ou, ainda, a ideia ou ato ofensivo às Forças Armadas; (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
XIII – ter altura mínima de 1,54 m (um metro e cinquenta e quatro centímetros) e máxima de 2 m (dois)
metros, exceto para candidatos ao Colégio Naval, cujo limite máximo é de 1,95 m (um metro e noventa e cinco
centímetros); e (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
XIV – atender os seguintes limites de idade, referenciados a 1o de janeiro do ano correspondente ao início do respectivo curso de formação militar: (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
a) Concurso de Admissão ao Colégio Naval: ter 15 (quinze) anos completos e menos de 18 (dezoito) anos
de idade; (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
b) Concurso de Admissão à Escola Naval: ter 18 (dezoito) anos completos e menos de 23 (vinte e três)
anos de idade; (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
c) Concurso para ingresso nos Quadros Complementares de Oficiais: ter menos de 29 (vinte e nove) anos
de idade; (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
d) Concurso para ingresso no Corpo de Saúde da Marinha: ter menos de 36 (trinta e seis) anos de idade;
(Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
e) Concurso para ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha: ter menos de 36 (trinta e seis) anos de
idade; (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
f) Concurso para ingresso no Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha: ter menos de 36 (trinta e
seis) anos de idade; (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
g) Concurso de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros: ter 18 (dezoito) anos completos e menos de 22 (vinte e dois) anos de idade; (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
h) Concurso para ingresso no Corpo Praças da Armada e no Corpo Auxiliar de Praças: ter 18 (dezoito)
anos completos e menos de 25 (vinte e cinco) anos de idade; (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
i) Concurso ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais: ter 18 (dezoito) anos completos e menos de 22 (vinte e dois) anos de idade; e (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
j) Concurso ao Curso de Formação de Sargentos Músicos Fuzileiros Navais: ter 18 (dezoito) anos completos e menos de 25 (vinte e cinco) anos de idade. (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
§ 1o A candidata grávida ou com filho nascido há menos de 6 (seis) meses não poderá realizar o exame de
teste de aptidão física referido no inciso V do caput, sendo resguardado seu direito de adiamento desse exame
por um ano, contado a partir do término da gravidez, mediante requerimento da candidata, desde que respeitados os demais requisitos no momento da matrícula no curso de formação. (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
§ 2o Os requisitos para ingresso no Quadro de Capelães Navais do Corpo Auxiliar da Marinha são estabelecidos pela Lei no 6.923, de 29 de junho de 1981. (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
§ 3o A inspeção de saúde será conduzida de forma a ser respeitado o sigilo necessário das informações
coletadas e avaliará as condições de saúde dos candidatos, por meio de exames clínicos, de imagens e laboratoriais, inclusive toxicológicos, definidos em instruções do Comando da Marinha, de modo a comprovar a
inexistência de patologia ou característica incapacitante para o exercício das atividades militares, ou de patologia ou característica que, pela sua natureza, poderá ocasionar a incapacidade ou a restrição para o exercício
pleno das atividades militares. (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
§ 4o Os critérios, os padrões, os índices e as compatibilidades para atender os requisitos estabelecidos
nos incisos IV, V e VI do caput deverão estar adequados com as necessidades do pessoal da Marinha para o fiel
cumprimento de sua destinação constitucional, inclusive em combate, e com as peculiaridades da formação
e da atividade militar, atendidas também: (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
I – as necessidades de dedicação exclusiva às atividades de treinamento e de serviço; (Incluído pela Lei
nº 12.704, de 2012)
II – a consonância com a higidez, a ergonomia, a compleição física e a estabilidade emocional do militar
necessária para o emprego e a operação de armamentos, de equipamentos e de sistemas de uso da Marinha,
para o trabalho em equipe, para o desempenho padronizado em deslocamentos armados ou equipados, para
a adequação às condições de habilidade, de operação e de transporte a bordo dos meios navais, aeronavais
e de fuzileiros navais, bem como para o alcance dos padrões exigidos durante os períodos de instruções e de
treinamentos; e (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
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III – a possibilidade de suprimento de suas necessidades pelo sistema logístico da Força. (Incluído pela
Lei nº 12.704, de 2012)
Art. 11-B. A matrícula nos cursos de formação de Oficiais e Praças caracteriza o momento de ingresso na
Marinha. (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
Art. 11-C. As regras de estabilidade, quando aplicáveis para os abrangidos por esta Lei, são aquelas constantes da Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980. (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
Art. 11-D. Os editais dos concursos deverão detalhar os requisitos constantes desta Lei. (Incluído pela
Lei nº 12.704, de 2012)
Art. 11-E. As disposições desta Lei aplicam-se sem prejuízo de requisitos e disposições constantes de leis
específicas. (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)
CAPÍTULO III
Do Ensino para o Pessoal da Reserva
Art. 12. O ensino para o pessoal da reserva será intermitente, sendo estabelecido em conformidade com
as necessidades conjunturais de atendimento ao preparo da Marinha.
Art. 13. O pessoal da reserva estará obrigado, sempre que a Marinha julgar necessário, a freqüentar cursos e estágios, bem como a participar de exercícios de aplicação, visando ao aperfeiçoamento e à atualização
de conhecimentos militares.
CAPÍTULO IV
Da Política, Direção e Administração do Ensino da marinha
Art. 14. Ao Comandante da Marinha compete:
I – estabelecer a política de ensino da Marinha, baixando diretrizes ao órgão de direção setorial responsável pela supervisão e administração das atividades de ensino relacionadas com o pessoal da Marinha;
II – regular o exercício de instrutoria;
III – regular a participação de pessoal extra-Marinha em cursos e estágios do SEN;
IV – regular a participação de pessoal da Marinha em cursos e estágios ministrados em estabelecimentos e instituições extra-Marinha;
V – regular a matrícula nos cursos e estágios dos estabelecimentos de ensino da Marinha; e
VI – estabelecer normas para o cálculo de custos dos cursos e estágios, com vistas na indenização prevista no art. 26 desta Lei.
Art. 15. A Diretoria de Ensino da Marinha – DEnsM é o órgão central do SEN.
Art. 16. Cabe ao órgão central do SEN, responsável pelas atividades de ensino nos termos da Estrutura
Básica da Organização da Marinha do Brasil, exercer, sem prejuízo da subordinação prevista, a orientação normativa, a supervisão funcional e a fiscalização específica das organizações de execução.
§ 1o Os cursos de Altos Estudos Militares, em razão da inter-relação de suas disciplinas com a disseminação e fixação da doutrina naval, serão diretamente supervisionados pelo Estado-Maior da Armada.
§ 2o O planejamento, a administração geral, a direção, o controle e a supervisão técnico-pedagógica dos
cursos destinados ao pessoal do Corpo de Fuzileiros Navais serão feitos pelo órgão de direção setorial do Corpo de Fuzileiros Navais, observada a orientação normativa da DEnsM, sem prejuízo da subordinação prevista
na estrutura da Marinha.
Art. 17. Na execução dos cursos e estágios previstos nesta Lei, as atribuições específicas de ensino serão
da competência do titular do estabelecimento onde eles são ministrados.
CAPÍTULO V
Dos Estabelecimentos de Ensino da marinha
Art. 18. Os estabelecimentos de ensino da Marinha serão as organizações militares responsáveis pela
condução dos cursos e estágios do SEN.
§ 1o O Colégio Naval será o estabelecimento responsável pelo curso de educação básica de ensino médio.
§ 2o A Escola Naval será o estabelecimento responsável pelos cursos de educação superior de graduação
em Ciências Navais.
§ 3o A Escola de Guerra Naval será o estabelecimento responsável pelos cursos de educação superior de
pós-graduação em Ciências Navais.
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§ 4o Os estabelecimentos responsáveis pelos demais cursos serão definidos na regulamentação desta Lei.
Art. 19. Os cursos e estágios do SEN poderão ser conduzidos em outras organizações militares da Marinha não específicas de ensino, mas estruturadas de modo a possibilitar a sua realização.
Art. 20. Os cursos e estágios do SEN poderão ser ministrados a distância.
Art. 21. Os diplomas e os certificados dos cursos e estágios serão expedidos e registrados pelos respectivos estabelecimentos de ensino, conforme regulamentação desta Lei, e terão validade nacional.
CAPÍTULO VI
Dos Currículos
Art. 22. O currículo é o documento básico que define as atividades escolares desenvolvidas no âmbito
de curso ou estágio, estabelecendo seus objetivos, estrutura, duração e aferição do aproveitamento escolar.
Art. 23. Os currículos dos cursos e estágios do SEN serão aprovados pelo Diretor de Ensino da Marinha.
Parágrafo único. Os currículos dos cursos de Altos Estudos Militares serão aprovados pelo Chefe do Estado-Maior da Armada.
CAPÍTULO VII
Disposições Finais
Art. 24. A organização e as atribuições do corpo docente dos estabelecimentos de ensino da Marinha
constituirão matéria regulada por lei específica.
Parágrafo único. O desempenho de atividades docentes por parte de militares receberá a denominação
de Instrutoria e obedecerá a normas específicas da Marinha.
Art. 25. O Ensino Profissional Marítimo, destinado ao preparo técnico-profissional do pessoal a ser empregado pela Marinha Mercante, é de responsabilidade da Marinha e objeto de legislação específica.
Art. 26. As despesas realizadas pela União na formação e no preparo do pessoal da Marinha, por meio
do SEN, deverão ser indenizadas aos cofres públicos pelo militar da ativa, no caso de violação do princípio estabelecido no inciso VIII do caput do art. 2o desta Lei, conforme previsto no Estatuto dos Militares.
Art. 27. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta dias), a contar da
data de sua publicação.
Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 29. Fica revogada a Lei no 6.540, de 28 de junho de 1978.
Brasília, 6 de fevereiro de 2006; 185o da Independência e 118o da República. – JOSÉ ALENCAR GOMES
DA SILVA.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.2.2006

(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Educação, Cultura e Esporte, cabendo à última decisão terminativa.)
TÉRMINO DE PRAZO
Encerrou-se no dia 17 de dezembro o prazo fixado no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem
interposição do recurso ali previsto, no sentido da apreciação pelo Plenário dos Projetos de Lei do Senado
n°s 78, de 2011; e 247, de 2012.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela CDH, as matérias vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Há oradores inscritos.
Antes de chamar o primeiro orador, só quero fazer dois registros.
Um registro é sobre um voto de aplauso que deixo na Casa aos governos dos Estados Unidos e de Cuba
por reatarem relações diplomáticas – e aqui eu faço toda uma explanação da importância desse fato histórico.
O outro registro é uma carta da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) cumprimentando o Congresso, a
Casa e nós todos por termos ontem não permitido que passasse um destaque no Código que poderia permitir
que, por exemplo, uma empresa que não pagasse os trabalhadores não pudesse mais ter seus bens em relação
à aplicação financeira bloqueados. É a mesma coisa que alguém que tivesse sonegado ou roubado dinheiro
público não pudesse ter a sua conta bloqueada. Como, felizmente, houve um grande entendimento com o
próprio relator e o autor, a meu pedido, esse destaque caiu. E aqui eu explico, na verdade, cumprimentando
todos, com esses dois requerimentos.
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Fazendo esses dois registros, quem será o primeiro orador inscrito a fazer a sua exposição? Presidente
Sarney, ex-Presidente da Casa e ex-Presidente da República.
Eu, de imediato, convido o Senador Mozarildo Cavalcanti para que assuma a Presidência dos trabalhos.
Ao mesmo tempo, como eu vou ter que viajar de imediato, eu queria muito cumprimentar o Senador Cícero Lucena, que se despede hoje e é um grande Senador da República – sentiremos sua falta; o nosso querido
Presidente Sarney, ex-Presidente da República e Presidente desta Casa, que jamais esqueceremos – com certeza,
contaremos as histórias de vocês ao longo de nossas vidas; o Senador Anibal Diniz, grande guerreiro, lutador,
companheiro de tantas jornadas, em quem dou também meu querido e carinhoso abraço; e também o Senador Mozarildo Cavalcanti, sempre no plantão conosco aqui, neste plenário, em quem eu dou o meu abraço e
para quem passo a Presidência – jamais o esquecerei também. Eu tenho que, neste momento, pegar um avião.
Senador Sarney, com a palavra.
Fiz questão de abrir, porque eu queria anunciá-lo.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há uma frase, dita há mais de cem anos, por José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, farol da diplomacia brasileira, “Um grande sentimento nos anima: o de progredir rapidamente sem quebra das nossas tradições e sem ofensa dos direitos alheios”.
Ontem, o mundo foi surpreendido pela sabia decisão tomada pelos governos dos Estados Unidos da América e da República de Cuba de reatar relações diplomáticas após 53 anos de rompimento.
O que se passou em meio século de discórdia ideológica de nada colaborou para a evolução
dos povos. Foi exemplo maldito para toda a humanidade.
E quem mais sofreu com isso não foram os governos – as catedrais do poder; foi a sua gente,
as pessoas – a alma de uma Nação.
Uma longa negociação de 18 meses culminou com um acordo que prevê num primeiro momento a reabertura de embaixadas em Havana e Washington, maior facilidade para viagens e, uma
gradual eliminação do embargo comercial à ilha caribenha.
Vislumbramos no horizonte um novo porvir, não só aquela região, como também para as
três Américas, com mais integração social e econômica, ajuda mútua e respeito às diversidades.
Saudemos os líderes máximos desses dois países: Barack Obama e Raul Castro. Aclamemos
o Papa Francisco pelo papel decisivo em encorajar os dois lados a um acordo.
Esse é um dos momentos mais significativos da história contemporânea. Ele será eternamente um símbolo de que: “Sim, nós podemos” e de que “Um outro mundo é possível”.
Estamos apresentando requerimento de Voto de Aplauso ao Presidente Barack Obama e aos
Estados Unidos da América; ao Presidente Raul Castro e a grande Nação Cubana; e ao líder mundial
católico, Papa Francisco.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com relação às emendas analisadas no dia de ontem, no Plenário,
ao parecer do PLS 166/2010 (Novo Código de Processo Civil), lembro que conseguimos retirar o destaque de número 7, que traria enormes prejuízos aos trabalhadores.
Esse destaque daria guarida aos maus pagadores, aqueles que se apropriam do dinheiro
público, os que simplesmente desaparecem, fogem, e não pagam os trabalhadores.
Com a derrubada, conforme propusemos e que foi acatado pelo relator, senador Vital do
Rego, e também pelo próprio autor, senador Eunício Oliveira, que concordou com a nossa análise
quero agradecer em nome dos trabalhadores, de todos aqueles que combatem a corrupção e que
caminham na estrada da ética e do interesse público.
Agradeço aos juízes que nos instrumentalizaram com argumentos, ideias e que se refletem
na carta que recebi da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), e que, Sr. Presidente, passo a
ler agora (em anexo).
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Carta da AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros).
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O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Muito obrigado a V. Exª pela deferência de conceder-me a palavra.
Sr. Presidente, Mozarildo Cavalcanti, que tenho grande prazer de ver presidindo esta sessão; Senador
Anibal Diniz, a quem quero agradecer também a gentileza de ter me cedido esta precedência; Srªs e Srs. Senadores; ouvintes da TV Senado; eu quero dizer que esta é a última vez que ocupo a tribuna parlamentar, que
frequentei desde 1955.
Eu sou meio supersticioso e avesso às despedidas e não gosto de dizer adeus, mas não posso fugir ao
dever e sentimento da alma, de que nos falava Bérgson, de deixar, nos Anais do Senado, a natural emoção que
tenho neste momento. É esta emoção me leva a dizer que não estou fazendo um discurso de despedida, mas
quero dizer que a motivação de estar aqui é apenas uma palavra: a palavra de gratidão.
Ela me obriga a não seguir o meu desejo de sair como entrei aqui que foi, pálida e modestamente, na Câmara dos Deputados, com um discurso meio pequenininho sobre o fechamento da Ação Católica na Argentina.
Gratidão ao povo do Amapá, que me deu três mandatos de Senador. Gente boa, generosa, humana,
trabalhadora, que vai cumprir o destino de construir – não tenho dúvida disto – um dos maiores Estados da
Amazônia.
Gratidão ao povo do Maranhão, minha terra, minha paixão, onde meus olhos se abriram para o mundo.
Gratidão ao povo brasileiro, que me deu oportunidade de ser Presidente da República, de contribuir para
melhorar a vida de nossa gente e de fazer a transição para a democracia — com os tempos de maior liberdade,
plenos direitos civis, verdadeira cidadania. E deixei, para grande satisfação minha, uma sociedade democrática.
Só Deus é testemunha do que isso me custou e das cicatrizes que, até hoje, sangram.
Governador do Maranhão em 1966, eu vejo o Estado, hoje, como o 16º PIB do Brasil, acima de Mato Grosso
do Sul. Vejo o Maranhão como o segundo complexo portuário do Brasil, o do Itaqui; como o Estado que mais
cresceu, 10,3%, índice chinês; com o 13º lugar na criação de empregos e grande atração de investimentos; com
a segunda melhor relação dívida-receita do País, 0,41, absoluto controle de contas públicas e responsabilidade
fiscal; com as despesas com saúde tendo crescido 138% diante dos 39% que cresceu o Brasil; com educação
tendo crescido 75% contra 22% do Brasil; e com segurança pública tendo crescido 53% contra 16% do Brasil.
Esses números, sem dúvida, chocam, porque a nossa mídia escolhe, sempre, o Maranhão como um Estado que é exemplo para o Brasil de crescimento menor, quando, na realidade, ele está numa vanguarda bastante avançada.
A Ferrovia Norte-Sul, velho sonho, o integra ao Planalto Central.
Deixo o Amapá — que encontrei com a economia dependendo do cheque dos funcionários públicos e
com a energia racionada —, com Zona de Livre Comércio consolidada e grande dinamismo mercantil. Criei a
Zona Franca Verde de aproveitamento de produtos regionais; três hidrelétricas, uma já em funcionamento, a
de Santo Antônio, e duas em construção, a de Caldeirão e Ferreira Gomes; o Linhão do Tucuruí, chegando até
Macapá.
Essa é uma obra gigantesca que devo ressaltar que, de certo modo, nós devemos, quando era Ministra das Minas e Energia, à Presidente Dilma, que atendeu que o Linhão não passasse pela margem direita do
Amazonas e, sim, pela margem esquerda, possibilitando que fosse até Macapá, onde já está energizado todo
o Linhão, atravessando a selva com aquelas torres gigantescas de 235m. Esse Linhão também tem a vantagem
de estar levando a fibra ótica, que vai possibilitar a banda larga.
Hoje, o Amapá, que era um Estado que racionava energia, é exportador de energia elétrica; a Usina de
Santo Antônio já está exportando, ligada ao sistema elétrico nacional; a ponte sobre o Rio Oiapoque, que liga
o Estado do Amapá à Guiana Francesa; iniciei a BR-156, quando era Presidente, do Oiapoque a Macapá, com
quase 900km, hoje em fase final; instalei o Porto de Contêineres e promovi sua independência de Belém com
a criação da Companhia Docas de Santana. Criei a Universidade Federal do Amapá; levei um Hospital da Rede
Sarah; consegui a transferência das terras da União para o Estado, que não tinha terras, falha que vem da Constituição de 1988 – acho que o mesmo acontece com Roraima.
Evitei por duas vezes o fechamento do Projeto Jari, o grande Projeto Jari. E levei investidores para a área
mineral do Amapá. Hoje, o Estado é vocacionado para esse ramo.
Sem ser nenhuma vez executivo no Amapá, consegui estas conquistas, além de terem passado por minhas mãos quase todos os benefícios, verbas e melhorias do funcionalismo.
Gratidão ao Senado, por sua História — poderosa História! —, responsável pela unidade nacional, cujos
Anais foram objeto de longas noites de leitura e de aprendizagem com seus homens públicos, verdadeiros
fundadores do País, que é uma construção do Poder Civil.
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Deixo minha participação na construção e modernização dos nossos sistemas de comunicação e informática, e nas reformas administrativas que fazem da Casa exemplo de eficiência e inovação. Renovei, em vários
concursos — dos mais difíceis do País —, o nosso quadro de pessoal.
Minha gratidão aos funcionários. Com eles estabeleci uma relação de empatia, admiração, carinho e orgulho de conviver. Dos mais humildes aos dos mais altos escalões.
Devo ressaltar o quanto me alegraram — porque espontâneas, simples e carinhosas — as homenagens
que me foram feitas pela área de comunicação e pela Biblioteca do Senado, que posso chamar de “casa querida”,
pelo seu extraordinário trabalho a favor de um grande amigo meu, o livro, e onde o Coral do Senado, também
fundado aqui por mim, me comoveu, surgindo de repente entre os assistentes.
A eles agradeço do fundo do coração, repetindo o que já disse centenas de vezes: o quadro de funcionários do Senado é um dos melhores do País.
Quero agradecer também, já antecipadamente, a homenagem espontânea, até contra a minha vontade
– insisti para que não fizessem –, dos funcionários da Casa, que me farão amanhã de manhã.
Gratidão a Deus, pela graça da longa vida que me deu, por meio de minha mãe e de meu pai, e das estrelas com que Ele encheu as minhas mãos.
Gratidão aos meus colegas Senadores e Senadoras pela consideração com que sempre me tratam e pelo
apoio que me deram. A política tem estas virtudes: a convivência, a convergência de ideias, o nosso convívio
aqui na Casa criam certa intimidade que nos liga no dia a dia e nos faz amigos.
Sempre cultivei o diálogo, a paz – é do meu temperamento –, a solução consensual e o encontro de caminhos que respeitassem os pontos de vista comuns.
Deus me poupou do sentimento do ódio e do ressentimento, da inveja e do desejo de vingança. Nunca
tive inimigos e mesmo com os adversários tive sempre um convívio em que os tratei com cordialidade e amizade.
Eu também achei que deveria terminar com essas poucas palavras, não quis fazer um discurso de despedida jamais – porque, como eu disse, assistimos àquelas sessões longas de despedida, e eu não quis fazê-lo –,
mas levo o fato de ser o Parlamentar mais longevo da história política do País. São 60 anos! Depois, em segundo lugar, vem o Visconde do Abaeté, com 58 anos de vida parlamentar. E aí a relação que vou fazer publicar.
Quero deixar também alguns pontos de vista que considero importantes.
A minha causa parlamentar, aquela causa que todos nós desejamos ter como principal – vamos lembrar
o maior de todos os Parlamentares que tinham causa parlamentar, o Nabuco, com a causa da abolição, e, recentemente, nos meus tempos, com quem convivi aqui, o Nelson Carneiro, com a sua obsessão pela causa do
divórcio –, a causa que sempre busquei aqui foi a cultura. Por ela lutei e para ela deixei alguns instrumentos.
Quando me afastei para ocupar a Vice-Presidência da República, quis sair daqui não fazendo também
discursos, mas reapresentando o projeto de lei de incentivos à cultura – de que fui pioneiro no Brasil, e hoje
quase toda a parte cultural é voltada para os incentivos à cultura –, que vinha de longe. Eu apresentei cinco vezes esse projeto, e, na última vez, ele tornou-se, aprovado pelo Senado, a Lei Sarney, de que tanto me orgulho.
Esperei, para relatar, a nova proposta de lei de incentivos à cultura. Infelizmente não houve tempo. Passo esta bandeira à Senadora Marta Suplicy, que tão bem conhece o assunto e tomou a iniciativa, aqui, de lutar
por ele. No Ministério da Cultura, também, dedicou-se muito a ele.
Quero lhes dizer que passei muitos anos lutando pela ideia de que é importante que o Estado viabilize
o investimento na atividade cultural. As consequências são individuais, pois cada obra de arte é uma criação
única que, materializada, assume vida própria e exprime a essência dos sentimentos do povo. E são coletivas,
pois o caminho para um país manter sua identidade, tornar-se forte, é a cultura. Não há grande nação que não
tenha uma grande cultura. Uma grande potência não pode ser uma potência militar, uma potência econômica,
não pode ser uma potência política, se não for uma potência cultural.
E — já assinalava, quando apresentei meu primeiro projeto em 1972 — a cultura pode ser, também,
uma importantíssima fonte de renda para os países. Vejam os Estados Unidos, a Europa, a participação direta
e indireta da cultura nos PNBs desses países. Assim, o incentivo à cultura tem um retorno, que não é somente
material — o que o justificaria —, mas é também econômico.
Muitos outros problemas da cultura me ocuparam na minha vida política. Criei o próprio Ministério da
Cultura. Mas tenho me preocupado muito, nos últimos anos, com a política do livro e da leitura. Propus, e foi
aprovada a Política Nacional do Livro, e foi mandada para a Câmara dos Deputados minha proposta do Fundo
Nacional Pró-Leitura. A leitura é uma das peças chaves, importantes, da formação dos jovens, do conhecimento dos adultos. É lendo que se abrem as portas, os horizontes da imaginação, a capacidade de compreender e
a esperança de transformar o mundo.
Acredito que passei 20% da minha vida lendo e acredito que, realmente, tenha um grande prazer pela
leitura. Não tenho outro hobbie, não tenho outra dedicação para encher o meu ócio, senão o prazer de ler.
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De muitas outras coisas desejaria falar hoje.
Já lhes disse que me preocupa o problema da educação no Brasil. Recursos nós já temos. Nós já atingimos a meta que as Nações Unidas determina do que os países devem destinar para a educação.
Penso que é necessário pensar com uma visão mais voltada para o futuro, sem esquecer as lições do
passado. Os objetivos do Plano Nacional de Educação são ambiciosos, tecnicamente muito fundamentados,
mas não são suficientemente ambiciosos. As palavras chaves são: tecnologia e inovação. O Brasil se encontra
bastante atrasado, e é essa barreira que ele tem que vencer.
Os currículos são absolutamente antiquados e precisam de uma reformulação profunda. A infinidade
de matérias constitui muitos atrasos. Temos que dedicar, também, à formação de professores, centros de treinamento.
Nós íamos passar aqui uma lei, o Plano Nacional da Educação, em que havia 20 itens, mas na qual não
havia o item inovação e tecnologia, que é hoje o mais importante. Em vez de se pensar em oito anos, hoje os
países podem reduzir para aprender em quatro, em cinco anos. Muitos países têm currículos e caminhos dessa
natureza. Mas nós estamos em um grande atraso, e é sob o ponto de vista qualitativo que eu quero, justamente, deixar umas palavras aqui em termos de futuro.
A libertação do homem se fez pela educação: ela propiciou as oportunidades e, ao mesmo tempo, os
instrumentos para se descobrirem as potencialidades da humanidade. Devemos abrir os olhos para o futuro e
fazer uma revolução na educação. Repito, não se pode invocar falta de recursos. Já destinamos recursos consideráveis a ela. O que tem faltado é inovação. O mais importante é aprender a estudar, aprender a aprender,
criar gosto pelo conhecimento, pela descoberta cultural.
Outra coisa que eu desejo colocar como ideias aqui rapidamente é que precisamos evitar... (Pausa.)
Perdoem a emoção de estar pela última vez na tribuna... Ela faz com que nos percamos aqui.
Não adianta a idolatria pelas máquinas, colocando-se computadores nas salas de aula, lousas digitais
nas escolas, se não tivermos o pessoal qualificado que, preparado, possa operá-las. As escolas não devem ser
depósitos de máquinas, mas, sim, contar com elas para utilizar novas metodologias.
O ensino à distância, o uso da televisão, de que fui precursor, criando a primeira televisão didática do
Brasil, em 1967, é um caminho que precisa ser mais bem aproveitado. Lembro o nível de excelência com que,
no século passado, surgiram aulas como Civilização, de Kenneth Clarck, e Cosmos, de Carlos Sagan. Assisti a
esses programas que equivaliam a seguir aulas inteiras de aulas convencionais.
O desafio de encontrar outras linguagens que usem de forma atraente e eficiente o imenso repertório de
novas tecnologias precisa ser respondido pelos nossos educadores. De sua resposta depende o nosso futuro.
Não podemos perder a visão do futuro. Estamos no mundo da ciência e da tecnologia. O Brasil está atrasado. Nossas últimas descobertas de ponta foram do tempo em que ocupei a Presidência da República: enriquecimento de urânio, fibra ótica, fabricação de satélites, semicondutores… Nossos avanços hoje ficam por
conta da agroindústria.
A falta de reforma administrativa é responsável, em grande parte, por nosso emperramento.
Outro tema de que tenho tratado repetidamente nestes quase sessenta anos que se passaram desde
que cheguei ao Parlamento é o da reforma política.
Já denunciei à exaustão que o nosso sistema eleitoral apodreceu. Já tentei de todas as maneiras despertar o Congresso Nacional para a necessidade de mudanças profundas. O voto proporcional uninominal é o pior
sistema eleitoral possível. Com ele não há saída. Eu, pessoalmente, há muito defendo o voto distrital: metade
majoritário; metade lista fechada.
Precisamos acabar com esse voto uninominal, proporcional, que só existe no Brasil. Ele é uma reminiscência do século XIX; uma reminiscência que vem das ideias lançadas por Assis Brasil. Este voto uninominal
constitui um grande atraso político.
O Brasil avançou no terreno econômico, avançou no terreno cultural, avançou em todas as outras áreas. Ele avançou muito na área social, e, na área política, nós regredimos. E é esse o grande entrave que o País
sofre até hoje. Então, chegou-se a um ponto em que não podemos tolerar mais esse impasse. Ah, mau Deus,
não podemos tolerar mais o sistema político brasileiro, que é responsável por todo o resto do que acontece
no nosso País.
Precisamos evitar a proliferação de partidos, que hoje constituem verdadeiros registros eleitorais que só
servem para negociações materiais. A maioria deles é dirigida por comissões provisórias, maneira encontrada
para criar feudos pessoais. Oitenta por cento dos partidos, no Brasil, são dirigidos por comissões provisórias.
Quer dizer, são dez ou onze pessoas que decidem em nome do partido, em nome de tudo, tomam decisões,
decretam intervenção nos Estados, enfim, fazem com que seja um cartório, não seja verdadeiramente um par-
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tido. E por quê? Porque é muito mais vantajoso dez mandarem tomar conta do que terem atividade realmente
partidária.
É preciso estabelecer obrigatoriedade de que se pratique democracia interna, de que os partidos existam, para que possamos, inclusive, fazer o voto misto. Porque, se a lista partidária que elege o voto misto for
feita apenas pela comissão executiva que dirige o partido, ela não é uma lista legítima; ela passa a ser uma lista ilegítima, que vai escolher apenas as pessoas que estão ali, no partido, quando, na realidade, precisa-se da
democracia interna.
As convenções devem escolher aqueles que participam da vida partidária, aqueles que, diariamente, lutam para que se possam criar lideranças. Acabaram as lideranças, no Brasil. Talvez o pior que a revolução tenha
feito, no Brasil, tenha sido acabar com os partidos políticos.
O financiamento também das campanhas tem de ser resolvido de maneira que não haja cooptação de
vontades. É preciso ter regras claras para doações de empresas privadas; estabelecer-se um teto.
Estabeleceu-se também uma promiscuidade entre cargos, empresas e setores da Administração que
apodreceu o sistema em vigor. A solução desse problema não pode ser abordada tímida e isoladamente, mas
deve ser feita em conjunto com a do sistema partidário.
Precisamos levar a sério o problema da reeleição, que precisa acabar, estabelendo-se um mandato maior.
Tocqueville, que escreveu o célebre tratado sobre a democracia americana, condena uma única coisa na democracia americana: a reeleição.
Eu confesso que sou partidário – desde quando votamos aqui – de que não tivéssemos a reeleição, mas
também sou crente de que o mandato de quatro anos é muito pequeno; nós devemos ampliá-lo para cinco
ou talvez até para seis anos, e devemos evitar a reeleição.
No tratado de Tocqueville, há apenas duas páginas condenando a reeleição, nas quais ele diz que a pior
coisa da reeleição é que o Presidente já entra pensando na reeleição; então, todo o tempo, tudo o que ele faz,
é pensando na reeleição, e, quase sempre, o que acumula do primeiro mandato repercute em um segundo
mandato, que passa a ser, muitas das vezes, pior do que o primeiro.
Eu também tenho um arrependimento – até fazendo um mea-culpa — de que é preciso proibir que os
ex-Presidentes ocupem qualquer cargo público, mesmo que seja cargo eletivo. Nos Estados Unidos é assim, e
eles passam a ter uma função que serve ao país. Então, eu me arrependo, acho que foi um erro que eu cometi
ter voltado, depois de Presidente, à vida pública. Esse arrependimento me trouxe a convicção de que isso é
uma das coisas necessárias.
Já expressei minha convicção de que precisamos caminhar a passos mais largos para o Parlamentarismo. O Parlamentarismo é uma forma mais alta; nas crises que a democracia sempre tem, cai o Governo, mas
não se cria a crise institucional de cair o Presidente. Apresentei aqui uma proposta para que caminhássemos
para o parlamentarismo por etapas, começando com a introdução do ministro chefe do governo e terminando com a forma clássica do voto de confiança e a possibilidade de dissolução do Parlamento. O exemplo de
como essa caminhada foi possível no Império é útil, mas eles levaram um tempo grande nessa transformação,
do qual nós não dispomos mais.
A Presidente Dilma marcará a história do Brasil se fizer essa mudança de regime no País.
Ainda no espaço da reforma política, temos de ter a coragem de acabar com as medidas provisórias.
Elas deformam o regime democrático: o Executivo legisla e o Parlamento fica no discurso. As leis são da pior
qualidade, e as MPs recebem penduricalhos que nada têm a ver com elas, para possibilitar negociações feitas
por pequenos grupos a serviço de lobistas. Se tivermos o parlamentarismo, elas não serão necessárias, pois o
Congresso passará a agir com maiorias estáveis, unidas, que efetivamente governarão o País.
Passo adiante. Estamos no final da tramitação do novo Código de Penal, que provoquei com a criação
de uma comissão de juristas, como fiz também com outros códigos. Tenho denunciado a violência no Brasil e
proposto algumas medidas para ajudar a combatê-las. Estou convencido de que o aumento de homicídios está
diretamente relacionado com a Lei Fleury e com o excesso de possibilidade de defender-se estando solto. Há
uma coisa no Brasil que é terrível: o criminoso de homicídio pode se defender estando solto. Critico também
a suavidade das penas por homicídio, que ainda não é crime hediondo. Muitos são os crimes hediondos, mas
tirar a vida – e o bem maior que Deus nos deu é a graça da vida – não é crime hediondo no Brasil. Eu solicitei,
na última votação que houve aqui, que se considerasse o homicídio crime hediondo. O resultado é que nós
temos a maior quantidade de homicídios do mundo.
Mas também há outra coisa a que assistimos todo dia: a condenação. Uma pessoa pode cometer vários
crimes – vemos na mídia pessoas condenadas a 70 anos ou a mais de cem anos –, mas o Código Penal manda que as penas sejam consideradas em conjunto e reduzidas a trinta anos de prisão. E, nesses 30 anos, há a
progressão, com a qual, na realidade, cumprem-se cinco anos. Isso é demais quando se trata da vida humana!
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Temos o maior número absoluto de homicídios do mundo, que continua crescendo. O último número,
do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, para 2013, é 53.646 assassinatos. Nosso índice por 100 mil mortes
é de 27, muito acima dos de nossos vizinhos, mais acima ainda do que os de países como China, Japão, Inglaterra, França…
Ainda existem, no Brasil, 80 mil inquéritos policiais sobre crimes de homicídio não concluídos, nas metas
de solução daqueles abertos até 2007 e 2008. A elucidação dos homicídios — é oficial — é da ordem de 5%.
Outro caso que também é terrível é que não tenha o País compreendido até hoje como é que uma pessoa possa votar aos 15 anos e possa matar até os 18 anos. Cria-se uma escola de crime. Outro dia, vi um menino que tinha sido morto, e o outro foi preso e disse, como as televisões registraram: “Eu conheço os meus
direitos.” Quer dizer, qual é o direito dele? O direito de matar, de matar até os 18 anos. Isso cria uma escola do
crime, cria a consciência da falta de respeito pela vida humana, cria uma cultura que vem das crianças que são
criadas com essa cultura de que eles têm essa irresponsabilidade. Esse é um problema que também deve ser
pensado e deve ser colocado entre aqueles que determinam a violência, que, no Brasil, avança cada dia mais.
Há as drogas, o problema das drogas. Cada vez mais, elas devem ser encaradas como prioridade, pois
são responsáveis por essa violência que existe e que atinge todos nós.
Não há nada pior do que se tirar a vida de uma pessoa. É o fim de tudo, de todas as esperanças, do presente e do futuro. E os assassinos confessos passam livres diante dos familiares das vítimas.
Há anos está parada na Câmara dos Deputados uma proposta minha, aprovada pelo Senado: regulamentação do artigo 245 da Constituição e criação do Fundo Nacional de Assistência às Vítimas de Violência. Os
criminosos têm seus direitos declarados em muitos artigos da Constituição; as vítimas, só num. Os criminosos
recebem apoio financeiro do Estado, o auxílio-reclusão previsto no artigo 201, cujo valor mínimo é, atualmente, de 724 reais. As vítimas, nada. Repito, nada, nenhum apoio, financeiro ou de outra natureza. São pessoas
que sofreram ou que perderam a vida, que desapareceram, que tiveram seu destino cortado, o que se estende
a famílias inteiras.
Hobbes já dizia que o que justifica o Estado é o medo da morte, é a possibilidade de as pessoas se reunirem para resistir à morte. Pois o Estado brasileiro não tem defendido as pessoas da morte e ainda por cima
não apoia a família dos assassinados.
E eu aqui me dirijo às Senhoras Deputadas e aos Senhores Deputados, pedindo que não deixem que se
cometa essa injustiça, não comigo, mas com a multidão das vítimas de violência.
Aprendi muito cedo a me preocupar com as causas sociais, recusando o marxismo, que seduzia pelo
sonho belo e generoso da igualdade entre os homens. Sempre batalhei por uma sociedade mais justa. Jovem
líder da UDN, promovi no Partido um grupo renovador que Carlos Castello Branco chamou de Bossa Nova, cujo
lema, frente ao desenvolvimento de Juscelino – o lema de Juscelino era só “Desenvolvimento” –, era “Desenvolvimento com Justiça Social”, como acrescentei.
Presidente da República, adotei o lema “Tudo pelo Social”: Programa do Leite, Seguro Desemprego, Vale
Transporte, Vale Refeição, Universalização da Saúde e Farmácia Básica.
Mas me orgulho especialmente de um projeto que eu apresentei aqui em 1996, aprovado muito rapidamente, que teve repercussões mundo afora, o da distribuição gratuita de medicamentos contra a AIDS. Assim
que eu soube da comunicação dos cientistas que se reuniam em Vancouver de que o coquetel de medicamentos
salvaria a vida dos contaminados com o vírus e dos portadores da Síndrome da Imunodeficiência, apresentei
o projeto. Eu estava na Presidência, desci da Presidência e, nesse mesmo dia, apresentei esse projeto aqui. No
Executivo, propuseram que ele fosse vetado. Fui ao Presidente Fernando Henrique, dizendo-lhe que eu não
podia, como Presidente do Congresso, aceitar que isso ocorresse. Ele foi sensível à proposta e sancionou a lei.
E ela foi replicada em muitos países e, aqui e lá, tem salvado muitas vidas.
Um repórter do The New York Times, que fez uma grande reportagem sobre essa solução, que, no mundo
inteiro, estava sendo adotada, perguntou-me quais eram os grupos políticos de pressão que me tinham feito
apresentar essa causa, esse projeto, que, no mundo inteiro, tinha solucionado ou pelo menos detido o avanço
da AIDS. Eu respondi: foi o intelectual. A AIDS sempre me preocupou porque é uma doença que alia o amor à
morte. Então, ela sempre me preocupou. Eu disse a ele: ninguém, eu não fui pressionado por ninguém, eu apenas o apresentei porque, como intelectual, eu achava que tínhamos de sempre combater essa doença, por esse
fato fundamental, porque isso representava a própria existência da humanidade, a própria reprodução humana.
Pois bem, hoje, considero que, tendo feito isso, contribuí também, de certo modo, não somente para o
povo brasileiro, para o povo do meu Estado, mas também um pouquinho para a humanidade no encontro de
uma solução que tem melhorado muito o problema no mundo inteiro.
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Muitos outros que vieram depois de mim, como ministros da Saúde, ampliaram isso, tornaram possível
que os remédios fossem multiplicados, derrubaram patentes. Mas a ideia fundamental era aquela de que, na
realidade, nós tínhamos de atender a população dessa maneira.
Os chineses dizem uma coisa muito certa, é um provérbio que eu já repeti aqui algumas vezes: “Quando
vamos beber água em um poço, devemos nos lembrar de quem abriu o poço.” Eu sinto que abri um pouquinho
esse poço que faz tão bem hoje para a humanidade.
Bati-me pela causa dos negros. Passados 15 anos, a proposta de cotas para acesso à universidade e ao
serviço público que apresentei se tornou realidade. Outro dia, a Presidente mandou um projeto que foi aprovado, mas já existia um projeto meu aqui, que, há 15 anos, estava tramitando nesta Casa.
Apresentei o primeiro Estatuto da Pequena Empresa. Essas empresas são hoje uma das grandes impulsionadoras do projeto nacional. Defendi uma ideia que vi na China, ainda no tempo de Deng Xiaoping, quando
visitei as Zonas de Exportação. Criei-as quando Presidente.
Propus aqui o Estatuto das Estatais. Se ele tivesse sido feito, nós não teríamos esse problema que hoje
estamos tendo, que estamos lamentando e que, de certo modo, está envergonhando o Brasil, que é o problema da Petrobras. Propus aqui o Estatuto das Estatais, regulamentando os §§1º e 3º do art. 173 da Constituição.
O projeto trazia algumas inovações. Primeiro, as empresas públicas passariam a adotar o regime da sociedade
anônima de capital fechado, o qual exige a instituição do Conselho Fiscal, o cumprimento de normas contábeis
rígidas e também o controle do Tribunal de Contas e outros.
Eu o reapresentei, deixando como última presença minha no Legislativo brasileiro, no Senado, esse projeto, que é o Estatuto das Empresas Estatais. Com ele feito, nós não teremos a repetição que estamos vendo
dessas coisas que têm acontecido nas estatais.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, não quero deixar a tribuna com uma expressão de pessimismo. O País
é outro: diminuiu muito a pobreza, aumentou a classe média, criamos recursos humanos, somos a 6ª economia do mundo.
“O século XXI será também do Brasil”. Deng Xiaoping me afirmou isso.
Eu estava com o Presidente – antigamente era o Secretário-Geral —, na China. Comecei a conversar
com ele e, no meio da conversa, eu lhe disse que o século XXI seria o século da China. Também disse a ele que
o século XXI também seria o século da América Latina. Por quê? Porque nós tínhamos os anos dourados da
Europa, os anos dourados da América, e a Ásia e a América do Sul eram as únicas partes do mundo que ainda
não haviam tido o grande desenvolvimento mundial. Pois bem, quando eu disse isso, ele disse: “Mas falar da
América do Sul é falar do Brasil. E o século XXI também será o século do Brasil.”
Avançamos nas áreas social e econômica, mas a democracia não se aprofundou como nós desejávamos.
Avançou o corporativismo anárquico, beneficiando ilhas de interesses, gerando uma divisão no País que aflorou nas eleições.
Tenhamos coragem de enfrentar a solução do problema. O tempo acabou.
A Justiça também tem responsabilidade sobre o Estado. É o Poder moderador. Entregamos ao Supremo
Tribunal Federal a guarda da Constituição. É a maior confiança e delegação dada pelo povo a um Poder. Ele
não pode deixar que se judicialize a política e nem que seja feita a politização da Justiça. Não foi a outro Poder dada essa delegação. O Supremo Tribunal Federal deve usar essa responsabilidade. Sem Justiça não poder
haver democracia.
A Justiça não pode ser o Estado espetáculo. Ela é quem decide sobre a nossa liberdade, sobre o nosso
patrimônio, sobre os nossos direitos individuais, sobre os nossos direitos coletivos e sobre os direitos humanos.
Essa responsabilidade é quase responsabilidade de deuses. Ela só tem uma limitação: a lei e o direito.
Tenho apreensões. O País está dividido, e cresce uma coisa nova na política que, durante esses 60 anos,
eu nunca tinha visto: o ódio.
Esse não é da tradição brasileira. Vamos conjurá-lo. É hora de conciliar o País. Depois das eleições, tenho
visto aqui dentro, em algumas sessões, uma manifestação exacerbada, e a política não deve ser uma guerra. A
política é uma luta democrática.
Lenine sustentava a ideia de que a política deveria ser uma guerra: “Devíamos exterminar os inimigos.
Devíamos matá-los, acabar com eles, para que não fique ninguém.” A ideologia determinava assim. Felizmente,
esse período acabou. Nós não devemos considerar a política uma guerra. Passadas as eleições, nós devemos
fazer com que o País siga o seu caminho, buscando um terreno comum, que é o terreno da conciliação, o terreno do bem público, que atinge todos os Partidos.
É uma exortação que eu faço a todos.
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Vamos limpá-lo das práticas, dos malfeitos e dos maus administradores, irresponsáveis. Para isso, mais
eficaz que a punição é a profilaxia: leis, controles, formação de pessoal e valores. Leis que evitem, em vez de,
depois, terem que corrigir após custos imensos.
Exemplo: se tivéssemos feito o Estatuto das Estatais, projeto de minha autoria, morto na Câmara, esse
problema da Petrobrás não teria acontecido. Não se pode raciocinar que o livre arbítrio de algumas pessoas
tenha levado a tantos desmandos.
As estatais precisam de outra estrutura, acompanhamento e controle.
Mas a economia é o transitória. As instituições são o permanentes. A democracia representativa está
em crise. Marchamos, com a ajuda da ciência e da tecnologia da informação, para a democracia direta. Até lá
é preciso tempo.
O mundo continuará melhorando, e o homem chegará à felicidade. Um pensador teria dito que a política
é inimiga da felicidade. Mudemos essa equação. É preciso ter fé, acreditar em Deus, voltar a ter utopias, sonhar.
Quero terminar estas minhas palavras invocando as raízes da minha terra, e vou buscar nos folguedos
populares do Maranhão, do Bumba Meu Boi, a minha toada de despedida no raiar do dia:
“O céu é o reinado das estrelas,
onde a lua faz sua morada,
e o orvalho é a lágrima da noite,
que chora pela madrugada.
Adeus, eu já vou-me embora.
É chegada a hora de me despedir.
Assim como o dia se despede da noite,
eu me despeço de ti!”
Deixo no Senado uma palavra: gratidão.
Saio feliz, sem nenhum ressentimento.
Ai, meu Senado, tenho saudades do futuro!
Muito obrigado. (Palmas.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Sarney, eu sei que V. Exª se havia proposto
a fazer um pronunciamento muito discreto, como é próprio de V. Exª, mas, ainda assim, eu ouso, na condição
de um estagiário diante de V. Exª, a pedir-lhe um aparte.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Com muito prazer.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Para eu poder manifestar a gratidão que tenho pela
oportunidade que tive na vida, de passar esses quatro anos nesta escola chamada Senado Federal – esta que
é a Casa do equilíbrio da Federação – e de ter podido compartilhar com V. Exª esse período. Também tive a
honra, durante cinco meses, de ter sido Vice-Presidente desta Casa, quando V. Exª era Presidente. Sinto-me no
dever de dizer que, se eu fosse guiado pelo pensamento raso do preconceito que tive lá atrás, na militância
política, eu certamente não teria aprendido a ouvi-lo e a ouvir tantas pessoas sábias desta Casa com os ouvidos que tenho hoje. V. Exª traz ensinamentos em tudo que faz, e a contribuição política de V. Exª é da maior
magnitude. Eu acho que, se eu tivesse um conselho a dar a uma pessoa com a sua experiência política, seria:
“não se arrependa por ter voltado à vida pública depois da Presidência da República, porque V. Exª trouxe uma
contribuição inestimável.” V. Exª fez uma transição fantástica naquele pós-morte de Tancredo Neves. V. Exª conduziu o Brasil para a democracia. V. Exª conseguiu feitos memoráveis. Não fosse pela aliança com o PMDB de V.
Exª, certamente o governo do Presidente Lula também teria passado por dificuldades ainda maiores. Acredito que o ensinamento que V. Exª passa é no sentido de que a política não é uma guerra. Nós temos que, cada
vez mais, nos esperançar, na certeza de que a política, na realidade, é a grande possibilidade de realização de
coisas boas. A política é a grande possibilidade de fazer a inclusão social, de fazer as políticas afirmativas que
tão bem V. Exª defendeu, no que diz respeito à igualdade racial, no que diz respeito à possibilidade de os mais
pobres terem oportunidade neste Brasil. V. Exª deixa um legado inestimável, e eu quero manifestar a alegria
de, ao longo desses quatro anos, ter convivido com V. Exª, ter aprendido muito. V. Exª, com certeza, vai sempre
figurar como alguém para orgulhar as futuras gerações que queiram se debruçar sobre o ensinamento da política brasileira, porque V. Exª deu contribuição ao jornalismo, à literatura, à advocacia, como bom jurista que é,
e, fundamentalmente, à política, com os seus sessenta anos dedicados a essa arte, que, para mim, é a arte das
artes. As pessoas se formam em Medicina, se formam em Engenharia, se formam em Pedagogia, se formam
em História, mas o que tem a política que atrai tanto as pessoas? É porque é o meio que faz a humanidade
avançar. Se a humanidade avançou tantos passos nos nossos dias é porque ela teve fortemente a presença da
política. No Brasil, V. Exª tem o reconhecimento da política, porque V. Exª é a pessoa que teve mais tempo com
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mandato parlamentar. V. Exª acabou de dizer que é o Parlamentar mais longevo do Brasil. Fico muito orgulho
por ter tido a oportunidade de conviver com V. Exª. Parabéns e obrigado por tudo o que fez pelo Parlamento
brasileiro e pela política nacional. Muito obrigado.
O Sr. Cícero Lucena (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Muito obrigado a V. Exª, Senador Anibal Diniz.
Tive oportunidade de trabalhar com V. Exª na Mesa Diretora desta Casa e conheci o homem bom, o homem sensato, o homem que se aprofundava nos problemas, que tinha uma grande responsabilidade em tudo
o que fazia, em tudo o que tratava.
Muito obrigado a V. Exª.
Ontem, eu estava dizendo a V. Exª isso aqui, que a sua modéstia também era uma coisa que muito nos
comovia e que nos comove, aqui, nesta Casa, e também nos ensina.
Muito obrigado.
Eu disse, arrependido também um pouco, porque todos sabem que a minha vida tem duas vertentes: a
vertente da literatura e a vertente da política. Quando eu era moço, eu gostava da literatura, eu tinha o gosto
pela literatura. Era a minha vocação. Infelizmente, os caminhos da política me desviaram um pouco da literatura, mas não passou um dia sequer que eu não tivesse um convite de noivado para a literatura.
Eu até trouxe aqui, para mostrar – eu estava com ela, porque recebi há poucos dias –, uma bibliografia.
Aqui estão os livros, todos os títulos que eu tive oportunidade de escrever. São 142 títulos, com críticas de cada
um em três línguas e cada livro dos que escrevi, estando traduzido já, hoje, em 12 línguas.
Eu também achei que prejudiquei muito o meu gosto pela literatura quando a política me atraiu, mas
Napoleão dizia que a política não é uma vocação. A política é o destino. É ele que nos leva à política.
Eu, agora mesmo, também fiz uma estatística de quantos discursos fiz aqui nesta Casa. Estão ali, aqueles
livros. São nove volumes. São mais de 1,2 mil os discursos que, ao longo desse tempo, eu fiz.
Não sou daqueles Parlamentares que vivem na tribuna, que gostavam da tribuna. Só vim à tribuna para
falar daquilo sobre o que eu tinha alguma coisa a dizer, de alguma coisa que eu tinha a afirmar e que minha
consciência me obrigava a falar. Foi por isso que, justamente, escolhi um dia em que eu viesse cedo, em que
nós não tivéssemos muita gente, para fazer um discurso muito modesto, muito apressado. Eu não quis fazer
literatura. Não quis fazer um discurso bonito. Eu quis fazer um discurso colocando algumas ideias, rapidamente, dizendo algumas coisas, não como quem diz adeus, mas diz até logo para todos.
Muito obrigado a V. Exª.
Ouço o Senador Cícero Lucena.
O Sr. Cícero Lucena (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Senador Sarney, Presidente Sarney, tenho certeza absoluta de que não é o pouco que o senhor relatou em seu discurso e muito menos será um aparte que vão
fazer justiça à sua história, mas, com certeza, a sua prática, os seus procedimentos e a sua preocupação com
um Brasil melhor, do Amapá ao Rio Grande do Sul, passando pelo Maranhão. Devo dizer ao senhor que sempre o acompanhei, observando-o, vendo as suas realizações, respeitando-o, mas este meu aparte é para dizer
o quanto foi gratificante conviver com o senhor aqui, nesses oito anos de mandato, e, em particular, nos dois
anos em que tive a alegria, a felicidade de compartilhar, como 1º Secretário e V. Exª na Presidência desta Casa,
as suas preocupações, a sua responsabilidade, o seu desejo de que todos os atos como Presidente – e da nossa
Mesa – fossem com o objetivo de plantar uma semente – uma semente de responsabilidade e de um futuro
melhor, que na verdade vemos repetida em várias ações e em várias práticas de V. Exª. Então, quero dizer que
também vou me despedir logo em seguida ao senhor, mas saio com este sentimento de gratidão, de agradecimento a V. Exª, que, a exemplo de tantos outros companheiros, me acolheu quando cheguei a esta Casa e, mais
do que acolheu, que me deu o prazer da convivência com respeito recíproco. Então, que Deus o acompanhe
nesta caminhada, porque, com certeza, o senhor ainda terá muito a oferecer ao Brasil.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Muito obrigado.
V. Exª sabe que foi o braço direito que tive quando Presidente. V. Exª é um técnico de alta qualificação,
que, ao meu lado, na Secretaria da Casa, me dava absoluta tranquilidade. Fizemos uma reforma, naquele tempo, silenciosa, importantíssima, de modernização do Senado.
Aqui no Senado, eu não quis falar nada do que fiz, daquilo de que participei, porque acho que é meu dever. Há um verso de Miguel Torga, em que ele fala sobre o velho Afonso de Albuquerque, que foi Governador
das Índias. Ele, então, põe na boca de Albuquerque: “Do que fiz e do que não fiz não cuido agora. / As Índias
todas falarão por mim”.
E muito obrigado a V. Exª. V. Exª foi um grande colaborador. Aprendi muito, também, com V. Exª e já tive
oportunidade de dizer-lhe várias vezes isso e de escrever a V. Exª nesse sentido. Muito obrigado.
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Senador Figueiró, meu velho amigo, companheiro de muitos e muitos anos, somos remanescentes de
partidos que morreram.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Senador José Sarney, quando adentrava o meu gabinete agora à tarde, vi pela televisão que V. Exª estava usando a tribuna. Apressei-me em estar aqui para testemunhar o meu respeito e a minha admiração pelo homem público e estadista que V. Exª é. E trouxe aqui para
testemunhar esse meu sentimento de admiração por V. Exª o pensamento de um brilhante homem de letras
e de política da França: La Bruyère. Permita V. Exª que eu o leia: “Aparecem de tempos em tempos, na face da
Terra, homens raros, descomunais, os quais, por suas virtudes ou qualidades eminentes, projetam vários clarões
em meio às sociedades em que vivem”. V. Exª é um vivo testemunho do que disse, há muitos e muitos anos, La
Bruyère. Quero dizer a V. Exª, Senador José Sarney, soprando a pátina do tempo, que o conheci graças a dois
eminentes e saudosos amigos comuns: José Fragelli e Rachid Saldanha Derzi. Eles me apresentaram a V. Exª –
recordo-me perfeitamente – na convenção do nosso Partido, a legendária UDN, em 1962, parece-me que na
cidade de Curitiba. Naquela época, V. Exª já defendia ideias inovadoras para consignar, no estatuto do nosso
Partido, uma política eminentemente social. É uma característica que permaneceu e permanece em toda a sua
trajetória na vida pública. Quero dizer a V. Exª que há fatos que a história não apaga. Graças à atitude vanguardeira e decidida de V. Exª, foi possível que nós participássemos da Assembleia Nacional Constituinte. E sei do
esforço de V. Exª para que a Constituinte tivesse uma estrutura mais significativa e que representasse os anseios
nacionais. V. Exª apresentou – infelizmente não teve seguimento –, uma proposta que foi elaborada, por orientação de V. Exª, pelo saudoso Senador Afonso Arinos de Melo Franco. Pena, Senador Sarney, que as ideias de
V. Exª não tivessem sequência, ideias com que o espírito público de V. Exª nos iluminou naquela época. Outra
associação que faço a V. Exª – e aí vou dizer um pouco do meu Estado – é seu espírito federalista. No seu governo, V. Exª estendeu a mão da União a todos os Estados brasileiros. Eu já disse a V. Exª que, na minha vida pública, eu não conheci um Presidente da República que fosse tão atuante, preciso, levando auxílio ao meu Estado,
Mato Grosso do Sul. Grandes obras lá existem graças à fecunda administração de V. Exª, e Mato Grosso do Sul
jamais se esquecerá disso. Eu queria, para finalizar, Senador Sarney, lembrar do painel que V. Exª delineou para
todos nós, que atentos o ouvimos. V. Exª abordou assuntos extremamente importantes, principalmente naquela área que mais nos interessa hoje, que é a da reforma política. V. Exª se declarou parlamentarista. Também o
sou, desde que recebi as primeiras lições do nosso inolvidável e saudoso Raul Pilla. V. Exª destacou o valor da
eleição distrital. A única divergência que eu tenho de V. Exª nesse sentido é que eu sou favorável ao sistema
distrital puro, mas é evidente que nós temos que atender às conveniências da política brasileira. V. Exª, evidentemente, tem toda razão, e eu vou aceitar as ideias por V. Exª defendidas. Outra coisa que V. Exª mencionou aqui
que é extremamente importante: o combate ao condomínio desses partidos políticos, que não representam,
absolutamente, o pensamento político do povo brasileiro. São essas, Sr. Presidente José Sarney, as expressões
que posso manifestar a V. Exa neste preito que presto ao grande homem público que V. Exa é, ao estadista que
V. Exa é. Inclusive, quero me recordar aqui de uma questão que me toca até pessoalmente. Lembro que, há uns
quatro ou cinco anos – talvez mais –, eu vim aqui presenciar a posse do Senador João Faustino, àquela época
representando o Estado do Rio Grande do Norte. V. Exa era o Presidente. V. Exa descia da Presidência, e nós nos
encontramos mais ou menos aqui, na metade. V. Exa muito gentilmente me cumprimentou e perguntou-me
o que é que eu estava fazendo. Eu disse a V. Exa que estava distante da política. V. Exa me respondeu: “Você,
Figueiró, que é um homem feliz, encontrou a porta de saída”. E agora, Senador Sarney, por uma coincidência
da história, voltei ao Senado, voltei à política, e estou saindo pela porta que V. Exa está abrindo, não somente
para mim, como para o Senador Lucena, como para o Senador Mozarildo, como para o Senador Anibal Diniz.
(Soa a campainha.)
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Muito obrigado, Excelência, Senador José Sarney.
V. Exa terá sempre em mim um admirador sincero, e será reconhecido pelos inestimáveis serviços que V. Exa
prestou à Nação brasileira.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Muito obrigado a V. Exa por suas palavras demais generosas a meu respeito. Somos velhos amigos, e essas palavras têm a suspeição dessa velha amizade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Presidente Sarney, quero primeiro dizer a V. Exa que tenho a honra de estar presidindo a sessão neste dia histórico para o Senado brasileiro, quando V. Exa faz esse discurso. Eu apressei minha volta para o Senado porque, na condição de 1o Vice-Presidente
da Casa, agradecendo ao Senador Mozarildo, eu queria estar presente aqui para me somar a todos os colegas
nesta homenagem que o Senado faz a V. Exa.
Eu não tenho dúvida: se a mais antiga instituição do País é o Senado Federal, com quase duzentos anos,
não há no Senado Federal ninguém que tenha tido tantos anos de vida nesta instituição tão antiga como V.
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Exa, não só com a presença, que já é muito significativa, como Senador, mas V. Exa foi dirigente desta Casa como
nenhum outro foi. Durante tantos anos ocupou todas as funções públicas que um político, um homem público, almeja. E não tenho dúvida de que a história de V. Exª se confunde com a história da política deste amado
Brasil de todos. Então, me somo aos colegas.
Vou seguir com a lista dos inscritos. Só faço um apelo: teríamos que fazer esta homenagem ao Senador
Sarney com a Casa cheia, mas temos ainda a despedida do Senador Cícero Lucena, do Governador Rodrigo
Rollemberg, do Senador Mozarildo e do Senador Anibal. Só peço aos colegas que vão fazer uso da palavra que
tentem expressar – sei que é quase impossível – este respeito ao Senador Sarney, o respeito à biografia dele, à
luta dele por esta Casa, por esta instituição, usando o menor tempo possível, para que possamos ouvir todos,
como o Senador merece, e ao mesmo tempo dar oportunidade para os outros que também querem fazer um
discurso de despedida.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Muito obrigado, Senador Jorge Viana, por suas palavras também generosas. Eu quis fazer... Não estou fazendo discurso de despedida, tenho horror a despedidas...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Os poetas nunca morrem, como o senhor me disse uma vez.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Eu quis fazer cedo, para que não tivesse ninguém mesmo, para falar às cadeiras vazias, mas, infelizmente, demorei bastante, a generosidade dos colegas foi grande,
de maneira que a Casa está se enchendo.
E dou a palavra à Senadora Gleisi Hoffmann.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada, Presidente. V. Exª é muito querido
aqui entre seus Pares. Queria fazer uma saudação muito carinhosa a V. Exª, mas sobretudo uma saudação de
respeito e de consideração ao político sem o qual não se pode contar a história recente deste País. V. Exª foi
muito importante para a conquista e para a consolidação da democracia, um estadista, como já disseram aqui.
Num momento difícil, V. Exª, com firmeza, com tranquilidade, com muita paciência, conduziu nosso País, fazendo com que o Brasil pudesse alcançar uma maturidade democrática. Não podia deixar de expressar meu reconhecimento. Já havia falado uma vez a V. Exª que, lendo o livro da Regina Echeverria sobre sua biografia, fiquei
emocionada quando ela relata a parte em que V. Exª deixa o Palácio do Planalto, desce pela rampa e encontra
o povo, que, ao contrário do que V. Exª pensava, aplaude-o e cumprimenta-o. Então, queremos também dar-lhe os aplausos e cumprimentá-lo. Na semana passada, coincidentemente, eu conversava com meu colega de
Bancada, Senador Roberto Requião, e ele me disse que se preparava para fazer um discurso, quando assumiu o
Senado, contraditando V. Exª, criticando-o. E uma semana antes, caiu nas mãos dele um de seus livros, um dos
seus romances, Saraminda. Ele disse: “Eu comecei a ler o livro do Sarney à noite e passei a madrugada inteira
lendo. Fiquei encantado pela beleza da descrição do romance, pela boa escrita. E o discurso que fiz, no dia seguinte, foi elogiando o grande escritor José Sarney”. Então, eu queria lhe deixar o meu abraço, o meu respeito,
o carinho, Presidente, agradecer a sua convivência e, sobretudo, a paciência que teve para comigo, não só aqui
no Senado, mas também na Casa Civil da Presidência da República. Muito obrigada.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Eu é que agradeço a V. Exª, que nesta Casa chegou e se
firmou como uma grande Senadora, debatendo todos os problemas e se aprofundando no debate, realmente
gostando do Senado, do debate no Senado e, ao mesmo tempo, dos assuntos que aqui estavam em discussão.
Eu tenho a grande satisfação de ter tido V. Exª como minha colega nesta Casa.
Uma das coisas que não posso deixar de levar comigo é a lembrança dos meus colegas e a lembrança
do Senado, este Senado que eu amei. Desde que aqui cheguei, com os anos, esse amor continuou, um amor
de velho, mas cada vez maior. Quantas noites da minha vida passei lendo os Anais do Senado Federal! Hoje já
não tenho mais tempo para isso, mas li, cada vez admirando mais, porque sei a história do Senado. Posso ser
vaidoso ao dizer isto: sei a história do Senado, sei o que ele representa. O Brasil só é o que é graças ao Senado
Federal. Aliás, Capistrano de Abreu disse isso com muita clareza, pois foi ele o responsável pela unidade nacional.
Muito obrigado a V. Exª por suas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Presidente Sarney, eu...
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Eu peço que... Quem me pediu o aparte depois foi o
Senador Romero Jucá, não é? Não, Senador Mozarildo Cavalcanti. Perdão. Vamos seguir...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Presidente Sarney...
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Votamos ontem aqui o Código de Processo Civil e
mandamos seguir a ordem no julgamento das coisas. Então, Senador Mozarildo...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Presidente Sarney, eu só queria, com a
atenção do Senador, em uma homenagem, inclusive, convidar o Ministro Raimundo Carreiro, Vice-Presidente
do TCU, que sei que está aqui em homenagem ao Presidente Sarney, para me acompanhar na Mesa, que se
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sente à Mesa, o que é mais do que justo, pois V. Exª tem uma história também tão bonita, junto com a Drª Cláudia Lyra, nesta Casa. Por gentileza.
Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Sr. Presidente José Sarney, tive a honra de
estar na Presidência quando V. Exª assumiu a tribuna, e acompanhei atentamente as palavras de V. Exª. Não vou
me estender – sou suspeito, até porque tenho por V. Exª uma admiração muito grande –, mas tive a oportunidade de conviver de perto, V. Exª, Presidente da República, e eu, constituinte, e realizamos muitos trabalhos de
que V. Exª foi o grande articulador e executor. Cito, por exemplo, antes da Constituinte, como Deputado ainda,
duas leis minhas, autorizativas, que V. Exª sancionou e tornou realidade: a criação da Universidade Federal de
Roraima e da Escola Técnica Federal de Roraima. Eram leis autorizativas, que V. Exª faria quando quisesse e se
quisesse. No entanto, fez, tanto em Roraima como no Amapá. Também na Constituinte, nossa grande luta era
transformar Roraima e Amapá em Estados, sair daquela figura de Território Federal, que era uma figura ditatorial, e V. Exª deu sinal verde para que pudesse haver o consenso, e Roraima se transformou em Estado na sua
Presidência, no período da Constituinte. Então, esses pontos para o meu Estado são muito caros. Para o Brasil,
V. Exª tem um trabalho magnífico feito, mas para o nosso Estado foi de radical modificação a presença de V. Exª
na Presidência da República. Muito obrigado.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Muito obrigado a V. Exª, Senador Mozarildo. V. Exª é
meu amigo, trabalhamos juntos em vários assuntos de interesse nacional, e reconheço em V. Exª um grande
homem público.
Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Meu querido Presidente José Sarney, eu quero falar aqui
com o coração e com a alma. V. Exª sabe do carinho, da admiração e do respeito que tenho por V. Exª. Quero começar dizendo que V. Exª tomou a decisão – sei que foi decisão – de não disputar novamente a eleição e, portanto, sair da trincheira do mandato parlamentar. Mas, como foi dito aqui, V. Exª não está se despedindo. Primeiro,
porque os mestres não de despedem de ensinar; depois, porque o Brasil precisa do farol da democracia, de tolerância política, do ensinamento, e V. Exª, sendo ou não Senador, tendo ou não mandato, continua sendo a figura
exponencial da política brasileira que é. V. Exª veio da bossa-nova da UDN e consolidou a República, consolidou a
transição democrática, consolidou a democracia no País. Tudo isso foi construído com muito esforço, com muita
dedicação, com muita renúncia pessoal, eu sei, com muito discernimento, mas também com muito sofrimento,
porque a política é a arte de sofrer calado e de tomar decisões que precisam ser tomadas pelo País e pelas pessoas. Sei de tudo isso. Acompanhei a sua vida muito de perto, e sou muito grato. Vim para Brasília trazido pelas
mãos de V. Exª. Assumi a presidência nacional do Projeto Rondon; depois, assumi a Presidência da Funai; depois,
fui indicado ao Senado, como Governador de Roraima. Tudo isso por meio do governo, da posição e da decisão
política de V. Exª. Depois, fomos colegas aqui; sempre fui e sempre serei um colega aprendiz. V. Exª tem muito que
ensinar. V. Exª construiu a história deste Senado. V. Exª não participou, V. Exª construiu a história do Senado e do
Brasil. Todos os atos políticos, todas as questões emblemáticas das últimas décadas da política brasileira tiveram
a marca, o dedo, a mão, a firmeza, a coragem ou a tolerância e paciência de V. Exª. Hoje é um dia não de despedida, mas é um dia de o Senado, de forma singela, mas muito significativa, dizer: “Muito obrigado”; um dia de o
País dizer: “Muito obrigado”; de o povo brasileiro dizer: “Muito obrigado” por tudo o que o senhor fez. E, muitas
vezes, de dizer: “Desculpe”, pelas injustiças que muitas vezes calaram profundamente no coração de V. Exª, e V. Exª
colocou de lado e continuou fazendo aquilo que tinha de ser feito. Então, quero dizer que, como seu amigo – que
me considero –, como seu admirador, como seu parceiro de PMDB, V. Exª deixa o mandato por decisão própria,
porque tenho certeza de que o povo do Amapá, se fosse a decisão de V. Exª, daria outro mandato e V. Exª estaria
aqui novamente. V. Exª tomou uma decisão, mas ela não o exime de continuar sendo o brasileiro importante que
é; condutor e corresponsável pela democracia e um timoneiro fundamental para o PMDB, que vai viver momentos
decisivos no futuro e vai precisar da experiência, da palavra certa de V. Exª, assim como da ousadia e da juventude
do pensamento de V. Exª. Então, fica aqui o nosso abraço, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento e a
certeza de que V. Exª continuará a ser o José Sarney que fez a história deste País e que continuará fazendo, junto
com todos os brasileiros que amam esta Pátria. Parabéns a V. Exª.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Muito obrigado, Senador Romero Jucá. V. Exª mesmo
teve oportunidade de dizer que a suspeição da amizade nos leva a colocar em situação de não julgar os elogios
que me faz e os que também faço a V. Exª. Mas creia que, de minha parte, fora a amizade, tenho uma grande
admiração pelo seu trabalho. Desde o princípio, todas as missões que lhe foram entregues o foram pela sua
competência. Foram conquistadas, como se diz, pelo droit de conquête. Quer dizer, foi o direito de conquista
pelo seu trabalho, pela sua capacidade.
Senador Valdir Raupp.
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O Sr. Valdir Raupp (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Presidente José Sarney, é muito difícil falar depois que
muitos já falaram, pois certamente nos tornaríamos repetitivos. Já foi dito aqui do grande papel que V. Exª exerceu na política brasileira, durante mais de 50 anos, e a transição democrática eu diria que foi o principal. V. Exª
conseguiu conduzir a transição, serenamente, do regime militar para a democracia – isso foi muito importante
–, ainda realizando um feito que ficou marcado na história do nosso País: elegeu, naquele período, 22 governadores dos 23 Estados que tínhamos naquele momento. Ainda ajudou a criar três Estados, no País, que foram os
Estados de Rondônia, de Roraima, e do Amapá. O povo de Rondônia é muito grato a V. Exª, como, certamente,
o povo brasileiro, por tudo o que fez pela política do nosso País. E eu pediria que V. Exª não saísse. Eu sei que V.
Exª tem de escrever os livros, as memórias, mas V. Exª disse, muitas vezes, que nunca sairia do nosso Partido, o
PMDB. Alguns diziam: “Ah, o Presidente Sarney não é do PMDB”, mas V. Exª ficou, praticamente, 30 anos ou mais,
no PMDB. V. Exª é um peemedebista histórico, e eu gostaria que V. Exª continuasse ajudando a escrever o novo
estatuto do PMDB. Conversei com o Presidente Temer, no avião, do Rio de Janeiro para Brasília, esta semana, e
ele me disse: “Converse com o Presidente Sarney, convide-o para reescrever o estatuto do PMDB, precisamos
reescrever, pois já está muito ultrapassado”. Então, eu convido V. Exª, se tiver um tempo... Conversamos também
com a Claudia Lyra e com outros Parlamentares – Deputados Federais e Senadores – no sentido de formar um
grupo de trabalho para ajudar a escrever o novo estatuto do PMDB. Parabéns a V. Exª.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Muito obrigado, Senador Valdir Raupp. Seu convite é
muito sedutor. Já está me arrumando trabalho, quando eu queria descansar um pouco. De maneira que quero
dizer que, realmente, eu vou pensar.
Maldaner. (Pausa.)
Perdão, estou chamando-o com uma informalidade que não devo. Senador Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Eu gostei. Assim que é bom. O Senador Romero
Jucá recordou a bossa-nova da UDN. Ele que a trouxe. Eu não sei, mas acho que, dentre os que estão aqui eu
sou... Há o Mozarildo, que está se despedindo, o Cícero, o Governador Rollemberg, mas, de Santa Catarina, Senador Sarney, eu sou o mais longevo dentre os que detêm mandato hoje ou que estão encerrando. Dentre os
que estão na ativa, mas iniciaram antes, eu me insiro, também, porque fui vereador na época da UDN. Em 1962,
ainda éramos do Partido, e sei que V. Exª também seguia aquela ilustre frase do Eduardo Gomes: “O preço da
democracia é a eterna vigilância”. Meu pai era, os amigos eram, e eu fui lançado vereador por essa legenda.
Então, dos que estão na ativa, em Santa Catarina, não há ninguém que, naquela época, exercia um mandato
nesse ou naquele partido; vieram todos depois. Assim, eu me sinto muito à vontade para cumprimentá-lo e
recordar. Depois, é claro, com a extinção dos partidos, nós, como Laerte Ramos Vieira e Brasilio Celestino de
Oliveira, ambos catarinenses, da velha UDN, entramos no MDB – porque, aí, eram só dois partidos –, e começamos aquela luta. Mas não deixo de recordar, quando vim a Brasília, em 1983, como Deputado Federal, nas
Diretas, daquela decisão, em que o Tancredo não pode, e V. Exª assumiu a Presidência da República naquela
transição. Estivemos na Câmara dos Deputados, participando, e V. Exª levou o estandarte para frente, e tinha
que ter muito jeito e muito “rebolation” para levar, como diz o Raupp, essa transição que vivenciávamos no
Brasil. V. Exª é a própria história do Brasil. V. Exª incorpora tudo isso, não só pelas idas a Santa Catarina, pelos
momentos vividos pelo Brasil. Em 1994, quando fui eleito Senador e vim para cá, eu pensava: como é que vou
me encontrar, como vou me sentar ao lado homem? De igual para igual, ao lado do homem? Eu pensava cá
comigo. Era uma honra ser colega do homem.
Pedir audiência ao Presidente da República é uma coisa,...
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – E somos muito amigos.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – ...agora, chegar e... E eu dizia para os meus amigos
em Santa Catarina: “eu vou sentar ao lado do homem agora, de igual para igual” – essa é uma expressão nossa da serra, do velho oeste catarinense. E os meus amigos caboclos de lá, meus compadres – que são trinta e
poucos – disseram: “Então é verdade; eu vi. Sentou lá ao lado do homem.” São coisas da vida; e são coisas que a
gente guarda. Eu quero aqui, neste aparte simples, do meu jeito, na transparência, dizer que estou muito feliz
por aparteá-lo, Senador Sarney, nosso chefe. A sua história é muito bonita e fica para todos nós. Muito obrigado.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Muito obrigado. A figura humana de V. Exª é bem reconhecida de todos nós. E nossa amizade já tem o peso de alguns anos. E recorda, comigo aqui, nós três udenistas sempre falando na UDN, tão grande ela marcava cada um de nós.
Ouço o Senador, o Governador Rodrigo Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Presidente Sarney. É
com muita alegria que faço este aparte a V. Exª para, em primeiro lugar, agradecer; agradecer a oportunidade
da convivência e revelar, Senador Casildo, um episódio de uma semana antes de eu tomar posse no Senado
Federal. Eu liguei para o Presidente Sarney e fui fazer-lhe uma visita. Eu perguntei ao Presidente Sarney que
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conselho ele daria a um Senador de primeiro mandato. E ele me disse que eu deveria passar 60 dias ouvindo. E
eu assim fiz. Quem consultar os Anais do Senado Federal verá que o meu primeiro pronunciamento foi feito no
61º dia de Legislatura. E quero dizer, Presidente Sarney, que aprendi muito, nesta Casa, ouvindo os Senadores.
Percebi a importância de conviver com três ex-Presidentes da República, com muitos ex-governadores, com
muitos ex-ministros e com Senadores de muita experiência. E tive uma responsabilidade muito grande, já no
início do meu mandato, que foi presidir a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle em um momento importante de discussão do Código Florestal. Mas eu quero dizer que V. Exª cumpriu um papel importante na história deste País, mas, especialmente, para mim, que observava a redemocratização do País, o reconhecimento do papel que V. Exª teve na transição democrática. Num momento difícil da
vida brasileira, V. Exª, com sua experiência, soube conduzir e foi muito firme no sentido de que o Brasil não se
desviasse do caminho da transição democrática. Isso o Brasil deve a V. Exª. Sem dúvida, V. Exª continuará dando contribuições; terá mais tempo para se dedicar a algo que V. Exª aprecia muito, que é a escrita, que é poder
escrever e, sem dúvida, relatar toda a sua experiência, contribuindo para que o Brasil encontre dias melhores
no futuro. Parabéns a V. Exª! E agradeço a oportunidade da convivência que tive nesses anos que foram muito
importantes para mim.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria /PMDB – AP) – Muito obrigado, Governador Rollemberg.
Quero dizer que Deus me deu essa graça de colocar a mão na minha cabeça e me conceder uma longa
vida, de maneira que eu estou sendo aparteado por um menino.
Nós morávamos aqui em Brasília no mesmo bloco; o pai dele foi um grande amigo meu, o Ministro Rollemberg. Foi meu colega na Câmara dos Deputados; eu, ele e Seixas Dória sempre mantivemos uma relação
muito estreita. E eles — são muitos irmãos –, muitos deles são amigos dos meus filhos. Morávamos todos lá na
206, e a mãe dele, uma mulher extraordinária, dirigia aquela meninada toda e ainda aturava os outros meninos
das outras casas que iam para lá. E agora eu estou sendo aparteado aqui pelo Senador Rodrigo Rollemberg,
que eu conheci ainda criança, lá naqueles tempos em que aqui chegávamos.
Para verem que a minha vida realmente é bastante longa, e ainda queriam que eu continuasse aqui.
Como é que eu posso? Eu não vou exigir do Criador que Ele abra uma exceção para mim. Ele decide quando
quiser, mas eu tenho que decidir um pouco deixando-O à vontade, não é?
Por isso, eu quero agradecer o seu aparte que, para mim, tem esse lado sentimental também, porque eu
vejo na sua figura não só o Governador, não só o Senador, mas vejo também o filho do Ministro Rollemberg,
aquele menino de que, quando aqui em Brasília não tínhamos nem asfalto na 206, nós tínhamos que tomar
conta, pelas peripécias que todos vocês faziam na nossa quadra.
Muito obrigado.
Ouço o Senador Antonio Aureliano.
O Sr. Antonio Aureliano (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Presidente Sarney, é uma satisfação enorme
estar aqui, neste momento, falando a V. Exª, homem que tanto contribuiu para este País. Desde o início, no
Maranhão, como Deputado Federal, como Governador de Estado, como Senador da República, várias vezes
Presidente desta Casa, e como Presidente da República. Quero dizer a V. Exª, Presidente Sarney: inquestionavelmente, V. Exª é um dos homens que mais contribuiu para que o País se consolidasse como uma República
democrática. Sei que, na tranquilidade, na serenidade das suas palavras e dos seus atos, existe um homem de
muita coragem pessoal. Poucos sabem, mas eu, que, moço ainda, acompanhei toda a trajetória de V. Exª, sei
de momentos difíceis que V. Exª enfrentou e, com coragem pessoal, pôde, inclusive, levar o País ao estágio
em que está. Quero dizer a V. Exª que, também na parte econômica, V. Exª, como Presidente, começou, iniciou
a primeira visão necessária para que o choque heterodoxo da economia brasileira começasse, com o Cruzado, que V. Exª implantou. Depois de vários outros choques, chegamos ao Real, que se consolidou. Mas a ideia
inicial, a necessidade do choque heterodoxo foi com V. Exª. Quero dizer a V. Exª que admiro profundamente
também o seu extraordinário talento literário. Sinto que o coração pulsa mais forte quando falo da literatura.
V. Exª é um homem político e um literato extraordinário. Então, Presidente Sarney, quero dizer que V. Exª está
de parabéns, tem uma belíssima vida de contribuição a este País. Não quero deixar de citar o grande poeta
jesuíta, Padre Antonio Vieira, para lembrar uma poesia singela dele, que diz o seguinte: “O pregar que é falar
faz-se com a boca; o pregar que é semear, faz-se com a mão. Para falar ao vento, bastam palavras; para falar ao
coração, são necessárias obras”. E isso V. Exª o faz como um grande literato e um grande político que foi. Meus
parabéns, Senador José Sarney, Presidente!
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Muito obrigado, Senador Antonio Aureliano. Quero
dizer que seu aparte me comove muito porque também tem, para mim, um dado sentimental que não posso
esquecer. São as saudades comuns, minhas e suas, do seu pai, Aureliano Chaves, que foi meu grande amigo. E
posso dizer mesmo que, se ocupei a Vice-Presidência da República, foi por insistência muito dele. Quando eu
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não desejava aceitar a Vice-Presidência, o Aureliano exigiu e disse: “Não se exclua. Eu não deixo que você se
exclua. Você tem que ser o nosso candidato à Vice-Presidência da República”.
Então, o Aureliano era um amigo por quem eu não posso deixar de ter gratidão, lembranças, sobretudo pelo grande homem público que foi, um homem sério, correto, o exemplo que ele deixou de grandeza na
história do Brasil.
Portanto, o seu aparte traz também a voz do seu pai, que é, para mim, uma grande lembrança e, sobretudo, uma referência que nós não podemos nos esquecer no Brasil.
Muito obrigado.
Quero ouvir a Senadora Ana Amélia.
Que honra ouvi-la!
Eu cheguei cedo para não dar este trabalho aos colegas, mas, infelizmente, estou dando.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Caro Presidente Sarney, eu estou aqui porque, antes de chegar ao Senado – onde estou há quatro anos, como muitos dos colegas aqui Parlamentares –, eu exercia um
duro ofício, que também teve V. Exª quando jovem, jornalista como eu, e, como repórter, entrevistava V. Exª,
Presidente da República que era, e acompanhei muitas das suas viagens ao exterior no momento da transição
política do nosso País, da redemocratização. V. Exª, é claro, como foi dito pelo Senador Rodrigo Rollemberg,
teve um papel extraordinário. Pela liturgia do poder, exercida com o rigor necessário, V. Exª teve muita tolerância e muita paciência nos embates. Foi também o responsável pela convocação da Assembleia Nacional
Constituinte de 1988. A Constituição que temos hoje, com ampla participação social, muito democrática, foi
graças ao seu papel e ao seu empenho político como líder naquele momento, naquela transição tão difícil e
tão complexa. Agora, como sua colega aqui, também aprendi a conviver e aprender as lições. A última delas
me chamou muito a atenção – e queria reconhecer o que V. Exª fez por esta Casa, criando o Coral do Senado e
reforçando a qualidade da Biblioteca do Senado Federal, que se nivela às melhores do mundo dos Parlamentos. Ouvi o seu discurso, e V. Exª disse, com toda a simplicidade: “Diziam que eu era um Presidente fraco, aquele
Presidente que fez o Plano Cruzado. Talvez eu tenha sido um Presidente fraco para que o povo e a sociedade
fossem fortes, para que o Parlamento fosse forte, e o Parlamento é a representação da sociedade”. Essa frase me
deixou muito impressionada, como também a forma de V. Exª entender que a gratidão é um dos sentimentos
mais importantes que temos. Então, eu queria cumprimentá-lo e dizer que aqui, nesta convivência, aprendi a
respeitar ainda mais V. Exª, como colega parlamentar. Muito obrigada. Desejo-lhe muito boa sorte e vida longa,
Senador Presidente José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Senadora Ana Amélia, eu fico muito honrado com o
seu aparte. A senhora sabe o apreço, a senhora sabe a admiração que tenho desde os tempos em que a senhora exercia a profissão de jornalista, com muito brilho e, sobretudo, com muita integridade. Era uma jornalista
sempre respeitada pela maneira com que compreendia os deveres da sua profissão. E, no Senado, a sua aplicação diária que tem na sua função, a sua presença permanente aqui e a sua participação em todos os problemas honram esta Casa. Foi com grande satisfação que eu vi a senhora chegar aqui e se tornar uma das maiores
pessoas que participam desta Casa, engrandecendo o Senado Federal.
Muito obrigado.
Cassol.
O Sr. Ivo Cassol. (Bloco Maioria/PP – RO) – Obrigado, Sr. Presidente. É com alegria que faço este aparte,
após quase quatro anos convivendo com os nobres colegas aqui, mas principalmente, nos primeiros dois anos,
sob a Presidência, o comando de V. Exª. Quero dizer que, por mais que a gente, quando chega aqui, pense que
sabe alguma coisa, muita coisa a gente tem sempre para aprender. E eu fico feliz de poder compartilhar dessa
experiência que o senhor tem da vida pública, de mais de 50 anos. Eu quero dizer a V. Exª que vai continuar
sempre sendo o nosso eterno Presidente do Brasil, além dos demais cargos que tem ocupado, como o cargo
de Senador. Eu tenho certeza também de que o PMDB vai ter um novo Presidente de honra, que vai ser o Presidente, Senador, ex-Presidente da República, José Sarney, para que possa sempre participar dos acontecimentos que ainda virão. Um exemplo disso, enquanto eu almoçava, assistia ao seu discurso, com o prato nas mãos.
E o senhor dizia dos projetos, do que foi feito tanto pelo o Amapá quanto pelo o Maranhão e para os demais
Estados da Federação brasileira. Mas o senhor também colocava a situação de alguns em que não teve êxito
ainda. Um exemplo é quando o senhor falava da questão dos nossos jovens que, aos 16 anos, podem votar,
podem escolher o prefeito, escolher o deputado, escolher o senador, escolher o presidente, mas, ao mesmo
tempo, não têm direito sequer de dirigir, de serem responsáveis pelos atos que cometem, quando cometem
um crime. Por exemplo, o senhor dizia que muitas vezes as pessoas dizem: “Olha, o fulano de tal vai ter 70 anos
de prisão”, quando, no máximo, ele cumpre 30 anos e depois passa a ter o beneficio. E quando comete o segundo, o terceiro crime, não tem a prisão dobrada. Portanto, pode ter a certeza de que esse discurso, que é o
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discurso de encerramento deste mandato, vem contribuir para que nós Senadores continuemos esta luta, para
estarmos juntos, engajados, para que a possamos conquistar nessas mudanças e nos responsabilizarmos mais
ainda. Fui governador e o senhor dizia que hoje estão acontecendo muitas mortes nos presídios. Quando eu
fui governador do Estado de Rondônia, Sr. Presidente, em 2004, houve mais de 12 assassinatos no presídio. Se
o cara já é condenado por 30 anos e mata mais meia dúzia, isso não vai fazer diferença na sua pena. É isso que
nós precisamos mudar aqui nesta Casa. E, com certeza, esse seu discurso de hoje, não de encerramento, mas de
reforço para nós que aqui ficamos, é para contribuirmos muito mais. Ao mesmo tempo, quero dizer que a história
tem colocado na nossa vida, infelizmente, muitas pedras no meio do caminho por aqueles que simplesmente
muitas vezes não veem aquilo de bom que foi feito. Um exemplo disso são os números que o senhor dizia do
Amapá, do Maranhão. Muitas vezes, isso não é visto pela imprensa. Isso muitas vezes nos entristece, mas, ao
mesmo tempo, nos enche de forças para podermos superar e fazer mais. Então, eu quero aqui, neste final de
ano, desejar para o senhor um feliz Natal, um feliz Ano-Novo, e que o senhor possa, por muitos e muitos anos,
não só por cinco anos, por dez anos, mas por vinte anos, estar sempre junto aqui, não só conosco, que estamos aqui, mas com os que virão ainda, para sempre contribuir com essa simplicidade, essa humildade e esse
coração do tamanho do Brasil que o senhor tem. Quando eu ouvia de fora, assistia de fora, pensava que eram
pessoas intocáveis, é o contrário, o senhor não tem barreiras para poder receber ou atender alguém. Sinceramente, eu levo aqui essa amizade que nós construímos com os colegas, junto com o Senhor, especialmente
nos primeiros dois anos na Presidência pelo resto da vida da gente. Portanto, trago aqui também um abraço da
minha esposa, da Ivone, que estava junto assistindo na hora lá. No dia em que nós estivemos jantando na sua
casa, o Senhor, sempre como um grande humorista, também brincou com a gente. Isso é gostoso demais. Isso
nos deixa cada vez mais... Quando cheguei na casa do senhor, do nosso Presidente do Senado, com a minha
esposa, você falou: “Ué, pensei que fosse sua filha!” Então fico feliz e ela traz um abraço aqui. O senhor sempre
tem brincado com todos nós, dando esse espaço. Então, fica o meu abraço, um feliz Natal, um feliz Ano-Novo.
Que Deus abençoe o senhor e toda a sua família e estamos aqui a sua disposição. Se o Senhor precisar de um
gabinete, use o 16º andar do Anexo I, que ele é todo seu.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Muito obrigado. Muito obrigado, Senador Ivo Cassol
pela sua bondade.
Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT) – Obrigado, meu caro Presidente José Sarney. Saúdo
também o ilustre Ministro Carreiro, que nos prestigia na tarde de hoje, com certeza, homenageando V. Exª.
Presidente Sarney, vindo do nosso apartamento, ouvindo a Rádio Senado, eu, mesmo viajando para Cuiabá,
interrompi minha viagem agora e fiz questão absoluta de vir aqui também homenagear V. Exª. V. Exª que tive
o privilégio de conhecer ainda na juventude, na década de 80. V. Exª, Presidente, naquela oportunidade, do
nosso partido, PDS, nós em uma noite memorável em Cuiabá, V. Exª levava a sua experiência, seu estilo para
nós que formatamos aquele Partido, sobretudo, preparamos as eleições de 1982. E Mato Grosso, Senador Mozarildo, passava um momento de incerteza, após divisão de 1978, V. Exª com a sua experiência, sobretudo, de
um homem que acredita no nosso País, deixou ali uma célebre frase do saudoso Rui Barbosa, que V. Exª expressava, dizendo que nós mato-grossenses tínhamos que sonhar com um Mato Grosso próspero, desenvolvido,
pois não sabíamos, com aquela divisão, qual seria o destino não só de Mato Grosso, mas, sobretudo, de Mato
Grosso do Sul. V. Exª expressava, com a inteligência de um homem preparado, culto, dizendo a frase célebre de
Rui Barbosa: “Ai de nós se não tivéssemos os sonhadores”. Já dizia Rui Barbosa: “Vocês têm que acreditar nessa
divisão do Estado”. Quando conheci V. Exª, acompanhei toda a sua trajetória política. Uma das qualidades, das
virtudes de José Sarney aqui é chover no molhado. Muitas vezes mal-entendido, mal-interpretado, mas a história, com certeza, vai dizer quem é José Sarney. De tanto que V. Exª buscou e lutou, nós temos um País com
prosperidade, mas, acima de tudo, com justiça social. Quando me elegi, meu caro Ministro Raimundo Carreiro, o Júlio Campos, velho amigo de José Sarney, disse-me, após minha vitória como Senador: “Jayme Campos,
chegando a Brasília, você tem que procurar lá um homem. Ele vai ser seu mestre, seu guia. Chegando a Brasília, procure José Sarney. Vá se aconselhar com ele, porque ele vai ser seu maestro lá no Senado Federal.” E isso
eu fiz. Quando cheguei aqui, a primeira visita que eu fiz foi para pedir-lhe que me concedesse uma audiência.
Apresentei-me dizendo-lhe: “Sou Jayme Campos, irmão de Júlio Campos. Senador eleito por Mato Grosso, vim
aqui para receber as suas orientações.” E o fiz, com certeza, meu caro amigo Presidente José Sarney, na certeza
absoluta de que eu estava recebendo boas orientações. Como V. Exª finda o seu mandato, eu também estou
terminando o meu mandato. Eu e, sobretudo, V. Exª saímos daqui com a cabeça erguida, com o dever cumprido,
na certeza de que nós cumprimos com a nossa missão de fazer política com responsabilidade, lutando sempre
pelos interesses da sociedade brasileira. Portanto, manifesto a minha admiração, o meu respeito, na certeza
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absoluta de que o povo brasileiro dará a V. Exª o devido valor e o respeito que V. Exª tem para com todos nós.
Parabéns! Sucesso! Que Deus abençoe V. Exª e sua família! Obrigado.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Muito obrigado, Senador Jayme Campos. V. Exª é também
meu velho amigo. Falou em 1980, quando nós saltávamos em Vargem Grande, com Roberto Campos, candidato
a Senador. Fazíamos um discurso e eu dizia: “Olhe, vou falar baixo para que os nossos vizinhos aqui da Bolívia
não ouçam que nós ainda estamos pedindo voto aqui para Roberto Campos, porque esse homem tem tantas
virtudes que nós não precisamos pedir voto para ele.” Recordo-me dessa frase lá no comício que nós fizemos.
Sou amigo da sua família inteira há tanto tempo e tenho uma grande admiração pelo seu Estado, o poderoso Estado de Mato Grosso, e pelo trabalho que V. Exª fez pelo seu Estado, como Governador, como Senador, sempre como um grande homem público daquela área.
Muito obrigado pelas suas generosas palavras e também pela bondade para comigo e solidariedade
durante todo o tempo em que eu estive aqui.
A Srª Ivonete Dantas (Bloco Maioria/PMDB – RN) – Senador.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Ouço agora a Senadora...
A Srª Ivonete Dantas (Bloco Maioria/PMDB – RN) – Ivonete Dantas.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Ivonete Dantas.
A Srª Ivonete Dantas (Bloco Maioria/PMDB – RN) – Eu quero aqui expressar...
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Eu não estava vendo ali ainda o microfone levantado,
por isso me desculpe, porque não tinha...
A Srª Ivonete Dantas (Bloco Maioria/PMDB – RN) – Senador, eu quero aqui expressar o sentimento de
alguns conterrâneos de lá do Sertão do Rio Grande do Norte, da minha cidade de Caicó, que há pouco mais de
trinta anos saíram, naqueles momentos difíceis de seca lá do Seridó, foram em busca de apoio e encontraram
na figura do senhor o sentimento de apoio. Lá construíram a vida, formaram as suas famílias e começaram um
empreendimento e hoje têm aquela mais profunda gratidão pelo acolhimento que o senhor deu lá no Estado
do Maranhão. Então eu quero expressar esse sentimento deles, que me pediram que não deixasse de fazer
este pequeno aparte, para poder ficar registrado neste momento. E quero dizer que nós aqui, todos, só temos
o agradecimento e a honra de poder participar de um momento deste. Eu, em poucos meses que aqui faço
parte, inclusive com todo um privilégio de participar deste momento e da despedida do senhor, como da minha pouca passagem, mas também da minha pequena despedida, e ter sido uma companheira, inclusive de
Bancada do PMDB, nas nossas conversas, nas nossas reuniões de Bancada do PMDB. Então, eu realmente tenho
uma verdadeira admiração pela história do senhor, pelo fortalecimento da democracia do nosso País e como
pessoa humana, que cultivou amizades, o respeito e a admiração aqui dos servidores. A gente vê aqui. Queria
eu ter o privilégio de fazer uma despedida e os servidores virem me escutar. Isso realmente é uma coisa muito
gratificante e muito bonita dos servidores que vieram aqui realmente dar esse agradecimento ao senhor. Então parabéns e muito obrigada por fazer parte da nossa história, do nosso País.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Muito obrigado, Senadora Ivonete, pela sua participação aqui no meu discurso. E quero dizer que o Maranhão muito deve ao povo do Rio Grande do Norte que
foi para o nosso Estado, integrou-se ao Estado e lá ajudou a construir todo o progresso do Maranhão. Muito
obrigado a V. Exª.
Sr. Presidente, eu quero...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Presidente Sarney, o senhor já está encerrando, mas eu queria convidar a Drª Claudia Lyra, que ficou tanto tempo lhe auxiliando, para que ela ficasse
junto com a gente, como sempre ficou, Drª Claudia, para essas palavras do Presidente Sarney, que farão parte
dos Anais da bela história do Senado Federal. Só para ficar aqui junto com a gente também.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – V. Exª faz, como no século XIX, uma coroa de sonetos
no fim da nossa sessão.
Quero dizer que comecei este discurso dizendo que não ia fazer discurso de despedida, mas me sentia
no dever de... Como eu ia sair no silêncio, sem agradecer ao povo do Maranhão, do Amapá, aos Senadores
e Senadoras e aos servidores desta Casa? Essa foi a minha finalidade, de apenas cumprir com o dever de
gratidão. Como a Senadora Ana Amélia teve oportunidade de relembrar, sempre digo que a gratidão é a
memória do coração. Iniciei as minhas palavras com as palavras: vim para agradecer, para fazer um discurso de gratidão a esta Casa, de gratidão aos Srs. Senadores, de gratidão às Srªs Senadoras, de gratidão aos
funcionários do Senado, funcionários que sempre tiveram comigo uma grande consideração, uma grande
empatia. Eu também tenho uma admiração muito grande pela estrutura de recursos humanos que temos
aqui no Senado da República. Para terminar, gratidão porque vejo que comecei com gratidão e tinha razão,
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porque as palavras que aqui foram proferidas foram tão generosas que merecem, da minha parte, essa gratidão com que comecei este discurso.
Muito obrigado.
Gratidão é a palavra final que deixo no Senado.
Muito obrigado. (Palmas.)
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR JOSÉ SARNEY EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
Mandatos de Senadores1
Classificado por total de mandatos (de deputado federal, senador, governador, presidente)
Nome

República
José Sarney

Manuel Novaes

UF

Mandato de Sena- manda- anos
dor exercido de – tos
Senado
até;

legislatura

total com outros
mandatos
MA/ 1971 – 1985 / 1991 5 S + 3 39
AP
– 2014
D +1 G (15
1955 – 2014 = 60 +1 PR
24)
anos
BA
1933 – 1937 / 1946 12 D
– 1986

44ª a 47ª / 49ª a 54ª
+

Miro Teixeira

RJ

44 anos
1970 – 2014

11 D

Henrique Eduardo Alves

RN

44 anos
1970 – 2014

11 D

Ulysses Guimarães

SP

44 anos
1950 – 1992

11 D

Antônio Azeredo

MT

42 anos
1897 – 1930

24ª a 35ª

Inocêncio Oliveira

PE

4 S + 2 34
1890—1930 = 41 D
(6 + 34)
anos
1974 – 2014
10 D

Ruy Barbosa

BA

40 anos
1890 – 1921

21ª a 32ª

Pires Ferreira

PI

Lauro Sodré

PA/
DF

1 + 32 = 33
1897 – 1917/ 1921 5 S + 1 31
– 1930
G
(21+10)

Sarney Filho

MA

1 + 31= 32
1982 – 2014

Pedro Simon

RS

Império
Antônio Paulino Limpo de MG
Abreu Visconde de Abaeté

5 S + 2 32
D
6 + 32 = 38 anos
1894 – 1921 / 1927 4 S + 1 32
– 1930
D
(28+4)

Vitalício 36
1826 – 1883 = 58 + 6 D =
anos – 4 = 54 anos 17 a

1 Atualizado em dezembro de 2014

24ª a 30/ 32ª a 35ª

8D

32 anos
1979 – 1982/ 1991 4 S + 1 28
– 2014
G
(4+24)
28 + 4 = 32 anos
1848 – 1883

23ª a 32ª / 34ª a 35ª

46ª / 49ª a 54ª

7ª a 18ª
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Cândido José de Araújo Viana MG
Marques de Sapucaí
João Mauricio Wanderley (2º) BA
Francisco Antônio de Sou- SP
za Queiroz Barão de Souza
Queiroz
Manuel Vieira Tosta
BA
Marques de Muritiba
Pedro de Araújo Lima

PE

João Lins Vieira Cansanção AL
de Sinimbú
Paula Cavalcanti

PE

Visconde de Suassuna
Luiz Alves de Lima e Silva

RS

José Inácio Silveira da Mota

GO

Manoel Ignácio Cavalcanti de PE
Lacerda
Manuel Vieira Tosta
BA
Cunha Vasconcelos

PB
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Mandato de Sena- manda- anos
dor exercido de – tos
Senado
até;
total com outros
mandatos
1840 – 1875
Vitalício 36
1826 – 1875 = 50 + D

legislatura

4ª a 15ª

anos
1856 – 1889

Vitalício 34
1843 – 1889 = 47 +
anos
D
1848 – 1889
Vitalício 42
1845 – 1849 = 45 + 3 D
anos
1851 – 1889
Vitalício 39
3 + 1848 a 1889 = + 3 D

9ª a 20ª

Vitalício 34
1826-1870 = 45 + D
anos
1858 – 1889
Vitalício 32
1838 – 1889 – 9 = +

3ª a 14ª

7ª a 20ª
8ª a 20ª

45 anos
1837 – 1870

10ª a 20ª

43 anos
1840 – 1880

D
Vitalício 41
+1D
1 + 41= 42anos
1846 – 1880
Vitalício 35
1840 –
 1880 = 41 + D
anos
1855 – 1889
Vitalício 35
1850 – 1889 = 40 + D

4ª a 17ª
6ª a 17ª
9ª a 20ª

anos
1850 – 1882

Vitalício 33
+D
7 + 33 = 40 anos
1851 – 1889 = 39 Vitalício 39
anos
1836 – 1868
Vitalício 33
1834 – 1868 = 35 + D

8ª a 18ª
8ª a 20ª
3ª a 13ª

anos

Classificado por total de mandatos (de deputados, senadores, governadores, presidente)
Nome

UF

Mandato de Sena- manda- anos
legislatura
dor exercido de – tos
Senado
até;

total com outros
mandatos parlamentares
José Sarney
MA/ 1971 – 1985 / 1991 5 S + 3 39
AP
– 2014
D +1 G (15
1955 – 2014 = 60 +1 PR
24)
anos
Antônio Paulino Limpo de MG 1848 – 1883
Vitalício 36
Abreu Visconde de Abaeté
1826 – 1883 = 58 + 6 D =
anos – 4 = 54 anos 17 a
Cândido José de Araújo Viana MG 1840 – 1875
Vitalício 36
Marques de Sapucaí
1826 – 1875 = 50 + D
anos

44ª a 47ª / 49ª a 54ª
+
7ª a 18ª
4ª a 15ª
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UF

João Mauricio Wanderley (2º) BA
Francisco Antônio de Sou- SP
za Queiroz Barão de Souza
Queiroz
Manuel Vieira Tosta
BA
Marques de Muritiba

Mandato de Sena- manda- anos
legislatura
dor exercido de – tos
Senado
até;
total com outros
mandatos parlamentares
1856 – 1889
Vitalício 34
1843 – 1889 = 47 +
anos
1848 – 1889

D
Vitalício 42
1845 – 1849 = 45 + 3 D
anos
1851 – 1889
Vitalício 39
3 + 1848 a 1889 = + 3 D
45 anos
1837 – 1870

Pedro de Araújo Lima

PE

Manuel Novaes

BA

Miro Teixeira

RJ

44 anos
1970 – 2014

11 D

Henrique Eduardo Alves

RN

44 anos
1970 – 2014

11 D

Ulysses Guimarães

SP

44 anos
1950 – 1992

11 D

João Lins Vieira Cansanção AL
de Sinimbú
Paula Cavalcanti

PE

Visconde de Suassuna
Antônio Azeredo

MT

Luiz Alves de Lima e Silva

RS

José Inácio Silveira da Mota

GO

Manoel Ignácio Cavalcanti de PE
Lacerda
Inocêncio Oliveira
PE
Manuel Vieira Tosta

BA

Ruy Barbosa

BA

Cunha Vasconcelos

PB

Sarney Filho

MA
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Vitalício 34
1826-1870 = 45 + D
anos
1933 – 1937 / 1946 12 D
– 1986

42 anos
1858 – 1889

Vitalício 32
1838 – 1889 – 9 = +
43 anos
D
1840 – 1880
Vitalício 41
+1D
1 + 41= 42anos
1897 – 1930
4S + 2D 34

9ª a 20ª
7ª a 20ª
8ª a 20ª
3ª a 14ª

10ª a 20ª
4ª a 17ª
24ª a 35ª

(1890—1930 = 41
(6 + 34)
anos)
1846 – 1880
Vitalício 35
6ª a 17ª
+
D
1840 –
 1880 = 41
anos
1855 – 1889

Vitalício 35
1850 – 1889 = 40 + D
anos
1850 – 1882
Vitalício 33
+D
7 + 33 = 40 anos
1974 – 2014
10 D
40 anos
1851 – 1889 = 39 Vitalício 39
anos
1890 – 1921
5 S + 2 32
D
6 + 32 = 38 anos
1836 – 1868
Vitalício 33
1834 – 1868 = 35 + D
anos
1982 – 2014
32 anos

8D

9ª a 20ª
8ª a 18ª

8ª a 20ª
21ª a 32ª
3ª a 13ª
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Pedro Simon

RS
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Mandato de Sena- manda- anos
legislatura
dor exercido de – tos
Senado
até;
total com outros
mandatos parlamentares
1979 – 1982/ 1991 4 S + 1 28
– 2014
G
(4+24)
28 + 4 = 32 anos

46ª / 49ª a 54ª

Classificado somente por mandatos de Senador
Nome

UF

de – até

Francisco Antônio de Souza
Queiroz
Paula Cavalcanti
Manuel Vieira Tosta
José Sarney

SP

PE
BA
MA/
AP
Antônio Paulino Limpo de MG
Abreu
Cândido José de Araújo Viana MG
José Inácio Silveira da Mota GO
Luiz Alves de Lima e Silva
RS
Antônio Azeredo
MT
João Mauricio Wanderley (2º) BA
Pedro de Araújo Lima
PE
Cunha Vasconcelos
PB
Manoel Ignácio Cavalcanti de PE
Lacerda
João Lins Vieira Cansanção AL
de Sinimbú
José de Araújo Ribeiro
RS
Paula Albuquerque
PE
Ruy Barbosa
BA
Vergueiro
MG
Pires Ferreira
PI
Antonio Diniz de Siqueira e
Melo
Estevão Ribeiro de Rezende
Paula Pessoa
Souza Ramos
Lauro Sodré

SE

legislatura

1848 – 1889

manda- anos
tos
vitalício 42

1840 – 1880
1851 – 1889
1971 – 1985 / 1991
– 2014
1848 – 1883

vitalício 41
vitalício 39
5
39
(15+24)
vitalício 36

4ª a 17ª
8ª a 20ª
44ª a 47ª / 49ª a 54ª

1840 – 1875
1855 – 1889
1846 – 1880
1897 – 1930
1856 – 1889
1837 – 1870
1836 – 1868
1850 – 1882

vitalício
vitalício
vitalício
vitalício
vitalício
vitalício
vitalício
vitalício

36
35
35
34
34
34
33
33

4ª a 15ª
9ª a 20ª
6ª a 17ª
24ª a 35ª
9ª a 20ª
3ª a 14ª
3ª a 13ª
8ª a 18ª

1858 – 1889

vitalício 32

10ª a 20ª

1848 – 1879
1838 – 1869
1890 – 1921
1828 – 1859
1894 – 1921 / 1927
– 1930
1859 – 1889

vitalício
vitalício
5
vitalício
4

32
32
32
32
32
(28+4)
vitalício 31

7ª a 17ª
4ª a 14ª
21ª a 32ª
1ª a 10ª
23ª a 32ª / 34ª a 35ª

vitalício
vitalício
vitalício
5

1ª a 9ª
7ª a 17ª
9ª a 18ª
24ª a 30/ 32ª a 35ª

1ª a 8ª
39ª a 45ª
4ª a 11ª
4ª a 12ª
1ª a 8ª

7ª a 20ª

7ª a 18ª

10ª a 20ª

João Gomes de Mello
José de Alencar
Rodrigues Tôrres
Pedro Simon

MG
CE
MG
PA/
DF
SE
CE
RJ
RS

Cruz Jobim
José da Silva Mafra
Luís de Barros
Silvério Nery

ES
SC
AL
AM

1826 – 1856
1849 – 1879
1853 – 1883
1897 – 1917/ 1921
– 1930
1861 – 1889
1832 – 1860
1844 – 1872
1979 – 1982 / 1991
– 2014
1851 – 1878
1844 – 1871
1843 – 1870
1900 / 1904 – 1930

Manuel dos Santos Martins
Valasques
Monteiro de Barros
Ruy Carneiro
Holanda Cavalcanti
Lopes Gama
Lucas Antônio Monteiro de
Barros
Luiz José de Oliveira Mendes
Miguel Calmon du Pin e Almeida
Pimenta Bueno
Pinheiro Machado

BA

1836 – 1862

vitalício

31
31
31
31
(21+10)
29
29
29
28
(4+24)
28
28
28
28
(1+27)
27

MG
PB
PE
RJ
SP

1826 – 1852
1951 – 1977
1838 – 1863
1839 – 1864
1826 – 1851

vitalício
4
vitalício
vitalício
vitalício

27
27
26
26
26

PI
CE

1826 – 1851
1840 – 1865

vitalício 26
vitalício 26

1ª a 8ª
4ª a 12ª

SP
RS

1853 – 1878
1890 – 1915

vitalício 26
4
26

9ª a 16ª
21ª a 29ª

Classificado somente por mandatos de Senador

vitalício
vitalício
vitalício
4
vitalício
vitalício
vitalício
5

11ª a 20ª
2ª a 10ª
5ª a 14ª
46ª / 49ª a 54ª
8ª a 16ª
5ª a 14ª
5ª a 14ª
25ª / 26ª a 35ª
3ª a 11ª
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República
José Sarney

de – até

manda- anos
tos

MA/ 1971 – 1985 / 1991 5
AP
– 2014

Ruy Barbosa
Pires Ferreira

BA
PI

Lauro Sodré
Silvério Nery

PA/
DF
AM

Pedro Simon

RS

1890 – 1921
1894 – 1921/ 1927
– 1930
1897 – 1917/ 1921
– 1930
1900 / 1904 – 1930
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legislatura

39

44ª a 47ª / 49ª a 54ª

5
4

(15
24)
32
32

5

(28+4)
31

5

(21+10)
28
25ª / 26ª a 35ª

1979 – 1982/ 1991 4
– 2014
1951 – 1977
4
1890 – 1915
4
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+

(1+27)
28

21ª a 32ª
23ª a 32ª / 34ª a 35ª
24ª a 30/ 32ª a 35ª

46ª / 49ª a 54ª

(4+24)
Ruy Carneiro
PB
27
39ª a 45ª
Pinheiro Machado
RS
26
21ª a 29ª
Império
Francisco Antônio de Souza SP
1848 – 1889
vitalício 42
7ª a 20ª
Queiroz
Paula Cavalcanti
PE
1840 – 1880
vitalício 41
4ª a 17ª
Manuel Vieira Tosta
BA
1851 – 1889
vitalício 39
8ª a 20ª
Antônio Paulino Limpo de MG 1848 – 1883
vitalício 36
7ª a 18ª
Abreu
Cândido José de Araújo Viana MG 1840 – 1875
vitalício 36
4ª a 15ª
José Inácio Silveira da Mota GO 1855 – 1889
vitalício 35
9ª a 20ª
Luiz Alves de Lima e Silva
RS
1846 – 1880
vitalício 35
6ª a 17ª
Antônio Azeredo
MT 1897 – 1930
vitalício 34
24ª a 35ª
João Mauricio Wanderley (2º) BA
1856 – 1889
vitalício 34
9ª a 20ª
Pedro de Araújo Lima
PE
1837 – 1870
vitalício 34
3ª a 14ª
Cunha Vasconcelos
PB
1836 – 1868
vitalício 33
3ª a 13ª
Manoel Ignácio Cavalcanti de PE
1850 – 1882
vitalício 33
8ª a 18ª
Lacerda
João Lins Vieira Cansanção AL
1858 – 1889
vitalício 32
10ª a 20ª
de Sinimbú
José de Araújo Ribeiro
RS
1848 – 1879
vitalício 32
7ª a 17ª
Paula Albuquerque
PE
1838 – 1869
vitalício 32
4ª a 14ª
Vergueiro
MG 1828 – 1859
vitalício 32
1ª a 10ª
Antonio Diniz de Siqueira e SE
1859 – 1889
vitalício 31
10ª a 20ª
Melo
Estevão Ribeiro de Rezende MG 1826 – 1856
vitalício 31
1ª a 9ª
Paula Pessoa
CE
1849 – 1879
vitalício 31
7ª a 17ª
Souza Ramos
MG 1853 – 1883
vitalício 31
9ª a 18ª
João Gomes de Mello
SE
1861 – 1889
vitalício 29
11ª a 20ª
José de Alencar
CE
1832 – 1860
vitalício 29
2ª a 10ª
Rodrigues Tôrres
RJ
1844 – 1872
vitalício 29
5ª a 14ª
Cruz Jobim
ES
1851 – 1878
vitalício 28
8ª a 16ª
José da Silva Mafra
SC
1844 – 1871
vitalício 28
5ª a 14ª
Luís de Barros
AL
1843 – 1870
vitalício 28
5ª a 14ª
Manuel dos Santos Martins BA
1836 – 1862
vitalício 27
3ª a 11ª
Valasques
Monteiro de Barros
MG 1826 – 1852
vitalício 27
1ª a 8ª
Holanda Cavalcanti
PE
1838 – 1863
vitalício 26
4ª a 11ª
Lopes Gama
RJ
1839 – 1864
vitalício 26
4ª a 12ª
Lucas Antônio Monteiro de SP
1826 – 1851
vitalício 26
1ª a 8ª
Barros
Luiz José de Oliveira Mendes PI
1826 – 1851
vitalício 26
1ª a 8ª
Miguel Calmon du Pin e Al- CE
1840 – 1865
vitalício 26
4ª a 12ª
meida
Pimenta Bueno
SP
1853 – 1878
vitalício 26
9ª a 16ª
Durante o discurso do Sr. José Sarney, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
Durante o discurso do Sr. José Sarney, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Interrompo a sessão por pelo menos
2 minutos para que todos possam cumprimentar o Presidente Sarney.
Retomo em seguida.
(A sessão é suspensa às 15 horas e 59 minutos e reaberta às 16 horas e 1 minuto, sob a Presidência do Sr.
Senador Jorge Viana.)
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Obrigado, Sr. Presidente.
Eu estou inscrito para fazer o meu discurso também de despedida deste mandato. Eu o farei rapidamente,
em poucas palavras, tendo em vista que há vários oradores. Eu vou, de forma respeitosa, abrir mão, mas queria
falar aqui por dois minutozinhos só.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Todos vão fazer a despedida. O próximo é o Senador Cícero.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Eu falarei por dois minutos só.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, V. Exª tem a palavra, querido amigo e bom Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Jorge Viana.
Sr. Presidente, em meio a esse turbilhão de memórias, sou tomado pelo sentimento de gratidão e pela
consciência do dever cumprido.
Gratidão, primeiramente, devotada a Deus pela vida e por todas as oportunidades dela advindas. Gratidão, naturalmente, extensiva à minha mãe, Amália; ao meu saudoso pai, Fiote, eterno mentor político, conselheiro e exemplo para toda a minha vida; à minha esposa Lucimar, amada e leal companheira; aos nossos
filhos Gisele, Carlos Eduardo, Michele e Jayminho, não mais entre nós, mas não menos amado; ao nosso genro
Garbão; às nossas netas Maria Antonia e Carla Renata; ao nosso neto que está a caminho; aos meus irmãos, em
especial o amigo sempre presente, Deputado Federal Júlio Campos; além de aos demais membros da minha
família, base e essência de minha existência.
Cumpre-me aduzir que o fiel cumprimento do mandato de Senador da República a mim conferido só
foi possível em decorrência da acolhida que recebi, nesta Casa, de todos os servidores efetivos, comissionados
e terceirizados, e da extraordinária parceria com que pude contar por meio da equipe eficiente que compõe o
competente quadro de colaboradores do meu gabinete, sob a coordenação da minha chefe de gabinete, Drª
Elizabeth Cristina Alves dos Santos, abnegados auxiliares, cuja excelência demonstrada faz merecer deixar aqui
consignado o meu profundo reconhecimento.
Aos inesquecíveis amigos e companheiros de mandato parlamentar, meus indizíveis agradecimentos
pelas lições aqui compartilhadas. A oportunidade de dividir com V. Exªs esta encarecida missão de dedicar-me
à política e à representação dos interesses, anseios e aspiração do povo brasileiro significou para mim mais que
uma protocolar honra cívica, a genuína alegria de uma vida.
Por isso, caríssimos colegas, eu tenho a plena convicção de que termino um mandato, mas que continuarei a encarnar o espírito público daqueles que fazem da política mais do que um meio de vida, uma razão
de viver. Animado por esse espírito e pela confiança que o povo de Mato Grosso em mim depositou, pude me
dedicar permanentemente à construção de uma sociedade mais livre, justa, próspera e igualitária.
Despeço-me com o coração leve, pois me devotei por inteiro a este mandato. No dizer de Fernando Pessoa, pus o quanto sou no mínimo que fiz, mas sempre busquei fazer o máximo de tudo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Querido Senador, amigo, nosso colega
Jayme Campos, a Presidência cumprimenta V. Exª e registra que o Senado perde um grande Senador.
Vou chamar agora o Senador Cícero Lucena para fazer uso da tribuna como orador inscrito, mas...
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... quero deixar aqui registrado que o
Senado Federal tem orgulho de ter podido contar com V. Exª como Senador do Mato Grosso, do povo do Mato
Grosso, nesta Casa.
Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu não poderia
deixar de expressar aqui uma rápida palavra com relação ao Senador Jayme Campos, porque, nos dois primeiros anos do nosso mandato aqui, eu tive a oportunidade de tê-lo como Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais. Foi nessa comissão que conheci melhor o Senador Jayme Campos, liderando a comissão, coordenando
os trabalhos, presidindo as reuniões.
Eu quero parabenizá-lo pelo trabalho e também desejar um feliz Natal, um bom Ano-Novo e sucesso na
sua vida, Senador Jayme Campos. Que Deus o abençoe.
Muito obrigada por tudo.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência passa a palavra para o
Senador Cícero Lucena. Ele até me solicitou – eu era o primeiro orador inscrito – para usar o meu espaço, e é
com muita satisfação que eu cedi o espaço ao Senador Cícero Lucena, um dos mais queridos Senadores desta
Casa, um homem experiente, que, lamentavelmente, agora, faz um discurso de despedida do Senado Federal,
pelo menos nesta legislatura.
Com a palavra V. Exª, Senador Cícero.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Presidente. Começo agradecendo-o exatamente por esse gesto de V. Exª, que, desde ontem,
permitiu que eu fosse o primeiro orador inscrito, mas, com a chegada do Presidente Sarney, em deferência à
sua história e a tudo o que ele fez por nós, eu também cedi para que ele fosse o primeiro. Então, meu sincero
agradecimento por essa permuta e pela fala generosa de V. Exª.
Srªs e Srs. Senadores, “tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo
do céu”.
Venho hoje a esta tribuna para concluir uma etapa; para encerrar o difícil e longo ano que se vai com este
dezembro; para me despedir da legislatura, que se extingue em janeiro próximo; para relembrar estes extraordinários oito anos de mandato que Deus e os 803.600 eleitores paraibanos me concederam em um já distante
outubro de 2006 – consagraram-me com mais de 48% dos votos válidos do meu Estado.
E, já que venho falar do tempo, permitam-me recorrer a um amigo querido que nos falta a todos nesta hora. Há dez anos, Ronaldo Cunha Lima, o saudoso poeta Ronaldo Cunha Lima, fez publicar o conjunto de
poemas Breves e Leves Poemas – foram esses os temas dos seus poemas –, de sua autoria, entre os quais, Cerzimentos, de que gostaria de me valer agora. Diz o terceto: “Ponto a ponto, fio a fio, enfrentei o desafio de cerzir
tempos puídos”.
Escolho aqui os versos do meu ilustre conterrâneo por três razões. Em primeiro lugar, eles me permitem
atar dois momentos da minha vida pública. Foi pelos braços de Ronaldo Cunha Lima que tive a honra de iniciar minha carreira política em 1990, quando fui escolhido para integrar a chapa vitoriosa ao governo da Paraíba por ele encabeçada. Eu vinha de uma experiência bem-sucedida na iniciativa privada como empresário
da construção civil e Presidente do Sinduscon de João Pessoa, mas eu tinha apenas 32 anos e pouco conhecia
ainda da arte da política, sobre a qual a coragem, o exemplo e a generosidade de Ronaldo Cunha Lima viriam
tanto a me ensinar e a ajudar.
Eu escolho também o Cerzimentos, porque os versos do ex-Governador me servem à perfeição: como
ele, também eu enfrento, agora, ponto a ponto, fio a fio, o desafio de costurar os tempos que o próprio tempo
esgarçou.
São, até agora, 24 anos de vida pública, Sr. Presidente, e de vida pública intensa, como Vice-Governador
e Governador da Paraíba, como Secretário de Estado, como Ministro de Fernando Henrique Cardoso, como
Prefeito de João Pessoa por dois mandatos consecutivos e, finalmente, como Senador da República.
Apenas ao longo desses últimos oito anos de atividade parlamentar no Senado Federal, de cuja Mesa
Diretora tive a honra de ser o 1º Secretário ao lado do Presidente José Sarney, eu apresentei 200 proposições
legislativas, entre as quais, duas propostas de emenda à Constituição e 49 projetos de lei; relatei 498 matérias;
e participei, como titular ou suplente, de 194 comissões ou subcomissões; foram 23 missões internacionais e
10 missões no Brasil; e subi a esta tribuna 293 vezes.
Não poderia, e nem pretendo, relacionar aqui cada uma dessas atividades, mas gostaria de salientar
algumas iniciativas que acredito que ilustram os princípios por que sempre me pautei: a sensibilidade social
combinada com a responsabilidade fiscal.
Na área de educação, propus emenda constitucional para garantir o ensino fundamental no período
integral e apresentei inúmeros projetos de lei que beneficiam os estudantes das escolas públicas. Propus a
padronização dos uniformes estudantis fornecidos pelo Poder Público; a desoneração de softwares educacionais e livros eletrônicos; a distribuição de tablets para todos os estudantes carentes; a valorização da fluência
oral em disciplina de língua estrangeira; além de políticas de melhoria e alimentação oferecida pelas escolas,
como merenda escolar, nos finais de semana e nas férias. Também sugeri a criação de vários Institutos e Centros Federais de Educação no meu Estado, a Paraíba; e propus reserva de vagas e bônus no processo seletivo
de vestibular para estudantes carentes, quando oriundos da rede pública de ensino.
Na área de saúde, apresentei várias propostas que beneficiam a população mais carente, inclusive o projeto para fixar o percentual mínimo de 18,5% da receita corrente líquida da União, que deveriam ser aplicados
anualmente em ações e serviços públicos de saúde. Também tentei assegurar o fornecimento de medicamento
de uso continuado aos pacientes, com os mesmos sendo entregues em suas residências; e propus a inclusão
no Programa Bolsa Família de famílias cujos membros tenham sido acometidos por neoplasia maligna. Tratei
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ainda da regulamentação dos suplementos alimentares e nutricionais e da desoneração dos medicamentos e
equipamentos hospitalares adquiridos por órgãos públicos.
Na área da Previdência, sugeri nova regra de cálculo do benefício da aposentadoria por invalidez e o
pagamento de indenização a famílias de policiais e bombeiros mortos em decorrência de suas atividades profissionais.
Na área do transporte e mobilidade urbana, procurei criar regime tributário de incentivo à modernização
e ampliação do transporte coletivo de passageiros e instituir créditos, em favor do passageiro de transporte
aéreo, da franquia de bagagem não utilizada. Também são de minha autoria propostas de novas regras para a
cobrança de pedágio, bem como de federalização de algumas estradas da Paraíba e do Ceará.
Na área do meio ambiente, propus iniciativa para determinar padrões de qualidade ambiental em conformidade com o ciclo de vida do produto e adoção de critérios de sustentabilidade ambiental e justiça social
em obras com mais de 20 mil metros quadrados. Além disso, eu fui Relator do Plano Nacional de Resíduos Sólidos na Comissão de Meio Ambiente e criei, por duas vezes, a Subcomissão de Resíduos Sólidos para acompanhar a implantação desse plano e, entre outras coisas, para fechar e acabar com os lixões. Conhecedor do
grave problema da segurança hídrica, em particular do meu Estado da Paraíba, propus, tendo sido criada, por
duas vezes, uma comissão especial para acompanhar as atividades referentes à transposição do Rio São Francisco, na qual aprovamos ontem o relatório final, sugerindo ao Ministério da Integração a inclusão ao projeto
do eixo do Vale do Piancó, no Estado da Paraíba, uma área crítica, que o Ministro inclusive considera como algo
importante a ser realizado.
Enfim, Sr. Presidente, foram oito anos de obstinada atividade parlamentar, que – sabemos todos – cobranos um preço demasiadamente alto. Não foram poucas as horas roubadas à Lauremília, à Janine, ao Mercinho,
ao Matheus, à Luizinho e aos meus netos, Laura, Davi, João e Pedro. Não foram poucos os dias longe de minha
casa. Não é pequena a renúncia à vida pessoal que nos impõe a dedicação à causa pública.
Mas chego ao fim de mais um mandato com a certeza de ter honrado o voto de confiança que em mim
depositaram os paraibanos. E a eles me dirijo agora: a cada paraibana, a cada paraibano. A você, paraibana,
a você, paraibano, quero cumprimentá-los em nome dos pessoenses, a cidade que me deu a oportunidade
de administrá-la por oito anos, e dos meus conterrâneos da minha pequena Jatobá, onde nasci. Gostaria que
recebessem, do fundo de minha alma, meu muito obrigado. Meu muito obrigado pela oportunidade que me
deram de representá-los no Senado Federal e em todos os cargos da minha vida pública. Meu muito obrigado pela oportunidade que me deram de lutar para que a Paraíba se faça mais altiva e bem-aventurada e cada
vez mais forte.
E gostaria de agradecer aos funcionários do Senado, à Consultoria, sempre pronta para nos atender, aos
funcionários da minha gestão como 1º Secretário e principalmente aos funcionários do meu gabinete, que
sempre estiverem ao meu lado em todos os momentos. Ao fazer isso, estendo esta homenagem a todos que
colaboraram comigo na vida pública nos cargos que ocupei.
Gostaria de agradecer também a muitas outras pessoas que estiveram ao meu lado ou estão nesta caminhada, cuidando, se preocupando e me ajudando, muitos eu poderia citar nominalmente, mas eu o farei em
nome de uma pessoa que nos deixou nesse período: à minha mãe, Dona Salomé, meu cheiro.
Para terminar, volto aqui aos Cerzimentos, de Ronaldo Cunha Lima. Há uma última razão por que escolhi
esses versos para este encerramento. O poeta nos fala ali de tempos puídos. De tempos que se gastaram, que se
desgastaram, que perderam a forma, o brilho e o viço devido às roçaduras do uso de um tempo que envelheceu.
O Brasil de hoje é, também, um país puído, envelhecido. Sente-se, em toda parte, o gosto travoso de um brilho
que se extinguiu. Em lugar da esperança, um cansaço com a política – com os políticos, na grande maioria; e
em lugar da renovação, uma decepção profunda com a capacidade de gestão do Governo Federal e de alguns
outros governos. E as consequências nefastas que se abatem sobre todos nós: na segurança, na infraestrutura, na agricultura, na educação, na saúde. Por onde quer que se olhe, vemos esgarçado o nosso tecido social.
Mas, como lembra o poeta, este é exatamente o desafio que nos impõe: coser, costurar, remendar este
País esgarçado, ponto a ponto, fio a fio. Fazer que se encontre novamente, no olhar de cada brasileiro, o brilho
do futuro. E renovo aqui este meu compromisso com a política, com a Paraíba, com os paraibanos e com o Brasil.
Deixo agora o Senado, mas continuarei do meu afã diuturno de costurar o que parece muitas vezes impossível, para que venhamos a ver reascender em todos os corações a chama do orgulho que está agora tão
ausente. Porque, como disse o também poeta paraibano Augusto dos Anjos: “A esperança não murcha, ela não
cansa, também com ela não sucumbe a crença. Vão-se os sonhos nas asas da descrença, voltam os sonhos nas
asas da esperança”. Que voltem, pois, os sonhos nas asas da esperança.
Concedo o aparte ao Senador Mozarildo, com muito prazer.
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Quero cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento que faz e, principalmente, ouvindo o relato da sua extensa vida pública, fico realmente feliz de ter,
durante todo esse tempo, convivido com V. Exª como amigo, como colega, com quem aprendi muito. E, inclusive, V. Exª tem um lado que tem a ver comigo, porque meus avós maternos foram para Roraima, lá da Paraíba,
na década de 30. Então, eu sou descendente direto de nordestino: tanto do lado materno, dos paraibanos; do
lado paterno, dos cearenses. Como disse V. Exª, entendo que V. Exª não está se despedindo da vida pública,
está apenas passando por uma nova fase, que tenho certeza que vai contribuir, e muito, não só para o seu Estado, mas para o País, para que nós possamos consolidar um País mais justo, mais desenvolvido e, sobretudo,
mais igual. Parabéns.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Obrigado, Senador Mozarildo, esse irmão que sempre nos permitiu – nessa convivência – que nos colocássemos à disposição dessa causa, deste País, e de buscar
fazer mais justiça, tornando este País mais justo, mais humano e mais solidário. Como eu, V. Exª também está
deixando o Senado, mas com a mesma disposição de continuar a servir o seu Estado, mas também o Brasil,
como um todo. Muito obrigado. Passo a palavra ao Senador Figueiró.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Senador Cícero Lucena, eu ouvi atentamente as palavras de despedida de V. Exª. E o relato que V. Exª fez do seu currículo político, parlamentar, é, realmente, impressionante. Talvez poucos, nesta Casa, tiveram oportunidade de realizar tanto. Isso me faz lembrar, Senador
Cícero Lucena, as palavras de um dos maiores industriais deste País, que promoveu, inclusive, um processo
mais dinâmico na indústria nacional, que foi Roberto Simonsen. Ele dizia que eu sempre criei carvalhos, e não
couves. V. Exª, sem dúvida alguma, com essa produtividade parlamentar que teve, lastreada nos conhecimentos que adquiriu ao longo de outras importantes funções que recebeu, não só aqui em Brasília, na República,
mas em seu Estado natal, prova justamente o que Simonsen disse: “V. Exª tem registrado na sua vida pública
como um criador de carvalhos.” Eu comecei a apreciar V. Exª desde o instante que aqui cheguei, pelo seu espírito público, pela firmeza de posições políticas, intangíveis, pela sensibilidade que teve no trato com todos
nós. E tornei-me o seu admirador. E é por isso que eu estou aqui, neste instante, para dar-lhe este testemunho.
Vejo que V. Exª é muito mais jovem do que eu, e eu não me sinto velho, apesar dos 83 anos já cursados. Mas
vejo que V. Exª tem ideais de jovem, e porque é jovem, e, naturalmente, irá prestar inestimáveis serviços ainda
a este País e ao seu Estado, que tanto V. Exª ama, a Paraíba. Tenha V. Exª da minha parte as expressões de um
apreço pessoal e êxito no seu futuro. Acredito nele, porque é criador de carvalhos.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Muito obrigado, Senador Figueiró. Sem dúvida, V.
Exª está entre aqueles com quem Deus nos permitiu, ao chegar a esta Casa, ter a chance de conviver, de relacionar, de respeitar. Reconheço o valor que tem V. Exª ao longo da sua vida, com serviços prestados, com a
firmeza que, confesso, nos encantou e nos aproximou mais ainda, principalmente pela sua solidariedade, pela
vontade de estar sempre atento e de não se calar quando, eventualmente, encontra alguém ao seu lado que
está sendo injustiçado. Então, quero dizer da minha admiração, do meu reconhecimento e da minha gratidão
por ter tido a oportunidade de conviver com V. Exª nesta Casa.
Mas eu seria injusto se fizesse esse comentário apenas em relação a V. Exª, com tantos outros companheiros e companheiras com quem tive também a oportunidade de conviver; com a gentileza do nosso Presidente,
que fez referência ao meu relacionamento com esta Casa.
Permitam-me não comentar tantos nomes, mas eu também gostaria de fazer homenagem a dois companheiros, simbolizando essa convivência tão rica que tive nesta Casa. Eles não estão mais aqui presentes.
Um deles hoje é Prefeito de Manaus. Refiro-me a Arthur Virgílio, que me acolheu nesta Casa, me mostrou
os caminhos e me orientou quando ainda era Senador e Líder da nossa Bancada.
O outro, para simbolizar também essa relação que Deus me permitiu fazer nesta Casa, é o nosso saudoso Sérgio Guerra, que foi Presidente do nosso Partido e que, também como amigo e companheiro, sempre se
dispôs a colaborar com o País e, em particular, conosco do PSDB, estando sempre pronto a ajudar.
Cito os dois do PSDB, como poderia citar outros de vários Partidos, mas o faço apenas em referência à
gratidão, como um simbolismo de todos esses que me proporcionaram essa feliz oportunidade de sermos não
apenas colegas de Senado, mas sim, amigos e companheiros.
Muito obrigado, Senador Figueiró.
Passo a palavra, com muito prazer, à Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Caro Senador, Cícero Lucena, V. Exª faz um relato dizendo
que nem sempre a atividade política é reconhecida pelo sacrifício que um político faz, ao longo da sua vida. É
claro que é uma escolha pessoal que nós trilhamos. É uma escolha difícil e um caminho espinhoso. Eu tenho
muita alegria de estar falando também em nome de um grande Líder que se despediu ontem, o meu querido
Francisco Dornelles, que já não é mais Senador, porque renunciou ao mandato para assumir, no dia primeiro, a
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Vice-Governadoria do Rio de Janeiro, onde estará muito bem representado o Senado Federal. Mas quem, como
V. Exª, aos 37 anos, foi o mais jovem Governador da Paraíba, um Estado com tanta história, Prefeito da capital,
João Pessoa, e chega ao Senado, terá cumprido uma carreira brilhante. Então, deixa V. Exª aqui também um
legado da sua contribuição valiosa sobre projetos muito importantes, alguns dos quais participei, em várias
comissões, especialmente na Comissão de Assuntos Sociais. E queria dizer-lhe que foi uma grata satisfação e
um aprendizado também com a experiência que V. Exª trouxe com esse patrimônio que tem de vida pública.
Desejo muito boa-sorte a V. Exª, Senador Cícero Lucena. Estivemos juntos, porque, nas eleições presidenciais
deste ano, apoiamos o mesmo candidato, Aécio Neves.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Eu agradeço a V. Exª, Senadora Ana Amélia, dizendo
que tenho certeza de que este sentimento não é apenas meu, mas é do Brasil como um todo, em reconhecer
a sua contribuição, o seu valor, a sua dedicação em favor das causas sociais, em favor – repito – da busca de
fazer deste País um país mais justo e mais humano.
Tenha certeza de que eu levo também, nas minhas recordações, o papel importante que V. Exª teve nesse
processo de convivência que nós tivemos. Inclusive, renovo-lhe a gratidão, pois, quando da votação do valor
da garantia do recurso mínimo do Governo Federal de 12,5%, V. Exª, como relatora ad hoc, também nos ajudou
que fosse aprovado na comissão. Então, a minha gratidão.
Da mesma forma, eu o faço em relação ao Senador Dornelles. Ontem, o nosso Presidente do Partido,
Aécio Neves, falou em nome de todos nós do PSDB para lamentar que ele estava deixando o Senado, mas,
também, para comemorar, porque muito ele vai contribuir com o Estado do Rio de Janeiro, que representa tão
bem, com a sua sabedoria, a sua história, a sua vida, e o reconhecimento de todos os brasileiros do quanto ele
foi importante, nesta Casa, e do quanto ele o será, por muito tempo ainda, para este País.
Então, agradeço ao Senador Dornelles, parabenizando-o pela sua história, que apenas muda de local,
mas de compromisso e de responsabilidade de fazer tenho certeza de que V. Exª vai continuar, porque é do
seu princípio como Vice-Governador do Rio de Janeiro.
Eu gostaria de passar a palavra, com muito prazer, ao Senador Aureliano Chaves Filho.
O Sr. Antonio Aureliano (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Meu caro e excelentíssimo Senador Cícero Lucena,
V. Exª honra as mais nobres tradições do povo paraibano pela sua inteligência, patriotismo e força democrática.
Acompanhei sua vida pública, tive oportunidade, quando era Ministro do Presidente Fernando Henrique Cardoso, eu estava na Câmara Federal como Deputado, e sei da forma cartesiana, objetiva e séria com que trata
os assuntos pertinentes ao desenvolvimento do Brasil. V. Exª é uma demonstração clara de que a vida pública
serve para dar oportunidade a pessoas que têm a competência técnica e a vocação política. Sempre digo que
o técnico deve saber como fazer e o político o que fazer. V. Exª une essas duas qualidades, porque tem absoluta
convicção do que deve ser feito e a forma de como deve ser feito. Então, Senador Cícero Lucena, V. Exª ainda
vai dar muitas contribuições à vida pública no nosso querido Brasil.
(Soa a campainha.)
O Sr. Antonio Aureliano (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Parabéns a V. Exª e a toda sua família, seus filhos
e seus netos. Senti emoção, porque, da mesma forma que o Exmo Senador tem netos, eu os tenho também, e,
quando a gente fala sobre eles, o coração parece que bate mais forte. Parabéns por essa brilhante carreira política, por essa passagem extraordinária pelo Senado da República.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Eu que agradeço, Senador Aureliano, porque também, embora curta essa convivência, eu já conhecia todo seu valor de homem público, a sua contribuição a este
País, ao Estado de Minas. Essa aproximação que tivemos agora, nesse instante em que V. Exª assumiu a cadeira
do Senado, só veio reforçar a minha admiração e o meu conhecimento no sentido do seu desprendimento de
homem público e do seu compromisso com a causa maior deste País.
Então, quero lhe dizer que V. Exª está incluído naqueles que Deus me deu a oportunidade de conhecer e
de conviver nesta Casa, que, com certeza, escancarou o caminho para que possamos, independente de onde
estivermos, manter esse laço de amizade.
Passo a palavra, com muita satisfação, aproveitando, porque ontem eu não estava presente, para também registrar o meu reconhecimento ao Senador Suplicy pela sua história política de dignidade, de trabalho
e de dedicação.
Com muita honra lhe escuto, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Caro Senador Cícero Lucena, quero cumprimentá-lo pela sua trajetória de vida pública, honrando o povo da Paraíba, como Vice-Governador, junto ao Governador Ronaldo Cunha Lima, também como Prefeito de João Pessoa por duas vezes e, aqui, no Senado, onde
V. Exª deu contribuições tão significativas em defesa do interesse do povo da Paraíba, do interesse do povo
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brasileiro e do interesse público. Eu tive muitas vezes a oportunidade de dialogar com V. Exª nas comissões,
aqui no Plenário, e sempre soubemos ter o respeito mútuo e a atitude de construção. Desejo a V. Exª que, onde
estiver, daqui para frente, possa continuar contribuindo com o seu conhecimento, a sua sabedoria e sempre
em defesa de uma administração na vida pública a mais transparente e correta. Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Eu lhe agradeço, Senador Eduardo Suplicy. V. Exª é
relator e resumiu bem a nossa convivência, o nosso relacionamento e o respeito mútuo, porque, tenha certeza
absoluta, a sua história lhe engrandece e o Brasil todo reconhece.
Eu sei da sua luta, da sua causa maior, que simboliza o seu mandato e a sua vida – a renda mínima –, que
V. Exª tanto lutou, não apenas em termos de Brasil, mas em nível internacional. Com certeza, V. Exª vai continuar
tendo a mesma disposição, a mesma coragem e a mesma determinação, independente também de onde estiver,
para que isso possa se consolidar, numa demonstração da sua preocupação com aqueles que mais precisam.
Então, eu quero também aproveitar para agradecer e parabenizá-lo pela vida pública de V. Exª.
Passo a palavra, com muita satisfação, ao Senador Rodrigo Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Meu prezado amigo Cícero Lucena, eu
quero, também, agradecer a oportunidade de convivência com V. Exª ao longo desses quatro anos, especialmente nossa convivência na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, V.
Exª sempre um Senador muito presente, muito atuante. E foi uma das primeiras e mais profícuas amizades que
tive a honra de fazer nesta Casa. V. Exª foi o Presidente da Globe, abriu para mim a oportunidade de conhecer
e de tratar temas da maior relevância, como o das mudanças climáticas, e fazer isso no plano internacional.
Tivemos a oportunidade, juntos, sob a liderança de V. Exª, no curso da Rio+20, de realizarmos um grande encontro de parlamentares de todo o mundo para discutir o tema das mudanças climáticas. Estamos vendo os
alertas da comunidade científica que estão se confirmando a cada dia e com a maior frequência, os alertas de
que os eventos climáticos extremos serão cada vez mais fortes e cada vez mais frequentes, e as comunidades,
as cidades e os países precisam se preparar tanto para se adaptar a esses eventos extremos como também para
mitigar a força desses eventos. Tive oportunidade desse convívio a partir de V. Exª. Brasília, antes de ontem, sofreu um exemplo disso, exemplo de um evento climático extremo, que vem acontecendo cada vez com uma
regularidade maior, tomando proporções mais graves e maiores em função disso, porque a cidade não está
se adaptando a esse tipo de evento. Portanto, quero agradecer, cumprimentar a população da Paraíba pelo
representante que teve aqui e agradecer a amizade. Tenho certeza de que V. Exª, com a sua experiência, poderá nos ajudar muito, dar muita contribuição ao Governo do Distrito Federal. Muito obrigado, Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Senador Rodrigo Rollemberg, futuro Governador
de Brasília, V. Exª resumiu bem também o nosso relacionamento de amizade, de confiança, de respeito e de
aprendizado, porque tivemos a oportunidade de aprender juntos, inclusive nessa questão ambiental que V.
Exª fez referência. Se eu tive a chance de ser Presidente da Globe Internacional, tive o prazer maior de passar
para V. Exª esta presidência, que hoje não é Presidente da Globe mundial por conta do seu projeto e do seu
compromisso com Brasília, porque, senão, hoje V. Exª estaria eleito Presidente Mundial da Globe.
Por isso, eu tenho certeza absoluta de que esta cidade acertou em escolher V. Exª para governá-la. Pelo
seu compromisso, pela sua prática, pela sua vontade de acertar, eu só tenho a pedir a Deus que lhe dê discernimento e sabedoria, para que você possa conduzir e realizar os seus desejos e atender as necessidades desse
povo do Distrito Federal, que é do Brasil também.
Então, que Deus lhe proteja nessa caminhada e, mais uma vez, obrigado pela sua amizade.
Passo a palavra, com muita alegria e satisfação, eu nem digo ao Senador Flexa – permita-me a informalidade –, mas ao irmão Flexa.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senador Cícero Lucena, Presidente Jorge Viana, eu vou
quebrar o protocolo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Mesa será cúmplice de V. Exª nessa
atitude.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Não vou tratar o Senador Cícero Lucena por V. Exª. Vou
fazer como ele, ao me dar a alegria e o prazer do aparte ao irmão Flexa, eu vou falar ao irmão Cícero. Eu não
conheci o Cícero antes de chegar aqui ao Senado Federal e, ao longo desses oito anos em que convivemos, trabalhando pelo Brasil – ele, pela Paraíba e eu, pelo Pará –, fizemos uma relação de amizade e, acima da amizade,
nós nos tornamos verdadeiros irmãos. Por uma dessas coincidências, Cícero, a Bancada da Paraíba é próxima da
Bancada do Pará. Estamos juntos até no plenário do Senado Federal. E você, ao longo de sua vida, como disse
o Senador Suplicy, foi Vice-Governador, Governador, Prefeito, mas esqueceu-se o Senador Suplicy de dizer que
você foi Ministro de Integração do Presidente Fernando Henrique Cardoso, e foi o Ministro mais novo. Com 37
anos, V. Exª, meu irmão, assumiu o Ministério da Integração. E, em todas essas funções por onde passaste, dei-
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xaste a tua marca, a marca da competência, da honradez, da obstinação em fazer e fazer o certo e o reconhecimento de todos os seus pares aqui no Senado Federal. Por uma coincidência – lamentável, eu diria –, tu ias
fazer teu discurso de despedida ontem e receberia o aparte de todos os Senadores, independente de partido
político, para declararem e demonstrarem o afeto e a amizade que todos eles têm por você. Nós temos, aqui,
posições diferentes, das nossas do PSDB, mas que não interferem na relação pessoal. Você vai nos deixar por
uma dessas conjunturas da vida, já que Deus define a nossa trajetória. Tenho certeza absoluta de que Ele, ao
fazer com que não fosse reeleito, foi porque Ele tem outras missões maiores para você assumir. Mas o povo da
Paraíba reconhece, e eu quero aqui dar o testemunho da sua luta, ao longo desses oito anos, pelo Brasil e pela
Paraíba, pela sua determinação em bem representar o Estado da Paraíba. Isso tu fizestes. E, nesse sentido, eu
diria que você foi o melhor Senador do Senado da República. Vamos caminhar juntos daqui para frente. Onde
você estiver eu também estarei, e onde eu estiver tenho certeza que você vai estar também. A distância não
vai nos separar. Pelo contrário. A saudade vai nos unir muito mais. Eu só desejo a ti tudo de bom, vida longa,
paz, saúde, alegria. Sei que, como eu, você é um católico praticante. Confesso até que você é mais praticante
do que eu, mas procuramos seguir a nossa religião. Então, Deus vai abençoá-lo, você, sua família, seus filhos,
seus netos. Vai lhe dar mais tempo para curtir os netos e a sua família. Que Deus o ilumine, abençoe e conserve
essa figura humana que é respeitada e, eu diria, amada por todos. Um grande abraço, Cícero.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Obrigado, Senador Flexa, amigo e irmão.
Realmente este Senado nos proporcionou essa oportunidade. Como bem disse você, nós não nos conhecíamos. O primeiro cartão de apresentação foi você pedindo voto para ser Secretário da Mesa quando
eu ainda não tinha assumido o Senado. Eu estava em São Paulo, em dezembro, e recebi. A partir daí, nós nos
identificamos. Eu assumi o compromisso e nós nos identificamos. E é como você diz: hoje não temos apenas
uma relação de colega de partido, de função, de atribuição como Senador, mas temos de amigo e de irmão. A
nossa relação de amizade, a nossa cumplicidade de amizade faz com que a gente tenha certeza absoluta de
que esses oito anos foram os primeiros passos de uma caminhada consolidada, solidificada, de uma amizade
que Deus vai nos permitir que seja bastante longa. Muito obrigado, Senador.
Passo a palavra, com satisfação, para o Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Eu serei breve, porque há colegas que ainda vão
ocupar o espaço. Mas não poderia deixar de falar, até porque eu diria que temos certa identificação, ouviu, Cícero. É claro que eu sou mais velho, tenho mais idade. Mas os caminhos que V. Exª percorreu, embora eu tenha
começado antes, são mais ou menos a mesma coisa. V. Exª foi Vice-Governador e Governador e nos encontramos aqui no Senado. São caminhos em que participamos juntos, eu começando antes, V. Exª na Paraíba, eu em
Santa Catarina. Dizia agora o Flexa dos encontros em igrejas, encontros da religião, encontros de lá, das identidades. Só que V. Exª me ganha numa. Eu diria ao Flexa, não sei se ele sabe, mas até catarinense diz que um dia
viram, e aí me ganha, um caminhante da Compostela. Caminhos da Compostela Cícero Lucena tem feito. Essa
eu não consegui fazer ainda e perco.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Ainda.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – É difícil agora, a idade vem chegando. É um atleta.
Aliás, o Cícero, não só na política, é um homem que participa desse certames de maratonas, as maratonas de
verdade. É um atleta. Todo o mundo sabe disso. O da Compostela, os catarinenses viram-no fazendo o da Compostela. Então, tem tudo, e esse é o nosso Cícero, muito querido em Santa Catarina. Eu tinha que dizer isso a V.
Exª. É um amigo, uma identidade, uma sinceridade, como diziam, lá no Pará ou em todos os Estados, o nosso
Senador ali, o Suplicy com o seu cajado em todos os lugares, V. Exª na nossa Paraíba, nós, catarinenses, vamos
continuar nos encontrando. Nós juntos vamos formar um clube desses, um clube, quem sabe, para trocar ideias
de vez em quando. Acho que faz bem, para ajudar o Brasil, a Paraíba ou Santa Catarina, enfim, os amigos. Acho
que faz parte isso tudo. Muito obrigado. É uma alegria poder apartear e abraçá-lo neste momento.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Eu que lhe agradeço, Senador Casildo, porque nós
já nos conhecíamos antes do Senado. Quando V. Exª aqui chegou, eu já estava, e algo que eu senti, e senti também por parte de V. Exª, foi o prazer, a satisfação do reencontro, agora mais próximo, com a missão de sermos
Senadores. O tempo como Senadores só fez nos aproximarmos mais ainda e nos respeitarmos. Sem dúvida
nenhuma, eu quero dizer que, entre tantos outros, V. Exª tem a capacidade de ser alguém leve na relação de
amizade, alguém que gosta de ver os outros bem, de ver os outros felizes. É algo que eu admiro muito na sua
característica, entre tantas outras de valor.
Eu quero dar esse testemunho. E tenho certeza absoluta de que, em Santa Catarina, na Paraíba, na China,
onde nós estivermos, estaremos sempre procurando demonstrar a nossa amizade e praticando essa nossa amizade.
Então, meu muito obrigado.
Passo a palavra, com muita satisfação, ao Senador Cristovam Buarque.
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Lucena, apenas para dizer que
uma das coisas que caracterizam esta Casa é a gente se aproximar muito dos colegas e, de repente, eles saem, a
gente sai, eles ficam, a gente vai. De qualquer maneira, quero dizer que a minha convivência com o senhor em
todos esses anos aqui foi extremamente engrandecedora para mim. Eu me senti bem toda vez que conversei
com o senhor e quando precisei do seu trabalho na 1ª Secretaria. Então quero aqui agradecer o cavalheirismo
seu e dizer que vamos sentir sua falta. Só isso.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Muito obrigado, Senador Cristovam.
Tenha certeza de que V. Exª também foi uma referência para mim, mesmo antes de eu chegar ao Senado,
na área de educação, entre outros posicionamentos tão éticos e corretos que V. Exª adota, mas com destaque
na área da educação.
Inclusive, quando fui Prefeito, V. Exª, como Ministro, me ajudou a enfrentar um dos problemas graves daquela cidade, que era o analfabetismo. Nós cumprimos a meta de acabar com o analfabetismo em quatro anos,
cumprimos nos dois primeiros anos. Infelizmente, deixei a Prefeitura, o senhor deixou o Ministério, e esse projeto
não teve continuidade. Mas vamos continuar lutando por uma educação com reconhecimento aos profissionais da área de educação, com a valorização, com a qualificação e com o sentimento claro de algo que sempre
que V. Exª diz, da necessidade da revolução na educação, para, aí sim, este País passar a ser uma grande nação.
Então, o meu muito obrigado. Renovando, Sr. Presidente Jorge Viana, o meu sincero agradecimento pela
oportunidade, pela inversão. E dizer, lembrando o escritor paraibano José Américo, que “Ninguém se perde na
volta”. Digo isso até porque, quando eu agradeci a todos que cuidaram, que se preocuparam, que me ajudaram, eu citei o nome da minha mãe.
Permitam-me contar uma pequena passagem.
Eu fui visitar minha mãe, com 92 anos. Eu tinha 49, 50 anos de idade, era o filho caçula da família, e mesmo com essa idade eu só conversava com ela sentado no seu colo. Aí, eu cheguei para mamãe e disse: minha
velha, meu cheiro, como assim a chamava, eu vim avisar à senhora que estou indo para Brasília. Ela disse: “Você
vai fazer o que em Brasília?” Eu disse: minha mãe, eu vou assumir o cargo de Senador. Aí ela disse: “Mas você não
vai morar lá não, não é?” E eu disse: vou, mãe. Eu tenho que ir, passar a semana lá e vir no final de semana. Aí ela
disse: “Ah, com os diachos! Não sei para que eu liguei para as minhas comadres pedindo voto para você.” (Risos.)
Portanto, estou voltando para a minha terra para continuar a servir e, como parei, encerrei antes dos
apartes, eu dizia: “Que volte, pois, o sonho nas asas da esperança”.
E, como diz o Eclesiastes: “Tudo tem o seu tempo determinado: tempo de falar e tempo de ficar calado,
mas, sobretudo, sempre haverá tempo para os bons propósitos”.
Deixo o Senado segurando na mão de Deus, que me conduzirá no amanhã.
Meu muito obrigado e fiquem todos com Deus. (Palmas.)
A SRª IVONETE DANTAS (Bloco Maioria/PMDB – RN) – Questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência queria dizer ao querido
Senador Cícero Lucena que V. Exª citou o poeta paraibano, dizendo que ninguém se perde no caminho de volta.
Não é isso? V. Exª descobriu o caminho do Senado. Que o destino, quem sabe, possa trazê-lo de volta para cá.
Boa sorte, Senador.
Eu queria, pedindo licença aos colegas, às Senadoras e ao Senador Rodrigo, que, em permuta com o
Senador Mozarildo, é o próximo orador inscrito... Não demorará mais do que cinco minutos. Eu tenho que dar
posse.(Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) –Encontra-se na Casa o Senador Péricles Olivier, primeiro suplente do Senador Francisco Dornelles, da representação do Estado do Rio de Janeiro,
convocado em virtude da renúncia do titular.
S. Exª encaminhou à Mesa o original do diploma, que será publicado na forma regimental e demais documentos exigidos por lei.
Designo – quero atenção – comissão formada pela Srª Senadora Ana Amélia e o Senador Eduardo Suplicy, para que possam conduzir S. Exª ao plenário, a fim de prestar o compromisso regimental, obviamente
acompanhado do Senador Francisco Dornelles, que, espero, nos dê a honra de acompanhar essa posse.
Por gentileza, que o Senador Eduardo Suplicy possa, por designação desta Presidência, acompanhar a
Senadora Ana Amélia, como parte da comissão, trazendo até o plenário o Sr. Péricles Olivier, primeiro suplente
do Senador Francisco Dornelles, da representação do Estado do Rio de Janeiro, convocado em virtude da renúncia do titular. E que o Senador Francisco Dornelles componha também a comissão e possa vir para que o
Sr. Péricles Olivier possa ser empossado como Senador.
(O Sr. Péricles Olivier é conduzido ao plenário e presta, perante a Mesa, o compromisso.)
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A Presidência solicita que todos se coloquem em posição de respeito, tendo em vista que vamos dar posse a um colega. Por gentileza, Senador Cristovam e demais, peço que nos coloquemos em posição de respeito
no plenário para que possamos dar início à solenidade. O Senador Casildo, também.
O Sr. Péricles Olivier já foi conduzido a esta Presidência pela comissão formada pela Senadora Ana Amélia
e pelo Senador Eduardo Suplicy e agora prestará junto à Mesa o seu compromisso.
Por gentileza, peço que V. Exª possa fazer a leitura do compromisso.
O SR. PÉRICLES OLIVIER (Bloco Maioria/PP – RJ) – “Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do
País, desempenhar fiel e lealmente o mandato de Senador, que o povo me conferiu, e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.”
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Declaro empossado no mandato de
Senador da República o nobre Sr. Péricles Olivier, que, a partir deste momento, passa a participar dos trabalhos da Casa.
Podem sentar-se.
Sobre a mesa, comunicação de filiação partidária e o nome parlamentar.
São os seguintes os expedientes:

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

755

756

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O expediente vai à publicação.
Bem-vindo! Parabéns, Senador.
O SR. PÉRICLES OLIVIER (Bloco Maioria/PP – RJ) – Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Dornelles, querido e sempre
Senador, é uma honra.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senadora Ivonete, V. Exª pediu pela
ordem.
A SRª IVONETE DANTAS (Bloco Maioria/PMDB – RN) – Pedi pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O próximo orador é o Senador e Governador eleito do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg.
Pois não, Senadora.
A SRª IVONETE DANTAS (Bloco Maioria/PMDB – RN. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – É uma pequena despedida e mais até um apelo à Presidente, que hoje estou fazendo aqui nesta despedida.
Nesses últimos dias no Senado Federal, gostaria de registrar a minha satisfação em ter representado a
minha região no Congresso Nacional. Vim do Seridó, no Rio Grande do Norte, terra que, mesmo com sua aridez,
representa um dos melhores IDHs do Nordeste, graças à histórica liderança política, educacional e econômica
do seu povo.
Defender minha terra é minha missão. Não poderia ser diferente. Como doutrinou nosso conterrâneo
potiguar, Câmara Cascudo: “Quem não tiver debaixo dos pés da alma a areia de sua terra não resiste aos atritos
da sua viagem na vida, acaba incolor, inodoro e insípido, parecido com todos”.
Aproveito este momento para pedir a sensibilização da Presidente da Republica junto ao Ministério da
Educação sobre a importância da criação da Universidade Federal do Seridó.
O capital humano do nosso povo é muito rico, e o Brasil precisa aproveitá-lo com uma universidade. Esse
meu sentimento é reforçado quando lembramos que os grandes Senadores do Rio Grande do Norte, originários do Seridó, levantaram a bandeira do desenvolvimento pela educação. Entre essas personalidades, eu cito:
Padre Brito Guerra, Senador vitalício do Império, fundador da Escola de Latim e Francês do Seridó; José Augusto Bezerra, criador da primeira universidade popular do Rio Grande do Norte; com Dinarte Mariz, foi criada
a Universidade Federal do Rio Grande do Norte; lembro também o Senador Monsenhor Walfredo Gurgel, um
ícone da educação do Seridó.
Reconhecendo a importância da expansão e interiorização do ensino superior, marca do Governo Dilma
e Michel Temer, venho requerer que o Ministério da Educação considere a possibilidade de implantação de
uma nova instituição de ensino superior no Seridó, com sede em Caicó, que seja um polo de ensino, pesquisa
e extensão para os 54 Municípios potiguares e paraibanos da “Ribeira do Seridó”.
Hoje, o Seridó conta com campus da UFRN, da UERN, do IFRN e de outras instituições privadas; porém, é
preciso pensar no futuro dessas unidades de ensino que estão localizadas no interior. Pela distância que estamos da capital, queremos mais que centros acadêmicos: queremos uma universidade regional.
Estive reunida, no primeiro semestre deste ano, com Monsenhor Ausônio Tércio de Araújo e membros
da coordenação da campanha “O Seridó é Federal”. O movimento que defende a criação da Universidade Federal do Seridó é articulado pela Diocese de Caicó e conta com o apoio de várias instituições e autoridades
do Estado, como a nossa Bancada Federal, o Governo Estadual, poderes municipais, federações econômicas,
associações, organizações, professores, universitários e intelectuais.
Protocolei meu apoio e estou aqui hoje para defender esse pleito que é popular. Queremos uma nova
universidade, com autonomia financeira, com administração sediada em nossa região, acreditando que a interiorização é importante porque também amplia as possibilidades de emprego público de boa qualidade.
Defendemos a criação da universidade federal para consolidar de vez o Seridó como polo educacional,
atraindo um universo diverso de brasileiros para conhecer, pesquisar, desenvolver e expandir as vocações seridoenses. Uma universidade com cursos que transformem nosso Semiárido.
Que essa nova autarquia seja criada ou do alicerce ou da elevação do Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES/UFRN) à condição de nova universidade. Assim como Campina Grande, que criou sua universidade
e, ao lado da UFPB, desenvolve a Paraíba, queremos uma Universidade do Seridó, aliada da UFRN e da UFERSA
para o engrandecimento do nosso Rio Grande.
Como defende o poeta Diógenes da Cunha Lima, ex-reitor da UFRN e mais um entusiasta da Universidade
do Seridó, “o Seridó é uma civilização solidária. Região desfavorecida pelo clima, nuvens e chão; é beneficiada
pelo homem, sua vontade, sua decisão. E pelas bênçãos de Deus”.
E a Diógenes peço permissão para reproduzir uma informação trazida no artigo em que ele defende a
nova instituição de ensino superior:
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Pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pernambuco, sob a orientação da professora Gabriela
Martins Souto Maior, chega à conclusão de que o brasileiro mais desenvolvido está no Nordeste, notadamente no Rio Grande do Norte e precisamente no Seridó. A pesquisadora constatou isso a partir das
pinturas rupestres nos sítios arqueológicos seridoenses. Diz a Drª Souto Maior que, “há dez mil anos, o
homem vivia no Seridó em fase adiantada. Já entendia de navegação e fabricava redes de dormir, o que
demonstra uma civilização bem adiantada”.
É esse universo do Seridó que queremos oferecer ao Brasil. O Seridó é Federal!
E faço aqui o meu agradecimento a todos os Pares, a todos os meus colegas que me acolheram. Agradeço pela aprendizagem. Agradeço a essas mulheres fortes; são poucas as Senadoras, mas exercem o mandato
com muita altivez, aqui representadas pelas anas neste momento, Ana Rita e Ana Amélia. Então, faço o meu
agradecimento mais profundo. Realmente, foi um momento muito importante na minha vida.
Agradeço aos meus familiares, aqui representados pelo meu filho, que foi prefeito por três vezes, presidente da Associação dos Municípios sete vezes na região do Seridó.
Agradeço a todos do gabinete, a todos os técnicos desta Casa. Realmente, achei muito importante esse
trabalho. São pessoas altamente capacitadas.
Obrigada à imprensa, à TV Senado e à Rádio Senado.
Agradeço ao Presidente Renan Calheiros.
Muito obrigada à Governadora que renunciou e que me concedeu este mandato, Rosalba Ciarlini, que foi
Senadora aqui por quatro anos e passou para o Garibaldi, pai do Ministro Garibaldi. Agradeço profundamente
a eles a oportunidade que deram a uma mulher seridoense.
A todos vocês o mais profundo agradecimento.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência elogia a seriedade com
que V. Exª conduziu esse mandato aqui no Senado Federal – certamente orgulhando seus conterrâneos – e se
despede, cumprimentando V. Exª pelo trabalho feito aqui, pedindo até desculpas, porque são tantos colegas
para fazerem despedida, e V. Exª falou “eu vou pedir pela ordem, para poder, de algum jeito, agradecer a convivência”, mas... Que Deus possa continuar abençoando a vida de V. Exª.
Convido para fazer uso da palavra, como orador inscrito, o governador eleito, meu amigo, colega, companheiro, de quem vou sentir muita falta aqui, já que é um grande parceiro da causa ambiental e das boas
causas deste País. Tenho a honra de estar presidindo o Senado Federal quando ele vem fazer um discurso de
despedida para ter a honra de assumir o governo da capital federal do Brasil, da nossa Brasília.
Senador Rodrigo, V. Exª tem a palavra.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Jorge Viana, prezado amigo. Agradeço a V. Exª. Agradeço ao Senador Mozarildo Cavalcanti pela gentileza de trocar a ordem de inscrição comigo. Cumprimento meus colegas
Senadores e Senadoras. Cumprimento todos os servidores desta Casa, os jornalistas que cobrem esta Casa, todos aqueles que nos assistem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado.
Confesso, Senador Jorge Viana, que, neste momento, sou tomado de emoção e já de certa saudade desta
Casa; Casa que me acolheu há quatro anos na condição de Senador. Como todos sabem, sou servidor, com muita
honra, desta Casa, e os meus primeiros agradecimentos, profundos agradecimentos, são aos servidores desta
Casa, de todos os setores desta Casa, que contribuíram para que eu pudesse representar, de forma adequada,
a população do Distrito Federal. O Senado Federal tem um corpo funcional da maior qualidade, e, se eu puder
dar uma sugestão aos novos Senadores que tomarão posse proximamente nesta Casa, digo: valorizem os servidores da Casa, valorizem os órgãos da Casa porque eles têm muito a contribuir para o sucesso dos mandatos.
Quero agradecer, de forma especial, aos servidores do meu gabinete, que, com muita dedicação, muito
espírito público, muito sacrifício pessoal, nos ajudaram a fazer este mandato até aqui e alcançar também essa
vitória. Por eu ser um Senador de Brasília, nós temos uma característica diferente: aqui nós trabalhamos final
de semana, nossos expedientes entram pela noite, sempre começam muito cedo e não têm hora para terminar. Portanto, faço aqui, de coração, profundo agradecimento aos servidores.
Agradeço também ao Partido Socialista Brasileiro, aos militantes do Partido Socialista Brasileiro, que me
honraram, Senador Mozarildo, partido único da minha vida; já completo quase 30 anos de filiação partidária e
me sinto muito honrado por isso.
E, de forma especial, Senador Casildo, agradeço a confiança da população do Distrito Federal. Quando
criança, nesta cidade – e cresci junto com ela –, cidade tão generosa com todos os que vieram para cá, jamais
imaginei que um dia seria Deputado Distrital, depois Deputado Federal, Senador e agora Governador do Dis-
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trito Federal. Agradeço essa confiança da população do Distrito Federal, pedindo a Deus, todos os dias, que
me proteja, que me ilumine, que me inspire e me dê discernimento para que eu esteja sempre à altura da confiança dessa população.
Não posso, neste momento, deixar de homenagear algumas pessoas que foram muito importantes na
minha trajetória política. Alguns Senadores com quem tive a oportunidade de trabalhar, que me deram oportunidade de trabalhar, como o Senador Saturnino Braga, como o Senador José Paulo Bisol.
De forma muito especial, muito especial mesmo, quero homenagear a memória do Senador Jamil Haddad, que me confiou a chefia do seu gabinete; aprendi muito com o espírito humanista do nosso querido e
saudoso Jamil Haddad.
Não posso deixar de reverenciar também a memória de Miguel Arraes. Miguel Arraes que foi o líder, foi o
amigo inspirador e que me impressionava, apesar da idade avançada, estar sempre pensando no futuro, acreditando no futuro, formulando para o futuro.
E também, com muita saudade, quero reverenciar a memória do querido companheiro, amigo, presidente e Líder Eduardo Campos, tão tragicamente morto neste processo eleitoral. Eduardo Campos que carregava
consigo a esperança de muitos brasileiros e brasileiras que queriam construir um futuro melhor para o nosso
País, um futuro de mudança.
Nós, do Partido Socialista Brasileiro, temos uma responsabilidade muito grande: a responsabilidade de
carregar esses legados, de Jamil Haddad, de Miguel Arraes, de Eduardo Campos, pelo que representaram na
luta do nosso povo por dias melhores.
Quero agradecer a cada uma e a cada um dos Senadores com quem tive o privilégio de conviver ao longo desses quatro anos. Aprendi muito. Aprendi muito, nessa convivência, com a experiência, com a sabedoria,
com o espírito público dos Senadores.
Relatei há pouco que, antes de tomar posse do meu mandato, fui ao Presidente Sarney e perguntei que
conselho ele daria a um Senador de primeiro mandato. E S. Exª me disse, com sua experiência, que eu deveria
passar 60 dias ouvindo. E assim fiz, Jorge Viana. E tenho certeza que foi valioso esse período de observação do
perfil dos Senadores, da trajetória dos Senadores, que contribuiu muito para o exercício do mandato.
Quero dizer que fiquei muito honrado com a indicação e apoio dos meus colegas para, já no primeiro
ano de mandato, assumir a Presidência de uma das comissões que considero das mais importantes desta Casa,
a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, no momento fundamental
desta Comissão, em que discutiríamos o novo Código Florestal Brasileiro.
Nessa Comissão, além de termos tido a capacidade de trabalhar juntos com a Comissão de Agricultura,
com a Comissão de Ciência e Tecnologia, com a Comissão de Constituição e Justiça, foi-nos possível examinar,
com profundidade e com muito equilíbrio, um tema da maior importância para o futuro do Brasil.
Essa Comissão, além de permitir-nos a possibilidade de trabalharmos juntos com a Comissão de Agricultura, com a Comissão de Ciência e Tecnologia, com a Comissão de Constituição e Justiça, permitiu-nos, com
profundidade, examinar e, com muito equilíbrio, um tema da maior importância para o futuro do Brasil, construindo um texto equilibrado, que não era o texto dos meus sonhos – uma pessoa com um perfil ambientalista gostaria de um Código Florestal muito mais ambientalista –, mas aprendi que, nesta Casa, nós temos que
buscar o equilíbrio: o equilíbrio entre opiniões, o equilíbrio entre os interesses legítimos dos diversos Estados
da Federação. E tenho convicção absoluta de que o texto produzido na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, o texto produzido no Senado Federal, foi o melhor possível para aquela correlação de forças. E até,
Senador Jorge Viana, muitos daqueles que foram críticos do texto produzido no Senado reconheceram, em
seguida, como esse texto representava um avanço após a Câmara dos Deputados e setores mais conservadores, representados ali na Câmara dos Deputados, promoverem transformações que desfiguraram o texto do
Código Florestal produzido no Senado.
Além do próprio produto do Código Florestal, eu tive a graça de obter, nas discussões do Código Florestal, outros produtos, talvez ainda mais importantes do que o próprio texto do Código Florestal, que foram as
amizades que tive a oportunidade de fazer neste processo de discussões profundas, de discussões leais, em
que as pessoas colocavam as suas posições com muita clareza. Nesse sentido, quero aqui registrar a contribuição dos dois Relatores dessa matéria, que se transformaram em dois grandes amigos, dois grandes conselheiros, dois ex-Governadores experientes e respeitados nos seus Estados e no País: amigo e companheiro Senador Jorge Viana; e amigo e companheiro Senador Luiz Henrique. Ali também tivemos a oportunidade, com
os demais Senadores, de aprofundar a relação, de viajar pelo Brasil e de conhecer, com mais profundidade,
a imensa diversidade deste País, diversidade preciosa, que devemos ter como valor dos mais importantes. E
esta Comissão também teve o papel de preparar a participação do Brasil, ou de contribuir com a participação
do Brasil na Rio+20.
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Tive a honra também de ter sido, ainda no primeiro ano de mandato, Coordenador da Bancada do Distrito Federal no Congresso Nacional. E, com isso, buscamos trazer recursos significativos para ajudar o Distrito
Federal a superar os enormes desafios que tem pela frente, que tinha pela frente.
Agradeço, também, aos meus colegas de Partido: Senador Antonio Carlos Valadares, Senadora Lídice da
Mata, Senador João Capiberibe, que me deram a honra de liderar a Bancada do Partido Socialista Brasileiro no
Senado Federal, nesses últimos dois anos. É claro que, além da honra, a qualidade destes Senadores, o espírito
público destes Senadores contribuíram muito para o exercício dessa minha missão de liderar o Partido Socialista Brasileiro no Senado, no momento em que o Partido construía uma candidatura a Presidente da República.
Ouço, com alegria, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Rollemberg, o Senado perde um
grande Senador. Conheci o trabalho de V. Exª, todos nós aqui acompanhamos o seu trabalho, que é determinado, sério, produtivo. Realmente o povo de Brasília estava muito bem representado, aqui no Senado, por V.
Exª, mas acho que o povo ganhou mais ainda, ao ter V. Exª sido eleito Governador do Distrito Federal, porque
não só com a sua seriedade, mas também com a sua competência e vontade de fazer, com certeza, vai permitir
que o Distrito Federal viva um novo momento de prosperidade e de bem-estar social para toda a sua população. Portanto, quero deixar registrado, no seu pronunciamento, este meu aparte de aplausos e de desejo de
sucesso à frente do Governo do Distrito Federal!
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Mozarildo
Cavalcanti.
Quero registrar, também, que, todas as vezes em que percebi ou que entendi que o processo democrático estava sendo ameaçado, busquei recorrer aos órgãos da Justiça, para prevalecer a democracia no nosso
País. Foi assim que, ao entender que a ação do Congresso Nacional, na apreciação do projeto que buscava criar
dificuldades para organização da Rede, Partido presidido pela ex-Ministra Marina Silva, fui ao Supremo Tribunal Federal. E entramos com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, buscando interromper a
apreciação daquele projeto.
Perdemos no campo jurídico, depois de ganharmos uma liminar, mas tivemos uma vitória no campo
político, porque, pela própria expressão de diversos Ministros, ao longo do julgamento, que disseram que não
cabia ao Supremo Tribunal julgar preventivamente aquela matéria, sem dúvida, ela tinha como objetivo restringir a organização partidária de um determinado partido. Quis o destino, com o não registro pelo Tribunal
Superior Eleitoral da Rede, que também coubesse a mim essa articulação para que a ex-Ministra Marina Silva
na véspera do prazo eleitoral se filiasse ao Partido Socialista Brasileiro, compondo a chapa para Presidência da
República junto com o nosso querido e saudoso companheiro Eduardo Campos.
Mas quero dizer que alguns trabalhos realizados nesta Casa, em que apresentei mais 50 proposições, em
que aprovei aqui no Senado mais de 10 proposições, honraram-me especialmente: o fato de ter sido Relator e
ter aprovado, por unanimidade, a Lei Geral do Concurso Público.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Com muita alegria, eu passo a palavra ao Líder do Governo, Senador Eduardo Braga. Em seguida, ao Senador Cristovam e ao Senador Casildo.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Senador Rodrigo Rollemberg, primeiro, quero cumprimentá-lo pela sua eleição para o Governo do Distrito Federal. Tenho certeza de que V. Exª cumprirá, com
competência, com dedicação, com transparência, com enorme compromisso com a verdade e com as causas
sociais, o mandato que o povo do Distrito Federal, de forma brilhante, concedeu a V. Exª. Segundo, quero dizer
da alegria que foi para mim, nos últimos quatro anos, poder ter convivido com V. Exª nesta Casa. Tive a oportunidade de conviver com V. Exª, ganhar a amizade e o respeito de V.Exª e, mais do que isso, podermos, juntos,
encontrar soluções para problemas tão desafiadores. Eu estava a caminho do plenário, a caminho do Senado,
ouvindo o discurso de V. Exª, quando eu o ouvia citar o Código Florestal. E, sem nenhuma dúvida, com V.Exª,
Senador Jorge Viana, Senador Blairo Maggi, Senadora Kátia Abreu, entre outros tantos Senadores, nós conseguimos, com diálogo, com paciência, encontrando sempre a solução que era possível e, ao mesmo tempo, a
melhor possível para o País, algo que muito poucos acreditavam, que era fazer com que nós pudéssemos votar
um novo Código Florestal para o País que pudesse compreender, de um lado, a necessidade da conservação
ambiental, da responsabilidade com o meio ambiente, com a natureza, com a floresta e, de outro lado, num país
do agronegócio, garantir as condições para que a nossa economia pudesse prevalecer. Ali ficaram marcadas,
de forma muita clara, a condução, a personalidade e a forma do político conduzir as coisas com a competência
que lhe é peculiar. Por tudo isso, eu quero lhe abraçar e desejar sucesso na sua nova missão. Tenho certeza de
que V. Exª contará com inúmeros amigos aqui no Senado da República e ao longo do caminho da nossa histó-
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ria política dentro do Senado ou fora do Senado. Portanto, conte com a nossa amizade, com o nosso carinho
e com o nosso respeito. E que Deus o abençoe grandiosamente na nova missão!
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Eduardo
Braga, Líder do Governo. Eu quero lhe agradecer, Senador, agradecer ao Senador Eduardo Braga, agradecer ao
Líder do Governo no Senado Federal pela sua compreensão, pelo seu apoio, não apenas ao Senador Rodrigo
Rollemberg – e sempre tive de V. Exª o maior apreço, o maior respeito, a maior consideração e a maior atenção –, mas, especialmente, à população do Distrito Federal, ao Distrito Federal, unidade da Federação que eu
represento e também V. Exª. E digo que, aqui, todos os Senadores são um pouco brasilienses, sempre muito
sensíveis aos pleitos do Distrito Federal. Agradeço a V. Exª.
Passo a palavra ao Senador Cristovam.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu gostaria só de dizer, antes da palavra do Senador Cristovam, que eu fiz questão de estar aqui, presidindo, na hora em que o querido amigo Senador Rodrigo Rollemberg, hoje Governador eleito do Distrito Federal, pudesse estar usando da tribuna. E eu
vou passar a Presidência para o Senador Anibal, mas eu queria, rapidamente, dizer: grande Senador Rodrigo
Rollemberg, que foi uma honra enorme, primeiro, ter recebido a sua confiança da relatoria do Código Florestal, ter tido o privilégio da sua amizade pessoal, e das lutas aqui no Senado. Então, para mim, V. Exª me possibilitou, junto com o Senador Luiz Henrique e tantos outros, servir o meu País, com o seu trabalho, presidindo
a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Estou certo, como morador de Brasília, de que, a partir do ano que vem, nós vamos ter um governador
que não vai administrar Brasília. Conhecendo V. Exª, estou certo de que V. Exª vai cuidar de Brasília, que precisa de cuidado, como o povo que ocupa a Capital Federal também precisa. Então, todo o sucesso! Coloco-me
à disposição.
Foi aqui que busquei e consegui minha formação. Vou seguir sendo um Senador do Acre, da Amazônia,
mas eu quero também fazer parte da Bancada de V. Exª como um Senador a serviço do seu governo e do Distrito Federal.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Jorge Viana.
Não tenho dúvida disso. Sei que V. Exª é apaixonado pelo Distrito Federal, é um grande homem público e dará
uma grande contribuição ao Distrito Federal – a população de Brasília agradece!
Ouço o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Rodrigo Rollemberg, eu devo ser,
talvez, o único aqui que não pode dizer para o senhor que lamenta a sua saída. Não posso dizer que lamento
por duas razões. Primeiro, porque sou um pouco culpado da sua despedida hoje. Fiz parte daqueles que, desde o primeiro momento, articularam a sua candidatura, com o apoio do meu Partido à sua candidatura – foi o
primeiro Partido a dar apoio –, participando da campanha, pedindo voto. Então, eu sou culpado da sua saída.
Segundo, porque, como brasiliense, nós precisamos muito do senhor no Governo do Distrito Federal. A sua saída do Senado, que é, sem dúvida alguma, uma perda, será plenamente compensada pelo seu trabalho como
Governador no Distrito Federal. Nessa campanha, o senhor representou a esperança: nem a continuação do
desastroso Governo que nós temos – nesses últimos dias, está-se mostrando isso –, nem a volta de um passado
que nos envergonhava tanto. Eu agradeço, como brasiliense, que o senhor tenha conduzido o processo eleitoral de uma maneira vitoriosa. V. Exª foi vitorioso de uma maneira muito brilhante. Agora, nós todos de Brasília
esperamos o seu desempenho como Governador com muita esperança e com muita certeza de que vai fazer
um grande governo. O senhor pode contar comigo aqui, como seu aliado, como aliado do Distrito Federal e,
muito diretamente, como um aliado do seu governo. Então, muito obrigado por estar saindo do Senado para
assumir esta missão que o Distrito Federal lhe confia.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam
Buarque. Sem dúvida, V. Exª tem dado uma grande contribuição ao Distrito Federal, e não será diferente. A partir
de agora, eu conto com V. Exª, com as suas críticas, com as suas sugestões, com as suas formulações para que
possamos efetivamente melhorar a qualidade de vida da população do Distrito Federal.
Ouço o Senador Casildo Maldaner e, em seguida, a Senadora brasiliense, Senadora Ana Amélia.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Meu caro amigo, Senador Rollemberg, eu ouvia,
no depoimento de V. Exª, o nome de alguns Senadores, como citou; sem falar do Sarney, que conheci como
menino; do Jamir Andrade; do Bisol, gaúcho. Lembro do Saturnino Braga. Fomos colegas aqui no Senado – Saturnino Braga, do Rio, um grande economista, respeitado no Brasil. V. Exª fez referências a ele. V. Exª, aí no PSB,
ajudou a fundar o Partido, nesses anos todos, pela ligação com o neto de Miguel Arraes, Eduardo Campos. Do
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Miguel Arraes eu posso testemunhar e dizer isso. Quando vim, no início dos anos 1980, para a Câmara dos Deputados, na época eu era do MDB – e eram os partidos que existiam, só os dois –, da direção. Eu era secretário,
fui eleito secretário da executiva nacional do nosso Partido, sob a presidência do Ulysses Guimarães. Nós tínhamos, como um dos vice-presidentes, participavam Pedro Simon e também Miguel Arraes na executiva do
nosso Partido. Miguel Arraes como Deputado Federal, na época, naquele início. E essa convivência toda... Fico
feliz que V. Exª começou a seguir os passos, a defender o grande neto, uma das esperanças do Brasil, Eduardo
Campos. E V. Exª aguentou, foi levando; depois, com a Marina, sem dúvida alguma. E quero destacar um outro
fato: quando voltei para o Senado, há quatro anos, V. Exª era Senador e foi um dos que me recepcionou – tive
a honra –, na casa do nosso amigo, velho amigo, o advogado Julio Valente, na residência dele, com a presença
também de outro grande engenheiro agrônomo, Dr. Donizete Tokarski, cujo filho é um grande representante
da OAB no Brasil – por sinal, ele está aqui, o Igor Tokarski, que já foi goleiro até na Turquia, na juventude da OAB
aqui de Brasília. Então, fiquei tão feliz, naquela noite, de o amigo ir lá para me receber de volta aqui no Senado!
E aí, depois, de promoverem, os colegas Senadores, Blairo Maggi e tantos outros, as grandes festas das exposições, aqui no PAD-DF, do Agronegócio. Aí, fui ver como é carinhoso, como o pessoal gosta do Rollemberg. E
aí começaram a falar: “Esse homem vai longe”. Porque ele chegava, não dava para andar, porque todo mundo
queria abraçá-lo, queria segurá-lo. Não deu outra! Tinha que ser isso aí mesmo: virou governador. Um abraço,
Rollemberg. Tenha sucesso nesse governo! Um grande abraço a você.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Casildo Maldaner. V. Exª relembra um momento muito especial realmente, de pessoas muito queridas, ali representadas
pelo Igor Tokarski.
V. Exª também é uma pessoa muito querida aqui no Distrito Federal, especialmente no PAD-DF, onde V.
Exª tem parentes, gaúchos e catarinenses, que mantêm a tradição rural.
Eu tive a honra de um dia, durante a realização de uma Agrobrasília, levar sete Senadores do Brasil para
conhecer um outro lado de Brasília. As pessoas pensam muito em Brasília apenas como a Esplanada, como
uma cidade administrativa, mas Brasília é uma cidade também com uma diversidade grande, com suas diversas características, nas suas diversas cidades e, também, no meio rural. Tenho certeza de que todos ficaram
muito impressionados com aquela feira tecnológica e com uma agricultura de alta precisão, extremamente
tecnificada e de alta produtividade.
Ainda esta semana, diziam-me que a agricultura do Distrito Federal – embora sejamos uma unidade da
Federação pequena – é a terceira mais produtiva do Brasil.
A Senadora Ana Amélia, a quem também vou conceder um aparte, ao longo desses quatro anos, além de
ser uma Senadora extremamente assídua e presente, sempre defendeu os interesses da população do Distrito
Federal. Não foram poucas as vezes em que a Senadora Ana Amélia assumiu a tribuna para cobrar do governo
do Distrito Federal medidas para melhorar a qualidade de vida da nossa gente.
A Senadora Ana Amélia também é uma pessoa muito querida aqui, com muitos laços antigos aqui no
Distrito Federal.
Quero dizer, Senadora Ana Amélia, que quero continuar tendo V. Exª aqui como uma fiscal do governo
do Distrito Federal, chamando a atenção para os problemas, criticando os problemas, ajudando-nos a construir
soluções, porque tenho certeza de que V. Exª, como muitos dos Senadores desta Casa, tem um profundo amor,
um profundo carinho, um profundo compromisso com a nossa cidade, e nós queremos aproveitar isso até o fim.
Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Caro Senador, nosso Governador Rodrigo Rollemberg, quero desejar-lhe boa sorte. Os desafios que V. Exª enfrentará no comando da nossa Capital são enormes, muito
grandes. Desejo, então, boa sorte; conte com os seus colegas aqui em todas as matérias. E, como nós temos
discutido nesta Casa a questão federativa, conte conosco nesse esforço. Estados, Municípios e o Distrito Federal, como ente federado também, vivem uma situação de dificuldade financeira aguda. E nós percebemos
também as deficiências que a nossa situação urbana em Brasília está vivendo hoje, na área da saúde, na área
da educação. Queria lhe agradecer por dois momentos especiais. O primeiro foi ter-nos levado, a mim e outros
Senadores, ao Centro de Ensino Especial no Distrito Federal. Acho que V. Exª emocionou todos nós – a mim particularmente. Eu já fiz uma visita ao Centro de Ensino Especial 02, que é uma demonstração de grande envolvimento do setor público do Distrito Federal com a educação especial. Acho que aquelas professoras, aqueles
alunos e aquelas famílias merecem uma atenção e terão a prioridade de V. Exª – todos têm o maior carinho. O
novo Senador que chegará aqui, o Senador Reguffe, e o Senador Cristovam darão esse grande apoio. Outro
momento foi quando V. Exª me convidou para integrar também a comitiva de Senadores para visitar o PAD-DF,
a feira agrícola, a exposição agrícola do PAD-DF. Então, na mesma Capital, que é o centro do poder, ao lado da
Capital, há um centro de produção agropecuária de excelência, de agricultura de alta precisão. Tivemos tam-
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bém, ao longo do debate do Código Florestal, um intenso ativismo. Quero dizer a V. Exª que, ao desejar-lhe sucesso, estamos aqui de portas abertas para continuar apoiando o colega Senador, que agora terá pela frente o
desafio de comandar o destino da nossa Capital. Moro hoje no Noroeste, que é um bairro novo da cidade, mas
que tem muitos problemas. Um deles é o transporte coletivo para as pessoas que ali trabalham – os empregados domésticos, os diaristas, os operários das muitas obras que ainda há ali. Quero dizer a V. Exª que, quando
vi os seus problemas, pensei: bom, num segundo momento, eu falo com o senhor sobre o transporte coletivo
para os moradores do Noroeste. Mas o carinho que todos têm pelo senhor ali naquela região é muito grande.
Sabemos que na hora certa V. Exª cuidará do nosso Parque Burle Marx, da Água Mineral e do nosso bairro, o
Noroeste. Será muito bem-vindo, caro Governador, nosso colega Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. Tenha certeza disso, mas eu quero aqui registrar, Senadora Ana Amélia, a profunda admiração que tenho
por V. Exª. Profunda admiração! Eu, como eu disse aqui, procurei, ao longo desses quatro anos, observar muito
os Senadores, prestar muita atenção nos Senadores, e de V. Exª eu sempre disse: a Senadora Ana Amélia é uma
Senadora impecável. Eu agradeço a V. Exª.
V. Exª me emocionou agora ao me lembrar, ao recordar a nossa visita ao Centro de Ensino Especial 01 de
Brasília, quando estávamos discutindo o Plano Nacional de Educação e quando estava em debate o fim das escolas especiais. Ali V. Exª se emocionou, como todos nós nos emocionamos com aquela apresentação, e bastava
uma visita àquela escola para ter a convicção absoluta de que nós estávamos corretos; que nós devemos, sim,
ampliar as escolas inclusivas, mas que também há determinados tipos de deficiências, de pessoas com deficiência que hoje as escolas não estão preparadas para receber, e esses Centros de Ensino Especial desenvolvem
um trabalho da maior importância para essas pessoas. E vencemos! Com o apoio do Senador Pedro Simon, de
outros Senadores e do Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão, que nos acompanhou, conseguimos
manter no Plano Nacional de Educação o apoio aos Centros de Ensino Especial. V. Exª pode ter certeza de que
eles terão, no nosso governo, um carinho especial.
Agradeço muito a V. Exª. Eu sempre digo que a Senadora Ana Amélia é brasiliense, embora tenha sido
eleita pelo Rio Grande do Sul. Nós não abriremos mão dessa Senadora brasiliense. Muito obrigado, Senadora
Ana Amélia.
Ouço com muita alegria o meu amigo, amigo de muitos anos, também brasiliense, com uma vida profundamente vinculada ao Distrito Federal, Senador Aureliano.
O Sr. Antonio Aureliano (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Meu caro amigo fraterno, Exmº Senador do Distrito Federal, estou muito feliz, assim como o povo brasileiro e o povo brasiliense; muito feliz com tudo o que
tem acontecido com a vida do Senador Rodrigo Rollemberg, que começou como Deputado Distrital, foi Deputado Federal, Senador da República e, agora, Governador eleito do Distrito Federal. Quero dizer, meu caro
Rodrigo, que V. Exª chega ao governo do Distrito Federal num momento difícil, mas extraordinário. Por quê?
Porque o povo brasiliense soube reconhecer aquele que se preparou, durante esse tempo todo, de maneira honesta, competente e dando demonstração clara a todo o povo do Distrito Federal da capacidade que ele tem e
terá. E fará com segurança um grande governo do Distrito Federal; a história nos indica isso, porque V. Exª tem
serviços prestados. Eu diria que, neste momento, estamos em terra arrasada, mas V. Exª é a fênix. Nós vamos
ressurgir Brasília com a sua administração. Evidentemente, o povo do Distrito Federal saberá ajudá-lo e saberá
compreender o início e as dificuldades, que são intrínsecas de um governo que sucede um governo que não
soube administrar e não soube ordenar o processo; como bem falou o Senador Jorge Viana, não soube cuidar
do Distrito Federal. Meu caro Rodrigo, estou muito satisfeito, muito feliz com a esperança. Preocupado no que
se refere à saúde do amigo e às dificuldades que vai enfrentar no sentido de perseverar, cuidar muito bem da
saúde, perseverar na luta permanente, que V. Exª sempre teve pelos seus ideais, com correção e dignidade. V.
Exª é um exemplo não só para o Distrito Federal, mas para o Brasil inteiro, como homem público decente, um
homem público que todo o povo brasileiro se orgulha muito. E não posso deixar, neste momento, de lembrar
o seu pai, Dr. Armando, que está junto com o nosso querido Rodrigo, no céu; a D. Teresa e os 12 outros irmãos
vivos, sérios e competentes, que tanto orgulham esse irmão que aí está e que, tenho certeza, fará por Brasília,
e depois pelo Brasil, muito, com muita correção, honestidade e amor. Parabéns, meu caro Rodrigo.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, meu querido amigo,
Senador Antonio Aureliano.
V. Exª sabe a alegria e a felicidade que fiquei quando V. Exª assumiu o mandato de Senador. Somos amigos de muitos anos. Essa admiração é hereditária. Já tinha pelo seu pai uma grande admiração, como um homem probo, correto, honesto, de posições muito firmes, e tivemos a oportunidade de viver na juventude, em
Brasília ou em Aracaju, momentos muito especiais. Tenho por V. Exª uma profunda admiração.
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Saiba que o Distrito Federal conta com V. Exª. V. Exª já serviu ao Distrito Federal em outras ocasiões. E o
Distrito Federal conta com seu talento, seu compromisso, seu espírito público, para que possamos enfrentar e
superar os imensos desafios.
Ouço, com muita alegria, o Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Caro Senador Rodrigo Rollemberg, cumprimento-o pelo seu trabalho aqui no Senado. Nestes quatro anos em que convivemos, V. Exª demonstrou sempre um interesse enorme por quase todos os temas que aqui temos tratado, a exemplo da questão do Código
Florestal, da visão de como progredirmos, sempre com a visão da sustentabilidade, mas, ao mesmo tempo,
de construirmos um Brasil justo e onde todas as pessoas possam ter efetiva participação, serem ouvidos e terem o direito à vida com dignidade. É importante que V. Exª possa, agora, estar administrando, tendo obtido
a confiança do povo do Distrito Federal, em uma eleição bastante disputada. V. Exª venceu no segundo turno,
sabe perfeitamente que sou do Partido dos Trabalhadores, V. Exª disputou com o atual Governador, e disputou
com respeito ao Partido dos Trabalhadores, mas foi vencedor, nós o respeitamos por isso. E quero colocar-me
à disposição de estar sempre trocando ideias e proposições com V. Exª e desejo sucesso em poder administrar
o Distrito Federal e essa capital maravilhosa que orgulha tanto os brasileiros e que poderá se tornar cada vez
mais bela, acolhedora e com a melhor qualidade de vida para todos os que aqui residem, inclusive nós que temos vivido aqui pelo tempo em que somos representantes do povo. Meus cumprimentos e boa sorte a V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Eduardo
Suplicy, eu não tenho dúvida de que V. Exª fará muita falta ao Senado, pelo que V. Exª representa.
V. Exª que também se tornou, ao longo desses anos, um brasiliense muito integrado à vida da cidade,
muito respeitado, muito querido, pela população do Distrito Federal e nós temos esse privilégio, de termos
essas pessoas com todos esses talentos, todas essas competências, que se apegaram à Brasília, e pode ter certeza, Senador Eduardo Suplicy, que Brasília não abrirá, jamais, mão da colaboração, da contribuição que V. Exªs
poderão dar ao futuro desta cidade.
Quero agradecer a oportunidade da convivência. Aprendi muito com V. Exª, com o seu estilo sereno,
tranquilo, mas sempre muito firme na defesa das suas posições, sempre posições que convergem com o interesse da população brasileira.
Ouço, com muita alegria, as palavras do Ministro, Senador e Ministro, Armando Monteiro.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco União e Força/PTB – PE) – Meu caro Senador Rodrigo Rollemberg, quero, neste momento em que V. Exª se despede aqui da Casa e que vai assumir uma missão muito importante,
tributar a V. Exª o meu respeito. Acompanhei aqui a sua presença no Senado, a sua trajetória, o seu trabalho
parlamentar e V. Exª conquistou, com muita justiça, a imagem de um político sério, de um político que vai renovar as práticas e que, com certeza, fará, aqui no Distrito Federal, um grande trabalho. Então, queria formular
a V. Exª os melhores votos, queria dizer que nessa nova missão que me foi reservada estarei sempre à disposição de V. Exª para que possamos, no interesse do Distrito Federal, interagir. Quero, ao final, dizer que todos
os seus pares aqui, tenho certeza, desejam que V. Exª e tenho certeza de que V. Exª desempenhará muito bem
essa missão. Receba, portanto, o meu abraço.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Armando
Monteiro, por suas palavras, por sua amizade. Quero dizer também do meu respeito por V. Exª. V. Exª, que mora,
morou no Distrito Federal, mesmo antes de ser Senador, como Presidente da Confederação Nacional da Indústria, permita-me aqui falar, já como Governador diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral, para dizer do nosso
desejo de termos uma parceria muito grande com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no
sentido de fazer com que Brasília possa cumprir as suas vocações de se transformar num grande centro de alta
tecnologia, de ter na ciência, na tecnologia, na inovação, no turismo, na área de serviços, na economia criativa,
sustentáculos para um novo modelo de desenvolvimento.
Brasília precisa exercer essas vocações, essa é uma exigência. Não podemos concorrer com economia
tradicional. Essas são vocações da cidade. Queremos construir um ambiente de empreendedorismo e de inovação. Não tenho dúvida de que V. Exª poderá dar uma grande contribuição com seus conhecimentos, com
sua sabedoria e com o seu Ministério.
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Torcedor do Paysandu.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Verdade, Presidente Anibal. Senador Rodrigo Rollemberg,
eu não poderia deixar de estar aqui hoje para ouvir o seu discurso de despedida. Eu diria de um até breve, porque
o mandato de Governador é de oito anos – quatro mais quatro – e depois tem o Senado, em seguida. Então, é um
até breve que V. Exª está aqui dando a todos nós. Eu lembro que, em todas as vezes que nós nos encontrávamos
nos corredores ou nas comissões, eu sempre dizia que V. Exª seria Governador de Brasília. Já o tratava como Go-
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vernador. E o povo de Brasília está de parabéns por ter eleito V. Exª para essa nova missão. Todos nós aqui aprendemos, no convívio com V. Exª, a admirá-lo. V. Exª foi um Senador que conquistou a amizade de todos pela sua
lealdade. Divergimos em alguns projetos, mas sabíamos da sua posição de forma leal, tratando as coisas com a
maior transparência possível, pela honradez de V. Exª, pela forma como V. Exª exerceu o mandato aqui, por esses
quatro anos, defendendo o Brasil e Brasília com determinação. Eu sei que o Senado perde um grande Senador,
mas Brasília ganha um grande Governador. Então, que Deus o abençoe nessa nova missão! Pode considerar a mim
como o quarto Senador de Brasília para ajudá-lo naquilo que estiver sob a minha competência. Conte comigo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O quinto, porque o quarto ele já anunciou que é a Senadora Ana Amélia.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Flexa.
Na verdade, Presidente Anibal Diniz, são muitos os Senadores do Distrito Federal. Eu diria que todos os Senadores do Brasil são Senadores do Distrito Federal, porque todos nós representamos a Capital de todos os brasileiros. Por isso é que Brasília, justamente, corretamente, tem um tratamento diferenciado na Federação brasileira.
Mas, Senador Flexa, quero agradecer a sua amizade. V. Exª sempre foi um bom amigo neste Senado e,
de fato, pouco tempo depois de nos conhecermos, V. Exª já dizia que eu seria governador do Distrito Federal.
Portanto, acho que detém algum poder de premonição.
Agradeço a V. Exª o carinho e a amizade. Conte com a gente aqui no Distrito Federal!
Ouço com muita alegria a amiga Senadora Ana Rita.
A Srª Ana Rita (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Senador Rodrigo Rollemberg, neste momento, quero
parabenizá-lo pela sua eleição e desejar sucesso nessa nova missão, que é governar o Distrito Federal. Que Deus
o abençoe para que possa exercer esse mandato com muita dignidade. Mas também quero dar o meu testemunho da sua dedicação aqui no Senado Federal. Tive a oportunidade de estar na Comissão de Meio Ambiente
sob a sua presidência, nos dois primeiros anos do meu mandato aqui no Senado Federal. Sei da sua dedicação,
especialmente no período da discussão do Código Florestal, que foi um período de muitas reuniões, de muitas
discussões, de muitas audiências públicas, e V. Exª cumpriu um papel muito importante. Então, parabenizo V.
Exª pelo brilhante trabalho que fez aqui e desejo sucesso, boa sorte, que Deus o abençoe no próximo mandato como governador. Com certeza, o Distrito Federal ficará bastante honrado com o seu trabalho, com a sua
dedicação. Que Deus o abençoe, sucesso, um Feliz Natal e um ano-novo de muitas realizações!
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senadora Ana Rita,
pelas suas palavras carinhosas, pela convivência. V. Exª sempre foi uma grande defensora dos direitos humanos
e, nessa área, fizemos grandes parcerias. Assim, agradeço muito esse convívio e a oportunidade de conhecê-la neste trabalho legislativo.
Não vou me alongar porque sei que há outros Senadores também querendo fazer as suas despedidas.
Mas quero registrar alguns momentos que considerei importantes na minha atuação legislativa parlamentar:
sou responsável pela relatoria e autoria do substitutivo da Lei Geral dos Concursos Públicos; também a relatoria e autoria do substitutivo aprovado por unanimidade em todas as comissões que transitou, que cria o marco civil das organizações do terceiro setor com o poder público, instrumento da maior importância, na nossa
opinião, para a transparência e para que o Estado possa fazer parcerias com as organizações do terceiro setor.
Também a aprovação da proposta de emenda à Constituição que reduz o número de assinaturas para
os projetos de iniciativa popular, como a Lei da Ficha Limpa, facilitando a participação popular no processo legislativo, bem como as modificações nas regras do FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste), que garantiu
ao Distrito Federal mais de R$500 milhões por ano.
Não posso deixar de agradecer, neste sentido, ao Senador José Pimentel e ao Senador Walter Pinheiro,
que foram muito importantes nessa articulação que trouxe benefícios para o Distrito Federal.
Procurei ser austero ao longo deste mandato. Não usei, em nenhum momento, recursos de verba indenizatória por parte do nosso gabinete. Mas quero dizer que poderia ser cômodo para mim continuar por mais
quatro anos no Senado Federal. Mas, como uma pessoa apaixonada pelo Distrito Federal, uma pessoa que reconhece a generosidade do Distrito Federal, que jamais teria em qualquer outro lugar do Brasil as oportunidades que tive no Distrito Federal, eu me sentiria omisso ou covarde diante dos cenários que se apresentavam
no Distrito Federal se não me apresentasse como candidato a governador.
Procuramos nos preparar para isso, ainda no início de 2013, criando 12 núcleos temáticos para estudar
com profundidade o Distrito Federal, com o apoio da comunidade científica, do setor produtivo, da sociedade
civil. Realizamos 5 seminários regionais para ouvir a população na construção de um programa de governo,
ouvindo mais de 1,6 mil pessoas nesse processo.
(Soa a campainha.)
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) –Fomos a Pernambuco conhecer o modelo de gestão do então Governador Eduardo Campos. E contamos também com o apoio do Movimento Brasil
Competitivo, porque sabíamos que as eleições no Distrito Federal seriam decididas pela trajetória dos candidatos e pelas propostas que apresentassem e que efetivamente melhorassem a qualidade de vida da população.
Sabemos que os desafios são imensos, as dificuldades são enormes. Mas elas não são maiores do que a
nossa disposição de servir ao Distrito Federal.
Eu me lembro, Senador Anibal, quando fui candidato pela primeira vez, ainda Deputado Distrital, em
1990, e peguei um caderninho em que as pessoas faziam suas mensagens. A primeira mensagem foi escrita e
assinada por minha mãe. Ela dizia: “Quem não vive para servir não serve para viver”.
É com o desejo de servir, é com a disposição de servir ao Distrito Federal que me apresentei candidato a
governador, e é com esse desejo de servir ao Distrito Federal que tomarei posse no dia 1º de janeiro.
Sonho com uma cidade em que as mães tenham creches perto de casa para levar seus filhos, tenham
escolas em tempo integral de boa qualidade. Sonho com uma cidade de paz, de tranquilidade, em que as
pessoas gastem menos tempo da sua casa para o trabalho, do trabalho para as suas casas; em que as pessoas
sejam atendidas com atenção e com dignidade nos hospitais e nos centros de saúde. Sonho com uma cidade
democrática, com atividades de esporte, de cultura e de lazer para toda a população.
E tenham convicção absoluta de que isso é possível. Confio na capacidade de realização da população
do Distrito Federal. Confio na solidariedade da população do Distrito Federal. Tenho certeza de que ninguém
faz nada sozinho, mas tenho certeza de que, com a população do Distrito Federal, construiremos uma nova
forma de viver, construiremos um ambiente de empreendedorismo, de inovação, de melhoria da qualidade
de vida do nosso povo.
Neste momento de despedida, encerro agradecendo e reverenciando a memória de meu pai, Armando
Rollemberg, que nos educou pelo exemplo. Agradeço a todos os irmãos com que tenho a oportunidade de
conviver e com quem aprendo muito – aqui está um presente, meu irmão mais velho, Armando Rollemberg.
Em nome dele, agradeço a todos os irmãos. Um agradecimento especial à minha mãe, uma pessoa que, aos
83 anos, é uma mulher moderna e que também que nos incentiva, é uma conselheira permanente. E agradeço de forma especial...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) –...à minha companheira, Márcia, que
soube compreender todos os momentos de ausência, sempre dedicada à causa pública. Agradeço também
aos meus filhos, Gabriela, Ícaro e Pedro Ivo, pela compreensão desses momentos. Eles também sabem que as
nossas eventuais ausências de casa significam o nosso compromisso, a proximidade com a população do Distrito Federal, buscando compartilhar os problemas e resolvê-los.
Agradeço, Senador Anibal, mais uma vez, pedindo a Deus que nos proteja, nos ilumine e nos dê discernimento, para que estejamos sempre à altura da confiança da população do Distrito Federal. Muito agradecido a
todos vocês, muito agradecido e honrado pela confiança da população do Distrito Federal. Estou confiante de
que enfrentaremos, com a participação da população, os desafios e os superaremos, construindo um Distrito
Federal melhor e fazendo com que seja exemplo de políticas públicas ousadas, inovadoras, sustentáveis que
sirvam de referência para o Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Rollemberg, Governador já
diplomado, V. Exª iniciou seu pronunciamento pedindo sabedoria. Acredito que o governante preocupado e
consciente da sua responsabilidade não tem nada mais importante a pedir a Deus que sabedoria, assim fez
Salomão, que a teve em abundância.
Então, que Deus abençoe a sua vida e o seu governo e lhe conceda muita sabedoria para conduzir, de
maneira acertada, o Governo de Brasília, do DF. Aqui está a Capital de todos os brasileiros e todos nós torcemos
que Brasília dê certo e que o seu governo seja muito bem-sucedido, porque a voz do povo é a voz de Deus. Se
o povo decidiu pela eleição de V. Exª ao Governo do Distrito Federal, que tenha V. Exª as bênçãos que já teve do
povo e tenha também as bênçãos de Deus, para fazer um bom governo para o povo de Brasília e para o povo
de todo o Brasil, que sempre passa por Brasília, a Capital de todos os brasileiros.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito agradecido. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Em cumprimento às disposições da
Resolução nº 38, de 2014, do Senado Federal, a Presidência determina o arquivamento definitivo dos seguintes
requerimentos de voto de aplauso, congratulações, louvor, solidariedade e censura, que não foram autuados:
– da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nºs 25 e 30 de 2010; 14 e 38, de 2012; 57,
59, 60, 64, 85, 99, 101, 105, 106 e 112, de 2013; e 15 de 2014; e
– da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania nº 55, de 2010.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Em cumprimento às disposições da
Resolução nº 38, de 2014, do Senado Federal, a Presidência determina o arquivamento definitivo dos requerimentos de voto de aplauso, congratulações, louvor, solidariedade e censura, cuja relação se encontra em anexo.
É a seguinte a relação dos requerimentos:
Requerimentos de voto de aplauso, congratulações, louvor, solidariedade e censura, arquivados definitivamente, nos termos da Resolução nº 38, de 2014, do Senado Federal, nºs:
– 354 e 355, de 2007;
– 755, 787, 922, 965, 1.005, 1.228, 1.229, 1.273, 1.281, 1.296, 1.312, 1.316, 1.317, 1.396, 1.417,
1.428, 1.471, 1.511, 1.522, 1.537, 1.544, 1.575, 1.619, 1.623, 1.627, 1.659, 1.696, 1.697 e 1.704,
de 2009;
– 60, 61, 63, 64, 73, 84, 106, 113, 119, 146, 176, 188, 204, 210, 211, 215, 222, 239, 257, 317,
360, 364, 365, 402, 403, 496, 589, 591, 612, 635, 641, 662, 683, 684, 711, 857, 858, 870, 909 e
939, de 2010;
– 74, 76, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 118, 155, 157, 158, 164, 172, 211, 228, 233, 242, 254, 262,
263, 266, 267, 283, 310, 314, 318, 338, 339, 390, 391, 447, 481, 482, 500, 513, 561, 587, 599,
619, 703, 705, 744, 769, 775, 792, 853, 896, 900, 921, 932, 933, 947, 955, 956, 964, 967, 973,
997, 1.015, 1.029, 1.057, 1.066, 1.085, 1.086, 1.109, 1.119, 1.126, 1.177, 1.201, 1.239, 1.282,
1.332, 1.416, 1.451, 1.474, 1.540 e 1.577 de 2011;
– 16, 22, 23, 29, 36, 37, 88, 188, 203, 210, 234, 235, 255, 317, 347, 356, 372, 402, 403, 429, 451,
452, 489, 497, 582, 637, 696, 701, 774, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920 e 981, de 2012;
– 19, 23, 55, 80, 102, 142, 150, 164, 247, 248, 260, 264, 393, 396, 397, 448, 503, 540, 551, 598,
599, 610, 625, 707, 730, 852, 916, 917, 1.014, 1.055, 1.236, 1.240, 1.339, 1.343, 1.461, 1.490 e
1.494, de 2013; e
– 179, 186, 723 e 728 de 2014.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu o Oficio nº 001, 2014 – CMRRC, do Vice-Presidente, Senador Flexa Ribeiro, informando que a
Comissão Mista instituída pelo Ato Conjunto nº 01, de 2013, destinada a elaborar a proposta de reforma do
Regimento Comum do Congresso Nacional, encerrou os trabalhos sem a aprovação do seu relatório.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
O processado do Ato Conjunto n° 1, de 2013 vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 1/2014 – CMRRC
Brasília, 17 de dezembro de 2014
Assunto: Encerramento dos trabalhos
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da “Comissão Mista Especial criada pelo Ato nº 1, de 2013, destinada a elaborar proposta de reforma do Regimento Comum do Congresso Nacional”, comunico a Vossa Excelência que
este colegiado encerrou os trabalhos sem a aprovação de seu Relatório Final.
Respeitosamente, – Senador Flexa Ribeiro, Vice-Presidente no Exercício da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Ofício nº 2.081, de 2014, do Presidente da Câmara dos Deputados, submetendo à apreciação do Senado Federal a Medida Provisória nº 655,
de 2014, que abre crédito extraordinário em favor de operações oficiais de crédito no valor de R$5,4 bilhões
para o fim que especifica.
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A Presidência comunica ao plenário que o prazo de 45 dias para apreciação da Medida Provisória encontra-se esgotado e o de sua vigência foi prorrogado por ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional
e esgotar-se-á em 2 de fevereiro de 2015.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência inclui a matéria na Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa.
São os seguintes o Ofício e a matéria:
Of. nº 2.081/2014/SGM-P
Brasília, 17 de dezembro de 2014
Assunto: Envio de MPv para apreciação
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetida à consideração do Senado Federal, a inclusa Medida Provisória nº 655, de 2014, do Poder Executivo, que “Abre crédito extraordinário, em favor de Operações
Oficiais de Crédito, no valor de R$ 5.400.000.000,00, para o fim que especifica, conforme o disposto no art. 62
da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
Remeto, em anexo, o processado da referida Medida Provisória e os autógrafos da matéria aprovada
nesta Casa.
Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Os Projetos de Lei do Senado Jovem
nºs 1 a 6, de 2014, apresentados e aprovados pelos participantes do Programa Senado Jovem Brasileiro de
2014, foram autuados como Sugestões nºs 16 a 21, de 2014, e serão encaminhados à Comissão de Direitos
Humanos, nos termos do parágrafo único do art. 20 da Resolução nº 42, de 2010.
São as seguintes as sugestões:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Informo também ao Plenário que,
como resultado do relatório a que fui encarregado, na condição de Relator da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal, de fazer o acompanhamento do Plano Nacional de Banda Larga, além do relatório que
foi produzido com todas as sugestões que apresentamos, tivemos, como resultado também, a construção de
seis proposições legislativas que estão sendo protocoladas, hoje e amanhã, na Secretaria da Mesa do Senado.
O primeiro projeto de lei que apresentaremos prevê a criação da tarifa social para o serviço de banda larga.
O segundo projeto de lei propõe o estímulo ao compartilhamento de infraestrutura pelas concessionárias de energia elétrica, para que facilite a utilização da rede nacional de fibra ótica e possibilite maior acesso
ao Plano Nacional de Banda Larga em todas as regiões do País.
O terceiro projeto prevê a ampliação das receitas do fundo de universalização dos serviços de telecomunicações.
O quarto projeto de lei prevê o estabelecimento de percentuais mínimos de aplicação dos investimentos
públicos em projetos de banda larga nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País.
O quinto projeto que apresentaremos propõe a criação do Comitê Gestor, exclusivo do Plano Nacional
de Banda Larga, sucedendo o Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital, o CGPID atual.
E o sexto projeto prevê a lei que institui o regime público para o serviço nacional de banda larga, uma
vez que somente havendo presença do Estado brasileiro, a gente vai fazer a internet de banda larga chegar
aos lugares mais distantes do Brasil.
Então, nós estamos apresentando uma lei instituindo o regime público efetivo do serviço nacional de
banda larga, tudo isso como fruto do relatório amplamente trabalhado e avaliação do Plano Nacional de Banda
Larga, que concluímos na Comissão de Ciência e Tecnologia. Aproveitamos para agradecer penhoradamente
o empenho de todos os integrantes da Comissão de Ciência e Tecnologia, que atuaram decisivamente para o
sucesso dessa atividade que desenvolvemos, o relatório de avaliação do Programa Nacional de Banda Larga.
Por último, uma informação importante do Senado Federal: o Coral do Senado, sob a regência da maestrina Glicínia Mendes, que existe desde 1996 e é formado por servidores desta Casa e já fez apresentações em
vários Estados brasileiros, está com uma apresentação agendada para o próximo dia 18 de janeiro, na cidade
de Nova Iorque, no Carnegie Hall. É motivo de orgulho para todos nós que os servidores da Casa estejam se
apresentando em Nova Iorque, fruto do trabalho dedicado da maestrina Glicínia Mendes. Portanto, parabéns
a todos os integrantes do Coral do Senado e também à maestrina Glicínia Mendes.
Concedemos, agora, a palavra, pela Liderança do PTB, ao Senador Armando Monteiro, que tem de fazer
um discurso rápido porque há a diplomação da Presidenta Dilma para acompanhar, dentro de alguns minutos.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e Força/PTB – PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Senador Anibal, que preside esta sessão, Srªs e Srs. Senadores aqui presentes, como já é de amplo conhecimento,
fui honrado com o convite da Presidente Dilma Rousseff para assumir a pasta do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, o que deverá ocorrer no início de janeiro, quando deverei me afastar do exercício do meu
mandato de Senador da República.
Por esse motivo, ocupo esta tribuna com o propósito de fazer um breve balanço da nossa atuação parlamentar nesses últimos quatro anos.
Nossas ações nesta Casa estiveram sempre norteadas para as questões que julgo de relevância para o
desenvolvimento econômico sustentável do País, e ainda na permanente defesa dos interesses do meu Estado, o Estado de Pernambuco.
Nesse sentido, trabalhamos para melhorar o ambiente institucional e para reduzir os custos sistêmicos
do setor produtivo, sobretudo das micro e pequenas empresas. Dessa forma, buscamos avançar na simplificação e racionalização de marcos legais, de forma especial na legislação tributária, ainda com o propósito de
desonerar os investimentos e exportações.
Na Comissão de Assuntos Econômicos, tive a oportunidade de relatar proposições e participei de debates
que priorizavam essa agenda, com foco nos fatores determinantes da competitividade da indústria nacional.
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relatei e logramos aprovar o Código de Direitos e Garantias do Contribuinte (PLS 298/2011), bem como a proposta que limitou a concessão dos incentivos fiscais
para bens importados, pondo fim à chamada “Guerra dos Portos”, por meio da Resolução nº 13 de 2012, que
reduziu as alíquotas interestaduais de ICMS para esses produtos.
Também apresentei proposições, como a que aprimora ou aprimorou a utilização do Cadastro Positivo,
e a que também propugnava o fim da Reserva Global de Reversão (RGR), encargo incidente sobre as tarifas de
energia elétrica, esta última em coautoria com a nobre Senadora Ana Amélia.
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Empenhei-me firmemente na defesa e no fortalecimento das micro e pequenas empresas, levando em
conta a sua capacidade de geração de empregos e por simbolizar a autêntica expressão da energia empreendedora do nosso País.
Em 2005 e 2006, ainda Deputado Federal, tive a oportunidade de participar ativamente do processo de
concepção, discussão e elaboração da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que instituiu o “Supersimples”,
unificando seis impostos federais, mais o ICMS e o ISS, em uma só guia de recolhimento, e que propiciou a redução de mais de 40% da carga tributária desse segmento.
No Senado, continuei trabalhando no sentido de aperfeiçoar e atualizar essa legislação. Destaco a relatoria
de duas importantes matérias, como a Medida Provisória nº 529, que reduziu de 11% para 5% a contribuição do
INSS para o microempreendedor individual, e a Lei Complementar nº 147, que restringiu o uso abusivo e indiscriminado da substituição tributária no ICMS para os optantes do regime simplificado de tributação, o Simples.
Como membro da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena, também pudemos colaborar para o
avanço de forma significativa na construção de um ambiente mais favorável, sobretudo com a revisão dos limites do Supersimples, que, graças ao apoio da Presidente Dilma, pôde ser levada a efeito, inclusive com a
universalização do regime, já que 142 novas categorias foram incluídas nesse regime. Contribuiu ainda essa
última alteração na legislação do regime simplificado de tributação para desburocratização e simplificação dos
processos atinentes à abertura e fechamento de empresas.
Outro tema que me parece de grande importância para o desenvolvimento do País e que sempre presidiu
as nossas ações nesta Casa é a questão da educação profissional. A qualificação para o trabalho é fundamental, tendo em vista os seus efeitos sobre a elevação da produtividade e para a profissionalização dos nossos
jovens, constituindo-se, portanto, no principal instrumento para a inserção desse contingente da população
no mercado de trabalho e para a promoção da cidadania.
Contribuímos e defendemos com determinação a aprovação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e ao Emprego, o chamado (Pronatec), que foi idealizado e formulado à época em que estávamos na
presidência da Confederação Nacional da Indústria e do Senai. Desde 2011, esse programa já beneficiou oito
milhões de brasileiros, com cursos de qualificação em diversas áreas.
Tive a honra de ser relator do PLS nº 149, da ilustre Senadora Vanessa Graziottin, em duas comissões desta
Casa, a de Assuntos Sociais e a de Assuntos Econômicos. Com isso, o Senado enviou à Câmara dos Deputados
uma proposição que deduz do Imposto de Renda das empresas o investimento destinado à educação profissional. Essa iniciativa, portanto, complementa os esforços do Pronatec na expansão e qualificação da formação
do nosso capital humano.
A segurança pública foi outro tema que mereceu a nossa atenção. Tenho convicção de que o Senado Federal deve ter uma atuação de vanguarda no aprimoramento de políticas de segurança e proteção ao cidadão,
modernizando a legislação penal, tipificando os chamados crimes de última geração e ainda contribuindo para
o aperfeiçoamento da política criminal e propiciando melhores condições ao sistema penitenciário, além de
ajustar as penas, agravando-as, sobretudo levando em conta a gravidade dos ilícitos.
Nesta Câmara Alta, participei de todas as comissões encarregadas de discutir e encaminhar soluções
inovadoras e eficazes à crise da segurança pública que o nosso País enfrenta, com destaque para elaboração
e discussão do projeto do novo Código Penal brasileiro. A revisão do Código Penal transcende a agenda específica da segurança pública. É um marco importante no nosso aperfeiçoamento institucional, que busca se
coadunar aos anseios de uma sociedade democrática e plural.
Nesse sentido, apresentei inúmeras emendas, muitas das quais foram acolhidas pelo relator à época, o
nobre Senador Pedro Taques. O PLS 236, de 2012, atualmente na CCJ, irá produzir grandes avanços. Primeiro,
porque permitirá a consolidação de legislações que estão aí, a chamada legislação extravagante. Há uma dispersão da legislação, que precisa ser codificada. Hoje, existem aproximadamente 117 leis penais em vigor, que
abrigam cerca de 1.800 tipos penais, entre crimes e contravenções. E, depois, a aprovação do Código propiciará
a modernização de preceitos normativos que, de alguma forma, possam espelhar melhor nossos valores. Nesse
sentido, destaco os progressos na atualização da tipificação de delitos penais, no tratamento e proteção das
minorias, no combate à corrupção e na proteção ao Erário público, dentre outros temas.
Assim, a nova legislação irá se converter num processo e, eu diria mais, num poderoso instrumento para
combater a escalada da criminalidade, contribuindo para uma maior eficiência da prestação jurisdicional nessa área.
Também pude apresentar diversas proposições legislativas ainda na área de segurança pública. Destaco
a PEC 40, que concede às prefeituras competência para criar guardas municipais encarregadas do policiamento
ostensivo em auxílio às ações das polícias civil e militar.
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Lembro ainda o PLS 28, de 2014, que coíbe a violência de torcidas organizadas nos estádios de futebol,
e o PLS 508, de 2013, que criminaliza atos de vandalismo em manifestações públicas.
Tenho a satisfação de poder conceder o aparte à nobre Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Caro Senador Armando Monteiro, eu tenho atuado aqui no
Senado e V. Exª tem acompanhado, de forma independente. O meu partido, o Partido Progressista, está na base
de apoio ao Governo, mas eu não partilho dessa posição por entender que a minha missão é a de exatamente
estar livre para apoiar as matérias que são de interesse nacional, a meu juízo, e também de discordar em matérias que não merecem o apoio da Casa. Quero cumprimentar a Presidente da República, mesmo nela não tendo
votado nas eleições deste ano, apoiei as eleições de Aécio Neves, pela escolha de V. Exª. Primeiro, por conhecê-lo, quando comandou a Confederação Nacional da Indústria e, agora, como Senador, meu colega, atuando
em muitas comissões, como a Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Assuntos Sociais, a Comissão
de Educação, e ter valorizado muito o seu compromisso social. Eu não diria um compromisso com nenhum
interesse corporativo da indústria brasileira, mas também ela, com a legitimidade que V. Exª tem com o mandato que exerce, a ter a delegação de representar muito bem um segmento importantíssimo da vida nacional
e da economia brasileira, que é a indústria; mas, sobretudo, pelo comportamento geral de matérias como as
que V. Exª está descrevendo aqui, algumas das quais tivemos uma parceria exitosa. E eu queria lhe agradecer,
lembrando, como Senadora municipalista, que V. Exª foi o relator da PEC de minha autoria, com a assinatura
e apoio de vários Senadores, que aumentaria em dois pontos percentuais a receita do Fundo de Participação
dos Municípios. O Governo, dadas as circunstâncias financeiras conhecidas, acolheu um ponto percentual, negociado com o nosso Senador e Líder Humberto Costa, a partir do ano que vem; já aprovada como emenda
constitucional nas duas Casas e, graças a sua habilidade neste entendimento, as Prefeituras Municipais de todo
o País terão um acréscimo de receita, em julho do ano que vem, de meio ponto percentual e, no ano seguinte,
de meio ponto percentual. Então, eu quero lhe agradecer publicamente e dizer que a sua indicação me deixa
muito tranquila e que o Rio Grande do Sul estará bem representado, porque V. Exª conhece a realidade da economia do Rio Grande, que terá muito desafios. Já disse a V. Exª que um dos setores que eu levarei a V. Exª será
o setor coureiro calçadista, que vive aí momentos de alguma perplexidade, embora o mercado interno esteja
muito bem. Mas quero desejar a V. Exª, no comando do MIDC, muito sucesso e disponha do nosso apoio aqui
no Senado Federal, caro Senador Armando Monteiro. Foi a escolha certa e o homem certo para o lugar certo.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e Força/PTB – PE) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
Quero registrar aqui que tive esse privilégio de conviver com a ilustre Senadora nesses quatro anos e
de poder sempre perceber que V. Exª tem uma grande identidade com esses sistemas que são de interesse da
economia e a compreensão de que essa agenda da indústria não é e nem pode ser uma agenda corporativa,
mas que é uma dimensão irrecusável da própria agenda do País. E portanto, nesse sentido, nós sempre atuamos aí juntos – e sempre com a solidariedade de V. Exª –, para que algumas questões muito importantes pudessem ser encaminhadas. Ao mesmo tempo, é um reconhecimento à sua atuação, sempre muito diligente e
muito presente nesta Casa.
Muito obrigado pelas suas palavras.
Na sequência, o Senador Suplicy. Só avançar um pouco e, depois, com muita satisfação, concederei a V.
Exª o aparte.
Quero destacar que apresentamos, ainda, proposição que estabelece um padrão para os registros criminais
no País, com a descentralização do boletim de ocorrência, que é o PLS 227, de 2012. Um dos efeitos indiretos
dessa proposta seria a ampliação dos efetivos policiais destinados ao policiamento ostensivo e à investigação,
em função da maior agilidade e tempestividade no atendimento à população.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho mantido sempre o indeclinável compromisso com os interesses e os projetos que são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do meu Estado, Estado
de Pernambuco. Nesse campo, destaco a nossa atuação para aprovação dos incentivos fiscais que possibilitaram a instalação de uma montadora de automóveis em Pernambuco, lembrando que essa medida provisória
que ampliou o regime automotivo do Nordeste foi brilhantemente relatada pelo Senador Humberto Costa, de
quem eu me honro de ser colega nesta Casa.
Quero destacar, ainda, a atuação que tivemos para a obtenção de operações de crédito que viabilizaram
a ampliação dos investimentos públicos no nosso Estado e a inclusão de importantes obras no PAC, sobretudo
aquelas relacionadas, por exemplo, com obras no sistema viário, como o Arco Metropolitano, a duplicação da
BR-423, que é uma grande aspiração de todos os pernambucanos do Agreste, especialmente do Agreste meridional, e as importantes obras hídricas que estão sendo implantadas no meu Estado, sobretudo as adutoras,
que irão servir a regiões que têm hoje um déficit hídrico importante no nosso Estado.
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Garantimos, ainda, por meio de emendas parlamentares individuais, cerca de R$130 milhões de recursos
empenhados em obras, que beneficiam e...
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e Força/PTB – PE) – ... beneficiarão Municípios pernambucanos.
Finalmente destaco a nossa relatoria da PEC nº 39 – e a Senadora Ana Amélia já fez referência –, que viabilizou
o aumento do Fundo de Participação dos Municípios – FPM. Essa PEC é de autoria da nobre Senadora Ana Amélia.
Há, Senadora Ana Amélia, uma avaliação da Confederação Nacional dos Municípios de que, já em 2015, o
nosso Estado, por exemplo, receberá quase R$100 milhões de incremento na arrecadação do FPM e, em 2016,
isso dobrará, porque, como previa o projeto, nós teremos um aumento, no segundo ano, da alíquota do FPM.
Portanto, foi uma conquista muito expressiva, que foi possível graças à iniciativa de V. Exª.
Eu concedo, com muita satisfação, um aparte ao nobre Senador Eduardo Suplicy e, em seguida, ao meu
colega correligionário, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Prezado Senador Armando Monteiro, quero primeiro cumprimentá-lo pela maneira como tem realizado o seu trabalho aqui no Senado, visando os interesses
maiores do Estado de Pernambuco. Com a sua experiência, acúmulo e representatividade, como Presidente, que
foi, da Confederação Nacional da Indústria, V. Exª também tem tido uma visão enriquecedora, para todos nós,
daquilo que constitui a visão de empresários que querem ver como é que o Brasil se tornará mais competitivo...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ...e poderá ter um desenvolvimento industrial
à altura da potencialidade da economia brasileira. Nós já tivemos uma participação da indústria, na economia
brasileira, maior, em termos proporcionais, do que temos hoje e será importante que possa haver novamente
essa participação. V. Exª tem o conhecimento, a experiência acumulada para colaborar com a Presidenta Dilma Rousseff, que, ao escolhê-lo, certamente teve esta visão, em consonância com os pontos de vista que V.
Exª tem defendido. Eu transmiti a V. Exª a minha vontade de dialogar a respeito de como é que, do ponto de
vista exatamente da competitividade das empresas, tais como as industriais, que efeito terá um programa de
transferência de renda bem desenhado. Hoje nós temos no Brasil o Programa Bolsa Família, que tem muitas
vantagens e progressos alcançados, mas é preciso que tenhamos consciência de como são os programas de
transferência de renda, por exemplo, nos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos da América, no Reino Unido, por exemplo, há instrumentos que...
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Suplicy, eu peço a V. Exª. Nós
temos que acelerar nos apartes, porque o nosso Ministro tem que acompanhar a diplomação da Presidenta
Dilma em alguns minutos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Também vou precisar estar lá, Sr. Presidente.
Então, há ali instrumentos de transferência de renda que convêm ser bem estudados pelas entidades representativas dos empresários, assim como, por exemplo, pelo próprio Ministro da Indústria e Comércio, assim como
também pelos demais integrantes da equipe econômica. Eu vou atender ao Senador Anibal Diniz. O que eu
gostaria de dizer é que esse é o tema sobre o qual eu gostaria de ter a oportunidade de um diálogo de maior
profundidade com V. Exª. Meus cumprimentos e boa sorte na sua nova missão.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e Força/PTB – PE) – Senador Suplicy, agradeço muito a V. Exª.
Estarei sempre à sua disposição para que possamos discutir esses temas. Eu não pude ontem expressar a V.
Exª o testemunho do apreço que tenho, do reconhecimento que tenho pela sua trajetória, exemplar trajetória
como Parlamentar muito dedicado aos temas que V. Exª consagrou ao longo do seu mandato, e à referência
ética de V. Exª neste País, com a sua atuação absolutamente marcada por esse compromisso e pelo espírito
público que V. Exª tem. Portanto, receba também o meu abraço e os votos de que V. Exª, eu tenho certeza, vai
continuar a servir ao País e ao seu Estado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Eu apenas quero dizer que procurarei demonstrar a V. Exª que a instituição de uma renda básica de cidadania é compatível com o objetivo de maior competitividade da economia brasileira.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e Força/PTB – PE) – Perfeito.
Senador Mozarildo, com muita satisfação, eu concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Armando Monteiro, quero me associar aos demais aparteantes, principalmente para dar um depoimento...
(Soa a campainha.)
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – ... do trabalho sério e dedicado que V. Exª
discorreu, mas que, eu tenho certeza, ainda com muito resumo. Portanto eu quero cumprimentá-lo e dizer que
o Senado perde temporariamente um Senador, mas V. Exª, com certeza, vai dar uma colaboração muito maior
no Ministério, ajudando o Brasil a sair dessa crise que se afigura no horizonte.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e Força/PTB – PE) – Senador, muito obrigado.
Eu tive sempre muita satisfação em conviver com V. Exª. Destaco aqui a forma muito aplicada e diligente
com que V. Exª atua nesta Casa e a satisfação de podermos também conviver no nosso Partido, o Partido Trabalhista Brasileiro, onde V. Exª sempre teve uma posição destacada. Muito obrigado então.
Eu tenho satisfação de conceder também um aparte ao nobre Senador Ruben Figueiró.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Senador Armando Monteiro, eu serei breve...
(Soa a campainha.)
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB – MS) – ...atendendo à recomendação da Presidência e ao
compromisso que V. Exª tem a seguir. A minha presença aqui, Senador Armando Monteiro, é para cumprimentá-lo. E, da mesma forma, agradecer-lhe. Cumprimentá-lo, porque V. Exª vai assumir uma importante missão
no Governo da República. V. Exª vai restabelecer o conceito que nós tínhamos, temos, mas precisamos mais
da indústria nacional. No meu Estado, nós temos problemas que V. Exª sabe muito bem, inclusive quando Presidente da Confederação Nacional das Indústrias. Eu gostaria apenas de citar a V. Exª o problema da indústria
sucroalcooleira, que V. Exª conhece muito bem, porque vem de um Estado cuja origem econômica foi justamente essa. A outra questão é a da seringueira.
(Interrupção do som.)
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Nós precisamos passar de 300 mil talvez para um milhão de hectares (Fora do microfone.) de extração de seringa, que está a exigir também a implantação de indústria explorativa dessa riqueza. E a terceira é um assunto por que eu venho lutando muito. Vou deixar o Senado,
mas gostaria que V. Exª, como Ministro, a encampasse. É a questão da implantação de uma usina separadora
de gás ao longo do gasoduto Bolívia-Brasil. Essa é uma luta que não é minha, Senador Armando Monteiro, essa
é uma luta de um grande colega seu da indústria que é o Sr. Ueze Zahran, do Grupo Zahran. Ele vem lutando
junto à Petrobras para conseguir uma usina separadora de gás para extrair, dos seis principais elementos que o
gás natural produz, o butano e o propano, que é o famoso gás de cozinha, que pode ser, no futuro, estendido
até Brasília, e a ureia, para a indústria de fertilizantes, que é muito necessária à economia rural do meu Estado. São esses os pleitos que eu deixo para a sua análise, certo de que V. Exª premiará o Estado de Mato Grosso
concretizando essas realizações. Muito obrigado! Meus cumprimentos! Que V. Exª seja muito feliz no exercício
dessa importante missão que a Senhora Presidenta da República lhe conferiu.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e Força/PTB – PE) – Senador Ruben, muito obrigado pela
sua manifestação.
Quero lhe dizer que tenho um carinho pelo Mato Grosso do Sul. Temos amigos na comunidade empresarial do Estado. Conheço muitas figuras e empresários lá do Mato Grosso do Sul. Hoje a Federação das Indústrias
é presidida por um dinâmico empresário, que é o Sérgio Longen. Portanto eu quero estar sintonizado com essa
agenda de desenvolvimento lá do Estado e quero ter o prazer de poder fazer sempre uma interlocução com V.
Exª. Espero manter essa convivência e esse canal permanente.
Fique certo de que eu tive muita alegria de poder conviver com V. Exª nesta Casa. E já lhe disse isso
por ocasião da sua despedida. V. Exª foi aqui, eu diria, uma presença luminosa, porque V. Exª é inspiração
para muitos que continuarão na vida pública. Portanto, muito obrigado por ter tido a oportunidade de conviver com V. Exª.
O Sr Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB – MS. Fora do microfone.) – Agradeço a V. Exª.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e Força/PTB – PE) – Para encerrar aqui o nosso pronunciamento – o Presidente Anibal nos cedeu, de forma generosa, e está lembrando o compromisso –, eu quero só fazer
uma manifestação, dizendo que teremos agora, nessa missão nova, um grande desafio, que é de poder atuar
no Ministério do Desenvolvimento que tem que ser um ministério ponta de lança em meio a uma conjuntura
que nós reconhecemos como uma conjuntura de restrições que vamos enfrentar. Mas eu tenho certeza de que
o objetivo fundamental da política econômica é o crescimento, é criar as condições para relançar a economia
brasileira. Essa é, fundamentalmente, a preocupação da Presidente Dilma.
Portanto, nós vamos poder buscar o reequilíbrio macroeconômico, mas para assumirmos uma agenda
que eleve a competitividade da indústria brasileira, que precisa reduzir custos sistêmicos e elevar a produtivi-
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dade, sem o que nós vamos assistir a um processo de perda de posição relativa da indústria na formação do
PIB nacional.
E eu costumo dizer que a indústria brasileira é um patrimônio de gerações de brasileiros...
(Soa a campainha.)
... é um ativo estratégico. Nós não podemos aceitar qualquer processo regressivo que nos conduza, por
exemplo, à situação de imaginar que ser exportador de commodities é algo que possa realizar a vocação do
Brasil. O Brasil tem que crescer pela indústria, porque a melhor forma de crescer é crescer pela indústria. A indústria dissemina o conhecimento, a indústria contribui para elevar a produtividade. Portanto nós vamos atuar
firmemente nessa direção.
Eu quero, ao final, fazer um agradecimento especial a todos os colegas e companheiros e fazer um registro da qualidade do corpo técnico desta Casa, que eu aprendi a admirar. O assessoramento, o suporte que
sempre tivemos, muito qualificado, nas comissões técnicas desta Casa. Um agradecimento também muito especial a todos os servidores, os funcionários do Senado Federal. Eu não estou me despedindo definitivamente, estou me licenciando, mas queria fazer este registro. E agradecer especialmente aos nossos companheiros
e companheiras lá do nosso gabinete, que também nos ajudaram imensamente a poder fazer esse trabalho
nos últimos anos.
Mas, antes de encerrar, finalmente, tenho a satisfação de poder ouvir o Senador Aureliano, agradecendo
muito também pela atenção de V. Exª.
O Sr. Antonio Aureliano (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Exmo Senador Armando Monteiro, quero dizer a
V. Exª, sabendo da dificuldade e sendo oposição a este Governo, que reconheço também que, no que se refere
à escolha para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a Presidente da República foi feliz, porque colocou um homem honrado, um homem que tem experiência na parte industrial, na parte empresarial...
(Soa a campainha.)
... e já deu demonstrações claras de que tem todas as condições de fazer com dignidade pelo nosso País.
Eu quero parabenizá-lo, porque, neste momento, com todas as dificuldades que eu vejo e com todas as descrenças neste Governo, V. Exª é uma luz que se acende.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e Força/PTB – PE) – Muito obrigado, Senador Aureliano. Quero agradecer muito e registrarei sempre a generosidade desse aparte de V. Exª. Muito grato.
Senador Anibal, Presidente, muito grato pela sua atenção.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito obrigado, Senador Armando
Monteiro. (Palmas.)
Palmas para o Senador Armando.
E agora, com a palavra o Senador...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... Mozarildo Cavalcanti.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem. Enquanto
o Senador Mozarildo chega à tribuna, eu gostaria de pedir ao Sr. Presidente Anibal Diniz a transcrição, na íntegra, do pronunciamento que eu faria hoje, mas não o fiz diante das circunstâncias de que temos que encerrar
logo a sessão, em função da diplomação do Presidente e do Vice.
Queria agradecer e cumprimentar o Senador Eduardo Suplicy, que ontem fez uma despedida, por todas
as referências.
Agradeço ao Senador que sobe à tribuna, Senador Mozarildo Cavalcanti. Tive a grata satisfação de também conviver com V. Exª e aprender muito, especialmente na área da saúde, o senhor que é médico.
Ao caro Presidente desta sessão, Anibal Diniz, que do Acre veio como jornalista para dar a sua contribuição.
Ao Senador Antonio Aureliano, que também está deixando Casa. Ao Senador Ruben Figueiró, que já fez
sua despedida.
À Senadora Ana Rita, do Espírito Santo, que também está deixando o nosso convívio para continuar a
batalha e a luta.
Todos eles. Ao Senador Suplicy, com a sua guerra da renda básica da cidadania. Muito boa sorte a todos
vocês e ao nosso Senador Ministro Armando Monteiro, um bom Natal, um bom Ano-Novo, e que o País consiga vencer as suas dificuldades. Parabéns, Senador Mozarildo, pela despedida que faz hoje. Receba o nosso
carinho, o nosso afeto.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DA SRª SENADORA ANA AMÉLIA
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Sem apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, Senadores, Senadoras, servidores desta Casa, Telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado,
Venho hoje (18) prestar contas sobre o que fiz ao longo desse ano, como parlamentar! Em meio
a marcantes momentos, ocorridos nesse 2014 – como a realização do Mundial de Futebol no Brasil, o
democrático embate eleitoral, a queda de desempenho de nossa economia e a perda trágica da importante figura política de Eduardo Campos -penso ser relevante recordar, fazer um balanço, sobre as
ações legislativas propositivas, que foram colocadas em prática, após muito empenho e dedicação,
para atender um único e claro objetivo: a sociedade brasileira!
A aprovação, por ampla maioria desta Casa e também da Câmara Federal, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 426/14), de minha autoria, que aumenta em um ponto percentual os repasses
de recursos para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), é, a meu ver, uma grande vitória do
Parlamento e da sociedade brasileira, neste 2014. Essa Emenda Constitucional 84, já promulgada pelo
Congresso Nacional, é importantíssimo passo para permitir os ajustes nas contas públicas e melhorar
o pacto federativo.
União, Estados e Municípios precisam, sobretudo no atual momento econômico e político do
país, de uma convivência pacífica e colaborativa. Esse é um dos caminhos para permitir que os recursos federais, concentrados em mais de 60% nas mãos da União, cheguem, de fato, às pessoas, às cidades, para o melhor funcionamento de serviços públicos básicos e essenciais, como saúde, educação e
infraestrutura.
Outro projeto, focado nas contas pública, que não é de minha autoria, mas teve a minha inteira
dedicação em 2014, em conjunto com a bancada do meu estado, o Rio Grande do Sul, é o PLC 99/2013.
Essa proposta, já sancionada pela Presidente Duma Rousseff, altera o indexador das dívidas dos Estados
com a União e corrige distorções sobre a dívida dos estados, especialmente a do Rio Grande do Sul,
atualmente superior a 50 bilhões de Reais, Dedicamos inúmeros debates e intensas avaliações para
que os demais parlamentares compreendessem a necessidade de aprovação desse projeto, relatado,
nesta Casa, pelo senador Luiz Henrique da Silveira (PMDB-SC).
Conseguimos ajustar a lei para que o governo federal fique autorizado a trocar o indexador da
dívida dos estados dos atuais 6% a 9% de juros mais IGP-Dl, para 4% de juros mais Selic ou IPCA. São
novas condições, mais justas e adequadas ao histórico econômico e financeiro que temos observado
nas últimas décadas.
Com esses ajustes, aprovados neste ano de 2014, é possível agora oxigenar as finanças do Rio
Grande do Sul e dos demais estados sobrecarregados com pesados juros e taxas sufocantes, impostas
pelo governo federal, ao longo dos anos, em diferentes momentos econômicos do país.
Cito outra proposta, a Lei 12.880/2013, a da quimioterapia oral, também de minha autoria e minha
primeira sugestão legislativa aprovada nas duas Casas. Foi neste ano, que essa importante legislação
entrou em vigor, beneficiando milhares de doentes de câncer que precisam de tratamento quimioterápico mais efetivo e em casa. Graças ao apoio unânime dos senadores e deputados federais e da intensa
participação da sociedade e das entidades de combate ao câncer nos debates legislativos, os pianos
de saúde foram obrigados a arcar com os custos da quimioterapia oral domiciliar para pacientes que
estão em tratamento contra o câncer e precisam superar a doença.
Só em 2014, apresentei 20 novos projetos legislativos, entre eles a PEC 22, que também foca
nos ajustes das contas públicas e na melhoria do pacto federativo. Essa sugestão legislativa, que ainda depende da análise do Senado e da Câmara Federal, trata do ressarcimento a Estados e Municípios
prejudicados pela desoneração de tributos sobre as exportações.
Nesse grupo de propostas legislativas, apresentei diversas abordagens, em diferentes áreas consideradas relevantes para o Rio Grande do Sul e para os demais estados do país, como crédito rural,
previdência social, modernização dos procedimentos de saúde, contribuições para reforma política e
ajustes focados na gestão mais eficiente dos gastos públicos.
Esse também é o caso de outro projeto de minha autoria (PLS 121/2014), elaborado com base
no trabalho da comissão especial que tratou de normas contra incêndios. Esse marco legal está em
fase avançada de tramitação.
Vale lembrar que esse projeto, motivado pela inesquecível tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria
(RS), ocorrida em 2013, na qual morreram 242 pessoas, foi finalizado com novas normas de segurança
contra incêndio e pânico com um foco claro: evitar novas tragédias e assegurar práticas de combate a
incêndio mais atualizadas.
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Além de aprovar e apresentar novas propostas legislativas, 2014 foi um ano de intensificação
de outros debates e de desdobramentos importantes para a sociedade brasileira, como o caso Aerus.
Os aposentados do setor aéreo, como ex-aeronautas e aeroviários, que têm sofrido com a difícil
e demorada negociação de aposentadorias não pagas, de mais de 7 anos, com desgastantes embates
na Justiça, ganharam, em 2014, uma lei (PLN 31/2014) com um crédito especial superior a 248 milhões
de Reais, no orçamento federal.
Falta ao Executivo sancionar e publicar no Diário Oficial da União essa legislação para que os recursos para o pagamento dos direitos dos aposentados e pensionistas do Aerus sejam, de fato, garantidos. Os recursos devidos a esses aposentados, como sabemos, já foram reconhecidos pela Justiça e
precisam voltar às mãos desses profissionais que dedicaram tempo à carreira no setor aéreo.
Neste ano, tivemos também a oportunidade de intensificar os debates sobre a modernização
dos procedimentos para as pesquisas clínicas. Estou, em conjunto com entidades do setor de saúde,
elaborando projeto de lei sobre o marco regulatório das pesquisas clínicas de medicamentos.
Além de aprofundar as ações legislativas contra o câncer de mama e o de próstata, evidentes
nas anuais mobilizações do Outubro Rosa e do Novembro Azul, 2014 foi o ano de focar nas políticas
públicas para prevenção do câncer de intestino.
Fizemos ainda audiências públicas importantes para ajustar a Lei 12.732/12, dos 60 dias, e corrigir as distorções do sistema público de saúde de modo a permitir o efetivo cumprimento da lei e o
rápido tratamento contra o câncer para os pacientes diagnosticados com câncer, no Sistema Único de
Saúde (SUS).
Reforcei também a atuação em favor da educação especial, e realizei, inclusive, neste ano, uma
sessão solene especial para celebrar os 60 anos das Associações de Pais e Amigos de Excepcionais (Apaes) no Brasil. Esse importante movimento merece, sem dúvida, total atenção das autoridades públicas por tão relevante impacto positivo e transformador que esse grupo exerce nas famílias brasileiras.
Enfim, em meio ao difícil ano de 2014 para a política brasileira, fiz o que a população do Rio
Grande do Sul pediu a mim: foco e atenção, com ética e dedicação, em soluções políticas e legislativas capazes de melhorar a vida das pessoas. Sinto-me, portanto, honrada por ter feito, ao longo desse
ano que termina, o melhor que pude como Senadora da República. Os desafios ainda são muitos, mas,
certamente, 2014 também será lembrado como um ano de intenso trabalho e importantes resultados.
Muito obrigada!
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado.
Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz; Srs. Senadores e Srªs Senadoras, quero fazer um pronunciamento,
na verdade, de agradecimento e de reconhecimento.
Primeiro a Deus, que me propiciou a oportunidade de ter pais maravilhosos, que me deram chance e
oportunidade de, nascendo num longínquo território federal, na época, o Território de Roraima, concluir o estudo que existia lá, sair para fazer o ensino médio e a faculdade, e voltar para minha terra para exercer a profissão de médico.
Tive sempre a compreensão de meus pais, da minha esposa, dos meus filhos em toda a minha trajetória,
desde a vida profissional de médico até o momento em que decidi entrar para a vida pública.
E decidi ser político, Sr. Presidente, Srs. Senadores, porque, estando lá, há 14 anos, trabalhando como
médico, via as imensas dificuldades por que o Território passava, começando pela falta de liberdade do povo
de escolher seus governadores, passando pelo fato também de que éramos governados por governadores
nomeados, que iam para lá e, simplesmente, desprezavam as pessoas que lá estavam. Aí eu decidi entrar para
a política em 1982, com três bandeiras principais.
A primeira, transformar o Território de Roraima em Estado, para dar dignidade ao povo da minha terra e
igualar o status de Estado-membro da Federação aos demais, já que ali, como Território, éramos mais um departamento do que outra coisa. E, dessas três bandeiras que eu tinha, a transformação em Estado só foi possível conseguir na Constituinte.
As outras duas bandeiras eram a criação da universidade federal – e parecia, na época, uma demagogia
pensar em criar uma universidade federal naquele então território – e a escola técnica federal. Elas foram criadas por essas leis que eram autorizativas, como tive a oportunidade de dizer num aparte que fiz ao Presidente Sarney, ou seja, poderiam não ter sido atendidas. A universidade poderia não ter sido implantada; a escola
técnica, que hoje já é um instituto federal, também poderia não estar implantada. Mas o Presidente Sarney
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não só sancionou como implantou essas coisas que são fundamentais, no meu entender: a criação do Estado,
a universidade federal e a escola técnica.
Aqui no Senado, por dois mandatos, tive sempre uma preocupação. Primeira, defender e dar condições
para que o meu Estado e a minha gente pudessem viver cada dia melhor. Segunda, combater – de maneira
bem clara e diria, até certo ponto, ousada – a corrupção no País todo, mas especialmente no meu Estado.
Batalhei muito por algumas coisas que se tornaram realidade, como, por exemplo, a criação de três rodovias federais. Quer dizer, Roraima tinha três, e eu criei mais três rodovias federais, que são as BRs 431, 432 e 433.
E lamento sair do mandato de Senador sem a realização de outro sonho que está na Câmara há muito
tempo para ser aprovado, e não foi, que é a criação do nosso colégio militar, porque nós estaríamos completando a questão da educação, que, no meu entender, embora médico, entendo ser a locomotiva para o desenvolvimento de qualquer povo. Infelizmente, o colégio militar foi aprovado no Senado e se encontra na Câmara
há vários anos. Espero que, na próxima Legislatura, ele possa ser aprovado, e nós possamos ver implantado
em Roraima esse colégio militar.
Lutei também muito pela Região Amazônica, que é uma região que corresponde a 51% do Território Federal e que, no entanto, não tem a atenção do Governo Federal, dos sucessivos governos federais, no sentido de
uma política efetiva de desenvolvimento da Amazônia. Aprovei também um projeto aqui nesse sentido, como
aprovei o projeto de Fronteira Agrícola Norte, para que possamos ter o desenvolvimento daquelas fronteiras.
Também batalhei para que houvesse a aprovação de uma lei que permitisse, de maneira correta, segura, com bastante transparência e rigor, a criação de novos Municípios no País. Infelizmente, após 12 anos de
apresentado aqui, meu projeto foi aprovado e vetado integralmente pela Presidente.
Construímos um novo projeto, de comum acordo com as Lideranças do Governo. Aprovamos em tempo
recorde, e novamente esse projeto foi, infelizmente, vetado pela Presidente.
Isso prejudica muito, no meu entender, não só a Região Amazônica, que tem Municípios gigantescos,
maiores do que países como Portugal e França, mas também as Regiões Centro-Oeste e Nordeste.
Mas, de qualquer forma, fico feliz de vários colegas terem dito que já estão apresentando um projeto no
mesmo sentido, para que possamos ter a possibilidade, dentro de critérios rígidos, de criar novos Municípios.
Alguns dizem assim: “Mas vai criar um Município de não sei quantos mil habitantes?” Por exemplo, no meu Estado, não há nenhum Município com menos de 5 mil habitantes. Mas, em São Paulo, há o Município de Borá,
que tem em torno de mil habitantes. Quer dizer, são dois pesos e duas medidas? Ora, não há uma regra rígida
nacional para que todas as Regiões possam, após um estudo de viabilidade, criar novos Municípios no País.
Quero também agradecer, de maneira especial, aos colegas, que sempre me trataram de maneira muito
cortês e me ajudaram nas minhas lutas.
Agradeço também aos funcionários do meu gabinete, aos funcionários do meu escritório lá no Estado
de Roraima, que foram imprescindíveis para que eu pudesse realizar um trabalho que realmente fosse útil ao
meu Estado.
Agradeço também ao corpo de funcionários do Senado, porque aqui temos, de fato, um corpo de funcionários técnicos, dedicados, que nos possibilita, mesmo com essa pressão que existe das correrias normais,
produzir um trabalho adequado.
Quero também agradecer sobretudo à minha esposa e à minha família, que aceitaram este meu encaminhar da Medicina para a política e me apoiaram e me apoiam até hoje.
Quero agradecer também ao povo de Roraima, que me concedeu quatro mandatos: um de Deputado
Federal, outro de Deputado Federal Constituinte e dois de Senador. Então, eu só tenho a agradecer a meu povo.
Saio do Senado, mas vou continuar na luta em favor do meu Estado, na trincheira que estiver à minha disposição, porque acho que ainda há muito por fazer.
Estou feliz com a eleição passada, porque, embora não tenha sido reeleito, nós elegemos a Governadora do nosso Estado – aliás, a única mulher eleita Governadora nestas eleições – e, com isso, quebramos um ciclo de sete anos em que o nosso Estado estava só afundando em dívidas, em corrupção e em desatenção aos
setores básicos de que a população precisa, como saúde, educação, segurança. Enfim, difícil é descobrir um
setor sequer em que o meu Estado esteja bem, mas eu confio na capacidade da Governadora Suely Campos,
e vamos marchar juntos para que realmente a vida do nosso Estado, a vida da nossa gente possa melhorar.
Eu disse aqui que combati sempre a corrupção. E tenho a honra de dizer que estou acabando meus
quatro mandatos sem nunca ter tido meu nome envolvido em qualquer tipo de coisa ilícita. Isso, para mim, é
mais significativo do que muitas coisas, porque, realmente, sair da vida pública, passar pelas tentações da vida
pública e passar incólume, sem ter sido envolvido ou processado nunca, para mim, é uma honra que tenho
muito grande.
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A eleição deste ano em Roraima foi muito atípica, porque nós tivemos que enfrentar, o nosso grupo, o
esquema do Governo Federal, do Governo estadual e da prefeitura da capital, além da maioria das prefeituras
do interior, mas conseguimos eleger a nossa Governadora. Eu quero dizer que “combati o bom combate” – aliás,
o bom e honesto combate. Saí de uma eleição em que não tergiversei e não compactuei com nenhum tipo de
coisa que não fosse honesta, e, ao mesmo tempo, fico honrado de ver que o meu Estado volta a ser governado
por pessoas que realmente não só vivem, mas amam a nossa terra, como a nossa Governadora Suely Campos.
Eu quero muito é agradecer esta oportunidade que Deus me deu, que minha família me deu, e agradeço
o apoio de todos que já mencionei aqui.
Quero dizer que saio muito mais realizado do que triste. E espero continuar na vida pública da forma
que Deus assim o dispuser.
Ouço, com muito prazer, o Senador Ruben Figueiró.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Senador Mozarildo Cavalcanti, nós somos velhos conhecidos, palmilhamos os mesmos salões e salas das comissões e plenário da Câmara dos Deputados, durante
oito anos, um deles na Constituinte. E dele me recordo perfeitamente do trabalho de V. Exª para a criação do
Território de Roraima.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Do Estado.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Estado de Roraima. De Território para Estado. Realmente. Foi um trabalho hercúleo, trabalho que se assemelha àquele do nosso colega Siqueira Campos para a
criação do Estado do Tocantins. V. Exª foi permanente, persistente, insistente para que fosse criado, voltando-se
contra uma posição praticamente definida pelo Governo Federal. Jamais me esquecerei da luta de V. Exª em
favor da criação do seu Estado. Mas quero ressaltar também que eu não me esqueço da sua luta em favor da
solução da ainda persistente questão indígena. V. Exª percorreu o País inteiro, liderando uma comissão no sentido de encontrar uma confluência entre as vertentes que estavam se digladiando e se digladiam, ainda hoje,
na solução dessa triste guerra que não poderia existir entre irmãos. Reconheço, sinceramente, que talvez V. Exª
até tenha sido pioneiro nesse trabalho aqui no Congresso Nacional. Outra coisa que me admira no trabalho de
V. Exª é a sua luta em favor da criação de Municípios. Neste período em que me encontro aqui, V. Exª enfrentou
pelo menos duas batalhas. Creio que a sua ideia é de uma boa semente, naturalmente vai ser revivificada e
amanhã dará frutos, porque a ideia é excelente, a ideia deve permanecer. Outro fato por que V. Exª lutou aqui
e de que também sou testemunha, e preciso ressaltar, é a questão da reforma da legislação eleitoral. Tantas
vezes V. Exª levantou, dessa tribuna, a questão, apresentou inclusive projetos que estão tramitando aí. Tenho
a impressão de que também é uma semente de boa qualidade e que terá frutos futuramente, até porque essa
reforma político-eleitoral é imprescindível para a estruturação da verdadeira democracia no nosso País. E, para
finalizar, Senador Mozarildo Cavalcanti, o senhor é um homem de luta, comprovada no decorrer da sua longa
carreira político, partidária, parlamentar. Quero deixar a V. Exª, como estímulo à sua luta, uma mensagem que
vem de um grande cidadão, que conquistou o mundo pela fé, pela disposição de luta que teve, principalmente
quando recebeu o governo dos Estados Unidos, numa época extremamente difícil e criou o famoso programa do New Deal. Trata-se de Franklin Delano Roosevelt, de saudosa memória. Ele dizia que é melhor alcançar
triunfo e glória, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que não vivem
muito, nem gozam muito, porque vivem numa penúria cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Esse é
o espírito de V. Exª. E V. Exª volta para sua terra com a mesma disposição que sempre demonstrou aqui da tribuna parlamentar, tanto na Câmara como aqui no Senado. Desejo êxito na sua carreira política. V. Exª é jovem,
tem possibilidade ainda de prestar relevantes serviços ao seu Estado e ao País. Meus cumprimentos, minhas
homenagens. Sr. Presidente, permita-me apenas que inclua nesse meu aparte uma saudação à Senadora Ana
Rita. Terei que me retirar dentro de instantes, mas quero que V. Exª permita consignar aqui o meu respeito, a
minha admiração por ela, pela sua luta – talvez ninguém mais do que ela – em favor dos direitos humanos. Por
gentileza, registre. Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti. Minhas homenagens sinceras e o registro
da minha homenagem, como o bronze, permanente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Agradeço muito as palavras de V.
Exª, que, para mim, honram, sobremaneira, o meu pronunciamento, V. Exª que é um homem vivido, de lutas,
sempre do bem e que deixa o nosso Senado por opção própria. Então, realmente entendo que nós também
devemos dizer uma palavra para aqueles que não gostam da política: que eles aprendam a gostar da política,
a participar dela, seja simplesmente exercendo, de maneira consciente, o seu direito cidadão de votar corretamente, como também de mobilizar aqueles que não têm uma visão adequada. É importante que continuemos
lutando para que, na nossa democracia, como disse V. Exª, possamos ter legislação eleitoral adequada, quadro
partidário melhorado e possamos, de fato, avançar na democracia do nosso País.

810

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Eu quero também agradecer a referência que V. Exª fez com relação à questão das terras indígenas. Nós
criamos aqui uma comissão temporária externa, em que eu fui o Presidente e o Senador Delcídio foi o Relator.
Realmente, andamos em vários Estados do País e apresentamos um relatório, Senador Anibal, que harmonizava essa questão de demarcação de terras indígenas, sem criar a figura do intruso, do que tem que ser excluído, desse apartheid que se faz hoje e que, infelizmente, é uma política puramente territorialista, não é uma
política humanista.
E, juntamente com isso, víamos que, por trás de todos esses movimentos de demarcação, estavam organizações não governamentais, e nós recebíamos muitas denúncias. Eu fui o Presidente da CPI, a primeira CPI
das ONGs que funcionou aqui no Senado e que, a duras penas, concluiu o seu trabalho e listou uma série de
pessoas e entidades que estavam envolvidas em ilícitos, inclusive com recursos públicos.
Ouço o Senador Aureliano, com muito prazer.
O Sr. Antonio Aureliano (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Nobre Senador Mozarildo Cavalcanti, extraordinário representante do Estado de Roraima, quero dizer a V. Exª que está de parabéns pela sua vida pública,
porque, como V.Exª bem disse, V. Exª optou em dois momentos importantes da vida: um, como profissional
da Medicina, o grande médico que eu sei que é; e, depois, para a vida pública também. Mas, de uma forma
só, tanto na vida profissional, como médico, como na política, você tem duas alternativas: ou você opta pelo
sacerdócio ou você opta pelas tentações. V. Exª optou pelo sacerdócio e deu uma demonstração clara do sacerdócio perseverante, na busca permanente do bem do seu Estado e do Brasil, dando demonstrações de que
as tentações não puderam lhe corromper, não só nas disputas políticas, mas também no ato de governar, no
ato do bem-fazer pela comunidade. V. Exª está de parabéns. Não digo que V. Exª volta para casa, V. Exª apenas
dá um tempo no sentido de dar a sua contribuição, como médico que é, competente e eficiente, mas também
em outras áreas de atuação para o bem social. Como disse bem esse grande Senador Ruben Figueiró, é muito
jovem e ainda terá muito a fazer publicamente pelo País. Parabéns, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Muito obrigado, Senador Aureliano.
Eu fico também muito honrado com o aparte de V. Exª. Sei do seu passado, do seu trabalho. E tenho certeza de
que o Senado só se engrandece com a presença de pessoas como V. Exª.
Quero encerrar, Senador Anibal, dizendo o seguinte, aliás, esta frase foi dita inicialmente em 1914 por
Rui Barbosa, que disse que de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver agigantar-se o poder na mão dos
maus, o homem honesto chega a ter vergonha de ser honesto e desiste das lutas. E quero aqui dizer àqueles
que querem um Brasil melhor: não desistam da luta!
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Qualquer que seja a maneira como
você luta, lute para que o nosso País, amanhã, seja melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e para
as gerações que vão nos suceder!
Muito obrigado, Senador. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Mozarildo. V. Exª
tem uma experiência parlamentar de longa data, inclusive já estava aqui na minha chegada. Quero lembrar
das tantas vezes em que trocamos ideias sobre assuntos que dizem respeito à Amazônia, pois V. Exª é um digno representante da Amazônia nesta Casa pelo Estado de Roraima. Parabéns pelo mandato e pela vida pública
que tem!
Passo a Presidência dos trabalhos a V. Exª, porque o próximo orador sou eu.
O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Com a palavra o Senador
Anibal Diniz, do Estado do Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente...
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Senador Anibal Diniz, permita-me...
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Ruben Figueiró.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Eu tenho que me retirar, mas não poderia deixar de
cumprimentá-lo também, V. Exª que, como eu, deixará o mandato dentro de alguns dias. Tenho muito respeito
por V. Exª e pelo Estado que representa. Tive oportunidade de visitá-lo há alguns anos e vi a pujança daquele
Estado, que se desponta hoje como um dos mais importantes da região extremo-oeste do nosso País. Minhas
homenagens a V. Exª e que V. Exª continue jovem como é o Senador Mozarildo e que volte a servir ao seu Estado, pois, um dia, quero assistir da televisão às suas magníficas intervenções da tribuna em favor do Brasil e do
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seu Estado do Acre. Permita que eu me retire, com as minhas homenagens e um feliz Natal a V. Exª e a todos
aqui, com o meu respeito e a minha profunda admiração! Muito obrigado.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC.) – Muito obrigado, Senador Ruben Figueiró, pela
gentileza de V. Exª, pelo carinho com que V. Exª sempre nos tratou nesta Casa. É uma honra ter servido aqui, no
Senado Federal, entre tantas pessoas interessantes, entre elas V. Exª, que me honrou muito estarmos juntos,
debatendo temas e tratando de assuntos atinentes ao nosso querido Brasil.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, fiz aqui algumas
anotações para uma despedida, mas tenho a impressão de que vou ter que seguir no improviso, vou ter que
abandonar o texto, porque acho que o momento não é um momento de prestação de contas numérica ou de
me ater a certos dados que estão contidos no decorrer desses quatro anos de trabalho, que nós procuramos
executar da melhor maneira aqui, no Senado Federal.
Acho que o primeiro momento é um momento de agradecimento: eu faço um agradecimento a Deus,
porque eu sou uma pessoa de fé e sei que tudo que Deus faz na vida da gente é benfeito. A Bíblia diz que não
cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Portanto, eu, como uma pessoa de fé, sei que
tudo na minha vida aconteceu no momento certo.
Eu sou muito feliz por tudo o que me aconteceu até aqui, muito agradecido, porque também na Bíblia
é dito que em tudo devemos dar graças. Devemos dar graças a Deus pelas nossas conquistas e também dar
graças a Deus nos momentos de dificuldade, quando a gente encontra forças para resistir. Esse é o sentido do
“em tudo dai graças!”, e eu tenho mantido essa prática. E, mesmo quando me deparo com uma situação difícil, eu me levanto e digo: “Graças a Deus!”, porque eu sei que, se estou passando por algo difícil, mais adiante
teremos algo a comemorar.
E devo dizer que fico muito feliz por ter tido a oportunidade de viver quatro anos como Senador da República Federativa do Brasil, aqui, na Casa do equilíbrio da Federação; ter podido participar dos debates de
assuntos relevantes com as pessoas mais preparadas da política brasileira, porque, indiscutivelmente, esta é a
Casa em que estão os mais preparados políticos, os Líderes com a maior soma de votos do Brasil, porque, em
se tratando de uma Casa de mandatos majoritários, todos os que servem nesta Casa tiveram a maioria dos
votos do seu Estado. E eu sou muito feliz, porque fui guindado à condição de Senador da República por força
da minha história. Nunca pedi um voto pessoal nem para ser suplente, houve sempre quem tivesse feito essa
defesa do meu nome e, no dia em que participei da reunião da Frente Popular, na condição de suplente, de
candidato a suplente do então Senador Tião Viana, eu fui à reunião apenas para agradecer a decisão unânime
pelo meu nome naquele momento.
Então, cheguei ao Senado Federal sem ter precisado pedir um voto e exatamente por reconhecimento
da minha história, porque eu sou um militante de base do Partido dos Trabalhadores. Aliás, sou um dos poucos que, na condição de militante, acaba ocupando um mandato. Não tive mandato anterior nenhum, nem de
Vereador, nem de Deputado, apenas tive a minha militância e atuei nos nossos Governos: da Prefeitura de Rio
Branco, de 1993 a 1996, com o então Prefeito Jorge Viana; depois nos governos de 1999 a 2010, dois governos
consecutivos do então Governador Jorge Viana e um governo do Governador Binho; e depois vim para o Senado. E tive a minha vida profissional como jornalista. Sempre atuei e, exatamente por isso, ocupei a área de
comunicação dos governos que nós conquistamos no Acre.
Nesses agradecimentos todos que faço, quero agradecer muito aos meus familiares, aos meus irmãos.
Gostaria de agradecer aos meus pais, que não acompanharam em vida essa minha chegada ao Senado Federal. Sei que eles ficariam muito orgulhosos, minha mãe, meu pai, mas eles faleceram antes de eu chegar a essa
condição.
Meus irmãos acompanham essa minha história. Tenho vários sobrinhos e as minhas filhas, a Ana Beatriz
e a Janaína, e a minha esposa Elisângela, que compartilham comigo todos os momentos. Então, eu também
faço um agradecimento especial a essas pessoas, porque são elas que verdadeiramente seguram o rojão, são
as pessoas que dão o suporte para enfrentarmos os momentos mais difíceis e são as pessoas que, todas as
vezes quando tendemos a nos desesperar com alguma situação, elas também contribuem par falar: “Olhe, fique firme, você é uma pessoa de fé, as situações vão se resolver bem!” Então, eu tenho sempre uma palavra de
agradecimento também para os meus irmãos, meus quatro irmãos – nós éramos dez irmãos, cinco homens e
cinco mulheres; um irmão morreu acidentado, então, restam três irmãos além de mim e mais cinco irmãs, todas muito carinhosas.
Todas as vezes que vou ao Acre, faço questão de visitar, uma vez, a casa de um, outra vez, a casa de outro. Sempre, para não dar ciúme, e sempre para tomar um bom café, comer um pão caseiro e usufruir daquele
momento agradável de estar com a família. E, todas as vezes, quando recebo um abraço, um beijo de uma irmã,
principalmente, ouço: “estou rezando por você”, “Deus está no comando”. Fico absolutamente feliz por isso e
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me sinto um gigante, porque, quando a gente recebe um abraço de uma familiar com palavras fortes, a gente
se sente absolutamente preparado.
Faço esse agradecimento à minha família, família que muito amo. Acho que o centro definidor de um
projeto de sucesso tem que passar por uma constituição familiar. Se a gente não consegue o respeito nem da
família, como vai tentar pleitear ao respeito da sociedade? Então, se alguém quer conquistar alguma coisa na
vida, uma sugestão que dou: primeiro, conquiste a sua família, seja respeitoso com sua esposa, seja respeitoso com seus filhos, seja respeitoso com seus pais, com seus irmãos. Porque, se a gente consegue construir um
ponto de partida, um suporte forte na família, com certeza, os outros passos a gente vai conseguir dar com
muito maior segurança.
O terceiro agradecimento que eu queria fazer é exatamente aos companheiros do Partido dos Trabalhadores do Acre. Os companheiros do Partido dos Trabalhadores do Acre têm tido uma solidariedade para
comigo que eu não posso omitir em momento algum.
Os companheiros do PT sempre me deram voz e vez, em todos os momentos. Antes de eu ser Senador,
eu, como militante de base, nunca me foi negada voz em reunião nenhuma. Sempre que levantei a mão para
dar uma opinião, eu não precisei de mandato para dizer aos meus companheiros o que pensava e as opiniões
que eu tinha sobre as coisas que estavam sendo discutidas. Então, meus companheiros do Partido dos Trabalhados do Acre sempre me deram voz e vez, e por isso tenho muito respeito por cada um dos meus companheiros, em todos os Municípios.
Agora mesmo, no finalzinho, início de 2014, quando estávamos naquelas definições de candidatura, eu
pude fazer reunião em 20 dos 22 diretórios do Partido dos Trabalhadores do Acre. E fiquei muito feliz, porque,
desses 20 diretórios com os quais eu me reuni, tive o apoiamento de 18 deles, e eu estaria absolutamente em
condição de disputar o Senado. Mas, como houve uma composição acertada para garantir a reeleição do Governador Tião Viana – que, indiscutivelmente, era o projeto mais importante –, chegamos ao entendimento de
que deveríamos apoiar a candidatura da companheira Perpétua, do PCdoB, pela unidade da Frente Popular,
pelo fortalecimento do nosso projeto.
Chegamos a esse entendimento, e eu fiz questão de, depois, me comunicar com todos os companheiros
dos diretórios, fazendo ligações para cada uma das pessoas que tinha defendido o meu nome, para dizer que
precisávamos apoiar a companheira Perpétua, para que pudéssemos garantir a unidade da Frente Popular e
garantir a vitória do Governador Tião Viana.
Graças a Deus, fizemos a opção certa, fizemos a opção acertada. O Governador Tião Viana foi reeleito
numa campanha dificílima, em que, se tivéssemos cometido um erro sequer, isso teria nos causado a derrota.
Graças a Deus, estivemos presente nesse processo, construindo passo a passo, e hoje o Governador Tião Viana
está reeleito para mais quatro anos de mandato, para dar continuidade a esse projeto fantástico, que é o único do Brasil que tem cinco vitórias consecutivas para o Governo – foram duas vitórias com o governador Jorge
Viana, uma vitória com o governador Binho e, agora, duas vitórias com o Governador Tião Viana.
Alguém pode ainda perguntar, como aconteceu comigo há poucos dias; uma pessoa chegou para mim
e falou: “Mas, Senador Anibal, por que você não foi candidato à reeleição?” Falei: “Porque o nosso projeto é um
projeto vitorioso e não pode dar lugar a vaidades, a vontades pessoais. Temos que cuidar do tamanho do projeto, que exige total grandiosidade dos seus integrantes”.
Assim, não fui candidato, mas, graças a Deus, comemoramos uma grande vitória, que foi a vitória do Governador Tião Viana. E, assim, vamos ter a continuidade do nosso projeto, realizando muito mais, promovendo
muito mais justiça social, realizando tantas outras possibilidades, de sonhos que foram construídos lá atrás,
por Chico Mendes, muito antes de sermos Governo, e depois foram transformados em políticas públicas, com
o governo do Jorge Viana, com o governo do Binho, e que, agora, tem continuidade com o Governador Tião
Viana, de tal maneira que me sinto absolutamente feliz. E retomo a minha fala inicial: Deus está no comando,
e tudo que ele decide a respeito da minha vida é bem decidido, e tenho que dar graças a Deus por isso.
Estou vendo o Senador Jorge Viana aqui, pedindo um aparte. Muito provavelmente terá que sair às pressas para ver a diplomação da Presidenta Dilma, então, tenho que conceder um aparte a ele. Logo em seguida,
prossigo o meu pronunciamento.
O Sr. Jorge Viana (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu queria, primeiro, agradecer ao Senador Mozarildo,
que está nos ajudando sempre a conduzir aqui o Plenário do Senado. Eu não poderia deixar – fiquei aqui, mas
são tantos, inclusive o Senador Mozarildo, se despedindo, a minha querida colega Ana Rita, o Rodrigo Rollemberg, o Cícero Lucena, o Jayme Campos, o Presidente Sarney, a Senadora Ivonete Dantas, tantos que vieram
aqui –, nessa hora em que o Senador Anibal faz esse discurso de despedida aqui no Senado Federal, de pedir
licença para, de alguma maneira, tentar deixar algumas palavras para o Senador Anibal e para a minha querida
amiga Elisângela, que está nos dando a honra de estar no plenário. A convivência contigo, Anibal – eu esqueço
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o Regimento –, é muito longa, e é um privilégio para mim ter podido ser seu amigo, seu colega de trabalho,
trabalhando quatro anos na prefeitura; depois, irmos para um escritório tentar a sobrevivência, trabalhando
honestamente para seguir organizando um movimento político no Acre chamado Frente Popular. Depois da
batalha de 1990, anterior à prefeitura, conseguimos passar oito anos governando o Acre e, felizmente, sem falsa
modéstia, nós conseguimos promover mudanças que, entendemos, fazem parte hoje do nosso registro de que
a boa política, a política feita com honestidade, com bons propósitos pode melhorar a vida das pessoas, sim,
pode transformar a vida de um Estado, de uma sociedade, sim, e o Senador Anibal esteve conosco nessa jornada
toda, sendo sujeito dela, atuando nos momentos de extrema dificuldade e celebrando também as conquistas
junto conosco. Foram quatro anos na prefeitura trabalhando, enfrentando todo tipo de problema, e o resultado foi que nós resgatamos a autoestima, elevamos a autoestima do povo de Rio Branco. Depois, oito anos no
Governo do Estado do Acre, o Senador Anibal dentro do gabinete, por oito anos, trabalhando como secretário
de Estado, e o resultado foi que nós elevamos e resgatamos a autoestima do povo acriano. Talvez esta seja a
melhor consequência que a boa política pode trazer: mexer no sentimento das pessoas, porque nós não governamos Rio Branco, nem administramos Rio Branco; nós não governamos o Acre nem administramos o Acre; nós
cuidamos. Nós cuidamos, é diferente. V. Exª é médico, Senador, e sabe que o cuidado é algo muito mais amplo,
muito mais forte. Depois, o Senador Anibal seguiu trabalhando com o governador Binho mais quatro anos; foi
escolhido pelo Senador Tião Viana, pelo então candidato, como primeiro suplente; e, quando o Senador Tião
Viana, em 2010, foi eleito governador, o Senador Anibal assumiu definitivamente este mandato, de que hoje,
com esse discurso, ele presta conta e se despede. Foi Vice-Presidente desta Casa, ganhou respeito aqui no Senado, como ganhou na prefeitura e no Governo do Estado. Posso dizer que o Senador Anibal é um patrimônio
de integridade, de honestidade, de honradez e um exemplo, também, de como se deve portar um militante
político: com disciplina, mas também com opinião; com cautela, mas com ousadia. E eu, Anibal, estou falando
essas palavras porque sei que elas ficarão nos Anais do Senado Federal. Se hoje estou aqui na condição de 1º
Vice-Presidente, devo muito a você. Se fui prefeito, devo muito a você. Se fui governador, devo muito a você. O
projeto da Frente Popular, se chegou até aqui, deve muito a você. Não é pouca coisa, Senador Mozarildo. Imagine um Estado da nossa Amazônia – o de V. Exª é parecido com o nosso – onde idealistas, pessoas sonhando
com um mundo melhor, com a vida melhor para todos, com a política nova, ganham quatro vezes a prefeitura
da capital, cinco vezes o Governo do Estado, ganham seis mandatos no Senado Federal, isso num período de 24
anos. Então, eu penso que nós somos uma geração que teve a confiança da nossa população para ocuparmos
cargos públicos. E fico feliz, Anibal, de, no seu currículo, você poder escrever que teve a honra de ser Senador
do Brasil, representando o povo do Acre. E eu posso afirmar que, depois desse registro, também conquistou
o respeito do Senado Federal, dos Senadores dos diferentes partidos. Senador Aloysio Nunes, quantas vezes
Senadores dos mais diferentes partidos, inclusive que tiveram embates com V. Exª, fazem sempre questão de
deixar claro o reconhecimento da sua postura, que engrandeceu o Senado e o nome do Acre aqui nesta Casa,
que tem uma história de Tião Viana, de Marina Silva, de Nabor Júnior e tantos outros grandes Senadores que
já passaram por aqui? Fica aqui o meu abraço. Fica aqui o meu registro de que vou sentir falta da sua presença
ao meu lado, batalhando comigo em defesa do Acre e do Brasil. Vou sentir muita falta, mas a nossa amizade
extrapola os cargos que ocupamos. Espero seguir tendo o privilégio da sua amizade, da Elisângela e das meninas – Ana Beatriz e Janaína –, pessoas que considero como parte da minha família. Quero desejar-lhe... Pedir
desculpas até por falhas que a gente comete, pelos desencontros, mas de minha parte tenho muito orgulho
de ter sido colega, durante quatro anos, aqui no Senado, do Senador Anibal Diniz. Obrigado.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Jorge Viana. Jorge Viana...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... é um irmão de causa. Dividimos todos os momentos, todas as conquistas e todas as batalhas ao longo desses 24 anos de formação da Frente Popular e
mais o período no Partido dos Trabalhadores. Então, temos uma longa história juntos. V. Exª, com seu aparte,
me deixa muito sensibilizado e com a certeza de que estaremos juntos para fazer os enfrentamentos que se
fizerem necessários no sentido de construir um Acre cada vez melhor e um Brasil cada vez melhor para todos.
Eu gostaria também de fazer este agradecimento especial ao Senador Jorge Viana e ao Governador Tião
Viana, que me aceitou como suplente em 2006. Nas eleições de 2006, fomos eleitos, e em 2010 foi que efetivamente eu assumi como Senador. Então, tenho um agradecimento especial também ao Senador, hoje Governador Tião Viana, reeleito, que teve a confiança de me convidar, juntamente com os partidos da Frente Popular,
para ser seu suplente. A nossa relação sempre foi de muito respeito, de muita consideração e solidariedade.
Quando assumi aqui, no dia 21 de dezembro de 2010, eu fiz uma referência a um texto que eu gostaria
de repetir. É um texto muito profundo para mim, porque ele diz:
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Você sabe por que o mar é tão grande?
Tão imenso?
Tão poderoso?
É porque teve a humildade de colocar-se alguns centímetros
abaixo de todos os rios.
Sabendo receber, tornou-se grande.
Se quisesse ser o primeiro, centímetros acima de todos os rios,
não seria mar, mas sim uma ilha.
Toda sua água iria para os outros e estaria isolado.
Esse texto faz parte de um poema de Paulo Roberto Gaefke, “A Grandeza do Mar”.
Inspirei-me nesse texto no meu primeiro pronunciamento aqui desta tribuna porque sei que posso
aprender muito mais e chegar muito mais longe se eu tiver a humildade de me colocar na condição de receptáculo, de ouvinte, de viver a beleza de ser um eterno aprendiz, como nos cantou magistralmente o saudoso
Gonzaguinha. Viver a beleza de ser um eterno aprendiz.
Procurei me colocar exatamente nessa condição aqui nesta Casa. Procurei aprender com todos, sendo
Senador da oposição, sendo Senadores aliados, sendo Senadores mais experientes, ex-Governadores, ex-Presidentes da República, como o Presidente Sarney, o Presidente Itamar Franco, que esteve conosco no início
desta legislatura, depois se foi, depois de concluída a sua missão, o Senador Collor, que também foi Presidente
da República, ex-Ministros, tantos experientes desta Casa. E eu procurei aprender com todos e entendo que a
política fica muito melhor quando a gente se coloca sempre na condição de aprendiz, porque a gente só consegue tomar uma decisão sábia se a gente tiver a capacidade de ouvir, de entender qual é a dimensão daquele
problema e tentar dar um rumo com sabedoria para encontrar a melhor solução.
E, juntamente com esse texto, eu disse, no meu pronunciamento inaugural aqui, uma frase do meu mestre
inicial, quando eu estava no seminário, Padre Paolino Baldassari, nosso amigo, que provavelmente deve estar
lá assistindo, em Sena Madureira, no Acre, este pronunciamento. O Padre Paolino Baldassari, quando eu era
ainda um seminarista, me disse certa feita que, para ser um bom seminarista, eu precisava ter costa de burro,
estômago de porco e espírito de anjo. Ele disse que eu tinha que estar pronto para fazer o trabalho que sobrasse para eu fazer. E ele disse que, todas as vezes que sentasse à mesa, eu tinha que comer o que estivesse posto
sem nunca reclamar porque no mundo há muitas pessoas com fome e a gente não pode se dar o luxo de dizer:
“Eu como isso, não como aquilo”. A gente tem que comer de tudo porque ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o que está reservado para a nossa vida. Portanto, temos que estar preparados para comer de tudo.
E, por último, ele disse que nós tínhamos que ter espírito de anjo...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... porque os anjos pacificam os ambientes e, tendo espírito de anjo, a gente consegue encontrar soluções fantásticas, soluções fantásticas como a que tivemos
ontem aqui na aprovação da PEC da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. Um pleito de toda comunidade
científica nacional, e Deus sabe qual foi o tamanho da mobilização, Senador Antonio Aureliano, que estava aqui
e nos ajudou na mobilização enquanto o Senador Suplicy ficou ali no púlpito falando por quase quatro horas.
Nós ficamos aqui mobilizando um Senador, de um a um, conseguimos 49 votos no primeiro turno e 50
votos no segundo turno, depois de uma batalha do Senador Jorge Viana para fazer uma agenda com o Presidente da Casa, reunindo toda a comunidade científica com o Presidente Renan e obtendo do Presidente
Renan a garantia de que a matéria iria ser colocada em pauta; depois de o Deputado Sibá Machado ter feito
varias reuniões com a comunidade científica para provar que aquela era uma matéria que tinha o consenso da
comunidade científica. Daí eu vi o quanto é importante a gente ter boas relações, a gente chegar no Senador
Aloysio Nunes e falar: “Senador, precisamos de mais um voto. Há algum Senador na sua lista de telefone que
a gente possa chamar?” E o Senador Aloysio conseguir trazer o Senador Cícero Lucena, conseguir o Senador
Eduardo Braga. Nos últimos momentos, trazer o Senador Ricardo Ferraço e, assim, a gente teve os votos necessários para aprovar uma PEC da maior importância para a ciência e tecnologia no Brasil.
Aí eu já traduzo um pouco do meu espírito. Em nenhum momento aqui, eu quis disputar estatística,
apresentar indicação disso, indicação daquilo, proposição disso, proposição daquilo. Eu quero ajudar o Brasil
e imagino que ajudar o Brasil é fazer o que nós fizemos ontem, independentemente de quem seja o autor da
PEC, mas era um apelo da sociedade e nos mobilizamos e aprovamos essa matéria, como foi aprovada também
ontem a matéria que criminaliza o feminicídio, uma conquista das mulheres brasileiras, fruto do valoroso trabalho da Senadora Ana Rita e de outras Senadoras que se mobilizaram para ter essa matéria aprovada ontem.
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Então, isso me dá satisfação e me dá a total certeza do dever cumprido porque o dever cumprido não
significa a gente ganhar sempre, significa saber que onde houve a vitória teve a nossa participação e se, porventura, a vitória não veio a gente fez a nossa parte. E aí falo do meu projeto que prevê que, nas eleições com
duas vagas para o Senado, haja equilíbrio de gênero: uma vaga seja destinada às mulheres e outra vaga seja
destinada aos homens. Essa matéria está sob vista coletiva na Comissão de Constituição e Justiça. Nós não tivemos condição, nessas últimas reuniões daquela comissão, de votar essa matéria exatamente por ausência
de quórum qualificado. A gente não conseguiu reunir o quórum terminativo.
Não tivemos a vitória, mas a semente está plantada. Eu tenho certeza de que essa matéria vai continuar
em discussão na próxima legislatura, Senadora Ana Rita. Eu tenho certeza de que outros padrinhos aparecerão
para defender essa matéria, porque o Brasil exige que essa matéria seja discutida. O Brasil está hoje na 158ª
posição no ranking mundial da participação feminina no Parlamento. E nós temos na mão um instrumento,
um instrumento proposto por mim, mas que já conseguiu adesão de todas as mulheres desta Casa e de boa
parte dos homens, porque o Relator desta matéria é o Senador Paim, que assumiu com total fidalguia e total coragem a defesa dessa matéria. E tenho certeza de que nós vamos reunir muitos outros Senadores para
defendê-la nesta legislatura que começa no dia 2 de fevereiro de 2015 e vai até 31 de janeiro de 2019, e nós
temos quatro anos aí para fazer uma boa reflexão, um bom debate e, quem sabe, até termos o Brasil mudado
para as eleições futuras. Porque hoje nós temos apenas 13 Senadoras mulheres nesta Casa, mas temos a possibilidade, com a aprovação do meu projeto, de nunca ter menos do que 27 mulheres aqui representando o
Brasil na Casa do equilíbrio da Federação.
Isso é muito importante, porque asseguraria 27 vagas para as mulheres, 27 vagas para os homens e as
outras 27 vagas seriam disputadas entre homens e mulheres, que estabeleceriam um equilíbrio. Isso é fazer
justiça, isso é olhar com um olhar solidário numa Casa em que se deve estabelecer o equilíbrio de gênero, porque esta é a Casa do equilíbrio da Federação. E, para ser a Casa do equilíbrio entre os Estados, é preciso também que haja o equilíbrio entre gêneros, porque nós somos homens e mulheres, nós somos uma sociedade
de homens e mulheres, com 52% da sociedade sendo mulheres. Por que o Senado Federal tem que continuar
sendo uma Casa em que, dos 81 Senadores, quase 70 são homens? É possível que a gente faça uma Casa com
um maior equilíbrio de gênero e com uma participação mais justa das mulheres.
Então, essa matéria a que fiz questão de me referir aqui, é um exemplo de como eu penso a minha contribuição na política. A minha contribuição na política só faz sentido se ela vier verdadeiramente para tornar o
nosso Brasil um pouco melhor. Eu não vou apresentar proposição para apenas ter holofote e imagino que esse
seja o propósito de todos os Senadores, de todas as pessoas que contribuem para a construção de um Brasil
melhor e de um mundo melhor. A gente procura identificar onde há algo que pode ser aperfeiçoado para a
vida ficar melhor, porque esse é o sentido de fazer política. Qual é a razão de ser da política se não é buscar os
mecanismos possíveis para tornar as nossas sociedades melhores, para tornar a nossa vida melhor? Esse é o
sentido da nossa batalha, e é exatamente por isso que eu sou tão feliz, porque a minha geração é uma geração vencedora.
Nós fomos oposição com o Presidente Lula e depois tivemos a oportunidade de vê-lo, por dois mandatos consecutivos, sendo Presidente e fazendo o governo que marcou profundamente a história da inclusão
social no Brasil, inclusão de negros, inclusão de pobres, com os negros, por exemplo, nas faculdades, com os
pobres tendo Fies, tendo o ProUni, tendo a oportunidade de estudar em faculdades particulares bancados pelo
governo. Nós temos essa realidade posta hoje no Brasil, com os institutos tecnológicos espalhados por todos
os Estados brasileiros, e milhões de jovens tendo oportunidade de fazer um curso tecnológico e se tornarem
profissionais, terem uma vida melhor a partir do seu próprio trabalho.
Então, quando a gente fala de tudo isso, a gente respira fundo e aliviado e pensa assim: vale a pena fazer
política, fazer política é fantástico, fazer política é muito bom, fazer política pode ser e é, com certeza, o caminho para construir as novas possibilidades na vida das pessoas. Nesse sentido, eu sou tão feliz por pertencer
à política.
Disse hoje no aparte ao Senador Sarney e repito aqui para os Senadores que me honram, ouvindo este
meu pronunciamento: a política é tão interessante que as pessoas se formam em Medicina, se formam em Engenharia, se formam em Pedagogia, se formam em Eletrônica, nas mais diferentes áreas, mas, com um pouco,
elas praticamente abdicam da sua vida profissional, para a qual dedicaram uma vida toda de aprendizado, de
sacrifício e de estudo, para vir se dedicar à política.
Como é que eu posso entender que uma atividade como essa não é uma atividade completamente abençoada, que tem um ímã, que tem uma atratividade especial? A política tem que ser tratada com muito respeito.
Eu não posso aceitar veículos de comunicação que ficam colocando a política como se fosse o próprio, digamos assim, protótipo do inferno, como se a política fosse o lugar de tudo que não presta. Não, pelo contrário.
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Eu entendo que a política é o caminho para nós fazermos as boas coisas para a vida de um país. E é exatamente por isso que eu estufo o peito e digo, com todo orgulho, que sou da política, gosto da política e vou
permanecer na política, disputando ou não disputando, ou só colaborando no anonimato, mas pertencendo
à política. Não fui eu quem escolheu a política, foi a política quem me escolheu e eu vou ter que atender a este
chamado, porque foi uma vocação que aconteceu naturalmente.
Eu ouço, por ordem, o Senador Antonio Aureliano e depois a Senadora Ana Rita.
O Sr. Antonio Aureliano (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Exmo Senador Anibal Diniz, extraordinário representante do Estado do Acre.
(Soa a campainha.)
O Sr. Antonio Aureliano (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Quero dizer a V. Exª que, graças a Deus, nós temos
políticos como V. Exª, porque V. Exª – pela sua história, pela forma com que conduziu sua vida pública e pela
forma com que está narrando aqui – nos estimula cada vez mais a fazer política, mesmo em partidos opostos.
Porque o respeito entre cidadãos não está só em função das ideias, mas sim dos ideais e da forma com que
se conduzem as ideias. Fiquei muito feliz ao escutar V. Exª falar de Deus, mesmo vivendo num Estado laico. Eu
acho que é muito importante, na vida de cada um de nós, termos Deus no nosso coração, porque é Ele que nos
conduz. E fiquei mais feliz ainda ao escutar V. Exª falar que “nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se Deus
assim não permitir”. Eu estou absolutamente de acordo com V. Exª e sinto que o Estado do Acre está muito feliz
com a participação de V. Exª aqui no Senado da República. V. Exª lembrou-se do Gonzaguinha, que é um cantor e compositor já falecido, mas extraordinário, o que dá uma demonstração clara da sensibilidade de V. Exª
quanto aos temas que caem no coração da gente no dia a dia. E V.Exª colocou sempre procurar ser um aprendiz, como nessa mesma música que V. Exª lembrou, “viver e não ter a vergonha de ser feliz”, e também querer
“ser um eterno aprendiz”. Mas V. Exª é um eterno aprendiz do bem. Por isso, V. Exª pode dizer: ter a honra de
ser feliz. Não vai ter a vergonha de ser feliz, vai ter a honra de ser feliz, porque a felicidade está no bem-fazer,
no bem conduzir a sua vida e ter a capacidade de olhar no espelho diariamente e dizer: “Eu sou feliz porque
cumpro com o meu dever, faço o bem para a coletividade e exerço a plenitude da vocação que Deus me deu” –
deu a V. Exª. Parabéns, Senador Anibal Diniz. V. Exª pode olhar-se no espelho, perante a sua mulher, seus filhos
e o Estado que V. Exª representa, e dizer o seguinte: “Eu cumpro a minha missão com muita honra!”. Parabéns!
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito obrigado, Senador Antonio Aureliano. Imagine a felicidade de poder ouvir um aparte de V. Exª, sendo filho do ex-Presidente Aureliano Chaves, aqui conosco nesse final de legislatura e emitindo essa sua opinião a meu respeito. Muito obrigado por suas palavras
e muito obrigado pela grandiosidade também com que V. Exª conduz o seu mandato.
Fiz questão de citar a sua participação na aprovação da PEC nº 12, de 2014, a PEC da Ciência, Tecnologia
e Inovação, ontem, porque minutos antes, ou horas antes, eu estava distribuindo castanha do Acre, castanha
do Brasil, produzida pela nossa Cooperativa Extrativista do Acre (Cooperacre). E eu disse: que bom que eu entreguei essa castanha, porque te deu energia para voltar e fazer esse voto. E esse voto foi salvador, porque no
primeiro turno foram 49 votos. Se houvesse um voto a menos, nós perderíamos a PEC. Então, V. Exª salvou a PEC
também, e isso é muito bom porque todo mundo que votou pode dizer: eu salvei! E é assim mesmo, o sucesso
é assim. Quando a gente consegue um resultado bom, é a gente batendo no peito e falar: eu garanti esse resultado. V. Exª garantiu, o Senador Jorge Viana garantiu, a Senadora Ana Rita garantiu e cada um que votou garantiu a PEC da Ciência, Tecnologia e Inovação. É assim que eu imagino que a gente constrói os bons resultados.
Parabéns a V. Exª. Foi um prazer imenso conhecê-lo e quero levar essa lembrança por toda a vida. Fico
muito feliz com o aparte de V. Exª e com a generosidade das palavras a meu respeito.
Ouço, com muita atenção, a Senadora Ana Rita.
A Srª Ana Rita (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Senador Anibal, eu estava aqui ouvindo todo o seu pronunciamento e fiquei disposta a expressar este meu sentimento: V. Exª, desses quatro anos, chegou como eu
cheguei, vindo de uma suplência de Senador, e, de fato, tornou-se um grande Senador aqui, um grande amigo e companheiro, companheiro do Partido dos Trabalhadores. V. Exª sempre foi um Senador extremamente
partidário, solidário, atuante, presidindo diversas vezes e, na maioria das vezes, também, a Comissão de Constituição e Justiça. Tive a alegria de ter a presença do senhor na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão
de Meio Ambiente. V. Exª teve um papel fundamental na defesa de políticas públicas importantes para o nosso
País, para o nosso povo brasileiro, sempre disposto a defender aquilo que é de interesse da maioria da nossa
população, de interesse, particularmente, dos trabalhadores. Então, eu quero aqui, Senador Anibal, manifestar
esta minha alegria de poder ter convivido com o senhor durante esses quatro anos – hoje, acompanhado aqui
da sua esposa, da sua filha. Tivemos diversas oportunidades de estarmos juntos, famílias juntas, nesse período, celebrando as conquistas e discutindo os nossos procedimentos aqui, na Casa. Então, foi muito bom poder
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conviver com o senhor. Eu espero que, um dia, possa visitá-lo no Acre. Vai ser uma alegria para mim poder ter
essa oportunidade. Parece-me que é um Estado muito bonito, um Estado muito aconchegante. Não conheço
de perto, mas pelas informações que vocês trazem...
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – É só o melhor lugar do mundo!
A Srª Ana Rita (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Também existe uma coisa muito boa entre vocês, Senador
Anibal e Senador Jorge. Há uma harmonia e uma convivência muito boa entre vocês, companheiros lá no Acre,
nossos companheiros do Partido dos Trabalhadores, juntamente com o Governador Tião Viana. Vocês fazem
um trabalho bonito, um trabalho que engrandece o povo acriano e o Brasil. Quero parabenizar V. Exª, Senador
Anibal, pela sua passagem aqui, pelo Senado, pela convivência que nós tivemos nesse período e pelo trabalho,
pela competência e pela dedicação que V. Exª teve durante esse período. Então, parabéns. Desejo, também, ao
Senador Jorge todo o nosso carinho também. Espero, Senador Jorge, nesse período que não estarei aqui, ter a
oportunidade de retornar, de poder voltar a ter com vocês essa convivência que muito me animou, que muito
me alegrou durante esse período. Então, parabéns pelo trabalho. Boa sorte. Um feliz Natal. Um bom Ano-Novo.
Muitas energias positivas. Que Deus sempre abençoe o trabalho de vocês lá, no Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Amém, Senadora Ana Rita. Muito obrigado pelo
aparte de V. Exª. É muito bom ouvir o carinho e o respeito que V. Exª tem para comigo e para com a forma como
temos nos portado no Acre, quando V. Exª se refere a essa harmonia entre mim e o Senador Jorge Viana. Na realidade, temos procurado fazer com que as coisas aconteçam espontaneamente nas nossas vidas e, de vez em
quando, quando divergimos sobre determinado assunto, é muito comum conversar, aprofundar e até chegar
a um entendimento, que pode ser mais próximo daquilo que eu defendo, pode ser mais próximo daquilo que
ele defende, mas sempre procurando a melhor saída possível para aquelas situações. E é exatamente por isso...
A Srª Ana Rita (Bloco Apoio Governo/PT – ES. Fora do microfone.) – Permita-me apenas, Senador.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Por favor, Senadora.
A Srª Ana Rita (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Permita-me fazer uma complementação de que acabei
não me lembrando, mas que é altamente relevante: V. Exª foi um dos Senadores que abraçou a causa das mulheres, que fez brilhantes defesas, desta tribuna, para assegurar espaços na política para as mulheres. Então,
Senador Anibal, V. Exª comprou a nossa luta, apropriou-se, na verdade, dela com tanta disposição e com tanta
vontade. Então, muito obrigada também pela parceria, pelas defesas que V. Exª fez aqui no sentido de ampliar
os espaços da participação das mulheres nos espaços de poder. Muito obrigada, em nome das mulheres Parlamentares, em nome das mulheres brasileiras, pela sua dedicação. Isso é muito importante para nós porque
faz com que outros Parlamentares possam também, cada vez mais, fortalecer essa luta que não é só das mulheres, mas também é uma luta de todas as pessoas que querem ver esses espaços cada vez mais de igualdade,
democráticos, defendendo os interesses da maioria do nosso povo.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado, Senadora Ana Rita. O segundo aparte
de V. Exª me inspira a concluir o meu pronunciamento porque V. Exª buscou algo que é fundamental.
Eu convivo num mundo de mulheres. Sou pai da Ana Beatriz, que está aqui presente, e da Janaína, que,
neste momento, deve estar no TSE como atuante do escritório em que estagia. Muito provavelmente, como ela
acompanha todas as sessões, deve estar lá acompanhando a diplomação e, por isso, não está aqui presente.
Mas eu gostaria de dizer mais. Além das mulheres da minha vida que me inspiram – minha esposa Elisângela e as minhas irmãs – e das pessoas que estão à minha volta, eu queria falar aqui a respeito da minha
mãe, para concluir o meu pronunciamento.
A minha mãe ensinou-me, muito cedo, que as mulheres fazem milagre muito antes de se imaginarem
santas. Numa família com dez filhos – cinco homens e cinco mulheres –, eu vi muitas vezes minha mãe fazer
uma galinha e conseguir alimentar esses dez, com um detalhe: todo mundo se servia, e ela sempre se servia
por último. Imagino que, em muitas famílias brasileiras, seja assim. Ela sempre se servia por último, e acontecia um fenômeno naquele momento: quase sempre os filhos faziam fila para ir tirar um bocadinho do prato
dela, porque era o prato mais gostoso. Um dia, eu fiz um comentário sobre essa história com uma Deputada
que foi candidata a Vice na chapa do Requião no Paraná, e ela disse assim: “A sua mãe fazia milagre mesmo, e
vocês não percebiam que ela simplesmente comia por último porque ela sabia que ia faltar para alguém e, se
faltasse para alguém, que fosse para ela”. Essa mulher, a minha mãe...
Eu tenho certeza de que alguns dos meus irmãos estão assistindo e podem testemunhar essa história,
e os meus parentes que ficaram no Paraná também podem testemunhar, porque certamente viram – é assim
com aquelas famílias numerosas –, o milagre da sobrevivência é diário. O milagre da sobrevivência é diário!
Então, eu aprendi dessa forma e, hoje, aos 52 anos de idade que completei na semana passada, posso
dizer, com muita maturidade, que, se há uma forma de fazer política com mais justiça e com mais decência,
é atribuindo mais poder às mulheres. Se as mulheres tiverem o poder de decisão, com a capacidade que elas
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têm de fazer a partilha para garantir a alimentação dos seus filhos, como fazia a minha mãe, eu tenho certeza
de que vamos construir uma sociedade muito melhor.
Graças a Deus, nós temos hoje a Presidenta Dilma, eleita e reeleita. Mas ainda podemos dar passos muito mais importantes, fazendo com que a Câmara e o Senado tenham uma representação feminina maior, e
fazendo com as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores e os ambientes todos de decisões tenham
maior participação das mulheres.
E nós temos que estar permanentemente pensando em fazer política como sendo fazer algo para o bem
de todos. Assim como a minha mãe conseguia dividir uma galinha entre dez filhos – às vezes até apareciam
convidados –, é possível fazer política com distribuição de renda, com garantia do mínimo necessário para todas as pessoas que precisam sobreviver com dignidade.
Já avançamos muito no Brasil nos últimos 12 anos, mas temos muitos bons desafios pela frente. E vamos
continuar firmes e fortes, fazendo a boa batalha, fazendo a boa defesa de que o Brasil é um País maravilhoso, é
um Brasil com potencialidades infinitas, e nós podemos, sim, fazer com que o Brasil tenha uma agenda positiva, uma agenda boa, uma agenda de boas coisas acontecendo para o bem de todos os brasileiros. E a política
tem que estar a serviço da boa agenda.
É para isto que eu me coloco à disposição: para a gente construir boas histórias que engrandeçam o Brasil, que engrandeçam todos os Estados brasileiros, porque todos os Estados são cheios de histórias. Quantas
histórias de Minas Gerais, quantas histórias do Espírito Santo, quantas histórias do Amapá! De todos os lugares
surgem histórias fantásticas, e a gente tem que aproveitar esta Casa do equilíbrio da Federação para dizer que
o Brasil é um País lindo, é um País fantástico. O povo brasileiro é o melhor que há neste Brasil, porque o melhor
do Brasil é o povo brasileiro, assim como o melhor do Acre é o povo acriano.
Termino fazendo esse agradecimento e também fazendo um agradecimento especial à minha equipe,
que trabalhou comigo – a minha equipe que está lá no Acre e a minha equipe que está aqui, no Senado Federal. A gente, por força da correria, não para sempre para agradecer, mas todo mundo teve um papel importante. A cada reunião que realizei, as pessoas estavam ali para contribuir, para construir o melhor ambiente. E
também as pessoas que ajudaram intelectualmente na produção das nossas proposições, que foram poucas,
mas foram muito consistentes e de muita qualidade.
A Consultoria do Senado é uma consultoria ultraqualificada. Todas as vezes em que tive dificuldade em
relação a algum tema, acionava o chefe de gabinete com um telefonema, com uma solicitação, e estava sempre lá uma equipe da Consultoria para tratar daquele tema. Não sei se existe algum órgão no Brasil com tanta
capacidade instalada quanto o Senado Federal, em termos de equipe técnica.
Portanto, agradeço a todos que contribuíram e, exatamente porque me coloquei na condição de aprendiz, e pretendo me colocar nessa condição, é que estou ciente de que acabei absorvendo aspectos importantes
que me fizeram mudar, e mudar para melhor. Sinto-me, hoje, um pouco melhor do que quando entrei. Sei que
tenho muitos defeitos e tenho que continuar lutando para ser um pouco melhor a cada dia.
Que Deus nos abençoe a todos, e muito obrigado pelo prazer da convivência nesta Casa fantástica de
aprendizado, essa escola da melhor política brasileira, que é o Senado da República Federativa do Brasil.
Muito obrigado.
Que Deus abençoe a todos nós! (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu queria, mais uma vez, parabenizar
o Senador Aníbal e, agora, na Presidência, contando sempre com o Senador Mozarildo, eu tenho a satisfação
de fazer esse registro.
Na hora em que o Senador Aníbal termina o discurso, estou tendo a honra de presidir a sessão e, mais
uma vez, eu queria desejar toda a felicidade para o Anibal, para a Elisângela, para a Ana Beatriz e para a nossa
querida Janaína, dizer que a vida segue e que nós vamos seguir juntos, se Deus quiser.
Então, eu quero agora chamar quem já foi tão homenageada aqui – mas são tantas pessoas saindo –, a
Senadora Ana Rita, nossa querida colega do Partido dos Trabalhadores, que honrou os homens e as mulheres
nesta Casa, para fazer uso da tribuna.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores aqui presentes, amigos, familiares, servidores da Casa, eu quero, inicialmente,
agradecer ao Senador Antonio Aureliano, que me concedeu a oportunidade de falar primeiro. Muito obrigada,
Senador, pelo gesto, pelo carinho à minha pessoa.

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feita 19

819

Eu venho, hoje, à tribuna, na verdade, com muita alegria e também muito feliz para me dirigir aos meus
pares e, através da TV Senado e da Rádio Senado, ao conjunto da população brasileira e, em particular, ao povo
do Espírito Santo, para apresentar uma síntese do que foram esses quatro anos de mandato como Senadora da
República, um dos períodos mais intensos da minha vida, de muito trabalho e também de muito aprendizado.
Assumi o mandato em 2011, num momento singular da sociedade brasileira, quando o Brasil vivenciou o
encerramento de um governo exitoso, liderado por um metalúrgico, o nosso querido companheiro Presidente
Lula, e o início de um novo governo liderado, pela primeira vez na história deste País, por uma mulher, a nossa
coração valente, a Presidenta Dilma.
Naquela ocasião, eu me dirigi a esta tribuna para afirmar que o governo do Presidente Lula deixou o
Brasil num patamar muito superior àquela condição encontrada oito anos antes, constituindo-se, a partir de
janeiro de 2013, como importante marco da nossa história, pois foi a partir desta data que se iniciou, pela primeira vez no Brasil, um programa de governo que associou crescimento econômico, distribuição de renda com
ampliação da democracia.
O fato é que, em 2002, constituímos uma maioria social e política que derrotou as forças neoliberais e
suas premissas, como Estado mínimo e supervalorização do mercado.
Em 2010, Senador Jorge Viana, renovamos esse projeto e assumimos no Governo e no Parlamento o desafio de consolidar e aprofundar as mudanças iniciadas.
É inegável que a Presidenta Dilma recebeu como herança um Brasil muito mais dinâmico economicamente, mesmo em um cenário adverso, dada a crise econômica que se abateu sobre o mundo a partir de 2008.
É importante registrar que foi exatamente a escolha por um modelo de desenvolvimento econômico
que tem o Estado como seu indutor e a escolha por uma política que associou o crescimento econômico com
políticas sociais que permitiu ao País atravessar de maneira mais equilibrada esse período de forte turbulência.
Nesse aspecto, a Presidenta Dilma conseguiu significativos avanços a partir de uma série de programas
como o Brasil Sem Miséria, o Brasil Maior, o Brasil sem Limites – eu vou conceder, Senador Jorge Viana, só para
concluir esse parágrafo –, o Rede Cegonha, o Minha Casa Minha Vida, o aprofundamento do PAC, o Pronatec e
o Ciência sem Fronteiras. Essas políticas possibilitaram ao Brasil retirar nada menos que 36 milhões de pessoas
da miséria, colocar outros 40 milhões na classe média ou nova classe trabalhadora e a conquistar as menores
taxas de desemprego da nossa história.
Então, vou conceder a palavra ao meu querido amigo, companheiro também, Jorge Viana, Senador pelo
Estado do Acre.
O Sr. Jorge Viana (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu agradeço, Senadora Ana Rita. Eu não poderia deixar de, pelo menos, tentar aqui expressar um pouco do meu sentimento, porque o que temos, realmente, de
bom são as relações na vida, é o sentimento, como já disse aqui o Senador Antonio Aureliano. Eu queria dizer
que nunca tive dúvidas sobre esse aspecto, que há pouco o Senador Anibal debatia, da importância de homens e mulheres enfrentarem os maiores desafios juntos. Mas a presença de V. Exª aqui, na nossa Bancada, no
Senado Federal, estimula ainda mais a necessidade de que o Brasil tem de ter mais mulheres no Parlamento.
Uma atuação honesta, dedicada, responsável. O povo do Espírito Santo tem que registrar isto: a sua dedicação
às causas sociais, às causas dos direitos humanos, da igualdade, de procurar servir aqueles que não têm, que
não sabem e que não podem – como fala sempre Dom Mauro Morelli. V. Exª conseguiu ganhar o nosso carinho
e respeito de pronto, porque carrega na sua atuação princípios que, lamentavelmente, estão ficando escassos
na vida pública do País: os princípios de honradez, de absoluta honestidade e de ética na política. Então, eu
queria lhe cumprimentar, cumprimentar – eu estava falando com ele aqui ainda há pouco – o seu companheiro João, que está aqui. Para mim, é uma honra ter convido contigo. Quero que sigamos nos vendo e nos encontrando – no que eu puder, eu gostaria de me colocar à sua disposição – e agradecer a confiança que teve
em mim, o tratamento que me dispensou na Bancada, sempre de muito respeito, atenção e carinho, coisas
que também quem recebe guarda para a vida toda. Guardo o seu carinho, o seu respeito e sua atenção para
a vida toda. E desejo que V. Exª siga trabalhando esses temas. Porque eu posso falar assim, Senadora Ana Rita:
V. Exª não tem as causas sociais dos direitos sociais, dos direitos humanos, não. São essas causas dos direitos
humanos, dos direitos sociais, a causa dos que mais precisam, que têm V. Exª como guardiã. Então, parabéns
por sua atuação aqui. Obrigado pela construção que V. Exª deu à Bancada do Partido dos Trabalhadores neste
período. E eu quero aproveitar para desejar um Feliz Natal e um bom Ano Novo. Vou ter, agora, que me retirar
para arrumar as malas e ir para o Acre. Mas, de coração, fico muito honrado de estar encerrando essa sessão
legislativa, podendo dar uma abraço no Anibal e na senhora, Senadora Ana Rita, que engrandeceu o Partido
dos Trabalhadores e a luta do povo do nosso País, aqui, no Senado Federal. Parabéns.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Muito obrigada, Senador Jorge Viana, pelas palavras,
pelo carinho e, também, pela convivência que nós tivemos aqui neste período. Eu aprendi muito com vocês,
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aprendi muito. E essa convivência que nós tivemos na Bancada me ajudou bastante. Para quem chega para
um primeiro mandato, sem conhecer esse espaço aqui, o funcionamento do jeito que é, ter podido conviver
com esta Bancada, com a Bancada do Partido dos Trabalhadores e, particularmente, com V. Exª, foi muito bom,
muito positivo e eu aprendi bastante.
Então, muito obrigada, Senador Jorge. Que Deus lhe abençoe e que vocês lá no Acre possam cada vez
mais construir um Estado melhor para todos os acrianos e que o Brasil possa ter o Acre como uma referência
também de gestão estadual, que ajuda a construir políticas públicas para o nosso povo, e um Estado que, com
certeza, tem também a sua diversidade, comparando-se com os demais Estados brasileiros. E, lá no Acre, vocês
conseguem conciliar políticas públicas importantes que combinam a questão ambiental, o desenvolvimento
ambiental, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, que é o que nós acreditamos.
Parabéns para todos vocês.
Muito obrigada, aqui, pelas palavras.
Conforme eu ia dizendo, foi nesse contexto que iniciamos o nosso mandato, integrando a base de sustentação do nosso Governo, constituído por uma coalizão ampla sem abrir mão das bandeiras históricas do
partido e dos movimentos sociais. O nosso mandato cumpriu o papel de dar sustentação ao Governo Dilma
e as políticas de mudança em curso e, ao mesmo tempo, somou-se às lutas populares, consolidando-se enquanto instrumento de defesa dos interesses do povo brasileiro e capixaba, em defesa da democracia e dos
direitos humanos.
Esse compromisso com o fortalecimento da cidadania e ampliação dos direitos sociais que marcaram
a minha atuação aqui no Parlamento é consequência direta da minha trajetória de vida e militância nas lutas
sociais e nas comunidades eclesiais de base, da minha formação como assistente social e da própria vivência,
enquanto militante do Partido dos Trabalhadores, do qual sou filiada desde a década de 80.
A marca de um mandato democrático e popular conduziu também a escolha das comissões que passei
a atuar como titular aqui nesta Casa, a exemplo da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(CDH), da qual tenho a honra de ser a primeira mulher presidenta, assim como a Comissão de Constituição e
Justiça, de Educação, de Assuntos Sociais, de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Esse perfil mais voltado para questões sociais foi rapidamente reconhecido pelos colegas parlamentares.
Ainda no primeiro ano de mandato, tive a honra de ser escolhida pelos meus companheiros e companheiras
de partido para ser uma das Vice-Líderes do Senado e coordenadora do núcleo social da Bancada do Partido
dos Trabalhadores.
Ao longo desses quatro anos, apresentei 31 projetos de lei, relatei outros 142 e realizei mais de 200 pronunciamentos da tribuna do Senado. As principais áreas contempladas pelos nossos projetos de lei foram as
do direito das mulheres, dos direitos humanos, da agricultura familiar, do cooperativismo e da economia solidária, além da defesa e ampliação dos direitos trabalhistas.
Já com relação aos mais de 140 projetos de lei relatados, destaco o projeto que instituiu o Sistema Único
de Assistência Social (SUAS), a PEC de benefícios previdenciários às donas de casa, o projeto de lei de quotas
étnico raciais nas universidades públicas e institutos federais de educação e, mais recentemente, o que destinou 20% de vagas para negros nos concursos públicos federais, todos já sancionados pela Presidenta Dilma.
Sobre as quotas, sinto-me muito honrada de relatá-las e de ter participado das negociações que possibilitaram sua aprovação, mesmo sob forte ataque de setores conservadores e da mídia.
Aceitei esse desafio, pois tinha convicção da relevância social da proposta e da necessidade de corrigir
desigualdades. Tínhamos claro que o nosso objetivo era transformar em lei uma política que estava dando certo no Brasil. Não era mais aceitável que a universidade pública continuasse sendo um espaço de poder de uma
minoria branca, em detrimento de uma ampla maioria de negros e pobres, estudantes de escola pública, que
estavam excluídos do ensino superior brasileiro. Ao olhar para trás, considero que fiz parte de um momento
histórico do nosso País ao garantir em lei a ampliação da presença da diversidade brasileira nas nossas universidades e em espaços de poder da Administração Pública Federal.
Entre os temas de relevância nacional discutidos no Senado, tive forte atuação no debate relativo aos
royalties do petróleo, no qual atuei de forma equilibrada, dialogando amplamente com o Governo Federal, com
os Parlamentares de vários Estados, porém sempre firme na defesa dos interesses do meu Estado, o Espírito
Santo, e do tratamento diferenciado para os Estados produtores, que poderiam amargar perdas bilionárias, o
que felizmente não aconteceu.
Desde 2011, temos nos empenhado muito para garantir a liberação de recursos junto ao Governo Federal, em benefício do Espírito Santo, recursos que chegaram a mais de 60 Municípios capixabas.
O perfil popular do nosso mandato também definiu as áreas estratégicas para a destinação desses recursos. Apoiamos projetos apresentados por diversos Municípios e entidades da sociedade civil, sempre tendo
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como foco o modelo de desenvolvimento socialmente justo, ambientalmente equilibrado, sustentável e economicamente viável que privilegie o bem-estar das pessoas e os direitos sociais básicos.
Entre as áreas contempladas está a superação da miséria, a geração de trabalho e renda em empreendimentos de economia solidária, infraestrutura urbana e meio ambiente, mulheres, juventude, cultura, promoção da igualdade racial, assistência social envolvendo crianças e idosos, estruturação de unidades básicas de
saúde e especializadas, prevenção ao uso de drogas, desenvolvimento urbano e turístico, educação básica, esporte e lazer, implantação de modernização de centros tecnológicos, desenvolvimento da agricultura familiar
e camponesa e da produção orgânica e agroecológica de alimentos, beneficiamento e produção de pescado,
micro e pequenas empresas.
Participei ativamente da Comissão Especial da Reforma Política do Senado, da qual fui árdua defensora
da lista fechada, preordenada, com paridade de gênero, do fim das coligações proporcionais e do financiamento público de campanhas eleitorais como medidas importantes para garantir mais igualdade nas disputas eleitorais, diminuir o peso do poder econômico nas eleições e garantir maior representação feminina no
Congresso Nacional.
Outro tema a que dediquei especial atenção foi a alteração do Código Florestal, tendo promovido debates no Espírito Santo e em Brasília, sempre dialogando com os movimentos sociais do campo e especialistas
do setor com intuito de garantir a produção de alimentos saudáveis e a preservação do meio ambiente. Foi a
partir desse diálogo que conseguimos garantir um capítulo específico para a agricultura familiar e camponesa
no Código Florestal.
Destaco também o protagonismo do nosso mandato na articulação política e na construção de consensos para a aprovação de algumas matérias importantes, fruto de votações históricas realizadas pelo Congresso
Nacional neste último período, entre as quais está a aprovação do Estatuto da Juventude, da PEC das Domésticas e da PEC do Trabalho Escravo. Esta última já tramitava há cerca de 15 anos no Congresso Nacional e ainda
requer atenção especial para que a sua regulamentação não represente retrocessos em direitos já conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras.
Em que pesem várias vitórias importantes, também amarguei dolorosas derrotas nesta Casa. Assim como
Darcy Ribeiro, tenho muito orgulho de minhas derrotas, pois tenho convicção de que fiz o bom combate. Dizia
o grande educador e saudoso ex-Senador:
Fracassei em tudo o que tentei na vida.
Tentei alfabetizar crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer
uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas
os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu.
Eu digo que, desses fracassos, eu quero citar aqui pelo menos uns dois da minha vida. Quero citar um
que me pesa muito, a não aprovação da criminalização da homofobia, algo em que nós nos empenhamos
muito aqui, no Senado. Fizemos um bom debate na Comissão de Direitos Humanos, e, lamentavelmente, nós
não conseguimos avançar nessa área. Mas tenho a convicção de que, no próximo período, outros Senadores
e outras Senadoras vão abraçar essa luta, para que possamos realmente contribuir para que a homofobia seja
considerada de fato um crime e que os que fazem a homofobia, os que cometem esse crime possam ser devidamente punidos.
Outra questão também que eu quero aqui citar, em que nós não conseguimos avançar e pagamos caro
por causa disso, é a questão da reforma política. Este Congresso Nacional não conseguiu dar uma resposta ao
povo brasileiro no que se refere a fazer uma reforma política de fato eficiente, ampla, que possa resolver as
questões do processo político eleitoral no nosso País, para que tenhamos, de fato, aqui no Congresso Nacional
e em todas as Casas Legislativas, uma representação da sociedade que seja a mais plural possível e que seja
pelos caminhos mais corretos. O modelo eleitoral hoje não nos garante isso, lamentavelmente.
No que se refere à minha atuação parlamentar, quero aqui dedicar um capítulo à parte à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência Contra a Mulher, da qual eu tive a honra de ser a relatora e que, em
minha opinião, se tornou um dos maiores legados da minha passagem pelo Senado Federal. Foi um ano e
meio de muito trabalho, que envolveu 24 audiências públicas em 18 Estados e análise de mais de 30 mil páginas de documentos. O resultado foi um relatório final de mais de mil páginas, atualmente o mais completo
diagnóstico do estágio de desenvolvimento de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres em nosso País.
O apontamento das deficiências no atendimento às mulheres vítimas de violência, as recomendações
para o aperfeiçoamento pontual da Lei Maria da Penha, bem como aos Estados, Municípios, ao Governo Federal e a todo o sistema de Justiça, além dos projetos de lei propostos pela CPMI para o fortalecimento do
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enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil são todas medidas que já produziram efeitos positivos e,
caso sejam integralmente observadas e implementadas, poderão contribuir em muito para a superação dessa
triste chaga social.
E aqui eu faço um destaque: ontem à noite nós tivemos a alegria de aprovar aqui, no Senado Federal, o
projeto que trata do crime de feminicídio, que altera o Código Penal, incluindo o feminicídio como um crime
qualificado. Então é uma conquista nossa, uma conquista das mulheres daqui, deste Senado Federal, que agora
está na Câmara e deverá ser votado nas primeiras sessões do próximo ano.
Não é compatível com o Estado Democrático de Direito e com o avanço da cidadania a perpetuação de
desigualdades de gênero, a desigualdade salarial, a prática de diversas formas de violência praticadas no âmbito doméstico por parceiros íntimos ou familiares, a violência sexual, o tráfico de mulheres, o assédio moral,
institucional, o preconceito contra mulheres com deficiência, decorrente do racismo, a lesbofobia, o sexismo,
além, é claro, do feminicídio, todas violações gravíssimas aos direitos humanos das mulheres. Superar a violência contra as mulheres continua sendo um dos maiores desafios impostos ao Estado brasileiro atualmente e é
condição fundamental para o aprofundamento da democracia e a conquista da igualdade.
Aproveito esta ocasião para discorrer sobre a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa,
a qual tenho a honra de ser a primeira mulher a presidir. Quero lembrar que a CDH tem cumprido o importante papel de ser a interlocutora entre a sociedade, o Governo e o Congresso Nacional. De maneira sucinta,
apresento aqui o resultado dos trabalhos da CDH do Senado no período, lembrando que todas as nossas ações
foram pautadas no sentido de fortalecer o Estado Democrático de Direito e o papel dos direitos humanos na
construção de uma sociedade mais justa e eqüitativa, promovendo a participação social, o respeito às diferenças, a redução das desigualdades e o enfrentamento às violações de direitos humanos.
Nesse período, discutimos e atuamos diretamente em diversos temas relativos aos direitos humanos,
inclusive no enfrentamento às violações desses direitos. Debatemos, demos visibilidade e encaminhamentos
aos temas afetos aos direitos humanos que foram postos na agenda brasileira pela sociedade e, em especial,
àqueles relativos às populações mais vulneráveis, que historicamente tiveram seus direitos violados e cerceados.
Ao todo a Comissão de Direitos Humanos e as quatro subcomissões que a integram realizaram 164 reuniões das quais 121 foram audiências públicas, para instruir proposições legislativas e debater temas de relevância nacional, e 12 reuniões deliberativas onde foram apreciadas 104 proposições legislativas. Recebemos
e demos encaminhamento a 182 denúncias referentes a violações de direitos humanos, além da iniciativa de
lançar um boletim informativo com as principais ações da Comissão.
Quando assumi a Comissão, no primeiro semestre de 2013, elaboramos e aprovamos um plano de trabalho que tinha como principal diretriz ampliar o diálogo com as organizações populares de nossa sociedade e
as suas demandas, fortalecer o diálogo com o Poder Executivo para a efetiva aplicação das políticas afirmativas
de direitos humanos. Defendemos melhorias no sistema prisional, contribuímos com o desenvolvimento de
políticas públicas para a erradicação da pobreza extrema e em estratégias de ação que estivessem em sintonia com os pleitos das entidades e dos movimentos sociais. No âmbito da Legislação Participativa, a Comissão
de Direitos Humanos ouviu os mais variados segmentos e movimentos sociais com o intuito de promover a
participação social.
Nas audiências públicas, tratamos de assuntos da mais alta relevância para o País, abordando temas como
as manifestações públicas que tomaram as ruas do País em junho de 2013, na ótica da juventude, mobilidade
urbana, direitos das mulheres, conflitos agrários, situação dos povos indígenas, trabalho escravo, adoção de
crianças, cotas no serviço público, analfabetismo, internação compulsória de dependentes químicos, parto humanizado, autismo, direitos e políticas públicas voltados às pessoas com síndrome de Down, questão ambiental,
casamento civil igualitário, regulamentação da “PEC das Domésticas”, necessidade de revisão da Lei de Anistia,
desmilitarização das polícias e fim dos autos de resistência, entre outros temas de igual repercussão social.
Atuamos na perspectiva da garantia de um espaço plural, aberto e democrático, com ampla incidência
da sociedade e das suas reivindicações. Afinal, é isso que a população brasileira espera do Parlamento e de
uma Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, compromisso expresso a partir da realização
de audiências interativas, com a participação direta da população por meio do portal interativo e-cidadania e
do Alô Senado.
Nas reuniões deliberativas, foram aprovados projetos de lei relevantes para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, das mulheres, dos idosos, das crianças e adolescentes, em prol da educação e do trabalho
e contra a tortura, como o que cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.
A CDH do Senado se consolidou neste período como um espaço de referência para Parlamentares, militantes de direitos humanos, movimentos sociais e da sociedade civil organizada, onde todos puderam ter voz
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e vez, expressar suas opiniões de maneira franca e aberta e se posicionar sobre os mais variados temas, sem
censura ou interdição do debate.
Garantimos, ainda, o direito das minorias sociais se expressarem e apresentarem o contraditório, o que
amplia e fortalece a democracia em tempos de recrudescimento de posicionamentos obscurantistas e de ódio,
no que diz respeito aos direitos humanos no Brasil.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – É inegável, Sr. Presidente, que o Brasil avançou muito,
especialmente nesses últimos 12 anos, no que tange à redução das desigualdades sociais, à melhoria das condições de vida e à ampliação da cidadania e dos direitos. E o Brasil segue avançando na consolidação de um
arcabouço jurídico que garanta a proteção e promoção dos direitos humanos. Nesse sentido, aprovamos leis
que tramitavam há mais de uma década no Congresso Nacional, entre as quais destaco a Lei de Prevenção e
Combate à Tortura, já citada; a lei que garante atendimento emergencial, integral e multidisciplinar às vítimas
de violência sexual no Sistema Único de Saúde (SUS); e o Estatuto da Juventude, todas sancionadas sem vetos
pela Presidenta Dilma Rousseff.
Esses significativos avanços nos encorajam a continuar lutando para a implementação de um efetivo
Estado democrático de direito, pois são igualmente representativas as violações ainda persistentes em nosso
País. O Brasil, que reconhecidamente conquistou significativos avanços, contudo, continua convivendo com
níveis epidêmicos de violência e homicídios, com grupos de extermínio, com a prática desumana do trabalho
escravo, a homofobia, com o aumento ascendente da população carcerária, especialmente de jovens com idade entre 18 e 24 anos, mazelas inaceitáveis, que precisam ser superadas.
Diante desses desafios, é urgente e necessário que o mesmo Brasil que priorizou as políticas de fortalecimento do papel do Estado para enfrentar o abismo da desigualdade social, erradicar a pobreza extrema, criar
milhões de oportunidades de emprego e aumentar as políticas de renda e educação envide agora esforços para
implementar um Estado que seja garantidor dos direitos humanos sociais, econômicos, culturais e ambientais,
visando à construção de uma verdadeira cultura de respeito à dignidade das pessoas.
Nesse período, a Comissão de Direitos Humanos foi uma importante trincheira de luta em prol de uma
sociedade que garanta a universalização dos direitos inalienáveis ao ser humano, além de lutar para que todos os seres humanos possam vivenciar a experiência de humanidade em sua plena diversidade e pluralidade.
Despeço-me do Senado depois de uma das eleições presidenciais mais acirradas desde 1989, marcada
pelo ódio ao PT e ao nosso Governo, em parte por nossos erros na condução de algumas políticas, mas, em
grande medida, pelos nossos acertos, pois setores conservadores não aceitam as transformações que o Brasil
tem vivenciado nos últimos 12 anos.
São muitos os desafios que ainda temos de enfrentar para que consigamos avançar muito mais e num
ritmo muito maior. Registro aqui que a Presidenta não terá vida fácil no que depender do Parlamento, uma vez
que a composição que emergiu das urnas em 2014 vem sendo caracterizada com a mais conservadora desde
1964, muito mais resistente em aprovar projetos e iniciativas que, de alguma forma, questionem o status quo.
Portanto, se, em 2002, constituímos uma maioria social e política que foi capaz de enfrentar com altivez o neoliberalismo, o desemprego, a recessão, a fome e a miséria, é urgente e necessário que o Partido dos
Trabalhadores, os setores progressistas e de esquerda e o próprio Governo se empenhem, como nunca, para
realizar as reformas estruturantes neste País.
Não teremos condições de avançar sem promovermos uma reforma política profunda. Eu tenho absoluta convicção disto que estou dizendo: se nós não fizermos uma reforma política profunda no nosso País, nós
não conseguiremos avançar! E lamento dizer isto: não será o Congresso que vai fazer isso. Será a sociedade.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Movimento por uma Assembleia Constituinte Exclusiva
é fundamental para que tenhamos, de fato, uma reforma política que dê as respostas que o povo quer, que o
povo precisa. Este Congresso, há muitos anos, está para cumprir com essa tarefa e não conseguiu ainda fazer
essa reforma política.
Nós não teremos condições de avançar sem promovermos essa reforma política, inclusive a democratização dos meios de comunicação e uma reforma tributária que incida sobre os mais ricos e as grandes fortunas.
Sempre defendi que é a combinação de presença institucional e luta social que nos faz avançar em direção a uma sociedade mais justa e fraterna. Por isso, sempre optamos por incentivar a participação social e a
presença dos movimentos sociais nas definições importantes dos rumos do País.
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Quero aqui, Sr. Presidente, agradecer a todos e a todas que, direta ou indiretamente, interagiram e contribuíram com o nosso mandato; fizeram críticas, sugestões, apontaram deficiências e potencialidades.
Agradeço profundamente ao meu partido, o Partido dos Trabalhadores, aos movimentos sociais do
campo e da cidade, que sempre deram a sustentação necessária para que pudéssemos enfrentar os inúmeros
desafios que encontramos nessa trajetória.
Agradeço aos meus Colegas e às minhas Colegas Parlamentares, especialmente aos companheiros e
companheiras da Bancada do Partido dos Trabalhadores, que sempre se colocaram solidários e me honraram
com tarefas importantes, as quais abracei com enorme compromisso e entusiasmo.
Senador Mozarildo, quero agradecer ao senhor, que sentou ao meu lado aqui no Senado Federal. Hoje,
assim como eu, também está deixando o Senado Federal.
Agradeço ao Senador Antonio Aureliano, que me concedeu o tempo para que eu pudesse falar primeiro,
que também chegou mais recentemente nesta Casa, período em que tivemos aqui uma grande convivência.
Agradeço muito ao Senador Anibal e, em nome dele, quero agradecer a toda a minha Bancada, do Partido
dos Trabalhadores. Faço questão aqui de citar pelo menos alguns nomes, talvez todos; vou citar o meu Líder,
Senador Humberto Costa; o Senador José Pimentel, que é o Líder do Governo aqui no Congresso Nacional; o
Senador Eduardo Suplicy; o Senador Paulo Paim, que foi meu companheiro durante todo esse período na Comissão de Direitos Humanos; o Senador Jorge Viana; o Senador Delcídio Amaral; o Senador Walter Pinheiro; o
Senador Lindbergh Farias.
Agradeço às minhas companheiras mulheres, Parlamentares, tanto do Partido dos Trabalhadores como
de outros partidos. Agradeço muito à Senadora Marta Suplicy, à Senadora Gleisi Hoffmann, à Senadora Angela
Portela, à Senadora Vanessa Grazziotin, à Senadora Lídice da Mata, à Senadora Ana Amélia, à Senadora Lúcia
Vânia, à Senadora Maria do Carmo, à Senadora Ivonete Dantas, todas essas mulheres que fortaleceram a nossa
luta pela igualdade no espaço de poder aqui no Congresso Nacional.
Agradeço também aos servidores do Senado, das comissões, dos veículos de comunicação desta Casa,
da Consultoria aqui do Senado e, de forma especial, agradeço a toda a equipe que integra a Liderança do PT
aqui no Senado e que contribuíram enormemente para a visibilidade do nosso mandato.
Eu quero acrescentar aqui que boa parte das Lideranças que não puderam permanecer aqui, dos nossos
colegas que trabalham na Liderança do PT, estiveram aqui no plenário me cumprimentando, me abraçando.
Eu quero agradecer a eles profundamente, pelo gesto de carinho, de solidariedade e de apoio.
Agradeço, por fim, aos companheiros e companheiras da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa do nosso gabinete, aqui em Brasília, e do nosso escritório regional, no Espírito Santo, pela dedicação e compromisso com o meu mandato e com as bandeiras que o meu partido defende historicamente.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Agradeço profundamente a todos os colegas, aqui hoje
representados por uma parte da nossa equipe. Uma boa parte da nossa equipe está aqui. Agradeço a todos
vocês. Eu digo isto sempre: sem a presença de vocês, sem o apoio de vocês, com certeza, a Senadora Ana Rita
não teria feito o trabalho que fez.
Encerro este trabalho com a certeza e a alegria de que o meu mandato cumpriu o papel de referência
e ponto de apoio dos movimentos sociais, de direitos humanos, mulheres, negros, jovens, indígenas, quilombolas, LGBTs, trabalhadoras e trabalhadores, justamente pelas bandeiras que assumimos e lutas que travamos
nestes últimos quatro anos.
Deixo o Senado, mas não deixo a política e as lutas sociais, pois tenho convicção de que elas são a força
motriz capaz de promover as mudanças de que este País ainda necessita. Eu volto para o Estado do Espírito
Santo, embora nunca tivesse saído de lá. Mas deixarei de estar aqui fisicamente no Senado Federal, para poder
voltar ao meu trabalho de militante social, de militante partidária, porque eu quero continuar contribuindo
com a luta social no meu Estado e com a luta política no meu Estado.
Finalizo, Sr. Presidente – peço mais um minutinho só –, com um belo poema do nosso querido companheiro Pedro Tierra, “Metal e Sonho”. Pedro Tierra é um companheiro do PT também, morador aqui de Brasília,
com quem eu tive oportunidade de conviver um pouco.
Organizar a esperança,
Conduzir a tempestade
Romper os muros da noite,
Criar sem pedir licença
Um muro de liberdade.
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Trabalhar a dor, trabalhar o dia,
Trabalhar a flor, irmão!
E a coragem de acender a rebeldia!
Convocar todos os sonhos
E as mãos das companheiras
Feitas de espera e de flor,
Tecendo nossas bandeiras
Na trama de cada dor.
Retomamos a memória,
Na batalha das cidades
Empunhamos nossa história,
Já não há quem nos detenha
Nós somos a tempestade.
É esse o poema que deixo aqui como uma homenagem a todos os nossos colegas Senadores e Senadoras, colegas de trabalho, com quem, durante esses quatro anos, tivemos a oportunidade de conviver.
Muito obrigada. Um abraço a todos e a todas.
Desejo um feliz Natal e um Ano-Novo com muitas realizações, com muitas vitórias e conquistas. E que o
povo brasileiro possa, de fato, ser feliz, e feliz com dignidade.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senadora Ana Rita, um minuto só para dizer do
meu respeito pelo trabalho de V. Exª e dizer que V. Exª fez um mandato magistral, como o pronunciamento final de V. Exª demonstrou. V. Exª foi muito atenta às causas sociais e, como Presidente da Comissão de Direitos
Humanos – nós já fizemos essa avaliação, inclusive, em uma das nossas reuniões da Comissão, era muito difícil
substituir o Senador Paim, porque ele fazia um trabalho que envolvia todos os segmentos, todas as causas, todos os assuntos estavam lá permanentemente com audiências públicas, e parecia que qualquer Senador que
viesse assumir o lugar do Senador Paim na Presidência da Comissão de Direitos Humanos, não daria conta de
fazer com que aquela agenda permanecesse tão intensa, e V. Exª conseguiu. Então, é uma prova da qualidade
do mandato que V. Exª exerceu aqui no Senado Federal. Então, fica aqui a manifestação de parabéns, de felicitação à senhora pelo brilhante mandato e votos de que a senhora tenha muito sucesso na sua vida daqui
para frente, como teve até aqui e que continue tendo. Que Deus abençoe a sua luta, a sua batalha, para que a
senhora possa contabilizar muitas vitórias em tudo o que vier fazer e defender na vida! Parabéns e muito sucesso na sua trajetória!
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Muito obrigada, Senador Anibal.
Eu quero aqui também fazer um agradecimento ao Presidente Renan. O Presidente Renan sempre muito
solícito, atendeu-nos em tudo o que nós aqui precisávamos. Quero, então, agradecendo ao Presidente Renan,
agradecer a toda a Mesa Diretora desta Casa, agradecer, mais uma vez, a todos os Senadores e Senadoras pela
convivência e pelo aprendizado. Muito obrigada, um grande abraço e que Deus nos abençoe nesta nova jornada!
Senador Aureliano.
O Sr. Antonio Aureliano (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Eu gostaria de dar os parabéns à Senadora Ana
Rita pelo mandato honrado e coerente aos ideais de V. Exª. Parabéns, Senadora.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Muito obrigada, Senador, que Deus o abençoe também! Muito obrigada.
O Sr. Antonio Aureliano (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Amém!
Durante o discurso da Srª Ana Rita, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Cumprimento a Senadora Ana
Rita e desejo que tenha muito sucesso na vida, inclusive parlamentar. V. Exª disse que continuará na política,
e eu espero que, realmente, em breve volte ao Senado, para trabalhar como trabalhou, com muita dignidade
e muito respeito.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Aureliano.
O SR. ANTONIO AURELIANO (Bloco Minoria/PSDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Exmo Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil foi e continua sendo o maior produtor e exportador de café do mundo. Pode-se dizer que, de cada três xícaras de café tomadas no planeta, uma é feita com
o produto brasileiro, que hoje é exportado para mais de 60 países. Traduzindo essa informação em números
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mais precisos, em 2012, a produção de café no mundo, segundo a Organização Internacional do Café (OIC), foi
de cerca de 144,5 milhões de sacas de 60kg: desse total, o Brasil produziu mais de 50,8 milhões; seguido pelo
Vietnã, 22 milhões; Indonésia, 10,9 milhões; Colômbia, 8 milhões – como se pode ver, produzimos mais que os
nossos três competidores próximos.
Com uma produção tão vigorosa, o Brasil não poderia deixar de liderar a exportação de café. As exportações brasileiras, em 2012, segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, geraram receita de US$6,4
bilhões. Esse faturamento, embora menor que o do ano anterior, que registrou o recorde de US$8,7 bilhões,
mantém o País como campeão mundial de exportação do produto, com 27% das exportações mundiais.
Este ano, o País deverá ter novamente uma exportação recorde, de acordo com o Conselho. Deveremos
exportar um volume de cerca de 36 milhões de sacas, em 2014, apesar de termos tido uma das piores secas
nas nossas lavouras, com fortes impactos na produção.
Parte dessa pujança se explica pelos ganhos significativos de produtividade na cafeicultura nacional. Em
1997, o Brasil tinha 2,3 milhões de hectares de área cultivada, com uma produtividade de 12 sacas por hectare,
e uma produção global de 27, 5 milhões de sacas. Em 2012, com praticamente a mesma área, o Brasil saltou
para 24 sacas por hectare e uma produção de 50,8 milhões de sacas, segundo dados da Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab).
Resumindo, em 15 anos, o Brasil dobrou a sua produção de café por meio de um significativo aumento
de produtividade. Quero registrar aqui que esse importante avanço se deve, em grande parte, a uma iniciativa
de 15 anos atrás, quando foi criado o Consórcio Pesquisa Café, que reúne um grande número de empresas e
instituições públicas federais e estaduais, todas voltadas para essa finalidade.
Mais da metade da produção nacional, segundo estimativa de safra de 2014, 26,6 milhões de sacas de
café, virão de Minas Gerais, o que dará ao nosso Estado uma participação de 17% na produção mundial, e o
sul de Minas contribuirá com 43% dessas 26,6 milhões de sacas. Esses dados da Secretaria de Agricultura de
Minas apontam ainda que Minas exportou US$3,1 bilhões em 2013. O café, que tem uma participação de 5,3%
das exportações do agronegócio nacional, representa 42,3% das exportações do agronegócio mineiro. Cabe
ressaltar que parte expressiva desses resultados deriva do fato de que 50% dos cafés especiais nacionais são
produzidos em Minas Gerais, uma contribuição igualmente expressiva para a produção nacional desse tipo de
café – mais valorizado aqui e no exterior –, que hoje representa 15% da produção mundial.
Dentro desse quadro, Sr. Presidente, extraordinário de produção e exportação brasileira e mineira de café,
há uma cidade que tem um papel de destaque. Refiro-me à querida Três Pontas, terra de Aureliano Chaves e
Milton Nascimento, que é um polo importantíssimo de produção de café desde os tempos longínquos. Ali se
produz café desde o final do século XIX. A década de 1920 marcou a superação da Zona da Mata pelo sul de
Minas como polo cafeicultor: 33% da produção do Estado já vinham dali, naquela época, e foi um período de
rara prosperidade, em que a região, fortemente capitalizada, tinha recursos até para a construção de ferrovias
– a Companhia Viação Férrea Trespontana, com capital inicial de 800 contos de réis, construiu 20km de estradas de ferro para ligar Três Pontas à Estrada de Ferro Muzambinho, já então incorporada à Rede Sul Mineira.
A produção de café em Três Pontas era tão importante que atraiu a atenção dos americanos já na década de 1950. As principais exportadoras de café, na época, eram a Leon Israel e a American Coffee Corporation.
Os interesses americanos se evidenciaram também na inauguração dos escritórios da Associação de Crédito e
Assistência Rural (Acar), hoje Emater, e a instalação da Acar, em Três Pontas, em 1º de fevereiro de 1950, teve,
inclusive, a presença de Nelson Rockefeller, criador do programa no Brasil.
Atualmente, não por acaso, ocorre anualmente, em Três Pontas, a Expocafé, a maior feira nacional de
negócios relativos ao café, com uma estimativa de negócios na casa de R$220 milhões a cada ano. Isso mostra
a força da cidade como grande polo cafeicultor do País.
Não é por outra razão, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que apresentei o PLS nº 409, de 2014, que
objetiva dar a Três Pontas o título de Capital Nacional do Café. Penso que se trata de justa homenagem a Três
Pontas e a todos os que, ao longo de quase 150 anos, dedicaram-se à cafeicultura e a fazer de Três Pontas um
ícone da produção nacional de café de alta qualidade, com níveis de produtividade excepcionais. Peço aos
nobres colegas que avaliem com carinho esta merecida homenagem que proponho, aprovando o projeto
que apresentarei, estarão reconhecendo o valor do cafeicultor trespontano e a sua valiosa colaboração para o
progresso de Minas e do País.
Era isso o eu tinha a dizer, Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Cumprimentando-o pelo
pronunciamento, Senador Antonio Aureliano, quero cumprimentá-lo, também, desejando um feliz Natal e um
2015 muito próspero!
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O SR. ANTONIO AURELIANO (Bloco Minoria/PSDB – MG) – E, da mesma forma, eminente Presidente,
Senador Mozarildo Cavalcanti, a V. Exª e a vossa família!
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Muito obrigado.
Antes de proceder ao encerramento, eu quero cumprimentar a todos os brasileiros que nos assistem,
desejando um feliz Natal e um Ano-Novo de muita prosperidade!
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco minoria/DEM – MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, na iminência do encerramento da presente legislatura, assumo a tribuna desta Casa
com o sentimento do dever cumprido perante os mais de setecentos e oitenta mil eleitores mato-grossenses
que me confiaram o mandato de Senador da República.
Cheguei a esta Casa com uma trajetória política reconhecida, composta por três mandatos de Prefeito
do meu querido Município de Várzea Grande e um como Governador do Estado de Mato Grosso. Movido a
desafios, novamente pus meu nome à disposição do povo mato-grossense, que me elegeu em 2006 com mais
de 60% dos votos.
A pluralidade e o debate democrático, ínsitos à noção de Parlamento, muito me ensinaram. Sempre pautando as minhas ações na melhoria das condições de vida de meus conterrâneos e de todo o povo brasileiro,
vivenciei uma intensa atividade parlamentar ao longo dos últimos oito anos. Tive a grata satisfação de compartilhar idéias, estimular diálogos e debates; examinar e buscar soluções para inúmeros problemas de interesse
nacional e, sobretudo, do Estado de Mato Grosso» Tudo isso sob a exemplar condução dos Presidentes José
Sarney e Renan Calheiros, a quem gostaria de agradecer pelo respeito e carinho por ambos deferidos a minha
pessoa. Igualmente agradeço ao Senador José Agripino Maia, pela firme liderança da oposição, responsavelmente conduzida em favor dos interesses do Brasil e dos brasileiros.
Assomei a esta tribuna, nestes oito anos, por quase 500 vezes para tratar dos mais diversos assuntos. Também tive a oportunidade de contribuir com os pronunciamentos de meus nobres pares, fazendo 161 apartes.
Lembro que aqui deste púlpito apresentei propostas, alegrei-me com conquistas, debati os mais variados temas, cobrei soluções, questionei posições n divergentes. Enfim, em minha fala ecoei a voz do mato-grossense
e do brasileiro.
Dentre as 87 proposições que apresentei, algumas viraram norma jurídica, se tornaram lei em benefício
de nossa gente. Outras estão em tramitação na Câmara Federal.
É o caso de um dos projetos de que mais me orgulho: a criação do Fundo Nacional de Amparo às Mulheres Agredidas. Acredito firmemente que essa proposta tem um papel essencial para a maturidade civilizatória
do nosso País. Invoco aqui a precisa lição de Charles Fourier, para quem o grau de civilização de uma sociedade
se mede pelo grau de liberdade e emancipação da mulher.
Portanto, aproveito esse momento para ressaltar a importância dessa matéria, que dá continuidade e
eficácia ao ciclo virtuoso inaugurado com a promulgação da Lei da Maria da Penha. Infelizmente, não posso
deixar de lamentar que esse projeto esteja parado na Comissão de Seguridade Social e Família, da Câmara dos
Deputados. Seria irônico – se não fosse triste – o fato de estar há mais de um ano aguardando parecer justamente de uma mulher.
Tenho grande orgulho, Sr. Presidente, de ter sido designado relator de projetos de suma importância
para o Brasil. Foram 198 relatorias a mim confiadas. Tive a honra de emitir parecer para oito Propostas de Emendas à Constituição. Mais recentemente, tive o privilégio, e a responsabilidade, de relatar o projeto da guarda
compartilhada, tema de grande relevância para as famílias brasileiras. Com a nova lei, o compartilhamento da
guarda passa a ser aplicado mesmo que não haja consenso entre os pais, resultando no benefício de 20 milhões de crianças e adolescentes.
Outro projeto que não posso deixar de destacar é o que define a Política Sustentável do Cerrado, do qual
igualmente tive a honra de ser relator. O projeto é da lavra do senador Rodrigo Rollemberg, que também deixa
esta Casa, assumindo a honrosa e importantíssima tarefa de governar a Capital Federal.
Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Srªs e Srs. Senadores, marquei presença constante para
fazer firme defesa do setor produtivo. Nestes colegiados, bem como nas inúmeras reuniões na Esplanada dos
Ministérios, procurei lutar pelos interesses do homem do campo. Por falar em homem do campo, como não reverenciar a memória do inesquecível Senador Jonas Pinheiro? Tive á honra de dividir a bancada do Mato Grosso
com esse verdadeiro baluarte das causas rurais. Carreguei por todo o mandato as valiosas lições e o exemplo
de vida deixado por esse grande brasileiro.
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Na Comissão de Serviços de Infraestrutura, ao lado do competente Presidente Fernando Collor e dos
demais colegas, também pude encampar as demandas do setor produtivo brasileiro. Nesse sentido, cobrei do
governo as obras da importante Ferrovia Centro-Oeste, a FICO. Quando ficar pronta, a ferrovia passará por dezesseis cidades, nove delas no Mato Grosso: Lucas do Rio Verde, Sorriso, Nova Ubiratã, Paranatinga, Gaúcha do
Norte, Canarana, Água Boa, Nova Nazaré e Cocalinho.
Independentemente de estar investido em um mandato eletivo pretendo continuar exercendo meu
fundamental direito de fiscalizar essa e outras importantes obras para desatar o nó logístico em meu estado,
notadamente as BRs 163, 242, 158 e 364. Sem falar na urgente federalização da Rodovia dos Imigrantes, ponto estratégico para o escoamento dos grãos produzidos no Mato Grosso para o Norte e Sul-Sudeste do País.
Ainda na Cl, defendi a integração dos diversos modais de transporte, com ênfase na modalidade aquaviária, mais barata e com potencial de imprimir ganhos de eficiência à movimentação de cargas. Aqui preciso
registrar a satisfação e o privilégio que tive em testemunhar de perto o trabalho seminal do saudoso Ministro
e Senador Eliseu Resende, um dos homens que mais contribuiu para o sistema logístico do país. Dentre tantas
outras lições, pude aprender com o Senador Eliseu que, sem embargo dos indispensáveis investimentos em
rodovias, as autoridades brasileiras precisam entender os benefícios do transporte intermodal, a exemplo de
outros países que eficazmente exploram seu potencial hídrico e sua malha ferroviária.
Outro assunto polêmico a que dediquei especial atenção, participando de todas as rodas de discussão
e sem fugir” do debate, foi a questão da demarcação das terras indígenas. Entendo que o assunto é delicado.
Envolve o necessário equilíbrio entre o respeito ao passado e a preparação para o futuro. A tutela das tradições
que nos identificam como povo é a garantia do desenvolvimento e do bem-estar de nossas futuras gerações. A
conciliação de fatores como direitos humanos, segurança jurídica, pacto federativo, soberania e segurança nacionais não pode depender apenas de decisões do Poder Executivo. Portanto, alinhado ao meu amigo pessoal
Senador Mozarildo Cavalcanti, acredito serem do Congresso Nacional a prerrogativa e o dever de discutir democrática e abertamente a questão, de modo a otimizar os interesses igualmente legítimos de índios e não índios.
Durante este mandato parlamentar, Sr. Presidente, talvez o que mais tenha me alegrado tenha sido a
oportunidade de presidir a Comissão de Assuntos Sociais no biênio de 2011 e 2012. Naquele colegiado, pude
experimentar a mais nítida compreensão do que significa o desempenhar de um mandato eletivo: é servir incessantemente o bem comum, zelando pelos interesses e valores mais caros à coletividade. As matérias que
tramitam por aquela comissão prestigiam, a um só tempo, a humanidade que reside em cada indivíduo e a
coesão indispensável à vida em sociedade.
Na CAS, o interesse partidário esteve abaixo do interesse publico, o que resultou na aprovação de 276
projetos da mais alta relevância para a sociedade brasileira. Como exemplo desse profícuo trabalho, destaco o
projeto de incentivos fiscais às vítimas de câncer. Pensei esse projeto, compartilhei com o colegiado e juntos
assinamos a proposição. Ressalto também a proposta para o fornecimento gratuito de vacina contra o HPV,
pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Hoje essa é uma feliz realidade na vida de nossas meninas. Aprovamos
também o seguro-desemprego para trabalhadores domésticos; a inclusão previdenciária para donas de casa
de baixa renda; o fundo de pensão do servidor público; a aposentadoria especial para motoristas de taxi, gari,
catadores de lixo e garçons; a isenção de imposto de renda para contribuintes com mais de 65 anos; a inclusão
da pessoa com deficiência no Programa Brasil sem Miséria; entre outras propostas.
Nestes dois anos em que estive à frente da comissão, o colegiado também regulamentou 15 profissões,
mas, lamentavelmente, somente uma delas, a de enólogo, foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff.
Nesse ambiente de muito trabalho e de qualificadas discussões, tive o privilégio de estreitar laços de
profundo respeito e amizade com os senadores Casildo Maldaner – Vice-Presidente daquela Comissão, Paulo
Paim, Ana Amélia, Cyro Miranda, Waldemir Moka, Vanessa Grazziotin, Paulo Davim e Lúcia Vânia. Mulheres e
homens públicos brilhantes e valorosos que carregarei comigo por toda vida.
No âmbito orçamentário, sinto enorme contentamento em saber que destinei valor superior a 100 milhões de reais a mais de 90 cidades de Mato Grosso através de Emendas de minha autoria ao Orçamento da
União. Sempre tive e tenho compromisso com o povo mato-grossense. Minha luta sempre foi pelo crescimento
e bem-estar da população. Por isso, trabalhei pela melhoria e desenvolvimento de Mato Grosso.
Nesse sentido, Sr. Presidente, priorize o envio de recursos para as áreas de saúde, educação, agricultura,
esportes, turismo e, especialmente, obras de infraestrutura nas diversas cidades mato-grossenses, atendendo
aos pedidos de prefeitos, vereadores, entidades representativas, associações, sindicatos e a população do meu
valoroso estado.
Sr. Presidente, caríssimos colegas Senadores e Senadoras, em meio a esse turbilhão de memórias, sou
tomado pelo sentimento de gratidão e pela consciência do dever cumprido.
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Gratidão primeiramente devotada a Deus, pela vida e todas as oportunidades dela advindas. Gratidão
naturalmente extensiva a minha mãe Amália e a meu saudoso pai Fiote -eterno mentor político, conselheiro e
exemplo para toda a vida; a minha esposa Lucimar -amada e leal companheira; nossos filhos Michele, Gisele,
Carlos Eduardo e Jayminho – não mais entre nós, mas não menos amado -; nosso genro/filho Garbão; nossas
netas Maria Antonia e Carla Renata; nosso neto que está a caminho; meus irmãos, em especial o amigo sempre
presente, hoje Deputado Federal, Júlio Campos; além dos demais membros da minha família, base e essência
de minha existência.
Cumpre-me aduzir que o fiel cumprimento do mandato de Senador da República a mim conferido, só
foi possível em decorrência da acolhida que recebi nesta Casa de todos os servidores efetivos, comissionados,
terceirizados e da extraordinária parceria com que pude contar, por meio da eficiente equipe que compõe o
competente quadro de colaboradores de meu gabinete, sob a coordenação de minha chefe de gabinete Elisabeth Cristina Alves dos Santos. Abnegados auxiliares cuja excelência demonstrada faz merecer deixar aqui
consignado meu profundo reconhecimento.
Aos inesquecíveis amigos e companheiros de mandato parlamentar, meus indizíveis agradecimentos
pelas lições aqui compartilhadas. A oportunidade de dividir com Vossas Excelências essa encarecida missão
que é dedicar-se à política e à representação dos interesses, anseios e esperanças do povo brasileiro significou
pra mim, mais do que uma protocolar honra cívica, a genuína alegria de uma vida.
Por isso, caríssimos colegas, tenho plena convicção de que termino um mandato, mas continuarei a encarnar o espírito público daqueles que fazem da política mais do que um meio de vida, uma razão de viver.
Animado por esse espírito e pela confiança que o povo de Mato Grosso em mim depositou, pude me
dedicar permanentemente à construção de uma sociedade mais livre, justa, próspera e igualitária.
Despeço-me com o coração leve, pois me devotei por inteiro a este mandato. No dizer de Fernando Pessoa, pus o quanto sou no mínimo que fiz. Mas sempre busquei fazer o máximo em tudo.
Muito obrigado.
Um feliz Natal para todos.
É o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (Bloco União e Força/PTB – MA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Senhor
Presidente, Senhoras Senadoras e Senhores Senadores, venho hoje à tribuna, ao final da presente Legislatura,
para despedir-me do Senado Federal, bem como dos nobres e estimados Colegas Senadores.
Tenho 90 anos: 52 anos de vida pública. Enquanto a saúde me permitiu, neste segundo mandato que
cumpri no Senado, de 2007 até hoje, procurei o convívio fraterno e respeitoso com os parlamentares desta
Casa, obtendo deles reciprocidade e carinho. Procurei aprender com os bons, e talvez alguma coisa ensinar,
extraída de uma longa e proveitosa experiência de vida.
Disse Plínio, o Jovem, — orador, jurista e político da Roma Antiga: virtutes habet abunde qui alienas amat.
Traduzindo-se para o português: tem virtudes em abundância aquele que ama as virtudes alheias. Seguindo,
portanto, o que é dito no adágio, admirei as virtudes de muitos dos ilustres Pares e Amigos que encontrei no
Senado.
Fui quase tudo na vida pública. O ano de 1963 já me encontrou suplente do deputado federal Pedro
Braga. Convocado, a certa altura, a exercer o mandato, o exerci. Segui, desde essa estreia na vida pública, o
propósito de bem servir ao Brasil e ao Maranhão.
Em 1965, fui eleito Prefeito da cidade de São Luís, capital do Maranhão. Imposto o bipartidarismo pelo
regime militar, ingressei no saudoso MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Por esse partido de oposição
aos militares, fui eleito três vezes consecutivas deputado federal, a começar da emblemática e decisiva eleição
de 1974, aquela que viu crescer o apoio eleitoral às forças de oposição ao governo federal, tendo sido, ali, plantada, talvez, a primeira semente que nos levaria à restauração da normalidade democrática. Presidi, também,
o diretório regional do MDB no Maranhão.
Reporto-me, – Sr. Presidente, – às vitórias que obtive na carreira política. Houve, certamente, – como
sempre há na vida dos políticos, – algumas derrotas.
Em 1986 cheguei ao governo do meu estado. Fui governador do Maranhão, de 1987 a 1990. De 1991 a
1999, exerci o meu primeiro mandato nesta Casa. E de 2007 a 2014, o segundo mandato como senador, eleito
pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), mandato que ora se encerra, encerrando-se, com ele, um longo percurso político.
Foi essa, – Srªs e Srs. Senadores, – a vida que vivi; a vida política que trilhei, descrita aqui em linhas gerais; a vida que dediquei aos brasileiros em geral, e aos maranhenses em particular. Dela saio vitorioso. Dela
me orgulho.
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Aqueles pouco mais de um milhão de eleitores maranhenses aos quais devo o presente mandato de senador que ora se encerra, quero dizer que procurei retribuir a confiança em mim depositada por meio da diuturna defesa, nesta Casa, dos interesses de nosso querido estado. Fi-lo até o ponto em que não fui estorvado
por problemas de saúde que me afligiram nestes últimos anos.
Aos brasileiros, digo que procurei atender ao mais legítimo interesse nacional, que deve pairar soberano
acima de quaisquer particularismos. Entre os projetos de lei da minha autoria, apresentados neste último período de oito anos como senador, destacaria dois: dois projetos voltados aos interesses do cidadão trabalhador.
Ambos ainda aguardam aprovação.
O Projeto de Lei do Senado n.° 152, de 2008, isenta da obrigação de pagar Imposto de Renda os servidores públicos do quadro efetivo que tenham sido aposentados em virtude de acidente sofrido em serviço
ou que sejam portadores de moléstia profissional. Trata-se de matéria de evidente motivação humanitária. Já
tendo sido aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, aguarda parecer da relatoria na Comissão de Assuntos Econômicos.
E o segundo projeto que gostaria de mencionar é o Projeto de Lei do Senado n.° 35, de 2011, que objetiva permitir ao trabalhador movimentar a sua conta do FGTS com a finalidade de custear os seus estudos.
Com a intenção de incentivar a qualificação profissional do trabalhador brasileiro, em especial o trabalhador
de baixa renda, o projeto exige que tais cursos sejam profissionalizantes, de capacitação ou de especialização.
A matéria está tramitando na Casa, em conjunto com outras matérias que versam sobre o mesmo assunto.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores:
Como todos sabemos, senado vem do latim senatus, que, por sua vez, forma-se a partir do substantivo
latino senex, que quer dizer velho, idoso. Na condição de senador mais idoso desta Casa, devo dizer que o Brasil de hoje evoluiu bastante em relação ao Brasil de cinquenta e dois anos atrás, quando eu comecei a disputar
eleições.
É claro: não se anda hoje com a mesma tranquilidade pelas ruas, pois o País infelizmente foi assolado
pela violência urbana, devido isso a vários fatores, entre os quais o processo de urbanização acelerado e desordenado, e a falência das forças de segurança pública e do sistema prisional. A vida corre, hoje, também, mais
rápida, e as pessoas parecem ter-se tornado mais impacientes: com elas mesmas e com os outros.
Mas institucionalmente, que é a perspectiva que o homem público costuma escolher para avaliar o
mundo, o Brasil melhorou. Não resta dúvida de que melhorou. Na construção de instituições democráticas e
no valor que a elas dá o povo brasileiro. E quando digo povo, digo todo o povo, do mais humilde brasileiro ao
mais rico e mais poderoso, incluída aí a classe dirigente. Tivemos uma formação social e histórica autoritária, e
esta é a verdadeira herança maldita que temos de superar para alcançar a modernidade. Mas avançamos demais nos últimos cinquenta anos.
O Golpe Militar de 1964, por exemplo, foi uma solução autoritária para se contrapor a um governo democraticamente eleito, o de João Goulart, mas que também, este, ensaiou seus passos em direção à via autoritária quando lhe conveio, indicando que poderia governar por decreto, passando por cima das autoridades
constitucionalmente eleitas do Congresso Nacional, e dando apoio aberto à quebra da hierarquia militar, o
que lhe foi fatal.
E assim fomos mergulhados em vinte e um anos de arbítrio, perseguições, cassações de mandatos e, especialmente a partir de 1968, tortura e execução de presos políticos. Brasileiro contra brasileiro, irmão contra irmão.
A tudo isso, a Constituição de 1988 veio redimir. E desde então, assistimos ao mais longo período democrático republicano que o País já conheceu. Porém, talvez mais importante até mesmo do que o avanço
jurídico-institucional que já dura, para os padrões brasileiros, longos vinte e seis anos, é o fato de que a mentalidade e os valores do nosso povo e da nossa elite também avançaram, no que diz respeito à disposição de
tolerar opiniões políticas divergentes e com elas conviver de modo pacífico, em respeito às leis do País. Hoje
ninguém mais pensa em ruptura! — excetuadas minorias ridiculamente inexpressivas.
Então, — Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, — é uma satisfação para mim encerrar meu mandato de
senador contemplando um Brasil melhor, naquilo que é permanente e fundamental, do que aquele no qual
iniciei minha vida parlamentar.
Ficará no peito a saudade desta insigne Casa, habitada por ilustres representantes do povo brasileiro.
Peço que me desculpem por qualquer coisa, — que é a fórmula de cortesia que usa o brasileiro simples quando se despede de alguém. Agradeço, emocionado, a todos os meus Pares pelo convívio elevado e respeitoso
com que sempre me brindaram no Senado Federal da República.
E por fim, agradeço àquele que foi a causa de todo o meu percurso de homem de Estado: que é o povo
maranhense!
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Tendo nascido na Paraíba, mudei-me, ainda adolescente, junto com a minha família e os meus pais, para
a abençoada terra maranhense. Estabeleci-me em São Luís. O Maranhão acolheu-me como filho. E desde então, a minha fé permanece firme, inabalável naquele povo, que é de uma generosidade e de uma grandeza
singular: a fé, que foi a palavra-símbolo de que lancei mão em muitas e muitas campanhas políticas: a fé que,
inserida em meu próprio nome, Cafeteira, nunca me permitiu duvidar do povo maranhense, a quem devo tudo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Nada mais havendo a tratar,
está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 56 minutos.)
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