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Ata da 17ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 25 de fevereiro de 2015
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura
Presidência do Sr. Renan Calheiros, da Srª Angela Portela e dos Srs. Paulo Paim e Raimundo Lira.

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 20 horas e 20 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sob a proteção de Deus, iniciamos os
nossos trabalhos.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT – RS) – Senador Paim...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência comunica ao Plenário
que há expediente sobre a mesa, que, nos termos do art. 241 do Regimento Interno, vai à publicação no Diário
do Senado Federal.
É o seguinte o expediente:
REQUERIMENTOS
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REQUERIMENTO N° 73, DE 2015
Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda sobre a compra de anúncios do Banco do Brasil para serem veiculados pela Rede TV!.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda sobre a compra de anúncios do Banco do Brasil para serem veiculados pela Rede TV!:
Qual o valor destinado à compra de anúncios do Banco do Brasil para serem exibidos no programa
Amaury Jr., na Rede TV!, nos anos de 2010 e 2011?
Qual a justificativa apresentada para o direcionamento de recursos para propaganda no referido programa?
Foi a relação de amizade entre a sra. Val Marchiori e o Sr. Aldemir Bendine, ex-presidente do Banco do
Brasil, que viabilizou a efetivação do contrato de propaganda?
Justificação
O jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição de 24 de fevereiro de 2015, publicou matéria intitulada “BB
pagou comercial quando socialite tinha quadro em TV”, mostrando que o Banco do Brasil comprou anúncios
na Rede TV! quando o atual presidente da Petrobras, Aldemir Bendine, comandava a instituição, para serem
exibidos no horário em que a socialite Val Marchiori tinha um quadro no Programa Amaury Jr.. A publicidade
custou R$ 350 mil ao ano e durou apenas enquanto Val Marchiori trabalhou no programa, entre 2010 e 2011.
Ocorre que a relação da sra. Val Marchiori com o ex-presidente do Banco do Brasil já é alvo de investigações que envolvem a concessão de empréstimo em condições irregulares e uma “carona” em voo para uma
viagem oficial feita por Bendine para Buenos Aires em abril de 2010.
Assim, é de fundamental importância que esta Casa, responsável pela fiscalização de atos do Poder Executivo, tenha informações objetivas e transparentes sobre as justificativas, os custos e os beneficiários dessa forma de publicidade.
Sala das Sessões, de fevereiro de 2015. – Senador Cássio Cunha Lima, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 74, DE 2015
Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República sobre voo de jato, a serviço do Banco do Brasil, com destino a Buenos
Aires, no dia 20 de abril de 2010.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República sobre voo de jato, a serviço do Banco do
Brasil, com destino a Buenos Aires, ocorrido no dia 20 de abril de 2010:
Qual o prefixo do avião que realizou o voo acima citado?
Relacionar os horários de partida e de chegada do voo acima citado para os trechos de ida e volta.
Relacionar os nomes dos passageiros e tripulantes desse voo para os trechos de ida e volta.
Justificação
O jornal Folha de S. Paulo, em sua edição de 23 de fevereiro de 2015, publicou matéria intitulada “Bendine levou amiga em missão do BB, diz executivo”, mostrando que o atual presidente da Petrobras, Aldemir Bendine, deu carona para a sra. Val Marchiori e mais dois amigos num jato a serviço do Banco do Brasil na época
em que era presidente do banco.
Essa informação teria sido fornecida pelo ex-vice-presidente do BB, Allan Toledo, em depoimento prestado
ao Ministério Público que apura mau uso de recursos do Banco em função da amizade entre Bendine e Marchiori.
Como o Banco do Brasil informou não ser possível mostrar a lista de passageiros e, ainda, negou, por
meio de sua assessoria, que a sra. Val Marchiori estivesse no jato, o objetivo do requerimento é eliminar a contradição presente nas informações disponíveis.
Sala das Sessões, de fevereiro de 2015. – Senador Cássio Cunha Lima, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão)
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REQUERIMENTO Nº 77, DE 2015
Requeiro, nos termos dos artigos 74 e 75 do Regimento Interno, a constituição de comissão externa do
Senado Federal com o fim de verificar in loco a situação na Venezuela, estabelecer diálogo com membros do
parlamento local, e com interlocutores representativos das oposições e da sociedade civil, bem como, se possível, com as autoridades daquele querido país irmão.
Justificação
A sociedade brasileira vem acompanhando com grande preocupação o processo de agravamento da
crise que se abate sobre a Venezuela, com graves repercussões no plano social, político e econômico naquele
país. Como país vizinho a que nos ligam profundos vínculos de amizade e solidariedade e com o qual partilhamos mais de dois mil km de fronteira, o Brasil não pode silenciar diante da escalada de tensões que podem
resultar em graves prejuízos, alguns, quiçá, irreversíveis para aquela nação amiga.
Como membro pleno do Mercosul, ademais, a Venezuela tem obrigações a cumprir, dentre as quais as
decorrentes da chamada cláusula democrática, prevista no artigo 4º do Protocolo de Ushuaia, que assim define: “no caso de ruptura da ordem democrática em um Estado-parte do presente protocolo, os demais Estados-partes promoverão as consultas pertinentes entre si e com o Estado afetado”.
No âmbito da Unasul, de igual modo, Brasil, Colômbia e Equador receberam mandato durante outro
momento de agravamento da crise venezuelana, em 2014, para cumprir papel de mediação que, infelizmente, não se revelou bem sucedido.
Nas últimas semanas a escalada de tensões tem sido caracterizada pelo aumento da violência e do acirramento de ânimos. No plano politico o acirramento de tensões e a radicalização levaram a prisão do Prefeito
eleito de Caracas, liderança democraticamente eleita.
Por outro lado, na semana passada cumpriu-se o primeiro ano da prisão de Leopoldo Lopez, cuja a voz
esta sendo calada. O mesmo sendo possível dizer em relação a sr. Maria Corina Machado, que teve o mandato
de deputada arbitrariamente cassado, além de responder a vagas alegações de golpismo contra o Presidente
Maduro.
A reação democrática dos países de nosso continente diante do quadro de agravamento a que assistimos, em especial após a morte do jovem manifestante de 14 anos, tragicamente morto por agente policiais
em confronto durante protesto ao regime de Maduro, deve ser mais afirmativa. Nas vezes que o Brasil se manifestou por meio de nossa Chancelaria, o tom foi exageradamente tímido, talvez em função dos vínculos ideológicos e partidários que tem prejudicado a autonomia brasileira, em prejuízo à nossa atuação diplomática.
O Congresso Nacional deve buscar contribuir, na medida da sua possibilidade, para ouvir as forcas políticas e econômicas do país, dotar-se de informações consistentes, e mostrar sua solidariedade com todo o
povo venezuelano.
Este é o momento, com efeito, em que os democratas do Brasil e do mundo inteiro precisam se irmanar
na defesa dos direitos humanos e das liberdades democráticas, condição indispensável para que a sociedade
venezuelana possa enfrentar e vencer a grave crise que se abate sobre nosso querido vizinho. – Senador Ricardo Ferraço, (PMDB/ES).
(Inclua-se em Ordem do Dia oportunamente)
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REQUERIMENTO Nº 80, DE 2015
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, para a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, que vem inovar
nos direitos e empoderamento feminino, bem como seja encaminhado o referido voto no seguinte endereço:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL MATO GROSSO – 2ª Avenida Transversal, S/N – Centro Político Administrativo Cep: 78049-914 – CUIABÁ/MT.
Justificação
Mulheres e homens da advocacia mato-grossense, reunidos no Centro de Eventos Jovelina Maria de Almeida, na cidade de Jaciara no dia 10 de fevereiro de 2015, dialogaram sobre a condição da mulher e da política
de gêneros no âmbito da OAB, no estado de Mato Grosso, na cidade de Jaciara e acordaram medidas inclusivas juntamente ao projeto OAB/MT MULHER, no escopo de ação do OAB/MT 80 ANOS, nos seguintes termos:
– Aprovação da participação de profissionais da advocacia de Jaciara com assento titular no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher da cidade de Jaciara;
– Recomendação para a criação da Comissão do Direito da Mulher na OAB/MT subseção de Jaciara;
– Discutiu-se a decisão do Conselho Federal da OAB em aprovar as cotas de gênero para as eleições
da entidade em 2015 e acordou o engajamento das mulheres e homens profissionais da advocacia
no desenvolvimento do tema, estimulando candidaturas femininas, no percentual mínimo de 30%
das chapas em todos os níveis de disputa da seccional e das subseções no estado de Mato Grosso.
A atitude vanguardista da OAB seccional Mato Grosso é referencia para as demais seccionais se empreenderem na participação feminina em seus órgãos. Parabéns a todos os servidores, advogados e colaboradores
que fizeram e fazem parte da OAB-MT. Parabéns pela excelência em difusão de direitos e respeito às mulheres
e a sociedade.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2015. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(Encaminhe-se)
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ESCLARECIMENTOS
Em relação ao Requerimento nº 71, de 2015, lido anteriormente, a Presidência esclarece que a Proposta
de Emenda à Constituição nº 80, de 2003, constante do Requerimento, encontra-se definitivamente arquivada, nos termos do disposto no § 2º do art. 332, do Regimento Interno.
Em relação ao Requerimento nº 72, de 2015, lido anteriormente, a Presidência esclarece que a Proposta
de Emenda à Constituição nº 58, de 2005, e o Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2006-Complementar,
constantes do Requerimento, encontram-se definitivamente arquivados, nos termos do disposto no § 2º do
art. 332, do Regimento Interno.
Em relação ao Requerimento nº 78, de 2015, lido anteriormente, a Presidência esclarece que a Proposta de Emenda à Constituição nº 47, de 2003; e os Projetos de Lei do Senado nº 391, de 2003; 152, de
2004; e 193, de 2005, constantes do Requerimento, encontram-se definitivamente arquivados, nos termos do
disposto no § 2º do art. 332, do Regimento Interno.
OFÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
Ofício nº 4557/2014
Fortaleza, 3 de dezembro de 2014
Excelentíssimo Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao art. 202, § 5º do Código Eleitoral, o resultado da eleição ao Senado Federal no Estado do Ceará, cujos eleitos receberam 2.314.796 votos nominais, equivalentes a
57,91% dos votos válidos, pela Coligação PMDB/PSC/DEM/PSDC/PRP/PSDB/PR/PTN/PPS, conforme proclamação realizada na 206ª Sessão Ordinária de 22.10.2014 e registrada na Ata Geral das Eleições 2014:
Senador: Tasso Ribeiro Jereissat – PSDB;
1º Suplente: Francisco Feitosa deAlbuquerque Lima – DEM; e,
2º Suplente: Fernando Antonio Mendes Façanha Filho – PSDB
Respeitosamente, – Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale, Presidente.
OFÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO
Ofício nº 36/2014 – CAEG 14
Cuiabá, 19 de dezembro de 2014
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 201, § 5º, do Código Eleitoral e à Resolução TRE-MT nº 1.571, de 18
de dezembro de 2014, tenho a honra de informar a Vossa Excelência o resultado final das Eleições Gerais de
2014 para o cargo de Senador da República, conforme relação anexa.
Ao ensejo, renovo meus protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,– Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Presidente da Comissão Apuradora das Eleições Gerais de 2014 Resolução TRE-MT nº 1.462/2014.
OFÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PERNAMBUCO
Ofício nº 385/2014-SJ
Recife, 19 de dezembro de 2014
Senhor Presidente,
De ordem e anexo ao presente, encaminho a V. Exª Relatório da Totalização – Eleições Gerais 2014, nesta
Unidade da Federação, para fins do art., 202, § 5º, da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral).
Respeitosamente, – Cibele Figueiredo Secretário Judiciário.
COMUNICAÇÕES
Ofício GLDPDT-007/2015
Brasília, 25 de fevereiro de 2015
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentá-lo cordialmente, e, na oportunidade, comunicar que o Partido Trabalhista Brasileiro – PDT, indica O Excelentíssimo Senhor Senador Acir Gurgacz para a Vice-Presidência da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária – CRA.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz Líder do PDT no Senado Federal.
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Ofício GLDPDT-006/2015
Brasília, 25 de fevereiro de 2015
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentá-lo cordialmente, e, na oportunidade, comunicar que o Partido Trabalhista Brasileiro – PDT, indica o Excelentíssimo Senhor Senador Cristóvam Buarque, para presidir a Comissão de
Ciências, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz Líder do PDT no Senado Federal.
A Presidência recebeu da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo os nomes para integrarem as Comissões permanentes desta Casa, nos termos dos Ofícios nºs 3 a 13, de 2015.
Ficam designados os seguintes membros das Comissões:

Marta Suplicy
Gleisi Hoffmann
José Pimentel
Fátima Bezerra
Humberto Costa
Acir Gurgacz
Gleisi Hoffmann
Delcídio do Amaral
Lindbergh Farias
Walter Pinheiro
Reguffe
Telmário Mota
Fátima Bezerra
Angela Portela
Donizeti Nogueira
Cristovam Buarque
Lasier Martins
Paulo Paim
Delcídio do Amaral
Walter Pinheiro
Lasier Martins
Acir Gurgacz
Telmário Mota
Humberto Costa
Paulo Rocha
Marta Suplicy
Regina Sousa
Angela Portela
Paulo Paim
Regina Sousa
Marta Suplicy
Fátima Bezerra
Donizeti Nogueira
Jorge Viana
Donizeti Nogueira
Reguffe
Paulo Rocha
Jorge Viana
Lindbergh Farias
Gleisi Hoffmann
Lasier Martins
Cristovam Buarque
Acir Gurgacz
Donizeti Nogueira

Titulares

CCJ
Senadores

Suplentes
1. Walter Pinheiro
2. Jorge Viana
3. Lindbergh Farias
4. Angela Portela
5. Zezé Perrella
6. Paulo Paim

CAE
Senadores
1. José Pimentel
2. Paulo Rocha
3. Marta Suplicy
4. Humberto Costa
5. Fátima Bezerra
6. Jorge Viana

CE
Senadores
1. Marta Suplicy
2. Regina Sousa
3. José Pimentel
4. Walter Pinheiro
5. Telmário Mota
6. Lindbergh Farias
CI
Senadores
1. Jorge Viana
2. Angela Portela
3. José Pimentel
4. Paulo Rocha
5. Cristovam Buarque
CAS
Senadores
1. Paulo Paim
2. Gleisi Hoffmann
3. José Pimentel
4. Walter Pinheiro
5. Fátima Bezerra
CDH
Senadores
1. Lindbergh Farias
2. Angela Portela
3. Lasier Martins
4. Reguffe
5. Humberto Costa
CMA
Senadores
1. Humberto Costa
2. Regina Sousa
3. Lasier Martins
4.
CRE
Senadores
1. José Pimentel
2. Telmário Mota
3. Delcídio do Amaral
4. Humberto Costa
5. Marta Suplicy
CRA
Senadores
1. Paulo Rocha
2. Lasier Martins
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Zezé Perrella
Delcídio do Amaral
José Pimentel
Paulo Rocha
Humberto Costa
Walter Pinheiro
Cristovam Buarque
Lasier Martins
Walter Pinheiro
Angela Portela
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3.
4.

CDR
Senadores
1. Donizeti Nogueira
2. Regina Sousa
3. Fátima Bezerra
4. Telmário Mota
CCT
Senadores
1. Zezé Perrella
2. Jorge Viana
3. Delcídio do Amaral
4. Telmário Mota

OFÍCIO DO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
– Ofício nº 10 de 2015-CN (Ofício nº 34/2015, na origem) que encaminha, em cumprimento à Lei 11.948/09,
art. 1º, § 6º, e à Lei nº 12.096/09 art. 1º, §8º (Lei 12.453/11), Relatório Gerencial Trimestral do BNDES, referente
ao 4º trimestre de 2014.
É o seguinte o ofício:
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Calendário de tramitação (art. 120, Res. 1 de 2006-CN):
Leitura: 25/02
Até 02/3 prazo para publicação da matéria;
Até 17/3 prazo para apresentação de relatório e projeto de decreto legislativo;
Até 24/3 prazo para apresentação de emendas ao projeto de decreto legislativo; e
Até 31/3 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
PROJETOS DE LEI DO SENADO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 48, DE 2015
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para determinar a atualização periódica do rol de anormalidades do metabolismo rastreadas na triagem neonatal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 10 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
§ 1º O Sistema Único de Saúde (SUS) atualizará periodicamente suas diretrizes, com vistas a expandir o rol de anormalidades do metabolismo a serem rastreadas na forma do inciso III deste artigo.
§ 2º Para a elaboração do rol de que trata o § 1º, a autoridade sanitária observará as evidências científicas sobre os exames de rastreamento disponíveis, bem como os aspectos epidemiológicos, étnicos, sociais, econômicos e éticos.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A finalidade da triagem neonatal por meio do teste do pezinho é o rastreamento de bebês portadores de
doenças genéticas, endócrinas e metabólicas, cujo diagnóstico e tratamento precoces evitam o aparecimento
de sequelas clínicas graves. Trata-se de procedimento simples, que consiste na análise laboratorial de gota de
sangue colhido no calcanhar de recém-nascidos, preferencialmente, entre três a cinco dias de vida.
O exame é muito importante, uma vez que neonatos de aparência saudável podem ser portadores de
doenças graves que, sem o devido tratamento, podem evoluir para o óbito ou para complicações clínicas
permanentes e extremamente graves. Entre elas, destacam-se os distúrbios neurológicos (tremores, crises
convulsivas, coma), as perturbações psiquiátricas (transtornos da cognição e alterações do comportamento),
a baixa estatura, as anomalias do desenvolvimento puberal e a genitália ambígua (pseudo-hermafroditismo
feminino).
No Brasil, o inciso III do art. 10 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), obriga os hospitais, públicos e particulares, a procederem a exames visando ao diagnóstico e terapêutica
de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais.
Nesse contexto, o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) foi instituído pela Portaria nº 822, de
6 de junho de 2001, do Ministério da Saúde. O seu objetivo é definir claramente quais são as doenças a serem
rastreadas, além de gerenciar o desenvolvimento de política pública, com vistas a garantir o adequado diagnóstico e tratamento dos bebês em todo o território brasileiro.
Nessa ocasião, o PNTN determinou que todos os recém-nascidos deveriam fazer o teste do pezinho para
o rastreamento de cinco doenças: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doenças falciformes e outras hemoglobinopatias e fibrose cística. Esse rol de doenças a serem pesquisadas permaneceu inalterado até recentemente, quando a Portaria nº 2.829, de 14 de dezembro de 2012, determinou o rastreamento também para
hiperplasia adrenal congênita e para deficiência de biotinidase.
Em comparação a outros programas de rastreamento, o PNTN apresenta semelhanças ao de países como
a França e a Inglaterra. Este, no entanto, prevê a expansão do seu programa e, já em 2015, os bebês ingleses
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serão submetidos ao rastreamento de nove tipos de doenças. A Alemanha, por sua vez, rastreia catorze doenças nos seus recém-nascidos.
No caso dos Estados Unidos, cada unidade da federação possui a prerrogativa de definir a magnitude
do respectivo programa de triagem neonatal. Em geral, os estados daquele país apresentam, em comum, extenso rol de doenças a serem rastreadas (teste do pezinho expandido), com pequenas diferenças regionais.
Excluindo a pesquisa de doença auditiva e cardiopatia congênita, o Estado de Nova Iorque, por exemplo, faz a
triagem de 53 tipos de doenças, ao passo que o Estado do Alasca, rastreia 45 afecções.
Diante do exemplo norte-americano, acreditamos ser nosso dever estimular as autoridades sanitárias brasileiras a atualizarem periodicamente as diretrizes do PNTN, de forma que se expanda – conforme as evidências científicas e os recursos disponíveis – o rol de anormalidades do metabolismo a serem
pesquisadas.
Portanto, diante da necessidade de ampliar os cuidados prestados aos recém-nascidos no Brasil, espero
contar com o apoio de meus Pares para a aprovação do projeto de lei que ora submeto à apreciação do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
Título II
Dos Direitos Fundamentais
Capítulo I
Do Direito à Vida e à Saúde
Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:
I – manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos;
II – identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão
digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente;
III – proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais;
IV – fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e
do desenvolvimento do neonato;
V – manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.
Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro
Portaria GM/MS n.º 822/GM Em 06 de junho de 2001
O Ministro de Estado da Saúde no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no inciso III do Artigo 10 da Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990, que estabelece
a obrigatoriedade de que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos
e particulares, procedam a exames visando o diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do
recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais;
Considerando a necessidade de definir, claramente, a que exames para detecção de anormalidades no
metabolismo do recém-nascido se refere o texto legal supramencionado, com o propósito de, ao nominá-los,
permitir o desenvolvimento de uma política mais adequada de controle e avaliação sobre o processo e de garantir que os exames sejam efetivamente realizados;
Considerando a Portaria GM/MS nº 22, de 15 de janeiro de 1992, que trata do Programa de Diagnóstico
Precoce do Hipotireoidismo Congênito e Fenilcetonúria;
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Considerando a necessidade de ampliar o acesso à Triagem Neonatal no País e buscar a cobertura de
100% dos recém-nascidos vivos, cumprindo assim os princípios de eqüidade, universalidade e integralidade
que devem pautar as ações de saúde;
Considerando a necessidade de definir e ampliar a gama de doenças congênitas a serem, prioritariamente, incluídas na Triagem Neonatal no País e que isso seja feito dentro de rigorosos critérios técnicos que
levem em conta, entre outros aspectos, a sua freqüência na população, possibilidade de tratamento e benefícios gerados à saúde pública;
Considerando a diversidade das doenças existentes e a necessidade de definir critérios de eleição daquelas que devam ser inseridas num programa de triagem neonatal de características nacionais, como o fato
de não apresentarem manifestações clínicas precoces, permitirem a detecção precoce por meio de testes seguros e confiáveis, serem amenizáveis mediante tratamento, serem passíveis de administração em programas
com logística definida de acompanhamento dos casos – da detecção precoce, diagnóstico definitivo, acompanhamento clínico e tratamento e, por fim, terem uma relação custo-benefício economicamente viável e socialmente aceitável;
Considerando a necessidade de complementar as medidas já adotadas pelo Ministério da Saúde no
sentido de uniformizar o atendimento, incrementar o custeio e estimular, em parceria com os estados, Distrito
Federal e municípios, a implantação de um Programa Nacional de Triagem Neonatal;
Considerando a necessidade de prosseguir e incrementar as políticas de estímulo e aprimoramento da
Triagem Neonatal no Brasil e de adotar medidas que possibilitem o avanço de sua organização e regulação e
que isso tenha por base a implantação de Serviços de Referência em Triagem Neonatal / Acompanhamento e
Tratamento de Doenças Congênitas;
Considerando que estes Serviços devem ser implantados e se constituir em instrumentos ordenadores e
orientadores da atenção à saúde e estabelecer ações que integrem todos os níveis desta assistência, definam
mecanismos de regulação e criem os fluxos de referência e contra-referência que garantam o adequado atendimento, integral e integrado, ao recém-nascido, e
Considerando a necessidade de ampliar as medidas e os esforços para que se criem os meios capazes de
produzir a redução da morbi-mortalidadade relacionadas às patologias congênitas no Brasil, resolve:
Art. 1º Instituir, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Triagem Neonatal / PNTN.
§ 1º O Programa ora instituído deve ser executado de forma articulada pelo Ministério da Saúde e pelas
Secretarias de Saúde dos estados, Distrito Federal e municípios e tem por objetivo o desenvolvimento de ações
de triagem neonatal em fase pré-sintomática, acompanhamento e tratamento das doenças congênitas detectadas inseridas no Programa em todos os nascidos-vivos, promovendo o acesso, o incremento da qualidade
e da capacidade instalada dos laboratórios especializados e serviços de atendimento, bem como organizar e
regular o conjunto destas ações de saúde;
§ 2º O Programa Nacional de Triagem Neonatal se ocupará da triagem com detecção dos casos suspeitos, confirmação diagnóstica, acompanhamento e tratamento dos casos identificados nas seguintes doenças
congênitas, de acordo com a respectiva Fase de Implantação do Programa:
a – Fenilcetonúria;
b – Hipotireoidismo Congênito;
c – Doenças Falciformes e outras Hemoglobinopatias;
d – Fibrose Cística.
§ 3º Em virtude dos diferentes níveis de organização das redes assistenciais existentes nos estados e no
Distrito Federal, da variação percentual de cobertura dos nascidos-vivos da atual triagem neonatal e da diversidade das características populacionais existentes no País, o Programa Nacional de Triagem Neonatal será implantado em fases, estabelecidas neste ato.
Art. 2º Estabelecer as seguintes Fases de Implantação do Programa Nacional de Triagem Neonatal:
– Fase I – Fenilcetonúria e Hipotireoidismo Congênito
Compreende a realização de triagem neonatal para fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito, com a
detecção dos casos suspeitos, confirmação diagnóstica, acompanhamento e tratamento dos casos identificados. Os estados e o Distrito Federal deverão garantir a execução de todas as etapas do processo, devendo, para
tanto, organizar uma Rede de Coleta de material para exame (envolvendo os municípios) e organizar/cadastrar
o(s) Serviço(s) Tipo I de Referência em Triagem Neonatal/Acompanhamento e Tratamento de Doenças Congênitas que garantam a realização da triagem, a confirmação diagnóstica e ainda o adequado acompanhamento
e tratamento dos pacientes triados;
– Fase II – Fenilcetonúria e Hipotireoidismo Congênito + Doenças Falciformes e outras Hemoglobinopatias
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Compreende a realização de triagem neonatal para fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doenças
falciformes e outras hemoglobinopatias, com a detecção dos casos suspeitos, confirmação diagnóstica, acompanhamento e tratamentos dos casos identificados. Os estados e o Distrito Federal deverão garantir a execução
de todas as etapas do processo, devendo, para tanto, utilizar a rede de coleta organizada/definida na Fase I e
organizar/cadastrar o(s) Serviço(s) Tipo II de Referência em Triagem Neonatal/Acompanhamento e Tratamento
de Doenças Congênitas que garantam a realização da triagem, a confirmação diagnóstica e ainda o adequado
acompanhamento e tratamento dos pacientes triados;
– Fase III – Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Doenças Falciformes e outras Hemoglobinopatias
+ Fibrose Cística
Compreende a realização de triagem neonatal para fenicetonúria, hipotireoidismo congênito, doenças falciformes, outras hemoglobinopatias e fibrose cística com a detecção dos casos suspeitos, confirmação
diagnóstica, acompanhamento e tratamento dos casos identificados. Os estados e o Distrito Federal deverão
garantir a execução de todas as etapas do processo, devendo, para tanto, utilizar a rede de coleta organizada
na Fase I e organizar/cadastrar o(s) Serviço(s) Tipo III de Referência em Triagem Neonatal/Acompanhamento e
Tratamento de Doenças Congênitas que garantam a realização da triagem, a confirmação diagnóstica e ainda
o adequado acompanhamento e tratamento dos pacientes triados.
Art. 3º Estabelecer, na forma do Anexo I desta Portaria e em conformidade com as respectivas condições
de gestão e a divisão de responsabilidades definida na Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS-SUS
01/2001, as competências e atribuições relativas à implantação/gestão do Programa Nacional de Triagem Neonatal de cada nível de gestão do Sistema Único de Saúde.
Art. 4º Estabelecer, na forma do Anexo II desta Portaria, os critérios/exigências a serem cumpridas pelos
estados e pelo Distrito Federal para habilitação nas Fases de Implantação do Programa Nacional de Triagem
Neonatal definidas no Artigo 2° desta Portaria.
Art. 5º Determinar às Secretarias de Saúde dos estados, Distrito Federal e dos municípios, de acordo com
seu nível de responsabilidade no Programa, que organizem Redes Estaduais de Triagem Neonatal que serão
integradas por:
a – Postos de Coleta;
b – Serviços de Referência em Triagem Neonatal/ Acompanhamento e Tratamento de Doenças Congênitas Tipo I, II ou III;
§ 1º Compete aos municípios a organização/estruturação/ cadastramento de tantos postos de coleta
quantos forem necessários para a adequada cobertura e acesso de suas respectivas populações, sendo obrigatória a implantação de pelo menos 01 (um) Posto de Coleta por município (municípios em que ocorram partos),
em conformidade com o estabelecido no Anexo III desta Portaria;
§ 2º Compete aos estados e ao Distrito Federal a organização das Redes Estaduais de Triagem Neonatal,
designando um Coordenador Estadual do Programa Nacional de Triagem Neonatal, articulando os Postos de
Coleta Municipais com o(s) Serviço(s) de Referência, os fluxos de exames, a referência e contra-referência dos
pacientes triados;
§ 3º Compete, ainda, aos estados e ao Distrito Federal a organização/estruturação/cadastramento de
Serviço(s) de Referência em Triagem Neonatal/Acompanhamento e Tratamento de Doenças Congênitas, de
acordo com a Fase de implantação do Programa, respectivamente de Tipo I, II ou III, que estejam aptos a realizar a triagem, a confirmação diagnóstica, o acompanhamento e tratamento das doenças triadas na Fase de
Implantação do Programa em que o estado estiver, em conformidade com o estabelecido no Anexo IIIdesta
Portaria, sendo obrigatória a implantação de pelo menos 01 (um) Serviço de Referência por estado no tipo
adequado à sua Fase de Implantação do Programa.
Art. 6º Aprovar, na forma do Anexo III desta Portaria, as Normas de Funcionamento e Cadastramento de
Postos de Coleta e de Serviços de Referência em Triagem Neonatal/Acompanhamento e Tratamento de Doenças Congênitas.
Art. 7º Estabelecer que os estados e o Distrito Federal, para que possam executar as atividades previstas no Programa Nacional de Triagem Neonatal, deverão se habilitar, pelo menos, na Fase I de Implantação do
Programa, até o último dia útil da competência agosto/2001.
Art. 8º Excluir, da Tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS, a contar da competência
setembro/2001, o procedimento de código 11.052.11-2 – Teste de Triagem Neonatal (TSH e Fenilalanina).
Art. 9º Incluir, na Tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS, a contar da competência
setembro/2001, os seguintes procedimentos:
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§ 1º A Secretaria de Assistência à Saúde/SAS definirá, em ato próprio, os serviços/classificação a que estarão vinculados os procedimentos ora incluídos, suas compatibilidades, instruções de realização e cobrança
bem como outras orientações necessárias a sua plena implementação;
§ 2º Os procedimentos ora incluídos somente poderão ser realizados/cobrados por aqueles serviços habilitados para tal, de acordo com a Fase de Implantação do Programa em que o estado estiver, em conformidade com as normas complementares a esta Portaria a serem publicadas em ato da Secretaria de Assistência
à Saúde/SAS.
Art. 10 Definir recursos financeiros a serem destinados ao financiamento das atividades estabelecidas nesta
Portaria no montante de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), sendo que destes, R$ 11.000.000,00
(onze milhões de reais) correspondem a recursos adicionais aos atualmente despendidos na Triagem Neonatal.
§ 1° Os recursos adicionais de que trata o caput deste Artigo serão disponibilizados pelo Fundo de Ações
Estratégicas e Compensação – FAEC, sendo que sua incorporação aos tetos financeiros dos estados ocorrerá na
medida em que estes se habilitarem nas respectivas Fases de Implantação do Programa Nacional de Triagem
Neonatal, em conformidade com o estabelecido nesta Portaria.
§ 2° Os recursos orçamentários de que trata esta Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério
da Saúde, devendo onerar os Programas de Trabalho:
10.302.0023.4306 – Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar em regime de Gestão Plena
do Sistema Único de Saúde – SUS;
10.302.0023.4307 – Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar prestado pela Rede Cadastrada
no Sistema Único de Saúde – SUS.
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Art. 11 Determinar que a Secretaria de Assistência à Saúde elabore e publique o Manual de Normas Técnicas e Rotinas Operacionais do Programa Nacional de Triagem Neonatal e adote as demais medidas necessárias ao fiel cumprimento do disposto nesta Portaria, definindo, se for o caso, a inclusão/alteração de procedimentos/medicamentos nas Tabelas do SIA/SUS e SIH/SUS, pertinentes à adequada assistência aos pacientes,
determinação extensiva às disposições constantes deste ato.
Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar da competência setembro/2001.
JOSÉ SERRA
Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro
PORTARIA Nº 2.829, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012
Inclui a Fase IV no Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), instituído pela Portaria nº
822/GM/MS, de 6 de junho de 2001.
O Ministro de Estado da Saúde, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo
único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 822/GM/MS, de 6 de junho de 2001, que institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), estabelecendo as Fases I, II e III do Programa;
Considerando a necessidade de ampliar o acesso à triagem neonatal para detecção de outras doenças e
os estudos científicos nacionais e internacionais recomendando a triagem neonatal em caráter universal para
hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase;
Considerando estudos nacionais justificando a importância epidemiológica e a avaliação do custo-benefício para o tratamento precoce da hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase;
Considerando as recomendações de Grupos de Assessoramento Técnico para o estabelecimento de critérios e normas técnicas para a triagem de recém-nascidos com hiperplasia adrenal congênita e a deficiência
de biotinidase; e
Considerando a necessidade de estender e aprimorar os benefícios da triagem neonatal utilizando os
serviços instituídos pelo PNTN, resolve:
Art. 1º Fica instituída a Fase IV do PNTN para inclusão da triagem neonatal para hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase.
Parágrafo único. A Fase IV de habilitação compreende a realização de procedimentos em triagem neonatal para fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose
cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase, visando à detecção precoce dos casos suspeitos, confirmação diagnóstica, acompanhamento e tratamento dos casos identificados.
Art. 2º Ficam definidos recursos financeiros a serem destinados ao financiamento do Programa Nacional
de Triagem Neonatal, incluídas as novas atividades estabelecidas nos Anexos I e II a esta Portaria, no montante
de R$ 51.019.840,59 (cinquenta e um milhões, dezenove mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e nove
centavos), conforme Anexo III.
§ 1° Os recursos adicionais de que trata o caput deste Artigo serão disponibilizados pelo Fundo de Ações
Estratégicas e Compensação (FAEC), após apuração nos Bancos de Dados dos Sistemas de Informações Ambulatoriais e Hospitalares.
§ 2° Os recursos adicionais dos procedimentos de que trata esta Portaria permanecerão por um período de 6 (seis) meses, no Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) para formação de série histórica
necessária à sua agregação ao Componente do Limite Financeiro da Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar, dos Estados e do Distrito Federal.
§ 3° Estes recursos serão adicionados aos atualmente despendidos para custeio no âmbito do Programa
Nacional de Triagem Neonatal, no montante de R$ 52.177.777,10 (cinquenta e dois milhões, cento e setenta e
sete mil, setecentos e setenta e sete reais e dez centavos), valores apurados nos Sistemas de Informações Ambulatoriais, com a série histórica de janeiro a dezembro de 2011, conforme Anexo IV.
Art. 3º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585 – Atenção à Saúde da População
para Procedimentos de Média e Alta Complexidade.
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Art. 4º Ficam estabelecidos critérios e exigências para habilitação na Fase IV do PNTN, conforme anexo
I a esta Portaria.
Parágrafo único. A habilitação dos Estados e Distrito Federal na Fase IV e cadastramentos dos Serviços de
Referência em Triagem Neonatal (SRTN) nesta nova fase deverão seguir as orientações estabelecidas na Portaria
822, conforme seus critérios para mudança das Fases I, II e III, de acordo com seus Anexos II e III a esta Portaria.
Art. 5º As normas para funcionamento e cadastramento de Serviços de Referência em Triagem Neonatal/
Acompanhamento e tratamento de doenças, estabelecidas no Anexo II a esta Portaria.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2013.
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
ANEXO I
PROGRAMA NACIONAL DE TRIAGEM NEONATAL
CRITÉRIOS E EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO NA FASE IV
Para se habilitarem na Fase IV de Implantação do Programa Nacional de Triagem Neonatal, os Estados
e o Distrito Federal deverão enviar à Secretaria de Atenção à Saúde um oficio com a solicitação de habilitação
na Fase IV, que deverá ser instruído com:
1.Informar a data da habilitação na Fase III;
2.Informar o nome do Coordenador Estadual do Programa Nacional de Triagem Neonatal;
3.Anexar o compromisso formal, firmado pelo Secretário da Saúde, de que o Estado buscará a cobertura de 100% de seus nascidos-vivos, no que diz respeito à triagem neonatal da fenilcetonúria, hipotireoidismo
congênito, doenças falciforme, outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase, bem como a garantia da confirmação diagnóstica, acompanhamento e tratamento
dos pacientes triados com estas doenças congênitas;
4.Informar a composição da rede: nome do Serviço de Referência em Triagem Neonatal (SRTN), do Laboratório Especializado em Triagem Neonatal e da Rede Complementar (Ambulatório(s) Especializado(s) para
acompanhamento de pacientes com as doenças
previstas no escopo do Programa, do Hospital de retaguarda para internação, inclusive em UTI quando
necessário, Laboratório que realiza exames não disponíveis no SRTN, etc.);
5.Documentação exigida no Roteiro de Cadastramento de SRTN no PNTN: certificados, declarações, título de especialização, contratos de prestação de serviço;
6.Identificar, organizar e enviar à SAS a documentação necessária para cadastramento do(s) Serviço(s)
de Referência em Triagem Neonatal Acompanhamento e Tratamento de Doenças Congênitas, de acordo com
as Normas de Funcionamento e Cadastramento de Serviço de Referência em Triagem Neonatal/Acompanhamento e Tratamento de Doenças Congênitas Tipo IV, estabelecidas no Anexo II da Portaria nº 822/GM/MS, para
as fases I, II e III – representada no Roteiro de Cadastramento de SRTN;
7.Informar que a Rede de Unidades de Coleta organizada/cadastrada no Estado, está em conformidade
com as Normas de Funcionamento e Cadastramento estabelecidas no Anexo III da Portaria nº 822/GM/MS, a
mesma Rede informada na habilitação das Fases I, II e III;
ANEXO II
NORMAS PARA FUNCIONAMENTO E CADASTRAMENTO DE SERVIÇOS DE REFERÊNCIA
EM TRIAGEM NEONATAL/ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CONGÊNITAS
1. – Exigências para Cadastramento de Serviços de Referência em Triagem Neonatal/Acompanhamento
e Tratamento de Doenças Congênitas – tipo IV (Fase IV de habilitação):
1.1 – Exigências Gerais:
1.1.2 – Tipos de Serviço de Referência em Triagem Neonatal, Acompanhamento e Tratamento de Doenças Congênitas:
– Serviço de Referência em Triagem Neonatal/Acompanhamento e Tratamento de Doenças Congênitas
Tipo IV – Unidade que disponha de equipe multiprofissional especializada nos atendimentos ao recém-nascido
triado para Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Doenças Falciformes e outras hemoglobinopatias, Fibrose Cística, Hiperplasia Adrenal Congênita e Deficiência de Biotinidase. A realização dos exames de triagem
e confirmação diagnóstica deverão ser realizadas em laboratório especializado, próprio ou terceirizado, apto
à realização destes exames e em conformidade com estabelecido neste Anexo.
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Obs.: Somente poderão cadastrar Serviços de Referência em Triagem Neonatal/Acompanhamento e
Tratamento de Doenças Congênitas de tipo IV aqueles Estados que cumprirem as condições exigidas no âmbito do PNTN para detecção precoce dos casos suspeitos, confirmação diagnóstica, acompanhamento e tratamento dos casos identificados para todas doenças incluídas no escopo do Programa, dada ser esta a fase mais
avançada do Programa.
1.2 – Exigências Específicas:
1.2.1 – Laboratório Especializado em Triagem Neonatal:
Serviço de Referência Tipo IV – o laboratório deverá cumprir as exigências de funcionamento e cadastramento estabelecidas nesta Portaria, inserir-se no Programa Nacional de Triagem Neonatal cumprindo suas
atribuições e obrigações e ser capaz de realizar exames de triagem e confirmação diagnóstica para Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Doenças Falciformes, outras hemoglobinopatias, Fibrose Cística, Hiperplasia
Adrenal Congênita e Deficiência de Biotinidase. Deverá ser apto a realizar, por biologia molecular, os exames
confirmatórios das doenças falciformes, outras hemoglobinopatias, Fibrose Cística, Hiperplasia Adrenal Congênita e Deficiência de Biotinidase.
1.2.2 – Laboratório – Biologia Molecular:
Os Serviços de Referência em Triagem Neonatal/Acompanhamento e Tratamento de Doenças Congênitas de Tipo II, III e IV deverão contar com Laboratório apto a realizar os testes de detecção de mutações de
Doenças Falciformes, outras hemoglobinopatias, Fibrose Cística, Hiperplasia Adrenal Congênita e Deficiência
de Biotinidase. Este Laboratório poderá ser próprio do Serviço de Referência, do Laboratório Especializado em
Triagem Neonatal terceirizado ou ainda outro laboratório contratado/conveniado especificamente para realizar os testes de biologia molecular. Em qualquer destas hipóteses, o laboratório de biologia molecular deverá
cumprir todas as especificações já descritas para Laboratório Especializado em Triagem Neonatal.
1.2.3 – Ambulatório Multidisciplinar Especializado:
Serviço de Referência Tipo IV – Ambulatório Multidisciplinar Especializado capaz de realizar a orientação
familiar, o acompanhamento e tratamento dos pacientes triados em Fenilcetonúria, Hipotireodismo Congênito,
Doenças Falciformes, outras hemoglobinopatias, Fibrose Cística, Hiperplasia Adrenal Congênita e Deficiência de
Biotinidase. Deverá contar, adicionalmente, com uma rede de serviços complementares. No caso das doenças
falciformes e outras hemoglobinopataias, poderá manter um acordo operacional com outros serviços (como
Hemocentros, por exemplo) para o acompanhamento/tratamento destas doenças. Esta mesma situação é válida para a fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase.
1.2.3.1 – Rotinas de funcionamento e atendimento:
– Hiperplasia Adrenal Congênita
Os pacientes com Hiperplasia Adrenal Congênita terão o primeiro Acompanhamento Multidisciplinar em
Triagem Neonatal (AMTN) com: médico endocrinologista, psicólogo e assistente social. Receberão orientação
sobre o diagnóstico, terapêutica e aconselhamento genético específico para a patologia quanto ao risco de
recorrência, quando necessário. A continuidade do atendimento seguirá o protocolo e diretrizes terapêuticas
para tratamento da Hiperplasia Adrenal Congênita.
– Deficiência de Biotinidase
Os pacientes com Deficiência de Biotinidase terão o primeiro Acompanhamento Multidisciplinar em
Triagem Neonatal (AMTN) com: médico pediatra, psicólogo e assistente social. Receberão orientação sobre
o diagnóstico, terapêutica e aconselhamento genético específico para a patologia quanto ao risco de recorrência, quando necessário. A continuidade do atendimento seguirá o protocolo e diretrizes terapêuticas para
tratamento da Deficiência de Biotinidase.
1.2.4 – Sistema de Registro e Informações Automatizado:
1.2.4.1 – Descrição Geral:
O Serviço de Referência – Tipo I, II, III ou IV, deverá manter registro e controle dos trabalhos e dos resultados, incluindo as amostras, folhas de leitura e documentação originais, por um período de no mínimo 5 (cinco)
anos. Para isto deverá dispor de um sistema informatizado de controle de todas as atividades do Serviço, dando
agilidade aos procedimentos, rastreabilidade das informações, e segurança na transcrição e emissão de laudos
automáticos. Além disso, deverá dispor de facilidades de comunicação de dados para troca de informações.
1.2.5 – Rede Assistencial Complementar:
Os Serviços de Referência em Triagem Neonatal, Acompanhamento e Tratamento de Doenças Congênitas
de Tipo I, II, III e IV devem contar, segundo suas necessidades e de acordo com as doenças triadas/acompanhadas/tratadas relativas a seu Tipo e à Fase de Implantação do Programa em que o Estado esteja habilitado, com
uma rede assistencial complementar. Esta rede tem o objetivo de garantir o atendimento integral e integrado
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aos pacientes triados no Serviço de Referência e de garantir o acesso dos pacientes a procedimentos não disponíveis no Serviço de Referência.
1.2.5.1 – Composição da Rede Hospitalar de Retaguarda:
– Rede Hospitalar de retaguarda credenciada para o atendimento emergencial, internamento e UTI para
pacientes portadores de Doenças Falciformes, Hemoglobinopatias, Fibrose Cística, Hiperplasia Adrenal Congênita e Deficiência de Biotinidase – O Hospital de referência deverá ser um Hospital Geral/Especializado, com
UTI infantil e de adulto, serviço de emergência e internação.
ANEXO III
PROJEÇÃO DE SUPLEMENTO ORÇAMENTÁRIO, SEGUNDO PREVISÃO
DE PRODUÇÃO LABORATORIAL E AMBULATORIAL DOS ESTADOS PARA 2013
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ANEXO IV
SÉRIE HISTÓRICA PNTN – REGISTRO DE PRODUÇÃO LABORATORIAL
E AMBULATORIAL, POR ESTADO (SIASUS, 2011)

(À Comissão de Assuntos Sociais; em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 49, DE 2015
Institui a Política Nacional do Livro e regulação de preços.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Diretrizes Gerais
Art. 1º. – Esta lei institui a política nacional de fixação do preço do Livro em todos os seus formatos, tendo por objetivos e diretrizes:
I – Fomentar o livro como bem cultural;
II – Garantir que sua oferta seja acessível ao grande público pelo estímulo à leitura, pluralidade de
pontos de venda e maior disponibilidade do bem em todo o território nacional;
III – Garantir igualdade de condições ao empreendedor livreiro;
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IV – Estabelecer a fixação de preço de venda do livro ao consumidor final, visando assegurar ampla
oferta de exemplares e pontos de venda, fixando preço único para sua comercialização;
V – Permitir o exercício da livre concorrência e coibir o abuso de poder econômico, dominação de
mercado, aumento arbitrário de lucros e a proteção ao consumidor.
Art. 2º. – Para efeito desta Lei entender-se-á por:
I – Livro impresso: obra contendo texto e/ou ilustrações, formando volume autônomo, com conteúdo histórico ou estórico ou informativo e/ou cultural, provido de capa com identificação da obra,
autor e editora.
II – Livro eletrônico: Obra literária com as mesmas características do item anterior, exceção feita ao
fato de não ser impressa, mas comercializada por meio eletrônico.
III – Editora: Pessoa física ou jurídica que produz e confecciona o livro com objetivo comercial.
IV – Distribuidor: prestador de serviços vinculados ao editor com escopo à distribuição de obras literárias aos livreiros ou varejistas.
V – Livreiro: Comerciante que adquire obras literárias da editora para venda a varejo em sede física
ou por meio do e-comerce.
VI – Autor: Pessoa física que concebe a obra literária, com objetivo em transformá-la em livro ou livro
eletrônico ou, ainda, por plataforma digital.
CAPÍTULO II
Da Comercialização do Livro
Art. 3°. – Todo livro, sob edição nacional ou importada, receberá da editora precificação única por prazo
determinado de 1 (um) ano, a partir de seu lançamento ou importação.
Art. 4°. – A pessoa física ou jurídica que compor, editar, reeditar ou importar livros destinados à sua comercialização, deverá fixar para eles, por meio eletrônico e público, o preço de venda ao consumidor final, que
será referido como preço de capa.
§ 1º A fixação do preço deverá ser estabelecida para a unidade constituída pelo livro e quando sua comercialização for agregada a outro item, far-se-á a discriminação dos preços individualizados com observância
de todos os preceitos estabelecidos nesta lei.
§ 2º Sem prejuízo do estabelecido no parágrafo anterior, a venda conjunta do livro com outro produto(s)
ou serviço(s), será(ão) realizada(s), observando-se o preço fixado para o livro somado ao preço do produto ou
serviço acessório.
§ 3º O preço de cada obra deverá constar de lista pública eletrônica, de emissão das editoras e/ou importadoras, devendo servir de referência para os livreiros e revendedores em todo território nacional.
§ 4º Sob pena de multa, a editora ou a importadora deverão manter os registros e controles necessários
para comprovação do disposto no parágrafo anterior.
§ 5º A edição privada ou autônoma, exigirá do autor a disponibilização eletrônica ao público de dados,
informações e preço da obra ao consumidor final, de conformidade com esta lei.
§ 6º. O editor e o importador deverão atribuir, por sua rede de vendas ou distribuição, o catálogo ou lista
de preços dos livros de seu fundo editorial.
§ 7º. Será de obrigação do editor a divulgação dos preços ao público de todo seu catálogo editorial disponível em sua unidade ou rede.
§ 8º. Idêntica obrigação terá o livreiro que comercialize livros impressos ou eletrônicos pela rede mundial de computadores.
Art. 5º Com referência à precificação, as coleções ou conjunto de livros devidamente identificados receberão idêntico tratamento da obra individual, mas poderão ser comercializadas pela editora ou importadora
por preço inferior ao que resultaria da soma dos preços de cada um dos títulos que integram tais coleções.
Parágrafo único. As coleções ou conjunto de obras deverão constar nas listas de precificação ao consumidor final, sob o código “coleção”.
Art. 6º O preço de capa do livro ao consumidor final será estabelecido pela editora ou importadora com
majoração entre 90% e 100% do preço da efetiva aquisição pela livraria.
§ 1º. Os valores e condições de comercialização do livro para os livreiros, distribuidores e revendedores
deverão obedecer às regras e princípios norteadores da Lei n°. 12.529, de 30 de novembro de 2.011.
§ 2º. Os livros em língua portuguesa importados concorrerão com os seus similares nacionais em igualdade de condições e preço, ainda que tenham sido exportados e reimportados.
§ 3º. As modificações de preços de livros deverão ser comunicadas aos livreiros com antecedência mínima da 30 (trinta) dias.
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§ 4º. As disposições de comercialização elencadas no caput deste artigo não se aplicam às vendas efetuadas diretamente por editoras, à União Federal, Estados, Distrito Federal e Municípios ou em feiras de livros.
Art. 7º Ao livreiro, distribuidor ou revendedor permitir-se-á a livre fixação do preço de venda do livro ao
consumidor final decorrido o prazo estabelecido no artigo segundo desta lei, a contar data do respectivo depósito legal da edição, reedição ou da disponibilização do desembaraço da importação do livro.
§ 1º A re-edição ou a reimportação de obras implica em nova contagem do prazo de precificação pelo
editor ou pelo importador.
§ 2º A partir da segunda edição ou importação, o prazo de permanência de fixação do preço do livro
será reduzido para 6 (seis) meses.
Art. 8º A verificação do prazo a que aludem os artigos 4° e 5º desta lei far-se-á de acordo com as seguintes diretrizes:
I – A edição ou re-edição de obra terá como termo a quo o mês e o ano do depósito legal da respectiva edição ou re-edição perante à Biblioteca Nacional;
II – A importação de obras literárias terá como termo a quo o registro da declaração de importação.
Art. 9°. – Caberá ao PROCON e à secretaria de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda,
a fiscalização quanto à adequada comercialização do livro pela Editora e/ou importadora, de modo a garantir
tratamento isonômico aos comerciantes, impedir o aumento arbitrário de lucros, a concentração de capital e
outras infrações à ordem econômica, tal como definidas na lei n°. 12.259 de 30 de novembro de 2011.
Art. 10. Estão isentas da precificação:
I – As obras raras, antigas, usadas ou esgotadas;
II – Obras fora de catálogos das Editoras ou Importadoras;
III – Obras destinadas à colecionadores, cuja edição seja limitada ao número máximo de 100 (cem)
exemplares;
IV – Obras destinadas à instituições, entidades que possuam subsídio público.
CAPÍTULO III
Da Difusão do Livro
Art. 11 – Caberá ao Poder Executivo da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal criar e
executar, isolada ou conjuntamente, projetos de acesso ao livro e incentivo à leitura, ampliar os já existentes e
implementar as seguintes ações em território nacional:
I – criar parcerias, para o desenvolvimento de programas de incentivo à leitura, com a participação
de entidades públicas e privadas;
II – estimular a criação e execução de projetos voltados para o estímulo e a consolidação do hábito
de leitura, mediante:
a) revisar e ampliar o processo de alfabetização e leitura de textos de literatura nas escolas;
b) introduzir a hora de leitura diária nas escolas;
c) exigir pelos sistemas de ensino, para efeito de autorização de escolas, de acervo mínimo de livros
para as bibliotecas escolares;
III – instituir programas, em bases regulares, para a exportação e venda de livros brasileiros em feiras
e eventos internacionais;
IV – estabelecer tarifa postal preferencial, reduzida, para o livro brasileiro;
V – criar cursos de capacitação do trabalho editorial, gráfico e livreiro.
CAPÍTULO IV
Das Infrações
Art. 12. – Constituem infrações à precificação estabelecida nesta lei, e à ordem econômica, independente de dolo, os atos, sob qualquer forma manifestados, que tenham por escopo, direto ou indireto, produzir os
seguintes efeitos, ainda que não venham a ser efetivamente alcançados:
I – praticar a editora ou importadora tratamento não isonômico ao comerciante livreiro, ao atacadista ou ao distribuidor no que tange o preço de venda e demais condições de pagamento de obras
editoriais independentemente da demanda, acordando, combinando, manipulando preços diferenciados para determinado e específico consumidor intermediário;
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II – deixar a editora ou importadora de realizar listagem pública e permanente do preço de capa de
qualquer uma de suas obras, para ser objeto de consulta pública pelo consumidor final.
III – Oferecer o comerciante, atacadista ou distribuidor, independente de sua natureza jurídica ou
nacionalidade, ao consumidor final, obras literárias individuais, ou conjugadas com outros produtos
e serviços, a preços inferiores aquele estabelecido como preço de capa pela editora, ou ofertando
gratuitamente outro produto ou serviço, como meio de desestabilização de mercado, concentração
de capital e formação de oligopólio;
IV – Utilizar-se de estratégias mercadológicas o comerciante, distribuidor ou atacadista, independente de sua natureza jurídica ou nacionalidade, para ofertar ao consumidor final, obras literárias como
brinde de outros produtos e serviços, sem considerar o preço de capa estabelecido pelas editoras,
ou atribuir valor simbólico ao produto ou ao serviço associado à obra literária, distinto de sua real
valia ou produto ou o serviço, ou ambos, oferecido(s) conjuntamente com a obra literária.
V – Utilizar-se o editor, o importador, o comerciante, o atacadista ou o distribuidor de qualquer artifício, ainda que não descrito nos incisos anteriores para limitar, falsear ou, de qualquer forma, prejudicar a livre concorrência ou o livre empreendedorismo, forçar a dominação de mercado por meios
não ortodoxos, aumentar arbitrariamente os lucros, ou exercer de forma abusiva posição dominante.
VI – Exceção feita ao consumidor intermediário inadimplente ou com restrições, preterir, sob qualquer forma, o editor ou importador ao comerciante intermediário, por conta do diminuto volume de
demanda, distância ou status comercial, deixando de comercializar, retardando a negociação ou a entrega de produtos ou deixando de oferecer facilidades comerciais estabelecidas para outros clientes.
CAPÍTULO V
Da Fiscalização, Controle e Penalidades
Art. 13. – Caberá ao PROCON dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, no âmbito de suas atribuições, a fiscalização e o controle quanto ao cumprimento da presente lei, cabendo-lhes ainda, sem prejuízo da
disposição do artigo 5°, XXXV da Carta Constitucional, processar e julgar as infrações, bem assim aplicar aos
infratores as penalidades previstas de multa pecuniária, de acordo com os seguintes critérios:
§ 1°. – As infrações e penalidades previstas nos artigos 36 a 45 da Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011
poderão ser aplicadas cumulativamente às sanções aqui previstas, quando fato jurídico previsto no capítulo IV
desta legislação adequar-se de forma concomitante à conduta infracional prevista na legislação referida, para
possibilitar a aplicação simultânea e cumulativa da reprimenda estabelecida em ambos textos de lei.
§ 2°. – A editora e o comerciante intermediário responderão solidariamente pela infração com a pena
equivalente a 100 vezes o preço fixado do livro por exemplar, multiplicado pelo número de exemplares da
correspondente edição.
§ 3°. – Em caso de reincidência em período inferior a 12 meses, a editora e o comerciante intermediário
responderão solidariamente pela infração com a pena equivalente 150 vezes o preço fixado do livro ou livros,
multiplicado pelo número de exemplares da correspondente edição;
§ 4°. – Em caso de nova reincidência em período inferior a 12 meses, contada da primeira infração, a editora e o comerciante intermediário responderão solidariamente pela infração com a pena equivalente a 200
vezes o preço fixado do livro ou livros, multiplicado pelo número de exemplares da correspondente edição;
§ 5°. – Em caso de uma quarta reincidência em período inferior a 12 meses, contada da primeira infração,
a editora e o comerciante intermediário responderão solidariamente pela infração com a pena equivalente a
250 vezes o preço fixado do livro, multiplicado pelo número de exemplares da correspondente edição;
§ 6°. – Novas reincidências, a partir da quinta, em período inferior a 12 meses, sofrerão a aplicação de
multa com o valor igual ao estabelecido no inciso IV acima, aumentando 20% (vinte por cento) em cada nova
ocorrência.
§ 7°. – Os valores arrecadados a título de multa terão a seguinte destinação:
I – 50% serão revertidos para a Fundação Biblioteca Nacional e;
II – 50% serão revertidos em favor do Instituto Fundo de Livro, Leitura, Literatura e Humanidades,
para custeio de programas de fomento ao livro e à leitura.
CAPÍTULO VI
Do Direito de Ação
Art. 14 – O prejudicado, por si, ou por aqueles que o legitimam ou representam, nos moldes do artigo
82 da lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990 poderá ingressar em juízo para defender seus interesses, reclamar
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penalidades, obter a cessação de práticas que constituem infração a este texto de lei ou à ordem econômica,
bem como pleitear indenização por perdas e danos sofridos ou cessantes, independentemente de procedimento administrativo, cujo trâmite não será interrompido na ocorrência de provocação judicial.
Parágrafo único. O arquivamento ou a absolvição na esfera administrativa não obstará ao prejudicado a
buscar a defesa de seus direitos em ação judicial correspondente com todos os meios de prova previstos em lei.
CAPÍTULO VII
Da Prescrição
Artigo 15. – Aplicam-se a esta lei as disposições e os prazos previstos no título IV, livro III, da Lei 10406/2002.
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O livro é um instrumento de aquisição fundamental de conhecimento para a base da cultura e educação
no Brasil e no mundo e possui relevante papel no desenvolvimento econômico e estrutural do país, sendo o
mercado livreiro e editorial os maiores propulsores do processo de consolidação da educação, cultura e informação no país.
O objetivo do projeto em testilha visa fomentar a produção intelectual nacional e a facilitação ao acesso
da cultura impressa ou digital no país.
É fundamental que a produção intelectual, com conteúdo de livro, sob qualquer suporte, tenha o mesmo tratamento conferido ao livro em papel, em qualquer esfera. Indispensável, portanto, que o tratamento
diferenciado traçado constitucionalmente seja extensivo a todas as formas de transmissão do conhecimento.
A fixação do preço do livro (em lançamento) visa garantir que a oferta de livros seja acessível ao grande
público, através do estímulo à existência de um maior número de pontos de venda, do incremento à leitura e
pela implementação das demais proposições do PNLL.
Fixar o preço mínimo de venda ao comprador final, por prazo determinado, visa assegurar igualdade de
tratamento ao comerciante livreiro, incentivo à ampliação do mercado livreiro nacional, o incremento à oferta
de livros, a conceber-se hodiernamente ao livro e a seu conteúdo como elementos de apropriação cultural,
intelectual e de informação para elevá-lo à status de produto de importância singular e estratégico protegido
pelo Estado, como meio de influência e impulso à elevação do padrão intelectual do país.
A fixação do preço de venda do livro ao consumidor final, independente de seu formato, trará garantia
ao mercado livreiro nacional da repressão à pratica de Dumping com escopo à dominação de mercado, práticas comerciais heterodoxas e destrutivas aos princípios da livre concorrência (concorrência leal); defesa do
consumidor; função social da propriedade; busca do pleno emprego e tratamento favorecido às empresas de
pequeno porte.
Indiretamente, a fixação de preço de venda do livro ao consumidor final traz como consequência o que
se tem denominado de bibliodiversidade como meio de incentivo ao pequeno empreendedor e ampliação de
pontos de venda em território nacional, o direito de acesso ao livro, à informação e à cultura.
Promover o pequeno empreendedor, por seu turno, implica em dar função social à propriedade e aos
meios de produção a ela inerentes, garantir a propriedade privada e a livre concorrência como princípios insculpidos na Carta Magna, e coibir o abuso do poder econômico.
A livre concorrência constitui-se pedra angular na Carta Constitucional como princípio da ordem econômica. Representa um dos mais sólidos pilares da concorrência lícita e da liberdade de empreendedorismo.
Por este princípio maior pode-se reprimir o abuso do poder econômico que vise a imediatamente a dominação de mercados, eliminação da concorrência e, mediatamente, aumento arbitrário de lucros e a formação de
oligopólios.
O Estado social ou intervencionista tem por escopo a preocupação em tutelar o sistema de livre mercado, para proteger a concorrência lícita contra a tendência maléfica da concentração capitalista.
A carta constitucional positiva não condena o modelo capitalista, na qual, naturalmente, fincou seus
princípios. Condenável, entrementes, é o poder econômico exclusivista e “antissocial” e nesses momentos cabe
ao Estado Social assumir seu papel de ente intervencionista para execrar as práticas do capitalismo monopolista em favor da economia de livre mercado quando o sistema capitalista, adotado pela ordem constitucional,
convola-se em oligopolista.
Ainda que se considere uma conquista do novo Estado industrial, o capitalismo e suas modernas nuances tendem a buscar, como consequência natural, a concentração do capital a tal limite que destrói o pequeno, (no caso presente o livreiro), domina mercado e passa então a impor regras de conformidade com a sua
exclusiva conveniência e controle.
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Se inicialmente a prática de Dumping se mostra benéfica, de modo a reduzir a extremos os preços de produtos,
dando feições, altruístas ou abnegadas ao consumidor, no momento seguinte, ainda que tardio, mas implacável, e após
açambarcar a concorrência, é tendencioso o surgimento dos consectários oligopólicos com o controle de preços e concentração de lucros em detrimento àquele a quem de início se beneficiou com a prática, qual seja, o consumidor final.
A fixação do preço de venda ao comprador final, conhecida internacionalmente como “preço fixo”, não
é inovação nas legislações internacionais, tendo bons e maus exemplos internacionais, entre os quais Alemanha, França, Inglaterra e EUA.
Por outro lado, a questão tratada nesta justificativa, não é de todo estranho no país, tendo em vista a já
existente prática comercial no nicho de revistas e jornais, com o chamado preço de capa. No mercado livreiro
e editorial há algo próximo, de forma espontânea e ainda embrionária, onde, para algumas obras apresenta-se
o preço (sugerido), distinguindo-se do cognominado “preço de capa” por estar impresso no que se denomina
por “Lista de Preços” das editoras ou “Catálogo Editorial”.
Entretanto, referida praxe, quiçá pouco consentânea, não tem retaguarda e, portanto, regulamentação
legal, a permitir a existência de qualquer vínculo jurídico obrigacional de fidelização ao preço de capa sugerido
pelas editoras. O resultado disso destoa em profundidade do objetivo buscado pela lei do preço fixo, permitindo-se majorações convenientes de preços entre editoras e livreiros, culminando com as questões suscitadas
neste trabalho em prol ao capitalismo oligopolista versus livre empreendedorismo, concorrência saudável.
Os principais motivos para que se determine o preço do livro é garantir a oferta, permitir acesso à produção
local, nacional ou estrangeira e, sobretudo, dar tratamento isonômico ao livreiro de qualquer porte. A conjunção
desses fenômenos convola-se em o que se conhece por bibliodiversidade, termo cunhado para representar o
equilíbrio desejado entre a diversidade de títulos, a abundância de oferta e a pluralidade de pontos de venda.
A fixação de preço de venda por prazo determinado permitirá, ao mercado livreiro como um todo, igualdade de condições de práticas comerciais leais, onde o grande diferencial de cada ponto de venda migrará do
preço para forma de atendimento, conforto, comodidade, fidelização do consumidor, projeto arquitetônico
local, disposição dos produtos, entre outros tantos itens imateriais do fundo de comércio, pelo incentivo que
dará ao empresário livreiro de tornar o seu estabelecimento em local aconchegante e atrativo para o leitor.
Cumprindo-se, então, a concretização do ideário buscado neste projeto, teremos no consumidor final o
grande beneficiário do arcabouço que se sustenta com a lei do preço fixo.
Não se pode olvidar por fim, a gama de postos de trabalho promovidos e sustentados pela iniciativa privada nacional, nos pequenos, médios e grandes pontos físicos de venda, que a concorrência lícita ou saudável
proporciona. Imaginar-se o contrário implica em fechar os olhos em manifesta negação à busca do pleno emprego e do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte.
Não se trata aqui de protecionismo ao pequeno empresário. Cuida-se sim de prestígio ao trabalhador
nacional, que tem nos pontos físicos de venda de livros, a carreira profissional e o sustento próprio e de sua
família, como fator multiplicador econômico, itens esses não absorvidos pela concentração de mercado.
Posto isso, temos que a proteção e regulação do mercado livreiro nacional, por meio de intervenção
e permissão da Carta Política em vigor, constituir-se-á em verdadeiro avanço educacional do país, estímulo
comercial e popularização do livro como instrumento de ascensão intelectual, cultural e social dos nacionais,
colocando o país em igualdade de condições legislativas com França, Alemanha, Portugal, Itália, Argentina,
México e Espanha, na consolidação de um país que se estrutura pelo conhecimento, pela educação e cultura
de seu povo e pelos ideais indeléveis de justiça e democracia.
Diante dessa exposição de motivos, conto com os nobres parlamentares para aprovação do Projeto de Lei.
Sala das Sessões, – Senadora Fátima Bezerra, PT/RN.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos; e de Educação, Cultura e
Esporte, cabendo à última decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 50 , DE 2015
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e a
Lei nº 9.602, de 21 de janeiro de 1998, que dispõe sobre legislação de trânsito e dá outras providências, para dispor sobre a aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Segurança e Educação
de Trânsito – FUNSET.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente,
em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização, educação de trânsito
e no financiamento da obtenção da Carteira Nacional de Habilitação por pessoas de baixa renda.
§ 1º O percentual de cinco por cento do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado,
mensalmente, na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança, educação de trânsito
e financiamento da obtenção da Carteira Nacional de Habilitação por pessoas de baixa renda, nas
categorias A, B, C, D e E.
§ 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se de baixa renda as pessoas cuja renda mensal familiar
não ultrapasse três salários mínimos.” (NR)
Art. 2º A Lei nº 9.602, de 21 de janeiro de 1998, passa a viger acrescida do seguinte art.4º-A:
“Art. 4º-A A aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – FUNSET ocorrerá prioritariamente em ações direcionadas para regiões e municípios que apresentem
altos índices de tráfego e de acidentes de trânsito.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O projeto de lei que ora apresentamos tem inspiração no Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 38, de 2013,
de autoria do Senador Clésio Andrade, que buscava o direcionamento de recursos do Fundo Nacional de Segurança de Trânsito (Funset) para financiar a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação por pessoas de baixa
renda, assim consideradas aquelas com renda familiar mensal inferior a três salários mínimos.
Sob nossa relatoria na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ), após análise da matéria,
consideramos pertinente a iniciativa. Dessa forma, apresentamos relatório favorável à sua aprovação, com as
emendas que propusemos com vistas ao seu aperfeiçoamento. No entanto, o relatório não chegou a ser votado
e, em virtude do término da legislatura, a matéria foi arquivada nos termos do art. 332 do Regimento Interno
e do Ato da Mesa nº 2, de 2014, ambos desta Casa.
Em virtude da importância da proposta, decidimos renová-la.
Segundo dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT), dezenas de milhares de postos de trabalho para condutores têm se mantido ociosos no setor de transportes em decorrência da escassez de motoristas
devidamente habilitados para o exercício dessa atividade. E são os custos de obtenção da Carteira Nacional
de Habilitação o principal fator que impede as pessoas de baixa renda de se qualificarem para essas vagas. O
direcionamento de recursos do Fundo Nacional de Segurança de Trânsito (Funset) para financiar a carteira de
habilitação das pessoas de baixa renda representa uma solução adequada e oportuna para esse problema.
Para além da questão da empregabilidade, fator importantíssimo de inclusão social, a proposta também
se encontra em perfeita consonância com os demais objetivos do Funset já expressos no Código de Trânsito
Brasileiro, quais sejam, os de segurança e educação de trânsito.
Isso porque o processo de habilitação para conduzir veículos é talvez o mais importante meio de promoção da educação de trânsito. Ao se habilitar, a pessoa tem efetivo contato com os fundamentos teóricos
e práticos para o trânsito seguro, que se dá por meio do respeito às leis de trânsito. Da mesma forma, ao se
oportunizar que as pessoas se habilitem, torna-se o trânsito mais seguro, pois há diminuição do número de
condutores sem habilitação nas ruas e estradas. E esse objetivo é mais bem alcançado não apenas por meio
da repressão, mas também na forma do incentivo que ora se propõe.
Para tanto, é importante o fato de a proposta abranger as categorias A e B, categorias mais comuns, que
englobam motos e carros de passeio. Além da maior efetividade para a diminuição do número de condutores
sem habilitação, a inclusão dessas categorias também pode representar inúmeras oportunidades profissionais
à população de baixa renda, como os serviços de moto-frete, moto-táxi, táxi e demais vagas de motoristas profissionais que exijam apenas essas categorias.
Ainda de olho na segurança do trânsito, a aplicação dos recursos deverá se dar prioritariamente em ações
direcionadas para regiões e municípios que apresentem altos índices de tráfego e de acidentes de trânsito.
Por tais motivos, esperamos contar com o apoio dos nobres Pares para a aprovação da proposição ora
apresentada.
Sala das Sessões, – Senadora Angela Portela.
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LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação,
rege-se por este Código.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em
sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.
Parágrafo único. O percentual de cinco por cento do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito.
.........................................................................................................................................................................................................................
LEI Nº 9.602, DE 21 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre legislação de trânsito e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os arts. 10, 14, 108, 111, 148, 155, 159, 269 e 282, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
passam a vigorar acrescidos dos seguintes dispositivos:
“Art. 10 .....................................................................................................................................................................................
Art. 4º O Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – FUNSET, a que se refere o parágrafo
único do art. 320 da Lei nº 9.503, 23 de setembro de 1997, passa a custear as despesas do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN relativas à operacionalização da segurança e educação de
Trânsito. (Regulamento)
Art. 5º A gestão do FUNSET caberá ao Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, conforme
o disposto no inciso XII do art. 19 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
.........................................................................................................................................................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 52, DE 2015
Altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências, e a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para alterar o percentual de transferência dos recursos do DPVAT destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 27 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 27. ...................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm o seguro obrigatório de danos pessoais
causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei nº 6.194, de dezembro de
1974, deverão repassar à Seguridade Social 65% (sessenta e cinco por cento) do valor total do prêmio recolhido e destinado ao Sistema Único de Saúde – SUS, para custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito. (NR)”
Art. 2º O art. 78 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 78. ...................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. A proporção de um treze avos do total dos valores arrecadados destinados à Previdência Social do Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automo-
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tores de Via Terrestre – DPVAT, de que trata a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, será repassada mensalmente ao Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em
programas de que trata este artigo.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Justificação
Com o advento do Sistema Único de Saúde, a efetivação do direito à saúde no Brasil apresentou significativos progressos. É garantido a todos o direito a um tratamento de saúde integral e totalmente gratuito,
cumprindo de certa forma a ordem esculpida na Constituição que reconheceu a saúde como um direito social
fundamental.
Para a concretização de um sistema que visa efetivar o direito fundamental à saúde nessas condições é,
sem duvida, imprescindível um aporte financeiro compatível com as infinitas demandas verificadas nessa área.
Entretanto, os recursos públicos destinados à área da saúde são limitados e não compatíveis com as necessidades da população a ser atendida.
Atualmente, 45% do valor total arrecadado com prêmios em razão da contratação do Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT é destinado ao Fundo Nacional
de Saúde (FNS). Esses recursos são repassados diretamente pela rede bancária àquele fundo e se destinam ao
custeio do atendimento médico-hospitalar às vítimas de acidentes de trânsito.
O projeto ora apresentado objetiva ampliar a parcela daqueles prêmios que é atualmente destinada ao
Fundo Nacional de Saúde. O aumento da parcela de recursos do DPVAT, passando de 45% para 60%, destinada
ao FNS acarretará redução no montante reservado ao pagamento das indenizações. Entretanto, ao repassar
mais recursos ao SUS para o atendimento médico-hospitalar dos acidentados, haverá incremento na qualidade dos serviços ofertados.
Dessa forma, tendo em vista a necessidade de se encontrar fontes adicionais de recursos para financiar
as ações e serviços públicos de saúde, apresento à consideração dos nobres pares esta proposta para ampliar
a parcela daqueles prêmios que é atualmente destinada ao Fundo Nacional de Saúde.
Sala das Sessões, – Senador Otto Alencar.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Texto original
Texto republicado em 11.4.1996
Texto compilado
Vide Decreto nº 3.048, de 1999
Atualizações decorrentes de normas de hierarquia inferior
Mensagem de veto
(Vide Lei nº 8.222, de 1991)

Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO VIII
Das Outras Receitas
Art. 27. Constituem outras receitas da Seguridade Social:
I – as multas, a atualização monetária e os juros moratórios;
II – a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros;
III – as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens;
IV – as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras;
V – as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais;
VI – 50% (cinqüenta por cento) dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do art. 243
da Constituição Federal;
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VII – 40% (quarenta por cento) do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da
Receita Federal;
VIII – outras receitas previstas em legislação específica.
Parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei nº 6.194, de dezembro de 1974, deverão
repassar à Seguridade Social 50% (cinqüenta por cento) do valor total do prêmio recolhido e destinado ao
Sistema Único de Saúde-SUS, para custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito.
(À Comissão de Assuntos Sociais; em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 53, DE 2015
Altera a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para revogar o § 4º do art. 33.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica revogado o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, trata do chamado “tráfico privilegiado”. Essa norma permite
que o traficante primário, de bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas, nem integre
associação ou organização criminosa, caso condenado, possa ter sua pena reduzida de um sexto a um terço.
Esse benefício, desde que atendidas as condições acima, também é concedido àquele que: i) adquire matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas; ii) semeia, cultiva ou faz a colheita
de plantas que se constituam matéria-prima para a preparação de drogas; iii) utiliza local ou bem de qualquer
natureza, ou consente que outrem dele se utilize, para o tráfico ilícito de drogas.
O tráfico de drogas e as atividades a ele equiparadas retratam condutas extremamente graves. Além
do mal que causam ao usuário de drogas, contribuem para a ocorrência de uma série de outros delitos, tais
como homicídios, roubos, corrupção, etc. Ainda há uma faceta nefasta do tráfico que atinge milhares de famílias brasileiras, a de viciar nossos jovens, torná-los verdadeiros zumbis, sem perspectiva de estudo ou trabalho.
É importante frisar que o benefício contido no § 4º, do art. 33, permite que um traficante condenado a
cinco anos de reclusão tenha sua pena reduzida para até um ano e oito meses e, portanto, já inicie o cumprimento da reprimenda em regime aberto.
A brandura do § 4º retira a força intimidatória da pena, o que acaba por persuadir o traficante a prosseguir na senda criminosa. A par disso, lembramos que não raro indivíduos com bons antecedentes são arregimentados por traficantes para atuar na linha de frente do comércio de drogas, já sabendo que, caso sejam
condenados, cumprirão a pena em regime aberto.
Verifica-se, portanto, que não há sentido em se beneficiar traficantes que causam tamanho prejuízo a
nossa sociedade. O que se propõe aqui é, simplesmente, que o mal causado pelo tráfico tenha uma resposta
adequada. É extirpar do ordenamento jurídico qualquer “privilégio” a criminosos que, almejando lucro fácil,
não hesitam em corromper nossa juventude e, consequentemente, o futuro do País.
Sala da Comissão, – Senador Otto Alencar.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006
Mensagem de veto
Regulamento
Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve medidas
para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de
drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de
drogas; define crimes e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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CAPÍTULO II
Dos Crimes
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:
I – importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;
II – semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;
III – utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda
ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.
§ 2o Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: (Vide ADI nº 4.274)
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.
§ 3o Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.
§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois
terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)
Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto
destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil)
dias-multa.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 54 , DE 2015
Revoga o art. 115 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica revogado o art. 115 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
O art. 115 do Código Penal (CP) estabelece a redução do prazo prescricional quando o criminoso possui, ao tempo do crime, entre 18 a 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
Essa regra vem acarretando a prescrição de diversos crimes, em detrimento da sociedade. Hoje, com
o nível de discernimento dos jovens e com o aumento da expectativa de vida, essa regra não encontra mais
justificativa.
Cabe registrar, por oportuno, que o Substitutivo ao PLS nº 236, de 2012 (Reforma do Código Penal), apresentado em dezembro de 2014 pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, não acolhe esse privilégio
injustificado.
Então, para que não seja necessário esperar a aprovação do novo CP para o aperfeiçoamento das regras
de prescrição criminal, resolvemos apresentar este projeto, que simplesmente revoga do art. 115 do Código
vigente.
Por essas razões, pedimos que os ilustres parlamentares votem pela sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Otto Alencar.
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LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Texto compilado
Vigência
(Vide Lei nº 1.521, de 1951)
(Vide Lei nº 5.741, de 1971)
(Vide Lei nº 5.988, de 1973)
(Vide Lei nº 6.015, de 1973)
(Vide Lei nº 6.404, de 1976)
(Vide Lei nº 6.515, de 1977)
(Vide Lei nº 6.538, de 1978)
(Vide Lei nº 6.710, de 1979)
(Vide Lei nº 7.492, de 1986)
(Vide Lei nº 8.176, de 1991)
Código Penal.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
TÍTULO VIII
Da Extinção da Punibilidade
Extinção da punibilidade
Art. 107 – Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I – pela morte do agente;
II – pela anistia, graça ou indulto;
III – pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;
IV – pela prescrição, decadência ou perempção;
V – pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;
VI – pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;
VII – (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)
VIII – (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)
IX – pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.
Art. 108 – A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles
não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110
deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I – em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II – em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III – em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV – em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de
2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único – Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 – A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é
reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois
de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo
inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final
Art. 111 – A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I – do dia em que o crime se consumou; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II – no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa; (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
III – nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência; (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
IV – nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que
o fato se tornou conhecido. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
V – nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já houver sido
proposta a ação penal. (Redação dada pela Lei nº 12.650, de 2012)
Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível
Art. 112 – No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
I – do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II – do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se
na pena. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional
Art. 113 – No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é
regulada pelo tempo que resta da pena. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição da multa
Art. 114 – A prescrição da pena de multa ocorrerá: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I – em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; (Incluído pela Lei nº 9.268, de
1º.4.1996)
II – no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 – São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.(Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Causas impeditivas da prescrição
Art. 116 – Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: (Redação dada pela Lei
nº 7.209, de 11.7.1984)
I – enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II – enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único – Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 – O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II – pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III – pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596,
de 2007).
V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI – pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
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§ 1º – Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se
aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º – Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr,
novamente, do dia da interrupção. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 118 – As penas mais leves prescrevem com as mais graves. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
Rehabilitação
Art. 119 – No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um,
isoladamente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Perdão judicial
Art. 120 – A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
PARTE ESPECIAL
TÍTULO I
Dos Crimes Contra a Pessoa
CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra a Vida
Homicídio simples
Art. 121. Matar alguem:
Pena – reclusão, de seis a vinte anos.
Caso de diminuição de pena
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou juiz pode reduzir a pena de um
sexto a um terço.
Homicídio qualificado
§ 2° Se o homicídio é cometido:
I – mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
II – por motivo futil;
III – com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de
que possa resultar perigo comum;
IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido;
V – para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:
Pena – reclusão, de doze a trinta anos.
Homicídio culposo
§ 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei nº 4.611, de 1965)
Pena – detenção, de um a três anos.
Aumento de pena
§ 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância
de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio,
a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior
de 60 (sessenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)
§ 5º – Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as conseqüências da
infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. (Incluído
pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977)
§ 6o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado por milícia privada,
sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. (Incluído pela Lei nº 12.720,
de 2012)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 55, DE 2015
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuo da Criança e do Adolescente –, para prever exame criminológico, aumento do prazo de internação e não liberação automática aos 21
anos de idade de adolescente que cometeu ato infracional correspondente a crime hediondo
ou equiparado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 121 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a viger com as seguintes alterações:
“Art. 121 .................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante
decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses. No caso de o ato infracional corresponder a crime hediondo ou equiparado, deverá ser realizado exame criminológico, nos moldes previstos na Lei nº
7.210, de 11 de julho de 1984, antes do início da internação e nas hipóteses dos §§ 4º e 5º deste artigo.
§ 3o Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a seis anos.
§ 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida. Se o ato infracional corresponder a crime
hediondo ou equiparado, o juiz decidirá com base no exame criminológico.
§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade, salvo nos casos em que o ato infracional corresponder a crime hediondo ou equiparado, hipótese em que o juiz aplicará uma das
medidas previstas no parágrafo anterior, com base no exame criminológico.
......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor quarenta e cinco dias após a data de sua publicação.
Justificação
O presente projeto de lei se baseia nos clamores da sociedade brasileira, que há muito pede por reprimendas mais duras aos adolescentes infratores – corrompidos pela vida e por suas escolhas e amplamente
usados por adultos para o cometimento dos mais variados crimes –, e propõe as seguintes medidas: a) realização de exame criminológico, nos moldes hoje já previstos na legislação para os adultos condenados a regime
fechado de pena, para os adolescentes que tiverem que cumprir a sanção de internação por terem praticado
crime hediondo ou equiparado; b) duplicação do prazo máximo de internação para esses adolescentes que
cometerem crime hediondo ou equiparado; e c) não liberação automática do jovem que completar 21 anos
de idade se tiver cumprido internação pela prática de crime hediondo ou equiparado.
O exame criminológico é inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente com o fim de individualizar a
sanção sócioeducativa do adolescente infrator e dar previsibilidade para a ação do juiz quando o prazo de internação terminar (vencidos os seis anos ou completados os 21 anos de idade). Todos ganham com a medida,
que opera como garantia para o adolescente e como norte decisório para o Estado-juiz, uma vez que o exame
é realizado por profissionais das áreas de saúde, psicologia e serviço social (art. 7º da Lei nº 7.210, de 1984).
E, ao cabo, ganha a sociedade, que não verá jovens perigosos retornando ao convívio social apenas com
base em critérios objetivos previstos em lei.
Sala das Sessões, – Senador Otto Alencar.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Texto compilado
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
O Presidente da República: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Seção VII
Da Internação
Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
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§ 1º Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo
expressa determinação judicial em contrário.
§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante
decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses.
§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos.
§ 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado
em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida.
§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.
§ 6º Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério
Público.
§ 7o A determinação judicial mencionada no § 1o poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade
judiciária. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
§ 1º O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a três meses.
§ 1o O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. (Redação dada pela Lei nº 12.594, de
2012) (Vide)
§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.
Art. 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto
daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração.
Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades
pedagógicas.
Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes:
I – entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público;
II – peticionar diretamente a qualquer autoridade;
III – avistar-se reservadamente com seu defensor;
IV – ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada;
V – ser tratado com respeito e dignidade;
VI – permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou
responsável;
VII – receber visitas, ao menos, semanalmente;
VIII – corresponder-se com seus familiares e amigos;
IX – ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal;
X – habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade;
XI – receber escolarização e profissionalização;
XII – realizar atividades culturais, esportivas e de lazer:
XIII – ter acesso aos meios de comunicação social;
XIV – receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o deseje;
XV – manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade;
XVI – receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade.
§ 1º Em nenhum caso haverá incomunicabilidade.
§ 2º A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou responsável,
se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente.
Art. 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as
medidas adequadas de contenção e segurança.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa)
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PUBLICAÇÃO DO TEXTO FINAL
Tendo sido publicado texto final revisado do Projeto de Lei do Senado n° 3, de 2007, que dispõe sobre
as sociedades cooperativas, a matéria vai à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o texto final:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Lasier Martins, pela ordem.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Paim, por cessão de espaço, eu devo falar no lugar do Senador Lindbergh Farias, que é o quarto inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Já está assegurado junto à Mesa. V. Exª
falará em seguida.
Senador Aloysio Nunes, pela ordem.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – V. Exª está inscrito para uma comunicação inadiável.
Senador Lasier Martins, V. Exª será o primeiro a usar a palavra.
Os Senadores Wellington Fagundes e Humberto Costa estão vindo, O Senador Paulo Bauer está vindo
também e V. Exª substitui o Senador Lindbergh, com a mesma grandeza, neste momento. O Senador Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, cedeu o tempo para V. Exª.
Senador Lasier Martins, Senador do Rio Grande do Sul, assume a tribuna para o seu pronunciamento.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da
Rádio Senado, venho a esta tribuna para informar o agravamento da crise dos bloqueios de caminhões pelo
Brasil e, particularmente, no nosso Rio Grande do Sul.
Fiz contato, hoje pela manhã, com meus assessores, escutei emissoras de rádio, acompanhei os jornais,
e a situação se torna cada vez mais séria.
V. Exª já se pronunciou nesta Casa sobre o problema, que está sem solução. Temos a informação de que,
ao meio da tarde, o Ministro Rossetto receberá uma comitiva integrada por representantes dos caminhoneiros
e por representantes também da Bancada do Rio Grande do Sul. A expectativa naturalmente é muito grande,
mas a dúvida perdura sobre soluções para o caso.
No Rio Grande do Sul, está faltando transporte para os alimentos. Falta transporte para insumos e rações
para animais. Temos informações de que já se registra a mortandade de suínos e de frangos na metade norte
do Rio Grande do Sul por falta de ração. Está faltando combustível em muitos postos de gasolina do Estado.
Está faltando transporte para o leite dos centros produtores. Está também faltando o transporte para mercadorias que abastecem algumas lojas das principais cidades do Rio Grande do Sul. Está faltando transporte para
os hortigranjeiros, para as centrais de abastecimento e para os mercados, porque há o protesto que prossegue
com os caminhoneiros do Rio Grande do Sul e praticamente em todas as rodovias federais e estaduais.
É uma paralisação que encontra explicações não apenas na reivindicação do preço do combustível, do
preço do diesel, que é a razão principal. Mas nós bem sabemos que outra razão relevante é com relação à reivindicação de reajuste do valor do frete. E aí a questão é mais complexa, Sr. Presidente, porque o custo do diesel afeta também a inflação, que aumenta no Rio Grande do Sul.
Mas por que querem o aumento do frete? Ora, não é mais segredo que há menos cargas; se há menos
cargas, há menos trabalho, há menos arrecadação para os caminhoneiros. E por que há menos cargas? Porque
a indústria está produzindo menos. Está tudo interligado, Sr. Presidente.
E, se a indústria está produzindo menos, há uma situação de dúvida com relação à produção industrial e
desestímulo com relação aos juros que crescem; há a perspectiva de falta de abastecimento de energia, então
parece que nós estamos diante de uma situação imprevisível, nada animadora, nada alvissareira.
Estamos à vista de uma crise que tende a se agravar – tomara que passe apenas de um prenúncio, de
uma ameaça – em razão dessa greve dos caminhoneiros, dessa paralisação. Sabemos que, quando os caminhoneiros param, para tudo no Brasil. Dependemos dos caminhões, dependemos desse transporte, que levam as
mercadorias para o abastecimento das populações.
E por que estamos diante de tudo isso? Por uma falta de previdência. Nós estamos vindo de um governo que não foi bem, que não conseguiu conter a inflação, que não saiu de um crescimento zero do nosso PIB,
e isso tudo está desaguando, neste momento, para um setor que era mais ou menos previsível, que é o setor
dos transportes.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Senadores, estamos na dependência de uma solução que o Governo
precisa encontrar, e urgentemente. Diante disso, voltam-se as atenções para essa reunião de hoje à tarde, das
representações, ao menos do Rio Grande do Sul – porque as de outros Estados deverão também se apresentar
–, com o Ministro Rossetto, e esperamos, até o fim do dia de hoje, que a Presidência desta Casa possa nos informar que algumas soluções estão sendo encontradas e que essa paralisação dos caminhoneiros está sendo
resolvida. É a nossa expectativa.

Fevereiro de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-Feira 26

235

Acho importante fazer este comunicado, porque nem todos estão sabendo o que tange ao Rio Grande
do Sul. Os noticiários estão se atendo muito à crise no Rio de Janeiro, no Paraná, em Santa Catarina, mas o Rio
Grande do Sul vive a mesma situação e, em alguns pontos, até pior.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Lasier Martins.
Meus cumprimentos pelo pronunciamento claro, nítido, transparente e que pede que todos se somem para
uma solução.
Informo também a V. Exª – e, ao mesmo tempo, já convido para que assuma a tribuna o Senador Randolfe
Rodrigues –, que, hoje pela manhã, a Bancada do PT – todos os seus Senadores – participou de uma importante
reunião com o Ministro da Previdência, com o Ministro do Trabalho e com o Ministro do Planejamento, na qual
esse tema, também, foi tratado. Hoje, a partir das 14 horas, o Ministro Miguel Rossetto e o Ministro dos Transportes têm uma reunião com os líderes desse movimento de todo o País, e algumas soluções já estão sendo
apontadas. Espero que, até a tarde, sejam anunciadas e, assim, o movimento, vendo atendidas as reivindicações
principais dos caminhoneiros, possa voltar à normalidade.
Com a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, os que nos assistem pela TV Senado e nos ouvem
pela Rádio Senado, todos, todas, quero, aqui, refletir com os colegas Senadores sobre as notícias que vieram
a público, recentemente, sobre o escândalo de proporções internacionais chamado Swiss Leaks, que envolve
o banco HSBC.
Como todos nós sabemos, o HSBC é um gigante do mercado financeiro mundial. Tem 254 mil funcionários, 6,2 mil escritórios e agências, em 129 países, somando, portanto, 52 milhões de clientes no mundo inteiro.
No ranking de 2014 da revista inglesa The Banker, o HSBC, com sede em Londres, apareceu como a segunda
maior marca bancária mais valiosa do Planeta, com quase US$27 bilhões.
Um poderio que também nós assistimos, que se manifesta aqui, no Brasil. O banco assumiu a operação
do antigo Bamerindus há quase uma década, e opera em 565 Municípios brasileiros, com 933 agências, 5 mil
caixas automáticos, uma carteira de 3 milhões de clientes individuais e outras 320 mil empresas.
Para uma instituição tão grande como essa, qualquer passo em falso se transforma em desastre, e o que
ocorreu, Sr. Presidente, é que o desastre se transformou em escândalo planetário. No início deste mês de fevereiro, o HSBC virou protagonista, na visão do jornal londrino The Sunday Times, da maior evasão de impostos
da história.
A notícia tem como fonte original um especialista em informática do HSBC, o franco-italiano Hervé Falciani. A informação que Falciani nos traz, Sr. Presidente, é que hoje, com 43 anos, o banco havia transferido de
Mônaco a sede de seus negócios para a filial em Genebra. Lá, Falciani denuncia a existência de um método
criminoso, que ele definiu assim para a revista alemã Der Spiegel: “Bancos como HSBC criaram um sistema para
enriquecer às expensas da sociedade, através da assistência para evasão de impostos e lavagem de dinheiro.”
O Sr. Falciani é procurado pela polícia suíça como ladrão de dados bancários. Ele levou para a França
600 arquivos com mais de 100GB, 60 mil documentos de 2006 e 2007 contendo os dados bancários de 106
mil clientes abonados de 203 países, que operam uma fortuna de US$204 bilhões através de 20 mil empresas
offshore ancoradas em paraísos fiscais.
Especialistas da Direção Nacional de Investigações Tributárias da França começaram a decifrar esses
dados codificados. Depois esses dados foram compartilhados com autoridades do Reino Unido, da Itália, da
Espanha, da Bélgica e da Grécia. A França já instaurou um inquérito, através de sua Procuradoria da República,
para investigação.
Até que esses arquivos explosivos de Falciani chegaram às mãos do mais importante jornal da França, o
Le Monde. A dimensão planetária da denúncia sobre o HSBC era tão massiva que levou o Le Monde, meus caros
Senadores Aloysio e Humberto Costa, a abrir mão da exclusividade do material de Falciani para dividir essa exclusividade com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos – a sigla em inglês, ICJ.
Essa matéria rendeu 20 páginas no Le Monde Diplomatique, Sr. Presidente, e se tornou um escândalo
planetário.
A pergunta que se faz é: o que isso tem a ver com o Brasil, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores?
Tem tudo a ver.
A denúncia contra o HSBC mostrou o Brasil no topo dessa provável cadeia criminosa de evasão de divisas. Na lista revelada por Falciani, estão, Sr. Presidente, 8.667 brasileiros, que respondem por 6.606 contas, que
movimentam ou depositaram ali, entre 2006 e 2007, cerca de US$7 bilhões.
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Para termos dimensão do número e da necessidade de luzes sobre essa investigação e sobre essas informações, em número de clientes endinheirados do HSBC, o Brasil ocupa um destacado 4º lugar. O Brasil, Sr.
Presidente, é somente superado, em número de clientes dessas contas denunciadas por Falciani, pela Suíça
(11.235 nomes), pela França (9.187 nomes), e empatado com o Reino Unido (8.844 nomes).
Um outro dado impressiona mais, Sr. Presidente. Em volume de dinheiro depositado, o Brasil está no Top
Teen do ranking: é o nono colocado. Vejam, o Brasil tem mais depósitos na Suíça, nessa agência do HSBC das
denúncias de evasão fiscal do Sr. Falciani, do que os ricos da Arábia Saudita (11º lugar) e notórios paraísos fiscais
como as Ilhas Cayman (15º), Ilhas Virgens Britânicas (17º), Luxemburgo (24º), Liechtenstein (27º) e Jersey (34º).
Em reais, Sr. Presidente, o valor depositado, a provável quantia em reais equivalente aos depósitos de
brasileiros totaliza, segundo os dados do Le Monde, R$20 bilhões. Para termos a dimensão desses dados, R$20
bilhões, este é exatamente o número que o Ministro Levy disse que era necessário poupar para fazer o ajuste
fiscal nas contas públicas – para termos ideia da provável eventual evasão fiscal que lá pode existir.
O conteúdo desses documentos e essa denúncia, como eu já disse, tornou-se um escândalo de escala
mundial, com o nome de SwissLeaks.
O Le Monde noticiou, repito, por dois dias seguidos, Sr. Presidente. Isso foi matéria de primeira página
no Financial Times, na Inglaterra; do New York Times, nos Estados Unidos, e ganhou capa da revista L´Express, o
mais importante semanário francês, com o título, para Falciani: “O homem que fez tremer o Planeta”.
O que me chama atenção, Presidente, é que, estranhamente, embora o Brasil seja o quarto em número
de clientes e o nono em depósitos, temos poucas notícias sobre isso no Brasil. Para dizer que temos poucas
notícias, isso se tornou notícias em sites como o Brasil 247, no Diário do Centro do Mundo, e com blogueiros
como Miguel do Rosário e Luís Nassif, que trouxeram aqui essas informações, tornadas públicas antes pelo
jornalista Fernando Rodrigues, membro, no Brasil, da Associação Internacional de Jornalistas Investigativos.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Então, Sr. Presidente, é fundamental que esse assunto venha à tona – já concluo –, é fundamental que esse assunto tenha luzes.
Fico feliz e saúdo o fato de o Procurador-Geral da República, ainda na semana passada, ter informado que
abriu investigação para apurar se brasileiros mandaram ilegalmente dinheiro para a Suíça e qual foi esse valor.
Obviamente, temos que analisar que existem lá mais de 8 mil contas de brasileiros, mas isso não significa
que essas mais de 8 mil contas sejam irregulares.
Por isso, Sr. Presidente, é fundamental afirmar para quem tem, no Brasil, acesso à informação dessas contas que a divulgação das contas não é ilegal. O que é ilegal, Sr. Presidente, e precisa ser investigado é se houve
evasão fiscal. Diante da denúncia de evasão fiscal, diante da gravidade da denúncia do Sr. Falciani, o que tem
de ser apurado é: quantas dessas 8 mil contas de brasileiros são, de fato, evasão fiscal?
Há um cone de silêncio enorme sobre essa questão, em todos os aspectos. Por isso, eu queria aqui fazer
um apelo a quem possui a informação, um apelo à Federação Nacional de Jornalistas, à Associação Nacional
de Jornais, que se associem, que pressionem o ICIJ para sabermos a realidade e a verdade sobre essas contas.
Veja, Sr. Presidente, a provável sonegação, segundo os dados, pode representar o mesmo valor que está
sendo proposto para o ajuste fiscal das contas públicas brasileiras.
Portanto, Sr. Presidente, sobre um escândalo dessa proporção e dessa natureza é preciso que haja informações. Por isso, estou protocolizando um pedido de informações ao Ministério da Fazenda para que a Receita
Federal investigue o caso.
Estou protocolizando um pedindo de informações ao Ministério da Justiça para que a Polícia Federal
também investigue o caso.
E, além disso, Sr. Presidente, o Congresso Nacional precisa ter uma atuação de buscar informações sobre
esse fato.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Para isso, nós, aqui no Senado, e a nossa Bancada na Câmara devemos propor a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito,
porque é necessário ter informações sobre essas contas e sobre a verdade que existe sobre esses milhões que
podem ter sido sonegados da Fazenda brasileira, dos cofres públicos brasileiros.
Além disso, Sr. Presidente, para concluir, é oportuno repetir as palavras de um dos mais importantes
jornalistas britânicos, Peter Oborne. Esse comentarista-chefe de política no jornal conservador Daily Telegraph
se demitiu publicamente do seu posto na semana passada. Na primeira frase, ele esclarece as razões de sua
demissão.
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(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Ele disse que a cobertura
sobre o escândalo do HSBC no Telegraph é fraudulenta com os seus leitores.
Portanto, Sr. Presidente, um escândalo dessa proporção, no qual o Brasil está envolvido, contas de brasileiros estão envolvidas, necessita de uma imediata resposta por parte das autoridades brasileiras, uma cooperação por parte da imprensa brasileira que tem as informações e uma ação determinada do Congresso Nacional
para encaminhar investigação sobre esse tema.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Randolfe Rodrigues.
Na sequência, um orador inscrito, Senador Humberto Costa.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Oposição/PSDB – PR) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Na sequência, o Senador Aloysio.
Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Oposição/PSDB – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Queria pedir a
minha inscrição para falar como Líder da oposição. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. PT-RS) – Está assegurado, Senador.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado,
eu queria iniciar meu pronunciamento, na tarde de hoje, fazendo referência, com muita alegria, a um projeto
de lei que foi apresentado por mim nesses primeiros quatro anos e que, ontem, foi transformado em lei pela
aprovação da Câmara dos Deputados. Quer dizer, será ainda sancionado, acredito eu sem vetos, pela Presidente
da República. E esse projeto estabelece como crime a prática de venda, fornecimento, garantia de acesso de
crianças e adolescentes à bebida alcoólica.
O Estatuto da Criança e do Adolescente deixou claro, no seu conteúdo, que a venda ou oferta de determinadas substâncias com capacidade de produzir dependência a crianças e adolescentes representaria crime.
Por não haver explicitamente a citação da bebida alcoólica, o Superior Tribunal de Justiça terminou por julgar,
em decisão sua, que o álcool não se incluiria entre aquelas substâncias.
Portanto, a leitura que vem sendo feita por diversos juízes chamados a decidir sobre questões relativas
ao tema tem sido a de que se trata de mera contravenção.
Sendo contravenção, na verdade, não há possibilidade de prisão em flagrante ou possibilidade da pena
de detenção que seja superior a um ano – hoje é de dois meses a um ano –, e geralmente isso se transforma
em pena alternativa, como a de doação de cestas básicas. Além disso, não há possibilidade de fechamento daquele estabelecimento comercial.
Pois bem, com essa lei, nós temos agora que: fornecer, vender, dar bebida alcoólica a criança ou a adolescente é um crime que pode ser punido com a prisão imediata, em flagrante. A condenação à detenção é
de 1 (um) a 4 (quatro) anos; uma multa, que varia de R$3 mil a R$10 mil, para o estabelecimento comercial; e a
possibilidade de fechamento do estabelecimento, caso ele tenha desrespeitado essa legislação.
Eu creio que isso é muito importante, porque, a cada dia que passa, os jovens têm acesso ao uso da bebida alcoólica cada vez mais cedo, tanto sofrendo as suas consequências sociais, como o aumento da violência,
os acidentes de trânsito, etc., mas também com a possibilidade de produção de uma dependência química
cada vez mais cedo, e, portanto, também mais grave. E nós entendemos que isso é um apoio importante para
as próprias famílias, que, muitas vezes, veem os seus filhos saírem para uma balada, uma festa, e não sabem se
ali eles estão fazendo o uso da bebida alcoólica; às vezes, um uso até abusivo.
E, a partir de agora, haverá obrigação de os conselhos tutelares, o Ministério Público, a Vara da Infância e
da Adolescência, a polícia e o Ministério da Justiça fiscalizarem o cumprimento dessa legislação; e os proprietários de bares e restaurantes terão que se dar ao cuidado de fazer o que se faz nos Estados Unidos: nenhum
jovem tem acesso a um bar sem que ele apresente a sua carteira de identidade, demonstrando que ele tem
mais de 18 anos.
E mais: isso terá vigência inclusive no ambiente privado. Pais e responsáveis, amigos ou parentes que, muitas vezes, acham engraçado dar um copo de cerveja a uma criança poderão ser enquadrados nessa legislação.
Eu quero agradecer ao Deputado Paulo Abi-Ackel, que foi o Relator dessa matéria, aos Deputados que a
apoiaram e ao Líder do PT Sibá Machado, que pediu urgência para o projeto. Eu espero que a Presidenta Dilma
o sancione rapidamente para que essa lei possa valer.
Sr. Presidente, eu quero anunciar que protocolei nesta Casa, juntamente com o Senador Douglas Cintra,
do meu Estado, um requerimento para a criação de uma comissão com a finalidade de fiscalizar e acompanhar
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algumas obras viárias federais em Pernambuco que são vitais para o Estado. Tenho certeza de que vamos contar
com o Senador Fernando Bezerra, que participará conosco neste trabalho. Nós queremos trabalhar basicamente
no andamento das obras do Arco Metropolitano do Recife, da duplicação das BRs-104, 423, 232 e de algumas
outras que eventualmente possamos agregar ao debate dentro da comissão e que são absolutamente vitais
para a economia e o desenvolvimento de Pernambuco. A ideia da comissão é garantir a execução dessas intervenções expressivas na nossa malha rodoviária federal, trabalhando pelo cumprimento dos cronogramas, pela
alocação dos recursos necessários e para destravar eventuais obstáculos administrativos acontecidos entre os
diversos níveis de governo e dentro dos próprios governos.
O Arco Metropolitano do Recife é uma obra que conta com todo o empenho do Governo da Presidenta Dilma. Ele vai criar uma nova e moderna conexão do norte com o sul de Pernambuco nas bordas da região
metropolitana do Recife com a Zona da Mata, fomentando uma arrojada ligação entre os Municípios de toda
essa área com o Porto de Suape e com o próprio interior do Estado. Esse arco pretende retirar o pesado tráfego de dentro de algumas cidades e proporcionar uma nova dinâmica no trânsito e no escoamento da produção, em especial a de veículos, em razão da fábrica da Fiat-Jeep-Chrysler na cidade de Goiana, Mata Norte
de Pernambuco – a medida provisória que possibilitou a sua instalação em nosso Estado eu tive a honra de
relatar nesta Casa em 2011. Não tenho dúvida de que será também uma obra de grande valor para os Estados
vizinhos da Paraíba e de Alagoas, que também terão no Arco Metropolitano um eixo de atendimento das suas
demandas produtivas.
Tenho conversado permanentemente com o Ministério dos Transportes e com o DNIT – ontem mesmo, tive
nova reunião aqui em meu gabinete – para acompanhar as etapas das obras, que estão divididas em dois lotes.
O lote 2, que mantém o traçado original do projeto, é o mais avançado. Ele vai viabilizar o trecho que
sai da BR-408, na altura da cidade de Paudalho, até a BR-101 Sul, no Município do Cabo de Santo Agostinho,
fazendo conexão também com a BR-232, que leva ao interior do Estado, nas proximidades da cidade de Moreno. O DNIT trabalha agora apenas em alguns ajustes, e é possível que até abril haja o lançamento do edital de
licitação desse lote, que ocorrerá por meio do procedimento do Regime Diferenciado de Contratação (RDC),
que é um processo bem mais célere que o tradicional.
Para o lote 1, há hoje uma dificuldade maior, em razão de o traçado original se dar por dentro de uma
Área de Proteção Ambiental e pelo fato de o traçado alternativo projetado pelo DNIT, desviando dessa APA,
ter gerado preocupações em diversos prefeitos da região, tais como Igarassu, Paulista, Abreu e Lima, Itapissuma, Itamaracá, Goiana inclusive, embora esse traçado ficasse mais perto de Goiana e Araçoiaba, na medida em
que os prefeitos entendem que essa última versão do DNIT poderia excluir os Municípios desse novo trajeto.
Então, esse impasse será resolvido.
Nós, assim que essa comissão for formalizada, vamos providenciar a realização de uma audiência pública com todos os atores – prefeitos, Governo do Estado, DNIT, Senado etc. –, quando faremos um debate para
tentarmos chegar a um consenso, pelo menos sobre o traçado, para que assim possa haver a elaboração do
projeto, para que mais à frente haja a licitação desse lote 1.
Sou defensor da ideia de que devemos respeitar a existência da APA. Ainda que possa representar um
custo maior, o contorno da APA é fundamental, principalmente porque aquela é uma área onde há nascentes
de rios, onde se localiza, proximamente, a Barragem de Botafogo, que hoje, inclusive, enfrenta problemas no
que diz respeito ao acúmulo de água no seu interior.
Já a BR-104, as obras de duplicação, que saem de Caruaru, passam por Toritama, Santa Cruz do Capibaribe
e chegam ao Distrito de Pão de Açúcar, em Taquaritinga do Norte, também precisam de um acompanhamento
mais detido por parte do Senado. Elas foram repassadas em 2009, por meio de convênio, ao Governo do Estado, mas há ainda problemas de adequação no projeto para o trecho, especialmente a partir de Toritama, além
da questão da complementação dessa rodovia até a divisa com a Paraíba. É obra de suma importância para
o escoamento da produção daquela região do Agreste, especialmente do polo têxtil que existe ali, que precisa urgentemente de infraestrutura adequada para ganhar maior competitividade econômica. Nesse sentido,
também estamos prevendo uma audiência pública naquela região para que o DNIT possa explicar, juntamente com o Governo estadual, o porquê das paralisações ocorridas e o que pretende fazer para que a obra seja
retomada e para que possa haver a sua efetiva concretização.
Finalmente, no que se refere à BR-423, também no Agreste – e aqui está presente o ilustre Prefeito do
Município de Garanhuns, Izaías Régis –, a obra está dividida em duas etapas. A primeira etapa, que vai do Município de São Caetano até Garanhuns, que está mais avançada, do ponto de vista técnico, em termos da elaboração do seu projeto executivo, muito em breve, poderá ser licitada. Já a segunda etapa é relativa a uma
modificação proposta pelo Prefeito e por vários integrantes da sociedade de Garanhuns, que visa exatamente
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estabelecer um contorno em torno da cidade para que a mesma não seja cortada diretamente pela estrada
duplicada. O DNIT já aceitou essa sugestão e está começando a trabalhar nesse projeto.
Nós esperamos poder, muito em breve – e tive oportunidade de trabalhar isso juntamente com o Senador Armando Monteiro –, ver essas obras, efetivamente, licitadas e em breve iniciadas.
Em suma, essa comissão proposta vem para ajudar o andamento dessas obras federais de grande relevância para Pernambuco e para os Estados vizinhos, especialmente Paraíba e Alagoas, e tem a proposta de
envolver a sociedade e os entes governamentais nessas discussões.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Para todos os pontos que tragam divergências entre as partes, nós temos a convicção de que as audiências públicas contribuirão para a construção de
consensos.
Farei uma visita, pessoalmente, ao ilustre Governador do nosso Estado, o Sr. Paulo Câmara, para que, primeiro, possamos esclarecer que esse não é um trabalho de interferência naquilo que diz respeito às responsabilidades do Estado e, segundo, para que possamos, na verdade, construir uma parceria nesse trabalho, porque
o objetivo de todos, especialmente do povo pernambucano, é que haja efetividade nessas obras.
Já disse e repito que, no que depender de mim, independentemente de quaisquer diferenças político-partidárias, estarei à frente dessa aproximação entre o Governo do Estado e o Governo Federal, sempre pronto
ao diálogo aberto, para que afinemos nossas parcerias em favor dos interesses de Pernambuco.
É essa a missão que tenho com os pernambucanos, é para isso que fui eleito, é o compromisso que assumo no exercício do nosso mandato de Senador.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Humberto Costa.
Agora, como comunicação inadiável, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Enquanto o nobre Senador Aloysio se desloca à tribuna, eu pediria a V. Exª a minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – V. Exª está inscrito para uma comunicação inadiável.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – E pediria também a V. Exª que colocasse em discussão e aprovação o Requerimento nº 21, de 2015, de autoria do Senador Cristovam Buarque, que está em
viagem, e também do Senador Lindbergh Farias, que trata da comemoração do transcurso dos 560 anos de
nascimento de Américo Vespúcio.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Senador Aloysio, permita-me só ler dois ofícios a pedido da Secretaria da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência comunica ao Plenário o
recebimento das seguintes Mensagens da Excelentíssima Senhora Presidente da República:
– n°s 466 e 467, de 2014, no dia 2 de janeiro de 2015, que encaminham ao Congresso Nacional as
razões do Veto Parcial n° 35 e do Veto Total n° 36, de 2014, aposto ao Projeto de Lei do Congresso
Nacional n° 19, de 2014, e ao Projeto de Lei do Senado n° 66, de 1999 (n° 2.661/2000, na Câmara dos
Deputados), respectivamente;
– n° 1, de 2015, no dia 6 de janeiro de 2015, que encaminha ao Congresso Nacional a razão do Veto
Parcial n° 1, de 2015, aposto ao Projeto de Lei do Congresso Nacional n° 3, de 2014;
– n° 4, de 2015, no dia 8 de janeiro de 2015, que encaminha ao Congresso Nacional a razão do Veto
Total n° 2, de 2015, aposto ao Projeto de Lei da Câmara n° 96, de 2014 (n° 1.872/2007, na Casa de
origem);
– n° 13, de 2015, no dia 13 de janeiro de 2015, que encaminha ao Congresso Nacional a razão do
Veto Parcial n° 3, de 2015, aposto ao Projeto de Lei da Câmara n° 5, de 2014 (n° 3.460/2004, na Casa
de origem); e
– n° 21, de 2015, no dia 22 de janeiro de 2015, que encaminha ao Congresso Nacional a razão do
Veto Parcial n° 4, de 2015, aposto ao Projeto de Lei de Conversão n° 18, de 2014 (oriundo da Medida
Provisória n° 656/2014).
São as seguintes as Mensagens e razões dos vetos:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Nos termos dos arts. 10-A e 104 do Regimento Comum do Congresso Nacional, ficam designados os Senadores para compor as Comissões Mistas
incumbidas de relatar os vetos, cujas composições parciais serão publicadas na forma regimental.
O prazo, previsto no §4º do art. 66 da Constituição Federal e no art. 104 do Regimento Comum do Congresso Nacional, encerrar-se-á em 3 de março de 2015.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São as seguintes as composições parciais das Comissões Mistas:
Veto Parcial nº 35, de 2014
(PLN 19/2014)
Senadores
Eunício Oliveira (Bloco da Maioria – PMDB/CE)
Humberto Costa (Bloco de Apoio ao Gov. – PT/PE)
Alvaro Dias (Bloco Oposição – PSDB/PR)
Benedito de Lira (PP/AL)
Veto Total nº 36, de 2014
(PLS 66/1999)
Senadores
Omar Aziz (Bloco da Maioria – PSD/AM)
Acir Gurgacz (Bloco de Apoio ao Gov. – PDT/RO)
Cássio Cunha Lima (Bloco Oposição – PSDB/PB)
Fernando Collor (Bloco União e Força – PTB/AL)
Veto Parcial nº 1, de 2015
(PLN 3/2014)
Senadores
Sérgio Petecão (Bloco da Maioria – PSD/AC)
Telmário Mota (Bloco de Apoio ao Gov. – PDT/RR)
Paulo Bauer (Bloco Oposição – PSDB/SC)
José Medeiros (Bloco Socialismo e Democracia – PPS/MT)
Veto Total nº 2, de 2015
(PLC 96/2014)
Senadores
Eunício Oliveira (Bloco da Maioria – PMDB/CE)
Humberto Costa (Bloco de Apoio ao Gov. – /PE)
Ronaldo Caiado (Bloco Oposição – DEM/GO)
Ana Amélia (PP/RS) – relatora do projeto no Senado
Veto Parcial nº 3, de 2015
(PLC 5/2014)
Senadores
Omar Aziz (Bloco da Maioria – PSD/AM)
Acir Gurgacz (Bloco de Apoio ao Gov. – PDT/RO)
Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Oposição – PSDB/SP) – relator do projeto no Senado
Lídice da Mata (Bloco Socialismo e Democracia – PSB/BA) – relatora do projeto no Senado
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Veto Parcial nº 4, de 2015
(PLV 18/2014)
Senadores
Romero Jucá (Bloco da Maioria – PMDB/RR) – relator da medida provisória
Telmário Mota (Bloco de Apoio ao Gov. – PDT/RR)
Alvaro Dias (Bloco Oposição – PSDB/PR)
Blairo Maggi (PR/MT)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência, por fim, lembra às Srªs e
aos Srs. Parlamentares que está convocada sessão solene do Congresso Nacional a realizar-se amanhã, dia 26
de fevereiro do corrente, quinta-feira, às 11 horas, no plenário do Senado Federal, destinada à promulgação da
Emenda Constitucional nº 85, de 2015, que altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar
o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Para uma comunicação inadiável. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda na tarde de ontem, aqui no Senado, ouvimos vários
pronunciamentos de Senadoras e Senadores de muitos partidos, manifestando a preocupação com a situação
da Venezuela, com o agravamento das tensões e, sobretudo, com a escalada de violência perpetrada pelo governo chavista de Nicolás Maduro.
Todos nós sabemos o que acontece naquele país: violação sistemática das chamadas cláusulas democráticas do Mercosul; garroteamento da imprensa; asfixia do Poder Judiciário; cassação arbitrária de mandatos
parlamentares; prisão de oposicionistas; constituição de milícias que, à semelhança das esquadras fascistas,
espalham o terror entre os opositores do regime; pessoas presas sem processo formado, sem culpa formada;
denúncia comprovada de pessoas assassinadas nos cárceres do regime. A Anistia Internacional fala, de um
ano para cá, em 43 mortes; os jornais noticiam hoje a quadragésima quarta morte. Um jovem, um garoto de
14 anos de idade, foi assassinado pela polícia chavista, no curso de uma manifestação legítima, no recinto de
uma universidade. Ele foi vítima de uma bala provinda de uma arma letal cujo manuseio, o governo venezuelano autoriza às forças de segurança.
Nós estamos chegando – e já chegamos – ao intolerável. Ontem, várias manifestações ocorreram aqui.
O Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Eduardo Cunha, manifestou-se de maneira absolutamente
contundente e inequívoca contra a situação imposta ao povo venezuelano, pelo regime, dito bolivariano, de
Nicolas Maduro.
Com constrangimento, Srs. Senadores e Sr. Presidente, nós vemos nos jornais de hoje uma nota do Governo brasileiro, uma nota hipócrita e covarde, uma nota em que o Governo coloca no mesmo pé, como dois
pratos da mesma balança, o governo ditatorial, tirânico e assassino de Nicolás Maduro e aqueles que lutam
pela conservação daquilo que resta de democracia naquele país. É dito que é preciso retomar o diálogo, como
se a oposição estivesse se recusando a dialogar com o governo Nicolás Maduro. Mas é impossível dialogar com
a arma na cabeça, é impossível dialogar dentro dos cárceres! O que a oposição venezuelana tem dito é que
é preciso que haja liberdade, para que se tenha um diálogo político digno desse nome. O Governo brasileiro
simplesmente remete um ao outro, dizendo “dialoguem, desejamos que dialoguem”, como se houvesse ali uma
falta de diálogo, e não a violência, a violência contra a oposição, a violência contra a democracia, a violência
contra os direitos humanos.
Fazendo eco e em consonância com a nota da Presidência da República, lemos na mesma página, aliás,
do jornal O Estado de S. Paulo, p.8, uma nota da direção do Partido dos Trabalhadores – eu meço as minhas palavras, Srªs e Srs. Senadores –, uma nota asquerosa do Presidente do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, que
já conheceu, na sua mocidade, o martírio da prisão política aqui, no Brasil. O PT, através do seu Presidente, nessa
nota asquerosa, manifesta preocupação com a situação da Venezuela na primeira frase da nota, mas confesso
aos senhores que, quando segui adiante na leitura, meu estômago se contraiu, porque a preocupação dele é
contra a pretensa movimentação golpista da oposição. O PT, a direção do PT endossa a tese sustentada pelo
Presidente Maduro para massacrar a oposição, para prender o prefeito de Caracas, para matar um jovem de 14
anos com um tiro na cabeça. “É apenas o regime se defendendo de uma tentativa de golpe”, essa é a tese do PT.
Desse modo, Sras. e Srs. Senadores, vejo, com imensa preocupação, uma linha de continuidade entre a
posição do Partido dos Trabalhadores, que integra, aliás, um estranho foro de São Paulo, ao lado do partido
bolivariano ou que nome tenha, ao lado das Farc e de outras organizações antidemocráticas e liberticidas da
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América Latina, e a nota do Governo brasileiro – esta é a posição do PT, o Partido da Presidente da República,
e a posição do Governo brasileiro: a legitimação da violência em última instância.
Aliás, diga-se de passagem, também vi nos jornais – isto está nos jornais de hoje, e, por isso, esta comunicação é inadiável – a notícia de que uma milícia de militantes profissionais petistas, em número de trezentos, agrediu pessoas que protestaram contra uma patuscada promovida pelo ex-Presidente Lula pretextando
a defesa da Petrobras no Centro do Rio de Janeiro.
Sras. e Srs. Senadores, estou falando aqui na presença de colegas, todos eles de indiscutível compromisso com a democracia, de longa história de defesa da democracia. Esta Casa é presidida por um velho militante
do MDB, do PMDB, o Senador Renan Calheiros.
Existem, no Partido dos Trabalhadores, Parlamentares, militantes, dirigentes que têm absoluto compromisso com os direitos humanos e com as liberdades democráticas. Até quando eles vão ficar silentes diante do
desbaratamento de uma bela tradição que um dia honrou as páginas desse Partido, a crônica desse Partido,
para se renderem a um compromisso estúpido com um regime moribundo, que, na sua agonia, arrasta para a
morte pessoas como este jovem assassinado pela polícia do regime de Nicolás Maduro?
Penso, Sr. Presidente, que, independentemente do juízo que se faça sobre a política econômica, sobre a
política social, sobre o conteúdo social das medidas que foram tomadas pelo regime venezuelano e que beneficiaram, de imediato, milhões de pessoas, embora tenham levado, depois, o país à ruína, independentemente
do conceito que se faça, existe algo que tem de estar acima disso, que é a condenação ao arbítrio, a condenação da ditadura, que começa a crescer e que se vai instalar naquele país, a menos que haja uma mudança, que
deverá ser, em grande parte, induzida de fora.
O Brasil precisa usar a sua liderança, o seu peso político para dizer: “Sr. Maduro, segure a sua mão assassina. Pare com isso!”. Não é nivelando, uns a outros, como se fossem iguais à oposição e ao regime tirânico, que
o Brasil vai dar a contribuição que se espera do Governo brasileiro para a solução de um gravíssimo problema
que afeta o povo irmão da Venezuela.
Eu lamento não poder conceder apartes, porque estou utilizando aqui aquele tempo destinado a uma
comunicação inadiável, mas registro...
A Srª Ana Amélia (PP – RS) – Mas, Sr. Senador, acho que a Presidente Angela Portela... O Regimento Interno da Casa é claro em relação a apartes em comunicação inadiável e em comunicação de liderança. O Regimento Interno não prevê apartes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Então!
A Srª Ana Amélia (PP – RS) – Porém, Senador, penso que há situações e situações. O Regimento Interno
é uma letra morta. Nós legisladores fizemos o Regimento. Mas há casos muitos extraordinários. Aqui há muitos
oradores, e temos uma agenda pesada. Estamos em condições, penso, com a aquiescência da Presidência, de
permitirmos apartes em momento de crise e de perplexidade, como esse que V. Exª está descrevendo relativo
à situação que atinge a Venezuela. Não podemos, passivamente, por conta do Regimento, deixar de permitir
um debate em torno desse tema. Tenho a convicção de que a Senadora Angela Portela, em todos os momentos, entende essa excepcionalidade, pela circunstância, pela razão e pelo conteúdo do tema que V. Exª aborda.
(Soa a campainha.)
A Srª Ana Amélia (PP – RS) – Então, tomo a liberdade, Senadora Angela Portela, de ponderar. Ontem,
inclusive, tive a felicidade de receber oito apartes aqui, no Senado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – V. Exª fez um discurso magnífico!
A Srª Ana Amélia (PP – RS) – Eu queria dizer ao senhor que as coisas se agravam a cada hora. A morte
desse adolescente de 14 anos dentro do recinto escolar é de uma gravidade sem tamanho, fora as 43 outras vítimas da truculência do regime. O que tememos é o risco de um agravamento das tensões e do endurecimento
de um regime que já é forte, tornando-se mais ditatorial e mais opressor ainda, sufocando de vez as oposições,
inclusive matando se for preciso, como está acontecendo agora. Lamentavelmente, o sangue corre na Venezuela, e nós aqui não tomamos iniciativa. Lembro até – e V. Exª aqui fez este relato – que o Presidente da Câmara,
Eduardo Cunha, no seu Twitter, nas suas mensagens de redes sociais, cobrou uma atitude mais enérgica. Ele é
o Presidente da Casa. Assim, penso que a Comissão de Relações Exteriores, agora já com as definições – o seu
Partido vai ocupar a Comissão; esta é a informação que está hoje na imprensa –, terá condições, visto que é o
foro adequado, de tomar a iniciativa de formar um grupo e uma comitiva para ir à Venezuela. Se assim permitir
o governo Maduro, será formada uma comitiva de Parlamentares, Deputados e Senadores, para acompanhar
essa situação, já que não há ainda uma posição mais firme por parte das autoridades brasileiras, apesar do
esforço diplomático que o Itamaraty está fazendo. Reconheço a Diplomacia brasileira, mas ela é insuficiente
nessa agudização da crise da Venezuela. Assim, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, Senador Aloysio.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Muito obrigado. Agradeço o aparte de

O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB – ES) – V. Exª me concede um aparte, naturalmente com a
condescendência da nossa Presidente?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) –Pois não.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Quero crer que nenhum dos nossos Pares Senadores haverá de contestar isso pela tempestividade, pela importância e pela relevância do tema que V. Exª traz
ao Plenário. Na segunda-feira, eu me pronunciei a esse respeito de maneira contundente pela forma omissa
e negligente com que o Governo Federal tem se posicionado em relação a esse tema. E me vem à lembrança
aqui, Senador Aloysio Nunes Ferreira, uma reflexão do velho mestre da Igreja Católica, o Padre Vieira, quando,
nos seus salmos, nas suas reflexões, nos seus Sermões, os famosos Sermões do Padre Vieira, consagrava que
quem fala com palavras fala ao vento e quem fala com obras toca o coração. Pois bem, por que estou dizendo
isso? Porque temos feito da nossa tribuna e da nossa palavra uma trincheira de protestos contra a violência e
contra a escalada de violação aos direitos humanos, à liberdade de expressão e ao exercício da democracia na
Venezuela. O Governo Federal nada faz, e a sinalização é a de que nada fará.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Eu espero que venha a fazer, no sentido
de uma condenação clara da violência.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Eu gostaria de ter a mesma convicção de V. Exª, mas
não a tenho.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Eu tenho esperança.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Não há sinais de que a política externa brasileira haverá de se colocar com mais altivez, com mais autonomia, em razão da responsabilidade do nosso País na região.
Nós continuamos com aquela chamada tolerância ou paciência estratégica, que é igual à irresponsabilidade.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acho que precisamos ir além. O Presidente da Câmara já se pronunciou. O
nosso Presidente, o Senador Renan Calheiros, não é apenas o Presidente do Senado da República, é o Presidente
do Congresso brasileiro. O Congresso brasileiro não se pode curvar, não se pode apequenar diante disso. Por
isso, com a mesma expectativa que V. Exª tem em relação ao nosso Presidente Renan Calheiros, estou formalizando, Srª Presidente, requerimento à Mesa Diretora do Senado, nos termos dos arts. 74 e 75 do Regimento
Interno, em que peço a constituição de comissão externa do Senado Federal ou do Congresso brasileiro com
o fim de verificar in loco a situação da Venezuela, estabelecendo o diálogo como membro do Parlamento local,
ou seja, não apenas dialogando com as forças do Parlamento, mas estabelecendo mediação e interlocução com
a sociedade civil, com a oposição, com aqueles que ainda lutam na trincheira pela democracia na Venezuela.
Invoco, como justificativa e sustentação no meu requerimento, as cláusulas...
(Soa a campainha.)
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB – ES) – ...democráticas que constam no Protocolo de Ushuaia,
que define, no caso de ruptura da ordem democrática em um Estado Parte do presente protocolo – o protocolo que fundamenta o Mercosul –, que os demais Estados Partes promoverão as consultas pertinentes entre si
com o Estado afetado. Parece-me absolutamente adequado que, neste momento, o Congresso brasileiro e o
nosso Presidente, Renan Calheiros, possam constituir uma comissão especial externa, a fim de que possamos
abrir diálogo e encontrar uma interlocução, sobretudo com o Parlamento da Venezuela, sobretudo com as forças de oposição daquele país, porque não há e não faz sentido, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador
Aloysio Nunes Ferreira, que o silêncio e a omissão continuem se fazendo presentes. Que nós possamos ir além
das nossas palavras, que nós possamos sinalizar, com clareza ...
(Interrupção do som.)
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB – ES. Fora do microfone.) – ...e com objetividade, um gesto
vindo daqui. Cumprimento V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Obrigado, Senador Ricardo Ferraço.
V. Exª citou o Padre Vieira. O Padre Vieira, em um dos seus sermões mais célebres, disse o seguinte: “O
homem é suas obras e mais nada.” As nossas obras são as nossas palavras, e uma palavra do Governo brasileiro,
firme, de condenação da violência do regime, seria uma obra extraordinária no rumo da abertura do diálogo
necessário para a superação dessa crise.
Ouço o aparte do Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador, usando da benevolência da Presidente, quero dizer que conheci a Venezuela muito antes de o Presidente Chávez ser eleito. E eu vi, como fun-

Fevereiro de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-Feira 26

555

cionário que eu era do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a maldade daquela elite venezuelana em
relação ao povo. Pior do que no Brasil.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Por isso, a eleição do Presidente Chávez
trouxe alguma esperança de que seria possível combinar uma política social, olhada para o povo, com a democracia e com a eficiência econômica. Hoje, os resultados sociais não estão bons, a eficiência econômica é zero
e a democracia está desaparecendo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – E V. Exª há de concordar comigo que,
ainda que os resultados sociais fossem excelentes, os resultados econômicos exultantes, a democracia deve
prevalecer. Não importa qual seja a circunstância da economia e da sociedade.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Isso. Não importa.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Esse é o pensamento de V. Exª e o nosso pensamento.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Não há dúvida. É isso que eu penso. Essas
três coisas são fundamentais. Agora, não se justificam sem a democracia, porque, sem democracia, a gente sabe,
o que se faz hoje de um jeito, amanhã se faz de outro, e vem a corrupção. Sem democracia, a gente não tem
como mostrar a corrupção, e, aí, o social vai embora, como está indo, aqui, inclusive. Por isso, eu fico satisfeito
que o senhor esteja trazendo a necessidade de uma posição do Governo diante do que está acontecendo no
descalabro democrático. Nem vou falar no resto. Agora, eu quero aproveitar para lembrar que isso mostra uma
maneira equivocada de fazer política externa do atual Governo brasileiro. Veja que, enquanto se vê, na Venezuela, o que está acontecendo, e o Governo brasileiro nada faz, na semana passada, a Presidenta fez o gesto
de confundir o interesse de Estado com o seu sentimento pessoal – e seu, e meu, e de todos nós – em relação
ao que a Indonésia está fazendo ao condenar à morte um brasileiro. Uma coisa é a solidariedade pessoal, Senador Bauer, que nós devemos ter com esse rapaz, apesar do crime que ele cometeu, e porque somos contra
a pena de morte, que é uma barbaridade.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Agora, isso é uma coisa pessoal. Não se
pode confundir isso com uma posição de Estado, deixando de receber o Embaixador, que estava na antessala,
o que é um gesto de falta de educação também. Perdeu-se a noção do que é Estado. Isso tem a ver com o que
acontece na Petrobras: a gente mistura Estado com governo, governo com partido e partido com sentimento
pessoal e interesses pessoais. Estado tem que estar acima do seu sentimento, inclusive. Ela cometeu um erro
gravíssimo de política externa e vai pagar um preço alto, o Brasil, por causa disso, não só com a Indonésia, mas
com os outros Países, que começam a dizer: “Esse não é um País sério”, como já se dizia no passado. País que
confunde os interesses do Estado com os do governo, com os do partido e com os sentimentos pessoais do
Presidente, ou da Presidente, não tem como ser respeitado internacionalmente.
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – E, aí, eu concluo. Enquanto isso, que eu
saiba, o Embaixador venezuelano não foi convidado para ter uma conversa, para explicar o que está acontecendo lá. E, como explicar, justificar – não tem como –, a morte desse jovem e a prisão do Prefeito Ledezma,
que é uma agressão contra a democracia? Então, eu fico satisfeito com o seu discurso. Lamento que aquilo que
representou esperança, há 15 anos, esvaiu-se, porque foi feito sem democracia, sem competência econômica
e sem os resultados sociais que se esperavam.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Muito obrigado pelo aparte, ilustre
amigo, Senador Cristovam Buarque.
Não sei se a nossa Presidente autorizará mais esse aparte.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Serei rápido.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Se autorizar, eu o ouvirei com muito
prazer.
Ouço o Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Senador Aloysio, primeiro, quero parabenizá-lo pela
comunicação que V. Exª disse inadiável. E o é. Depois, quero dizer que, infelizmente, não compartilho do sentimento de V. Exª de que o Governo brasileiro poderá mudar de posição.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – A esperança é a última que morre, diz
o ditado popular.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – É verdade.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Espero que mude. Enquanto isso, nós
estamos cobrando.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Mas essa está morta há muito tempo, porque eu relembro, e V. Exª está aqui conosco, a luta que o Congresso brasileiro teve para não permitir a Venezuela participar
do Mercosul, por uma razão muito simples: ela não atendia ao pressuposto de um regime democrático para
estar lá, além de não ter atendidas as outras condicionantes de relações comerciais.
(Soa a campainha.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – E, naquela altura, eu me lembro que não ocorreu a
entrada da Venezuela, apoiada pelo Brasil, no Mercosul, porque o Congresso do Paraguai não aprovou. A Venezuela ficou de fora, até que, com uma ação do Governo brasileiro, retirou-se o Paraguai, para que a Venezuela
pudesse entrar.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Exatamente.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Então, ações desse tipo, deste Governo que aí está,
não nos permitem dar a ele um sentimento de confiança de que possa haver uma mudança de posição. Muito
pelo contrário.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Eu disse “esperança”, e não “confiança”.
É possível que, em um determinado momento, a Presidente caia em si e se livre de um compromisso ideológico que é absolutamente prejudicial à presença do Brasil no mundo e na América Latina; e que é, sobretudo,
incompatível com alguns valores fundamentais da democracia brasileira, do sistema político brasileiro. Valores
que são cultuados pelo povo brasileiro, entre os quais a liberdade e o respeito aos direitos humanos.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Eu completaria, primeiro, parabenizando V. Exª, que, por
indicação unânime do PSDB, vai assumir a Presidência da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Só se V. Exª for membro dessa Comissão. Essa é uma condição sine qua non.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Eu estarei, se o Partido assim me permitir, ao lado de
V. Exª, não só na Comissão, mas em qualquer outra situação.
(Soa a campainha.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Eu desejo que, na primeira reunião da Comissão de
Relações Exteriores, nós possamos aprovar um requerimento, convidando o Embaixador da Venezuela para vir
até aqui, ao Senado Federal, enquanto a proposta do Senador Ferraço tramita. Que ele venha aqui para que
possa dar as explicações necessárias. É lamentável! Eu acho que o Presidente Nicolás Maduro está caindo de
podre lá na Venezuela.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Obrigado pelo aparte, meu caro amigo, Senador Flexa Ribeiro.
Esse requerimento, aliás, foi aprovado ao final da Legislatura passada. Um requerimento até de minha
autoria. Lembro a V. Exª que houve, ali, uma polêmica com o Senador Suplicy, à época.
Não porque ele fosse contra, mas ele queria convidar também um representante do regime. Aquela
ideia de “vamos abrir um diálogo entre a caça e o caçador”. Não dá. Podemos ouvir ambas as partes, mas em
ocasiões diversas.
Mas poderemos, evidentemente, na retomada dos nossos trabalhos, dar efetividade a essa deliberação.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a tolerância (Fora do microfone.).
Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Ferreira, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pela Srª. Angela Portela, 4ª Secretária.
A SRª ANA AMÉLIA (PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Presidente Angela Portela.
Se não me engano, falta ainda uma inscrição para uma comunicação inadiável. Se houver, eu gostaria
de ser inscrita.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Acabou de ser preenchida, Senadora, para uma comunicação inadiável.
A SRª ANA AMÉLIA (PP – RS) – Pelo Plenário?
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A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Pelo Senador Reguffe.
A SRª ANA AMÉLIA (PP – RS) – Está bem.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Há expediente sobre a mesa.
A Presidência comunica ao Plenário, em virtude do término da 54ª Legislatura, as novas composições das
comissões mistas, destinadas a emitir parecer às Medidas Provisórias nºs 660 e 661, ambas de 2014.
As novas composições, fixadas em observância às proporcionalidades partidárias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, na data de hoje, serão publicadas na forma regimental.
Os calendários de tramitação das respectivas medidas provisórias são os já comunicados anteriormente,
no momento da leitura.
São as seguintes as composições das Comissões Mistas:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 660/2014
SENADORES
Titulares
Bloco da Maioria (PMDB/PSD)
Eunício Oliveira
Omar Aziz
Sérgio Petecão

Suplentes
1.
2.
3.
4.

Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT)
Humberto Costa
1.
Acir Gurgacz
2.
Telmário Mota
3.
Bloco Parlamentar da Oposição (PSDB/DEM)
Cássio Cunha Lima
1.
Paulo Bauer
2.
Ronaldo Caiado
3.
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB/PPS/PSOL/PCdoB)
João Capiberibe
1. José Medeiros
Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC/PRB)
Fernando Collor
1. Blairo Maggi
PP
Benedito de Lira
1.
DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN
Leonardo Picciani
1. Marcelo Aro
Eduardo da Fonte
2. Junior Marreca
Jovair Arantes
3.
Andre Moura
4.
Bloco PSDB/PSB/PPS/PV
Carlos Sampaio
1. Rubens Bueno
Fernando Coelho Filho
2. Sarney Filho
PT
Sibá Machado
1. Afonso Florence
Alessandro Molon
2. Benedita da Silva
PSD
Rogério Rosso
1.
Bloco PRB / PTN / PMN / PRP / PSDC / PRTB
Celso Russomanno
1. Bacelar
PR
Maurício Quintella Lessa
1. Wellington Roberto
DEM
Mendonça Filho
1.
PDT *
André Figueiredo
1. Weverton Rocha
_________________________
* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 661/2014
SENADORES
Titulares
Bloco da Maioria (PMDB/PSD)
Eunício Oliveira
Omar Aziz

Suplentes
1.
2.

558 Quinta-Feira 26

Sérgio Petecão

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2015

3.
4.

Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT)
Humberto Costa
1.
Acir Gurgacz
2.
Telmário Mota
3.
Bloco Parlamentar da Oposição (PSDB/DEM)
Cássio Cunha Lima
1.
Paulo Bauer
2.
Ronaldo Caiado
3.
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB/PPS/PSOL/PCdoB)
João Capiberibe
1. José Medeiros
Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC/PRB)
Fernando Collor
1. Blairo Maggi
PP
Benedito de Lira
1.
DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN
Leonardo Picciani
1. Marcelo Aro
Eduardo da Fonte
2. Junior Marreca
Jovair Arantes
3.
Andre Moura
4.
Bloco PSDB/PSB/PPS/PV
Carlos Sampaio
1. Rubens Bueno
Fernando Coelho Filho
2. Sarney Filho
PT
Sibá Machado
1. Afonso Florence
Alessandro Molon
2. Benedita da Silva
PSD
Rogério Rosso
1.
Bloco PRB / PTN / PMN / PRP / PSDC / PRTB
Celso Russomanno
1. Bacelar
PR
Maurício Quintella Lessa
1. Wellington Roberto
DEM
Mendonça Filho
1.
SD *
Arthur Oliveira Maia
1. Zé Silva
_________________________
* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Convido para fazer uso da palavra,
como orador inscrito, o Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero, inicialmente, cumprimentar o nobre Senador Aloysio
Nunes Ferreira pela brilhante manifestação, aqui, na tribuna, acerca dos acontecimentos que preocupam todos
nós que prezamos a democracia e valorizamos as instituições do país vizinho, da Venezuela.
Quero aqui, senhoras e senhores, referir-me ao mesmo tema que ontem trouxe a esta tribuna o Senador
Luiz Henrique da Silveira, do meu Estado.
Apesar de a manifestação do Senador Luiz Henrique, na data de ontem, ter sido contundente e muito
esclarecedora e apesar de termos, inclusive, notícia de que, na noite de ontem, aconteceu uma audiência no
Ministério da Justiça, da qual participaram vários Senadores, inclusive o Senador Luiz Henrique, não vimos e
não temos notícia, até o presente momento, de providências, por parte do Governo Federal, em relação a um
grave problema que estamos enfrentando em Santa Catarina e em todo o Brasil.
Trata-se da manifestação promovida pelos transportadores de cargas, pelos caminhoneiros de vários
Estados brasileiros, principalmente dos Estados do Sul do País.
Tenho certeza, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, de que esse assunto não vai deixar de constar da preocupação dos brasileiros por simples esmorecimento, por diminuição de importância. Também tenho a convicção
de que esse assunto não vai deixar de estar presente em toda a mídia brasileira, porque a manifestação que os
caminhoneiros estão fazendo não é política, não é partidária, não é uma manifestação conduzida, organizada
por entidades de classe, por sindicatos ou por centrais sindicais. É uma manifestação natural, que está acontecendo por conta da angústia, do desespero, da falta de perspectiva e, principalmente, da falta de condições
de renda e de subsistência daqueles que vivem dessa profissão, desse trabalho.
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Em Santa Catarina, Srª Presidente, exatamente há cinco minutos, quando ali aguardava o horário para o
meu pronunciamento, aconteceram coisas inéditas. Por exemplo, um empresário me telefonava, há instantes,
Senador Alvaro Dias, para me dizer que tem uma empresa que atua no ramo de aves, exporta quase 50% da
sua produção para outros países, tem um plantel de 300 mil aves espalhadas em várias propriedades de agricultores integrados. Esses agricultores precisam alimentar essas aves permanentemente, para que elas possam
ser tornar adequadas ao abate e ao processamento. Das 300 mil aves que existem sob a orientação, sob o comando daquela empresa, 200 mil vão morrer amanhã. Não na semana que vem, mas amanhã! Sabem de quê?
De fome! E sabem por que as aves vão morrer de fome? Porque não tem ração, porque a ração não chega com
os caminhões que precisam transportá-las.
A situação é crítica! A situação é caótica!
As grandes empresas, as agroindústrias, as indústrias de carne, principalmente, estão neste momento
em situação de desespero, porque os agricultores não sabem o que fazer. Igual problema acontece na produção de leite: são 6 milhões de litros de leite jogados no lixo todos os dias, em todo o Estado de Santa Catarina.
E eu fico imaginando que tipo de ministério tem este Governo, que tipo de autoridade tem este Governo, que tipo de gente governa este País! Não é admissível e não é possível que não se tenha outra manifestação das autoridades federais, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento, do Ministério
da Fazenda – das áreas que têm responsabilidade quanto ao assunto –, do Ministério dos Transportes. A única
coisa que aconteceu, Srs. Senadores, foi a Polícia Rodoviária Federal no dia de ontem, ou melhor, na manhã de
hoje, entrar em ação e, com balas de borracha, partir para cima dos caminhoneiros para desobstruir as rodovias em Santa Catarina.
Eu sou legalista. Eu respeito a lei porque faço a lei. E acho que, sem dúvida nenhuma, se preciso, deve-se
usar a força pública para permitir a ida e a vinda de todos porque isso é direito constitucional. Agora, o que não
se permite e não se pode aceitar é que apenas a força pública seja usada e não se use a força da inteligência, a
força da competência, a força da responsabilidade – coisas que faltam ao Governo do meu País.
Competência, responsabilidade e criatividade, seguramente, este Governo não tem. Este é um Governo
para galinhas e não um Governo para pessoas! E infelizmente as galinhas estão morrendo; os porcos também;
e daqui a pouco vão morrer as vacas que produzem o leite. O agricultor não consegue entender como é que
ele trabalha, produz e o produto não pode ser escoado.
Qual é a culpa, Senador Flexa Ribeiro? De quem é a culpa? É deste Governo. É deste Governo que, na
eleição, para ganhar a eleição, anunciou uma situação de felicidade, de prosperidade, de tranquilidade. E agora
vimos que mentiu, que usou a propaganda eleitoral para iludir e enganar os brasileiros. Felizmente, não conseguiu fazê-lo em Santa Catarina, onde o Aécio Neves levou quase 70% dos votos, mas em outros Estados do
Brasil conseguiu grande sucesso.
Aliás, a cada dia eu fico mais impressionado, Senador Wellington, porque o que eu menos vejo é gente com estrela no peito. Antigamente havia muita, todos se orgulhavam de percorrer os salões do Congresso
e os plenários do Legislativo com estrelas no peito dizendo qual era o seu time e de que lado estavam. Hoje
não as usam mais. Por quê? Porque não têm razão para usá-las. O Governo não é um governo para gente, para
brasileiros que trabalham.
Eu penso que, se a legalidade recomenda providências para que possamos assegurar o direito de ir e vir
de todos e tenhamos, inclusive, que usar a força para desobstruir rodovias, nós devemos fazê-lo depois de o
Governo lançar mão de todos os outros mecanismos para dialogar, para convencer, para compreender a ansiedade daqueles que passam por dificuldades.
Motorista de caminhão, Senador Bezerra, chorando, sentado no capô! Está na mídia, é só olhar. Motorista que chora porque não sabe como vai chegar em casa, porque não ganha o suficiente para voltar para sua
própria casa: não tem outra opção senão fazer protesto. E por que ele não tem as condições para voltar para
casa? Porque este Governo, o Governo do PT, o Governo do Brasil, deu financiamentos em excesso, sem responsabilidade, subsidiados, para que muitos comprassem caminhões que não teriam o que transportar – é o
que acontece hoje e por isso os fretes baixam de preço, a lei da oferta e da procura determina isso.
Por que este Governo não é bom? Não é bom porque ele aumentou o combustível, porque ele vai botando PIS e Cofins em cima do combustível. Poderia hoje anunciar a sua retirada e fazer com que o preço do
combustível, principalmente do diesel...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC) – ... necessário ao transporte de cargas, fosse reduzido.
Poderia revogar a ideia da Cide, que já está em curso e que vai ser implementada em pouco tempo. Sem
dúvida, o Governo teria muitas coisas a fazer antes de usar a força policial, mas não as faz.
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O Governo da Presidente Dilma é o governo mais mentiroso que a República brasileira conheceu em
toda a sua história, porque, no dia da vitória dessa senhora que preside o nosso País, ela disse – e eu ouvi, Senadora Angela Portela, e V. Exªs ouviram também –, em um discurso que ela fez vestida de branco, ao lado do
ex-Presidente Lula, seu padrinho político, o seguinte: “Vou governar fazendo diálogo”.
E eu pergunto: o diálogo com bala de borracha?
(Interrupção no som.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC) – ...porque percebo que todos ouviram apesar de o
som ter faltado.
O Brasil não ouviu, mas com certeza entendeu que nós queremos um Governo ativo, um Governo que
fale a verdade, uma Presidente que saiba dialogar, que chame seus ministros para o diálogo, que compreenda
a manifestação desta Casa, porque aqui, sim, estão os brasileiros de verdade, eleitos pelo povo, como também
os da Câmara.
E o que nós falamos aqui não nasce de uma mente insana e nem de uma mente irresponsável. O que
nós falamos nesta tribuna nasce daquilo que ouvimos nas ruas, daquilo que sabemos estar prejudicando ou
vivenciando cada brasileiro.
Nós estamos aqui, mais uma vez, assim como Luiz Henrique fez ontem, pedindo ao Governo – se é que
o Governo nos ouve – que tome uma providência...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC) – ... porque senão o País para. E, se o País parar, não
vai ser só por falta de leite e por falta de carne e porque galinhas morreram nos quintais de Santa Catarina: o
Brasil vai parar, Senadora Marta Suplicy, porque vai faltar gasolina, porque vai faltar comida no supermercado,
porque vai faltar todo tipo de providência e de gêneros que alimentam os brasileiros.
Ou o Governo ouve a nossa voz, ou ele vai descobrir como é difícil viver a surdez.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Há expediente sobre a mesa.
A Senhora Presidente da República adotou, em 30 de dezembro de 2014, e publicou no mesmo dia, mês
e ano, em Edição Extra do Diário Oficial da União, a Medida Provisória nº 665, de 2014, que “Altera a Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, altera a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, que dispõe sobre
o seguro desemprego para o pescador artesanal, e dá outras providências”.
Nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, e do art. 10-A do Regimento Comum, foi constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria, cuja composição será publicada na forma regimental.
O calendário de tramitação da Medida Provisória foi publicado na Ordem do Dia do Congresso Nacional.
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a composição da Comissão mista:
SENADORES
Titulares
Bloco da Maioria (PMDB/PSD)
Eunício Oliveira
Omar Aziz
Sérgio Petecão

Suplentes
1.
2.
3.
4.

Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT)
Humberto Costa
1.
Acir Gurgacz
2.
Telmário Mota
3.
Bloco Parlamentar da Oposição (PSDB/DEM)
Cássio Cunha Lima
1.
Paulo Bauer
2.
Ronaldo Caiado
3.
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB/PPS/PSOL/PCdoB)
João Capiberibe
1. José Medeiros
Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC/PRB)
Fernando Collor
1. Blairo Maggi
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1.
DEPUTADOS

Titulares
Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN
Leonardo Picciani
1. Marcelo Aro
Eduardo da Fonte
2. Junior Marreca
Jovair Arantes
3.
Andre Moura
4.
Bloco PSDB/PSB/PPS/PV
Carlos Sampaio
1. Rubens Bueno
Fernando Coelho Filho
2. Sarney Filho
PT
Sibá Machado
1. Afonso Florence
Alessandro Molon
2. Benedita da Silva
PSD
Rogério Rosso
1.
Bloco PRB / PTN / PMN / PRP / PSDC / PRTB
Celso Russomanno
1. Bacelar
PR
Maurício Quintella Lessa
1. Wellington Roberto
DEM
Mendonça Filho
1.
PSOL*
Chico Alencar
1. Jean Wyllys
_________________________
* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.

Suplentes

É o seguinte o calendário:
– Publicação no DOU: 30/12/2014(Ed. Extra)
– Designação da Comissão: 25/02/2015
– Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
– Emendas: até 07/02/2015 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao Congresso
Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputados
por meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
– Remessa do processo à CD: – Prazo na CD: até 1º/03/2015 (até o 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 1º/03/2015
– Prazo no SF: de 02/03/2015 a 15/03/2015 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 15/03/2015
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela CD: de 16/03/2015 a 18/03/2015 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 19/03/2015 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 02/04/2015
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo /PT – RR) – A Senhora Presidente da República adotou, em 30 de janeiro de 2015, e publicou no mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra do Diário Oficial
da União, a Medida Provisória nº 668, de 2015, que “Altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, para elevar alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da Cofins-Importação, e dá outras providências”.
Nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, e do art. 10-A do Regimento Comum, foi constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria, cuja composição será publicada na forma regimental.
O calendário de tramitação da medida provisória foi publicado na Ordem do Dia do Congresso Nacional.
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a composição da Comissão mista:
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SENADORES
Titulares
Bloco da Maioria (PMDB/PSD)
Eunício Oliveira
Omar Aziz
Sérgio Petecão

Suplentes
1.
2.
3.
4.

Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT)
Humberto Costa
1.
Acir Gurgacz
2.
Telmário Mota
3.
Bloco Parlamentar da Oposição (PSDB/DEM)
Cássio Cunha Lima
1.
Paulo Bauer
2.
Ronaldo Caiado
3.
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB/PPS/PSOL/PCdoB)
João Capiberibe
1. José Medeiros
Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC/PRB)
Fernando Collor
1. Blairo Maggi
PP
Benedito de Lira
1.
DEPUTADOS
Titulares
Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN
Leonardo Picciani
Eduardo da Fonte
Jovair Arantes
Andre Moura

Suplentes
1. Marcelo Aro
2. Junior Marreca
3.
4.

Bloco PSDB/PSB/PPS/PV
Carlos Sampaio
1. Rubens Bueno
Fernando Coelho Filho
2. Sarney Filho
PT
Sibá Machado
1. Afonso Florence
Alessandro Molon
2. Benedita da Silva
PSD
Rogério Rosso
1.
Bloco PRB / PTN / PMN / PRP / PSDC / PRTB
Celso Russomanno
1. Bacelar
PR
Maurício Quintella Lessa
1. Wellington Roberto
DEM
Mendonça Filho
1.
PTC*
Uldurico Junior
1.
_________________________
* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
É o seguinte o calendário:
– Publicação no DOU: 30/01/2015 (Ed. Extra)
– Designação da Comissão: 25/02/2015
– Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
– Emendas: até 07/02/2015 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao Congresso
Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputados
por meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
– Remessa do processo à CD: – Prazo na CD: até 1º/03/2015(até o 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 1º/03/2015
– Prazo no SF: de 02/03/2015 a 15/03/2015 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 15/03/2015
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela CD: de 16/03/2015 a 18/03/2015 (43º ao 45º dia)
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– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 19/03/2015 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 02/04/2015
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo /PT – RR) – A Senhora Presidente da República adotou, em 19 de dezembro de 2014, e publicou no mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra do Diário Oficial da União, a Medida Provisória nº 663, de 2014, que “Altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009”.
Nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, e do art. 10-A do Regimento Comum, foi constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria, cuja composição será publicada na forma regimental.
O calendário de tramitação da medida provisória foi publicado na Ordem do Dia do Congresso Nacional.
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a composição da Comissão mista:
SENADORES
Titulares
Bloco da Maioria (PMDB/PSD)
Eunício Oliveira
Omar Aziz
Sérgio Petecão

Suplentes
1.
2.
3.
4.

Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT)
Humberto Costa
1.
Acir Gurgacz
2.
Telmário Mota
3.
Bloco Parlamentar da Oposição (PSDB/DEM)
Cássio Cunha Lima
1.
Paulo Bauer
2.
Ronaldo Caiado
3.
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB/PPS/PSOL/PCdoB)
João Capiberibe
1. José Medeiros
Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC/PRB)
Fernando Collor
1. Blairo Maggi
PP
Benedito de Lira
1.
DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN
Leonardo Picciani
1. Marcelo Aro
Eduardo da Fonte
2. Junior Marreca
Jovair Arantes
3.
Andre Moura
4.
Bloco PSDB/PSB/PPS/PV
Carlos Sampaio
1. Rubens Bueno
Fernando Coelho Filho
2. Sarney Filho
PT
Sibá Machado
1. Afonso Florence
Alessandro Molon
2. Benedita da Silva
PSD
Rogério Rosso
1.
Bloco PRB / PTN / PMN / PRP / PSDC / PRTB
Celso Russomanno
1. Bacelar
PR
Maurício Quintella Lessa
1. Wellington Roberto
DEM
Mendonça Filho
1.
PCdoB*
Jandira Feghali
1. Luciana Santos
_________________________
* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
É o seguinte o calendário:
– Publicação no DOU: 19/12/2014(Ed. Extra)
– Designação da Comissão: 25/02/2015
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– Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
– Emendas: até 04/02/2015 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao Congresso
Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputados
por meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
– Remessa do processo à CD: – Prazo na CD: até 25/02/2015(até o 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 25/02/2015
– Prazo no SF: de 26/02/2015 a 11/03/2015 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 11/03/2015
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela CD: de 12/03/2015 a 14/03/2015 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 15/03/2015 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 29/03/2015
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo /PT – RR) – A Senhora Presidente da República
adotou, em 30 de dezembro de 2014, publicou no mesmo dia, em Edição Extra, republicou no dia 31/12/2014,
em Edição Extra, e retificou no dia 2/1/2015, em Edição Extra do Diário Oficial da União, a Medida Provisória nº
664, de 2014, que “Altera as Leis nº 8.213, de 24 de julho de 1991, nº 10.876, de 2 de junho de 2004, nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, e a Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003”.
Nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, e do art. 10-A do Regimento Comum, foi constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria, cuja composição será publicada na forma regimental.
O calendário de tramitação da medida provisória foi publicado na Ordem do Dia do Congresso Nacional.
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a composição da Comissão Mista:
SENADORES
Titulares
Bloco da Maioria (PMDB/PSD)
Eunício Oliveira
Omar Aziz
Sérgio Petecão

Suplentes
1.
2.
3.
4.

Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT)
Humberto Costa
1.
Acir Gurgacz
2.
Telmário Mota
3.
Bloco Parlamentar da Oposição (PSDB/DEM)
Cássio Cunha Lima
1.
Paulo Bauer
2.
Ronaldo Caiado
3.
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB/PPS/PSOL/PCdoB)
João Capiberibe
1. José Medeiros
Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC/PRB)
Fernando Collor
1. Blairo Maggi
PP
Benedito de Lira
1.
DEPUTADOS
Titulares
Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN
Leonardo Picciani
Eduardo da Fonte
Jovair Arantes
Andre Moura
Bloco PSDB/PSB/PPS/PV
Carlos Sampaio
Fernando Coelho Filho
PT
Sibá Machado

Suplentes
1. Marcelo Aro
2. Junior Marreca
3.
4.
1. Rubens Bueno
2. Sarney Filho
1. Afonso Florence

Fevereiro de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-Feira 26

565

Alessandro Molon
2. Benedita da Silva
PSD
Rogério Rosso
1.
Bloco PRB / PTN / PMN / PRP / PSDC / PRTB
Celso Russomanno
1. Bacelar
PR
Maurício Quintella Lessa
1. Wellington Roberto
DEM
Mendonça Filho
1.
PROS*
Domingos Neto
1. Rafael Motta
_________________________
* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
É o seguinte o calendário:
– Publicação no DOU: 30/12/2014(Ed. Extra)
– Designação da Comissão: 25/02/2015
– Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
– Emendas: até 07/02/2015 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao Congresso
Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputados
por meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
– Remessa do processo à CD: – Prazo na CD: até 1º/03/2015(até o 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 1º/03/2015
– Prazo no SF: de 02/03/2015 a 15/03/2015 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 15/03/2015
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela CD: de 16/03/2015 a 18/03/2015 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 19/03/2015 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 02/04/2015
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Lidos os expedientes...
A SRª ANA AMÉLIA (PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Pois não, pela ordem, Senadora
Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Quero apenas confirmar agora, aqui
do plenário, a minha inscrição pela Liderança do PP, conforme acerto e autorização do Líder Benedito de Lira.
Já fiz isso junto à Mesa, mas, regimentalmente, preciso fazê-lo aqui também, do plenário.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Confirmada a sua inscrição, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (PP – RS) – Obrigada, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Convido para fazer uso da palavra,
como Líder, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Oposição/PSDB – PR. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, dou sequência ao discurso sempre competente do Senador Paulo Bauer, focalizando aqui
um drama vivido hoje nas estradas brasileiras com repercussão nos lares deste País, já que o desabastecimento
é, sem dúvida nenhuma, uma das consequências mais dolorosas para os brasileiros. Esse movimento já alcançou 13 Estados da Federação, e o Estado mais mobilizado, sem dúvida, é o meu Estado do Paraná, hoje com 44
bloqueios em estradas estaduais e em estradas federais.
Lamentamos profundamente a ausência do Governo nos últimos anos. Nós nos lembramos bem que, em
julho de 2012, houve um movimento dessa natureza, que também paralisou estradas do País, movimentou o
Congresso Nacional, trouxe representantes dos caminhoneiros para audiência com o Governo. De lá para cá,
nada se adotou de providência que pudesse aliviar o sofrimento desses profissionais do volante que percorrem
o País transportando as riquezas nacionais.
Não houve planejamento.
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Governar é também prever fatos novos, é se antecipar a fatos que dão origem a crises. E o nosso Governo,
lastimavelmente, não tem esse poder de prever, não tem a capacidade de se antecipar aos fatos. E é evidente
que o prejuízo é transferido à sociedade.
Nós não podemos deixar de manifestar a nossa solidariedade aos caminhoneiros do País, em que pesem
as consequências.
Qual a razão essencial dessa crise? É evidente que é este apetite desmesurado do Governo, sempre colocando a mão grande nos bolsos dos brasileiros para arrancar recursos que possam tapar os buracos abertos
pela sua própria incompetência.
As razões: o aumento do preço do combustível, o aumento do preço do óleo diesel, o aumento da Cide,
o aumento das tarifas do pedágio nas estradas brasileiras, o aumento dos impostos, imposto sobre combustível, movimentação financeira, importações, entre outros. Na esteira de aumentos, a Caixa Econômica anunciou
também o aumento dos juros de financiamentos com recursos da poupança.
Portanto, Srª Presidente, para aqueles que trabalham produzindo riquezas, é insuportável esta carga que
tem origem aqui, no Palácio do Planalto, em Brasília, e que é fruto da incompetência governamental e, sobretudo, desse modelo promíscuo que foi implantado no Brasil nos últimos anos.
É fácil imaginar a revolta dos caminhoneiros deste País, que pagaram o preço das propinas recebidas
por alguns integrantes de uma organização criminosa que assaltou a Petrobras. Como justificar o aumento do
preço dos combustíveis diante desse escândalo monumental de corrupção? Como convencer o homem simples que, na luta diária no volante de um caminhão pelas estradas do Brasil, tem tempo de refletir sobre isso?
Como convencê-lo de que o drama que ele vive não é a consequência do escândalo a que assiste, quando pode
assistir, pelas televisões do Brasil.
Eu vou reproduzir apenas alguns depoimentos que colhi, através da minha assessoria, hoje, no Paraná:
Falta de combustível em quase todas as grandes cidades, com exceção de Curitiba e Região Metropolitana, que ainda não sofrem os efeitos da paralisação.
Em Londrina, minha cidade, além da falta de combustíveis, já é difícil de encontrar carne em supermercados e açougues. Há relatos de postos que vendem o litro da gasolina a R$6,00. Como é que o nosso caminhoneiro vai entender que, enquanto o combustível sofre queda de preços nos outros países, o petróleo tem
uma queda significativa de preço e, por consequência, o combustível também, como ele pode admitir que, no
Brasil, ao contrário, o preço dos combustíveis é elevado?
Em Maringá, Região Metropolitana, outra cidade minha, o combustível é artigo de luxo, encontrado em
pouquíssimos postos, e o preço do litro da gasolina já atingiu R$5,00.
Em Campo Mourão, muitas famílias estão estocando comida, temendo um agravamento do problema
de abastecimento nos supermercados.
Em Pato Branco, pequeno agricultor que não quis se identificar relata saques à sua propriedade, que
produz produtos hortifrutigranjeiros. A população, com receio de faltar produtos básicos nos supermercados,
saqueou o produtor.
Pequenos agricultores de todo o Estado já contabilizam suas perdas, pois não há como colher ou transportar as culturas já plantadas e que começam a se perder na lavoura.
Granjas de frango e porco, na região de Cascavel, já registram grandes prejuízos, pois faltam alimentos
para os animais, que morrem aos milhares por essa razão.
O Porto de Paranaguá operou com 5% das cargas programadas no dia de ontem. Segundo a administração do porto, dos 900 caminhões previstos para descarregar, apenas 45 puderam chegar.
O nosso desejo é que as negociações possam ser conduzidas com bom senso e rapidez. O Governo já
se antecipa: não quer reduzir o preço do óleo diesel. Ora, já começa mal a negociação, porque ele já antecipa
uma condição que impõe àqueles que comparecem para o entendimento. O transporte de cargas e o escoamento de produtos do agronegócio precisam ser normalizados. Que o Governo encontre alternativas nessa
negociação de hoje para superar esse impasse.
Os caminhoneiros têm a solidariedade do País, a solidariedade da sociedade, mas é evidente que as consequências são dramáticas e há setores que sofrem terríveis prejuízos, sem poderem sofrer, num momento de
crise econômica visível. Todos nós estamos visualizando o aprofundamento da crise econômica no País e essa
paralisação certamente agrava essa situação.
Por isso, o nosso apelo à sensibilidade governamental para que no entendimento de hoje se supere esse
impasse e se restabeleça a normalidade nas estradas brasileiras.
Muito obrigado, Srª. Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Convido para fazer uso da palavra,
como oradora inscrita, a Senadora Vanessa Grazziotin.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidente, Senadora Angela Portela.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiros e companheiras, venho, mais uma vez, a esta tribuna para
tratar de um assunto que nos é muito caro, muito caro ao Brasil, muito caro ao povo brasileiro; um assunto
que está na pauta, na ordem do dia. Eu me refiro aqui à maior empresa pública brasileira, que é a Petrobras.
Vou me referir a este assunto ainda sob o impacto de um grande ato – infelizmente, tumultuado na sua
entrada – ocorrido ontem, na cidade do Rio de Janeiro. Foi um ato organizado por políticos, por representantes
de entidades do Brasil inteiro, por alguns segmentos do movimento sindical, e que teve como objetivo principal
a defesa da Petrobras; a defesa da Petrobras contra a tentativa de enfraquecimento, ou a tentativa e a iniciativa
de alguns de procurar enfraquecê-la, numa atitude que demonstra uma completa inversão de valores – muito
mais do que uma inversão de valores –, deturpa os fatos e o faz de forma propositada e não casual.
Vejam: as pessoas tentam jogar e demonizar a Petrobras como se ela fosse responsável por tudo. Não!
A Petrobras é a vítima de tudo que está acontecendo. E se a Petrobras é a vítima de tudo que está acontecendo, o Brasil é vítima de tudo que está acontecendo, o povo brasileiro é vítima de tudo que está acontecendo.
Como eu já tive a oportunidade de afirmar em diversos momentos, Srª Presidente – não apenas eu, mas
a Bancada do meu Partido, a direção do meu Partido, todos nós do PCdoB –, nós não somente somos favoráveis, mas defendemos intransigentemente as investigações e a responsabilização de quem tiver prejudicado
a Petrobras e o Brasil, promovendo atos de corrupção contra essa empresa.
Não interessa – e eu tenho dito muito isso – a qual partido pertença, não interessa quem cometeu os
crimes, os desvios. Quem cometeu os crimes, os desvios tem que ir para a cadeia de acordo com a lei, Srª Presidente, tem que ser privado de seus bens, porque não são seus bens; são bens que foram furtados da Nação
e do povo brasileiro.
Estamos assistindo – volto a dizer – há mais de um ano, Srª Presidente, aos ataques à Petrobras, à própria
empresa que – repito – é a maior vítima de todo esse processo. Estamos assistindo a uma defesa implícita da
necessidade da privatização da Petrobras. Ou seja, é aquela velha história: deixa que apodreça, deixa que se
arrebente, porque, aí sim, é fácil defender a privatização.
Srª Presidente, eu faço uma pergunta: “Será que muitos dos que denunciam ou que promovem o eco
das denúncias querem combater a corrupção ou enfraquecer a Petrobras?” Muitos não querem combater a
corrupção. Não têm isso como objetivo, porque quem quer verdadeiramente combater a corrupção defende,
por exemplo, uma reforma política profunda que aparta as empresas da política brasileira, que passe a proibir
o financiamento empresarial nas campanhas eleitorais. Mas não. Eu pergunto: “Muitos dos que falam sobre o
momento delicado na economia querem ajudar a contribuir, a resolver os problemas da economia, que não
são problemas exclusivos do Brasil, mas que atingem grande parte dos países do mundo?” Não, não querem.
Querem ver o caos, porque, no fundo, o que querem é derrubar a Presidente Dilma. Não conseguiram nas eleições, mas continuam na tentativa. Ou seja, aproveitar-se de um momento em que se combate a corrupção
para realizar proselitismo eleitoral é desonesto e, mais do que isso, Srª Presidente, é oportunista. É nessa fase
histórica que nós não temos dúvidas: defender a Petrobras é defender a democracia e o Brasil. Atacar a política
de conteúdo nacional e o modelo de partilha, como eles tiveram alguma relação com os crimes que a Polícia
Federal está apurando, é duvidar da própria inteligência do povo.
Não é errado o conteúdo nacional, o erro não é esse. O que é conteúdo nacional? É a empresa se obrigar
a realizar muitas das suas compras, muitas das suas obras aqui, no Brasil, diferente do que acontecia no passado. Essas plataformas grandiosas que servem para a exploração do petróleo em alto-mar, no pré-sal principalmente, vinham prontas de fora, de Cingapura, da China – vinham prontas –; pois nós mudamos a legislação brasileira, exigindo um mínimo de conteúdo nacional, o que para nós é muito importante. Para quê? Para
gerar divisas no próprio Brasil, para gerar empregos no Brasil, e isso foi muito importante porque estaleiros
renasceram das cinzas, Srª Presidente. Então, não é o conteúdo nacional que tem que ser atacado, e os jornais
estão fartos, artigos e mais artigos de articulistas dizendo: “Temos que acabar com o conteúdo nacional, não
podemos mais fazer isso. A Petrobras não tem mais condições de operar obrigatoriamente 30% em todas as
ações da exploração de petróleo, não tem mais condições de fazer isso”; ou seja...
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – Senadora, a senhora me concede um aparte?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Pois não, Senador Omar,
com muito prazer.
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – A senhora coloca um tema importante: a questão da Petrobras. Patrimônio nosso, nós não temos nem que discutir essa questão de privatizar a Petrobras ou não. Agora,
o que nos preocupa é a queda da Petrobras, ontem, em dois pontos. Isso afugenta investidores novos. Nenhum
cidadão de outro país ou do próprio Brasil fará qualquer tipo de aporte financeiro na compra de ações na Pe-
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trobras se não tiver a confiança da transparência do que está sendo feito. Neste momento, cientistas brasileiros
que têm convênio com a Petrobras, que faziam pesquisas para a Petrobras, que foram pessoas formadas aqui,
neste País, correm o risco hoje de perder convênios que a Petrobras tem para a gente continuar pesquisando
no nosso País. Isso é grave, é um negócio muito grave tirar o que é nosso de uma forma como está sendo tirado.
Mas, em relação à Presidenta Dilma, eu acho que essa discussão de impeachment tem que parar, até o nome
impeachment tem que deixar de ser falado aqui. Nós estamos falando sobre uma mudança. A Presidenta Dilma
tem que se posicionar? Tem que se posicionar, sim; ela tem que liderar a Nação, ela é a Presidenta da República, ela não pode esperar que ministros liderem o País, quem vai liderar é ela, a todos nós, porque não há aqui,
independente de partido político ou de força política, alguém que queira o pior para o Brasil. Não dá para ver
isso. Não dá. Eu vejo muito aqui, se ataca a Venezuela, “olha, a Venezuela não deveria entrar no Mercosul.” Nós
não podemos penalizar o povo venezuelano pelos seus dirigentes. Os dirigentes da Venezuela não valem nada,
e os dirigentes do Brasil sabem disso. Se continuam aliados deles, é porque realmente teriam que... Agora, não
dá para penalizar a economia de um país, não dá para penalizar a população de um país porque a gente não
gosta do governante de plantão. Independentemente de quem goste ou não da Presidente Dilma, independentemente de quem queira ou não a Presidente Dilma na Presidência, nós temos que gostar mais do Brasil,
do povo brasileiro. E o que nós estamos assistindo hoje é mais um negócio de um ponto de vista rancoroso do
que querer salvar o Brasil. Então, não dá para a gente ouvir o discurso. Eu cheguei aqui ao Senado, representando o Estado do Amazonas, e não tenho por que estar ao lado da Presidenta Dilma: ela não me apoiou na
campanha, ela não esteve ao meu lado. O ex-Presidente Lula não esteve ao meu lado. Ganhamos a eleição no
Estado do Amazonas, mas nós estamos pensando é no Brasil,...
(Soa a campainha.)
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) –... não é na Presidenta Dilma, não é no ex-Presidente Lula.
Eles têm que dar satisfação dos seus atos, e nós, como Senadores, representantes do povo brasileiro, dos nossos. Em relação à Petrobras, nós temos que aprofundar a discussão sim. E acho também um grande movimento
para desmoralizar a Petrobras e botá-la à venda, porque, a partir de agora, ou a gente, para aportar... Daqui a
pouco, para aportar recursos dentro da Petrobras, só através da sua privatização, porque senão ninguém vai
querer aportar. E aí, quando vier a privatização, vendendo 40% a 50% das suas ações, o que é que vai acontecer? Quem vai presidir, quem vai dirigir um bem tão importante para o nosso País? Que a Petrobras errou, não
tenha dúvida; que a Graça Foster foi omissa, não tenha dúvida sobre isso, inclusive em relação ao meu Estado
– e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre um minério importante que há em nosso Estado, que é a silvinita, e ela nunca deu a menor importância...
(Interrupção do som.)
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – ... para discutir (Inaudível.), para dizer que não tem dinheiro. (Fora do microfone.) Hoje, no tocante ao gasoduto que liga Urucu a Manaus, o próprio Tribunal de Contas
da União proibiu a Petrobras de cobrar o metro cúbico do gás, para que sejam repostos os investimentos; mas
quem colocou esses investimentos lá? Foi a Petrobras? Foi o Governo Federal? Não! Quem colocou foram os
acionistas, e eles têm que ser remunerados. E, se a gente for ver, Senadora Vanessa, isso vai acontecer em refinarias onde houve superfaturamentos que estão comprovados – isso aí a gente não está discutindo. Se houve
superfaturamento numa refinaria, o que acontece? É lógico que o refino tem que ser mais caro! Aí o combustível é mais caro, porque esse recurso que foi usado como investimento deve ser reposto à Petrobras. Isso nós
temos que ir a fundo. Quanto a quem teve culpa em relação a esse tipo de atitude, nós não podemos fazer de
conta que não está acontecendo.
(Soa a campainha.)
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – Mas, em relação à Petrobras, sim, nós não podemos deixar
chegar nesse ponto. Para que se faça investimento na Petrobras, é preciso recursos para privatizá-la. Aí seria o
fim do mundo, e nós estaríamos perdendo o maior patrimônio que o povo brasileiro tem, que é a Petrobras.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Eu agradeço o aparte de
V. Exª, Senador Omar, e peço permissão para incorporá-lo ao meu pronunciamento, apenas fazendo um reparo.
A Petrobras não errou. Alguns dirigentes da Petrobras erraram, e erraram muito feio. Quem errou, quem
roubou, quem praticou corrupção deve ser penalizado. Agora, a Petrobras não.
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Eu dizia aqui do quanto foi importante o sistema de conteúdo mínimo nacional, a recuperação. Foram
82 mil empregos gerados nesse segmento contra 2 mil na área do setor naval, na década de 90, Governador
Omar, Senador! Quer dizer, não é importante? Claro que foi importante!
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Alguns, nesse debate caloroso de corrupção, vêm e atacam o sistema de conteúdo nacional porque querem acabar com a Petrobras,
porque querem privatizar a Petrobras! Por que atacam a política?
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Permite-me um aparte, Senadora Vanessa?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Pois não. Mas deixe-me
apenas concluir.
Por que atacam a política da partilha, o novo modelo de partilha? Ora, por que partilha? E não por que
concessão? Porque não tem o que pesquisar. Tem apenas que extrair um óleo, que já sabem que existe. Então,
não tem investimento de risco. Tem investimento certo. Acabar com a partilha hoje seria acabar com 75% dos
royalties e 50% do Fundo Social do Pré-Sal destinados à educação. Este é o futuro que nós queremos para o nosso Brasil: recursos para a educação, que nós aprovamos aqui. E, se não for o sistema de partilha, não o teremos.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Nós queremos avançar
no investimento de 10% do PIB na educação, mas não conseguiremos isso sem uma Petrobras forte.
Portanto, eu volto a repetir: o que está em curso, por parte de muitos, não é a tentativa de combater a
corrupção, não. É a tentativa, em primeiro lugar, de acabar, de enfraquecer a Petrobras, empresa da qual o Brasil depende. Número dois: acabar. constranger e desmoralizar o Governo da Presidenta Dilma. É isso que está
em curso, e o povo brasileiro vai ver isso.
Aliás, esta semana, teremos conhecimento de muitas novas informações. Quem sabe, a partir daí, a gente consiga trabalhar de forma mais clara e dirigida naquilo que tem de ser trabalhado. Precisamos combater a
corrupção, e não combater o Brasil, não combater as empresas brasileiras.
O meu tempo expirou, mas eu concedo o aparte a V. Exª, Senador Flexa.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Senadora Vanessa, com todo o respeito que eu tenho...
(Interrupção do som.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Com todo o respeito que tenho por V. Exª e por sua
inteligência, o pronunciamento de V. Exª hoje busca confundir o raciocínio dos brasileiros de modo geral. V. Exª
coloca como se houvesse interesse da oposição ao Governo que aí está, ou melhor, ao desgoverno que aí está,
de ir contrária à Petrobras, para que ela seja privatizada. Não é, não. Não existe essa preocupação. O Senador
Omar Aziz, ainda há pouco, fez um comentário sobre a Venezuela, que não podemos ser contra o povo da Venezuela se o governo da Venezuela não se comporta corretamente para participar do Mercosul.
(Soa a campainha.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Senador Omar, o Congresso brasileiro se colocou contrário à entrada da Venezuela no Mercosul por ela não atender ao requisito primeiro de ser um país democrático. Esse foi o problema maior na questão da Venezuela. Não foi questão do país, nem do seu governo. Agora,
Senadora Vanessa, V. Exª falou há pouco sobre o proselitismo eleitoral que a Oposição está buscando fazer nos
seus pronunciamentos. Tudo que está acontecendo no Brasil de hoje é, lamentavelmente, o resultado de medidas politiqueiras tomadas ao longo desses 12 anos.
(Interrupção do som.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Foi mudado o processo (Fora do microfone) de concessão para partilha. O Presidente Lula fez, midiaticamente, várias apresentações. Uma delas foi colocar a sua
mão suja de óleo, dizendo que a Petrobras, o Brasil tinha atingido a sua autossuficiência em petróleo. Nunca
foi verdadeiro isso. Nunca! E ele sabia disso. O pré-sal, que todos nós queremos seja explorado, só tem lógica,
economicamente, ser explorado com o barril do petróleo a US$100. Lamentavelmente, a US$50, não tem como
explorar o petróleo do pré-sal, porque vai haver um esforço da sociedade brasileira para repor o diferencial de
custo do barril do petróleo.
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(Soa campainha.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Então, o caminho que se está mostrando não é bom
para o nosso País. Era necessário que o Governo da Presidenta Dilma tivesse a coragem de assumir, perante os
brasileiros, que ela praticou um estelionato eleitoral durante a campanha; que ela mentiu durante o processo
eleitoral. Em se reconhecendo isso, vir para um diálogo com os brasileiros e buscar, todos nós, uma solução – e
nós estamos dispostos a isso –, para ajudar o Brasil a se recuperar e voltar ao caminho da normalidade. Mas o
que se vê, a cada dia, é que o Governo que aí está aprofunda o abismo que existe entre a oposição e as...
(Interrupção do som.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – ... Inclusive, no Parlamento, deixando de manter a proporcionalidade das Bancadas na composição da Mesa Diretora. V. Exª sabe que isso ocorreu, lamentavelmente,
aqui no Senado Federal.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Para concluir, Srª Presidente,
quero agradecer ao Senador Flexa pelo aparte, com cujo conteúdo não concordo, mas o debate é assim mesmo.
Quero apenas dizer, Senador Flexa, que o que eu estou tentando fazer aqui é exatamente desfazer essa
confusão que a oposição insiste em manter: o problema não é a Petrobras; o problema é a ação de algumas pessoas que envolvem a Petrobras. O problema e o erro não estão no novo marco regulatório do pré-sal, não está
no conteúdo mínimo nacional, porque isso tudo ajudou muito esse processo de geração de emprego no Brasil.
Aliás, o mundo inteiro desemprega; o Brasil, não! Nós acabamos de sair de um processo eleitoral em que
o povo estava perfeitamente bem informado e reelegeu a Presidente Dilma, porque compreendeu que, apesar
das falhas e defeitos... E nunca ninguém no Governo, tampouco a Presidente Dilma, disse que estava tudo perfeito, tudo 100%, mas o povo compreendeu que este projeto é muito melhor do que o projeto passado, do que
o projeto do Fernando Henrique. Aliás, sobre corrupção, nunca se investigou nada porque eles não deixaram.
Ou será que a reeleição aconteceu passivamente? Nunca houve nenhuma denúncia em relação à reeleição, à
compra de votos para a reeleição! Nunca houve denúncia em relação às privatizações. Houve, e muitas, mas o
Governo não deixou que nada fosse investigado. Diferente de agora.
Então, o povo brasileiro teve a oportunidade de escolher e escolheu. Escolheu lucidamente o que era
melhor para o povo...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – ...e melhor para o Brasil.
E agora, tenho certeza, continuará tendo a mesma oportunidade e o mesmo discernimento de separar o joio
do trigo.
O problema não é o Brasil, o problema não é a Petrobras. O problema são algumas pessoas que estão
causando problemas. E, a essas, nós devemos dar o destino que elas merecem, que é a força da lei e da punição que a lei prevê.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Parabéns, Senadora Vanessa, pela
excelente defesa da democracia em nosso País.
Convido, para fazer uso da palavra para uma comunicação inadiável, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Pela ordem. Srª Presidente, pela ordem. Senador Humberto Costa.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Pela ordem, Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de pedir a V. Exª que, no momento adequado, antes do início da Ordem do Dia, lesse dois requerimentos
que eu apresentei: o Requerimento nº 5 e o nº 15. Um deles é para a criação de uma comissão temporária para
acompanhamento do processo de revitalização e transposição do São Francisco; o outro, a criação de uma comissão, também temporária, para acompanhamento das obras viárias em Pernambuco.
Obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – De nada, Senador Humberto Costa.
Faremos a leitura dos seus requerimentos após a fala do Senador Flexa Ribeiro.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Pela ordem, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Pela ordem, Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu
gostaria apenas de registrar neste plenário a grande manifestação que estamos tendo hoje no Estado do Pa-

Fevereiro de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-Feira 26

571

raná, dos trabalhadores na educação, dos professores, servidores públicos. Mais de 50 mil servidores estão nas
ruas de Curitiba para protestar contra medidas do Governo estadual e fazer uma negociação com o Governo,
mostrando a força dos professores.
Aliás, em razão disso, da força dos professores e dos servidores, nós não tivemos a votação de um pacote
de medidas que colocaria em risco grandes ações no Paraná e, principalmente, interesses dos trabalhadores
e dos servidores.
E queria também aproveitar, Senadora, para aqui me solidarizar com o movimento dos caminhoneiros,
que, no meu Estado, é um dos maiores. Quero reconhecer como legítima a pauta e dizer que o Governo Federal
já abriu a negociação dessa pauta. Nós estamos ajudando nessa intermediação, para que possamos resolver
essa situação ainda hoje e para que tanto o setor produtivo, como a vida da população, o cotidiano, voltem à
normalidade.
Então, eu queria deixar registradas neste plenário essas duas manifestações e os encaminhamentos que
estão sendo feitos.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Senador Flexa, com a palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Presidenta, venho à tribuna, na tarde de hoje, minhas Srªs. Senadoras e Srs. Senadores, falar sobre a
matéria intitulada – aspas: “Cadê a ‘Pátria educadora’?” – fecho aspas –, publicada pela revista IstoÉ, neste final
de semana.
Essa matéria mostra que os discursos de campanha e de posse da Presidente Dilma, que elegeu a educação como grande prioridade do seu segundo mandato, estão muito longe da realidade. Disse a Presidente
Dilma – aspas: “Só a educação liberta um povo e lhe abre as portas de um futuro próspero” – fecho aspas. Disse
isso, repito, a Presidenta Dilma em seu discurso de posse, em 1º de janeiro.
A Presidente usa palavras fortes quando fala deste tema, mas a realidade é que, do ensino básico ao
superior, o setor de educação está em crise e as medidas tomadas pelo Governo prejudicam ainda mais o estudante brasileiro.
O corte orçamentário fará com que sejam subtraídos cerca de R$7 bilhões dos gastos do Ministério da
Educação neste ano, o maior bloqueio entre todas as pastas.
Recentes mudanças no Programa de Financiamento Estudantil, por exemplo, podem deixar alunos fora do
ensino superior. Esse é o programa pelo qual o Governo banca a mensalidade dos estudantes, a dívida é paga
após a formatura, com juros baixos. No final de 2014, o Governo estabeleceu algumas mudanças, entre elas,
a de que só seriam mantidas no programa as instituições de ensino que tivessem reajuste de mensalidade de
até 4,5%. Depois de negociações, a taxa subiu para 6,4%, o índice da inflação. Ainda assim, muitos estudantes
correm o risco de deixar seus cursos, porque suas universidades tiveram aumento de mensalidade maior. Segundo a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, apenas 280 mil estudantes dos 1,9 milhão
de contratos do Fies haviam sido renovados até a sexta-feira, 13 de fevereiro.
Outros estudos mostram que a educação básica, que deveria dar sinais de avanço, apresenta desaceleração nos níveis de aprendizado. Estudo feito pelo movimento Todos Pela Educação, com base nos dados da
Prova Brasil de 2013, revela queda em relação a 2011 na porcentagem de estudantes que atingiram aprendizado adequado. Eles caíram tanto em Matemática quanto em Língua Portuguesa.
Outro exemplo do descaso na educação é o Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego), Senadora Angela, que preside esta sessão, grande bandeira da campanha na reeleição da Presidenta Dilma. A realidade mostra outra coisa: algumas entidades não receberam recursos do programa desde
outubro de 2014, quando a Presidenta Dilma ainda estava em campanha.
A candidata Dilma utilizou de frases populares para mostrar ao eleitor brasileiro que ela era uma candidata comprometida com as suas promessas de campanha. Abro aspas: “Brasil, Pátria Educadora” – fecho aspas
– foi o mantra inventado por marqueteiros para a educação.
Quem não se lembra da frase – abro aspas: “Nem que a vaca tussa” – fecho aspas – expressada pela Presidenta em vários momentos da campanha referente aos direitos dos trabalhadores? Dilma sabia que mentia
sobre os direitos trabalhistas, mas dizia que Aécio e Marina Silva é que prejudicariam os trabalhadores. Hoje, o
brasileiro que votou na Presidente Dilma tem clara percepção de que foi enganado.
Presidente Dilma, promessa de campanha é coisa séria! Vamos relembrar algumas promessas de campanha da candidata Dilma.
Sobre leis trabalhistas, o que ela disse em campanha? Abro aspas:
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Quando se mudam as relações de trabalho, a legislação tem que mudar. Essas mudanças na legislação
não podem comprometer direitos. Se essas mudanças precisam ser feitas para garantir que todas as alterações sejam absorvidas, eu acredito que sim. Agora, vamos ter clareza disto: décimo terceiro, férias e
horas extras não se mudam nem que a vaca tussa.
O que ela fez, Senador Omar? Em 29 de dezembro, ainda no seu mandato anterior, a Presidenta anunciou um pacote de ajustes nas regras para acesso a abono salarial, seguro-desemprego, seguro-desemprego
do pescador artesanal, pensão por morte e auxílio-doença. Um pacotaço.
O que disse a candidata Dilma sobre educação? Disse durante a campanha – aspas: “Ao bradarmos Brasil,
Pátria Educadora, estamos dizendo que a educação será a prioridade das prioridades” – fecho aspas.
O que ela fez? Bloqueou R$7 bilhões do orçamento anual do Ministério da Educação, além da questão
do Fies e do Pronatec, que mencionei antes.
Sobre a taxa de juros, o que dizia a candidata? Aspas:
Asseguro que esse povo da autonomia do Banco Central quer o modelo anterior. Querem fazer um baita ajuste, um baita superávit primário, aumentar os juros para danar, reduzir empregos e reduzir salários. Para
eles, emprego e salário não garantem produtividade.
O que fez a Presidente eleita? O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou a taxa
básica de juros, a Selic, em meio ponto percentual, passando de 11,75% para 12,25%, com viés de alta. A ata
do Copom indica que as altas continuarão para as reuniões futuras.
Sobre o tarifaço, o que disse a candidata em campanha? Aspas: “Não vai haver tarifaço, pode ter aumento
do preço de gasolina, mas não tarifaço” – fecho aspas.
O que fez a Presidente? Anunciou quatro medidas de aumento de impostos que deve gerar R$20,63 bilhões de aumento da arrecadação para a União este ano. A conta de energia aumentou quase 50%, a gasolina
aumentou duas vezes este mês. O que o brasileiro percebe é o forte aumento nos preços de praticamente tudo.
Brasileiros que nos assistem pela TV Senado e que nos ouvem pela Rádio Senado, o nosso País assiste
agora à mais rápida e profunda deterioração política e econômica. Vemos agora a Petrobras, maior empresa
nacional, sendo, Senadora Angela, rebaixada – e a Senadora Vanessa não comenta isto no seu pronunciamento
– de grau de investimento para o patamar especulativo e por agências de risco internacionais. Internacionais!
Não é pouca coisa! Significa que a empresa terá que pagar juros bem mais altos para financiar suas atividades.
Significa também que os grandes fundos de investimentos no mundo ficarão impedidos de investir nas ações
da empresa. Assim, dificulta, ainda mais, a recuperação após 12 anos da desastrosa gestão do PT.
Pesquisa recente do Datafolha revela que seis de cada dez brasileiros consideram que a Presidenta Dilma mentiu na campanha eleitoral. A mesma pesquisa mostra que 52% dos brasileiros consideram que Dilma
sabia da corrupção da Petrobras e permitia que ocorresse.
Ela tenta confundir os brasileiros, Senador Anastasia, ao se referir que a responsabilidade da corrupção
na Petrobras foi o fato de o Presidente Fernando Henrique não ter, lá no seu governo, feito os estudos sobre
se havia ou não corrupção, como o delator da delação premiada fez referência. Os jornais dizem, agora, que o
responsável, então, pela situação da Petrobras é o Presidente Vargas, quando criou a Petrobras na década de
50; ele é o responsável e não o Presidente Fernando Henrique, como quer a Presidenta Dilma.
Repito, a mesma pesquisa mostra que 52% dos brasileiros consideram que Dilma sabia da corrupção da
Petrobras e permitia que ocorresse.
Que caminho estamos tomando? É possível acreditar neste Governo? É possível confiar nesta Presidente?
Isto é importante: nós todos, os brasileiros e o mundo inteiro, assistimos à distribuição do Oscar, o prêmio da Academia de Hollywood para o melhor filme, melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, e faltou ser entregue no domingo passado, Senador Ataídes, um Oscar, que seria entregue à Presidenta Dilma na
categoria de melhor maquiagem por sua contabilidade criativa, por sua habilidade de pintar em falsas cores
os reais e desastrosos dados socioeconômicos do nosso Brasil. O Oscar de melhor maquiagem caberia, por
unanimidade, à Presidenta Dilma.
Nós da oposição temos o dever de combater e de alertar os cidadãos brasileiros do caos que a Nação
brasileira vive, mas estamos aqui dispostos a colaborar para a recuperação do nosso País, desde que o Governo que aí está demonstre que realmente tem a intenção de fazer os ajustes necessários para que o nosso País
volte ao caminho da normalidade e do desenvolvimento. E, para isso, ela precisa cortar, primeiro, os gastos do
seu Governo e não fazer com que a sociedade brasileira pague pelos erros cometidos por um Partido político
que fez do Governo uma propriedade partidária.
Era isso que tinha a dizer, Senadora Angela.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Convido para fazer uso da palavra...
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O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco Oposição/PSDB – TO) – Senador Flexa.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – ... como orador inscrito o Senador
Telmário Mota...
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco Oposição/PSDB – TO) – Permita-me...
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – ... do meu Estado de Roraima.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco Oposição/PSDB – TO) – Presidente, só um apartezinho, apesar...
A Srª Fátima Bezerra (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Presidenta...
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco Oposição/PSDB – TO) – ... apesar de o nosso querido Senador estar falando...
(Soa a campainha.)
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco Oposição/PSDB – TO) – ... questão de ordem. Permita-me, só um segundinho, para falar sobre um tema que o Senador falou, o Pronatec. Quero parabenizá-lo por esse belo discurso,
onde V. Exª coloca a Presidente Dilma no período eleitoral, ano de 2014, e agora, 2015, de forma muito clara.
Sobre o Pronatec, o Pronatec foi uma bandeira do marketing do João Santana, foi a bandeira principal da Presidente Dilma. Eu estou com um discurso para mostrar uma informação para o povo brasileiro – e é um dever
nosso da oposição levar informação. No Pronatec, gastaram-se R$15 bilhões, e falaram, durante a campanha,
em 8 milhões de matrículas. Na...
(Interrupção do som.)
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco Oposição/PSDB – TO) – ... verdade, dessas 8 milhões de matrículas (Fora do
microfone.), segundo as próprias entidades privadas que ministraram esses cursos, mais de 60% foram evasão.
Isso significa que, desses R$15 bilhões, algo em torno de R$8 bilhões foi jogado no ralo. Eu estou com um discurso exatamente para mostrar para o Brasil o que foi o Pronatec: um programa que eu defendo, porém, feito
com extrema irresponsabilidade e incompetência. Dessa forma, também está se dizendo a respeito do pleno
emprego. Há poucos dias, eu fui a esta tribuna e disse: “Desemprego 4,3%, isso é um engodo, isso é uma metodologia para enganar o povo brasileiro”. Eu mostrei claramente que o desemprego no Brasil, infelizmente, é
superior a 20%. No dia seguinte ao nosso discurso, o Estadão colocou uma nota dizendo que o desemprego...
(Interrupção do som.)
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco Oposição/PSDB – TO) – ...pelo IBGE, era de 6,5%, e não de 4,3%. Enfim, nós
temos o dever de levar informações ao nosso povo. Muito obrigado, Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Agradeço à Senadora Angela e ao Senador Ataídes
por seus apartes.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Srª Presidenta...
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Pois não, Senadora Fátima Bezerra.
Desculpe-me, Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Quero só agradecer ao Senador Ataídes pelo aparte...
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Pois não, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – ...que incorporo ao meu pronunciamento.
Vou aguardar o pronunciamento de V. Exª, que, com toda a clareza, vai mostrar aos brasileiros e às brasileiras que a maquiagem que a Presidente Dilma faz do seu Governo é permanente, não é a realidade que o
povo sente no dia a dia.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Srª Presidenta, peço a palavra pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Pela ordem, tem a palavra a Senadora Fátima Bezerra.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, aqui quero fazer um registro com vista a saudar a Federação Única dos Petroleiros, a Central Única dos
Trabalhadores e as demais entidades pela campanha patriótica de mobilização social em defesa da Petrobras
que estão realizando.
Essa campanha, Srª Presidente, teve um momento muito importante quando ontem, no Rio de Janeiro,
foi lançado o manifesto “Defender a Petrobras é defender o Brasil”, manifesto este que tem a assinatura de diversos movimentos sociais, de artistas, de intelectuais, que tem a assinatura do ex-Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, que, inclusive, participou do ato ontem, no Rio de Janeiro.
(Soa a campainha.)
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A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Dando continuidade a essa luta em defesa da
Petrobras, Senadora Angela, hoje, em Brasília, foi realizado mais um ato em frente ao escritório da Petrobras.
Tive, inclusive, a oportunidade de comparecer, de me somar a esse movimento, porque entendemos que defender a Petrobras é defender o povo brasileiro, é defender os seus trabalhadores.
É preciso a gente separar o joio do trigo. Uma coisa são os malfeitos, uma coisa são as atitudes condenáveis que alguns servidores daquela instituição tenham cometido; outra coisa é a instituição, outra coisa é
o seu corpo funcional, que merece de todos nós respeito e incentivo. Aos que usaram de maneira indevida a
Petrobras, a esses, Senadora Angela, a lei.
A eles, inclusive, é dado o direito de se defenderem. Se forem inocentes, que sejam inocentados; se forem culpados, que sejam exatamente condenados.
Por fim, Senadora Angela, é claro que não podemos aqui ser ingênuos, no sentido também de não identificarmos que, por trás de toda essa campanha agora em torno da Petrobras, há, sim, interesses inconfessáveis ou até confessáveis de privatizá-la, tanto que existem hoje iniciativas em curso para que mudemos, por
exemplo, o regime de partilha, a política de conteúdo nacional, iniciativas do governo do Presidente Lula e do
Governo da Presidenta Dilma, iniciativas, a nosso ver, muito importantes, porque vêm na defesa exatamente
de valorizar a Nação, de defender o povo brasileiro.
A Petrobras não é uma empresa qualquer, de maneira nenhuma. Todos nós sabemos o que ela significa
para o desenvolvimento da Nação, de uma Nação que nós queremos que seja generosa e solidária, com emprego, com distribuição de renda, com educação de qualidade.
Então, quero pedir, Senadora Angela, que seja, enfim, inscrito nos Anais da nossa Casa esse belo manifesto que foi lançado ontem, no ato promovido pela FUP e pela Central Única dos Trabalhadores e por diversos
movimentos sociais, esse manifesto intitulado “Defender a Petrobras é defender o Brasil”.
Muito obrigada.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELA SRª SENADORA FÁTIMA BEZERRA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Manifesto “Defender a Petrobras é defender o Brasil”.
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A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Convido para fazer uso da palavra
o nosso querido Senador Telmário Mota, do PDT do meu Estado de Roraima.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidenta, Senadora Angela; Srs. Senadores; Srªs Senadoras, agora há pouco, vi o Senador Ricardo
Ferraço fazer uma proposição e formar uma comissão externa para apurar as denúncias antidemocráticas que
hoje estão ocorrendo relativas ao nosso país vizinho Venezuela. Achei que isso veio em boa hora, até porque a
Venezuela é um país vizinho do nosso Estado. Temos ali um comércio formiga permanente. O povo de Roraima
e o do Amazonas, Senadora Sandra, vão sempre fazer turismo ali dentro da Venezuela.
E hoje a energia que abastece o Estado de Roraima é fornecida pela Venezuela.
Então, causa-nos apreensão e preocupação o fato de que algo mais grave possa vir a ocorrer dentro da
Venezuela – uma guerra civil, por exemplo – e de que isso venha a atingir o nosso Estado e, mais do que isso,
a democracia naquele país, que hoje tem laços profundos de comércio com nosso País.
Portanto, subscrevo essa proposição do Senador Ricardo Ferraço e peço ao Presidente que instale essa
comissão, para que a gente possa, neste Congresso, participar efetivamente disso e conhecer de perto essas
denúncias tão graves e tão antidemocráticas.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje quero falar do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho
pode ser considerado o Ministério mais importante da República. Atua diretamente nas questões que interessam aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Cuida dos direitos básicos e das políticas que têm como
objetivo fortalecer o elo mais fraco da relação entre patrões e empregados.
O MTE tem um lado definido, que é o lado do trabalhador e da trabalhadora. Nos últimos anos, no entanto, teve seu protagonismo ameaçado, e uma série de funções foram transferidas para outros Ministérios
em razão de crises e de decisões do Governo. Desde que o Ministro Manoel Dias assumiu, em 2013, o objetivo
tem sido recuperar esse protagonismo. E, nesse sentido, S. Exª o Ministro tem contato com o apoio da Presidente Dilma Rousseff.
Um dos caminhos escolhidos para a recuperação desse espaço tem sido a oferta de melhores serviços
ao cidadão e à cidadã e a recuperação da estrutura física, de equipamentos e de pessoal da instituição. E já se
conseguiu avançar de forma significativa nesse campo. Em 31 de dezembro de 2014, todos os serviços oferecidos ao cidadão estavam em processo de digitalização, e muitos deles estavam em pleno funcionamento.
Não é aceitável que, em pleno século XXI, um cidadão tenha de esperar até 30 dias para ter sua Carteira
de Trabalho em mão. Imagine quantas oportunidades de emprego esse cidadão ou essa cidadã poderá perder,
Senadora Sandra! Quando o trabalhador procura pela Carteira, ele está querendo trabalhar e, talvez, já tenha
até um emprego em vista, mas o empregador vai ter de ficar esperando essa disponibilidade por 30 dias.
Receber a Carteira de Trabalho na hora já é possível em algumas capitais do País. A Carteira Digital, último
passo antes da implantação de um cartão eletrônico capaz de armazenar todas as informações do trabalhador,
já foi lançada em Fortaleza, em Florianópolis, no Rio Janeiro, em Salvador e em outras capitais.
A conquista parece pequena, mas não foi tarefa fácil integrar os sistemas informatizados de emissão do
documento aos demais cadastros sociais do Governo e ao sistema da Caixa Econômica Federal, que valida o
número do PIS. Não foi tarefa tão fácil, como se pode imaginar. Cada rede tinha uma estrutura própria e foi
pensada de maneira diferente, em verdadeiro desafio imposto pela modernização, que faz com que a velha
carteira de papel esteja prestes a se aposentar, Senadora Angela Portela.
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O próximo passo é o cartão, no qual serão gravadas as informações do trabalhador, mas sem perder a
identidade da Carteira de Trabalho, símbolo tão importante do trabalhador brasileiro.
O processo digital associado à carteira também garante mais segurança ao trabalhador e ao Governo.
Na hora em que os dados forem lançados no sistema do Ministério, eles serão cruzados com os demais bancos
de dados do País, e qualquer problema ou conflito poderá ser resolvido, sem que haja perda de tempo. Para
o Governo, o sistema contribui para a atualização permanente dos dados cadastrais do trabalhador e ajuda a
evitar fraudes, como o pagamento indevido de benefícios.
Como meu tempo na tribuna é escasso, quero chamar a atenção para alguns dos programas mais importantes para o trabalhador que estão sendo desenvolvidos e aperfeiçoados pelo Ministério do Trabalho.
Biometria no seguro-desemprego. Segurança para o trabalhador é o que também garante o novo projeto de identificação biométrica dos beneficiários do seguro-desemprego. O Estado piloto dessa iniciativa é o
Distrito Federal. Uma parceria com a Caixa Econômica Federal e com a Justiça Eleitoral permite que a expertise
utilizada para identificar os eleitores diante da urna eletrônica passe a ser aplicada também na hora de reconhecer quem está sendo beneficiado pelo seguro-desemprego. A intenção é evitar tentativas de fraude, com
pessoas recebendo o recurso em nome de outras.
Autointermediação de mão de obra. Com o Programa de Modernização desencadeado no Ministério
do Trabalho e Emprego, quem perdeu o emprego já não precisa sair de casa para encontrar uma nova colocação. Pelo Portal Mais Emprego ou pelo site do MTE, via sistema de Autointermediação de Mão de Obra, o
trabalhador fica sabendo de todas as vagas que estão disponíveis no País e que estão cadastradas no Sistema
Nacional de Emprego.
Portal Mais Emprego. Ativo em sua versão beta ou 1.0, como costumam chamar os profissionais de tecnologia, o Portal Mais Emprego não apenas garante acesso à autointermediação de mão de obra, mas oferece
um arco de serviços e de oportunidades tanto para o empregador quanto para o trabalhador.
Agendamento eletrônico: a fila com os dias contados. O processo de modernização do MTE passa por
melhorias na infraestrutura física de superintendências, de agências, de pontos de atendimento e da própria
sede em Brasília. Passa pela contratação via concurso de mais funcionários públicos, por investimentos em redes de comunicação e em novos computadores. Busca, ainda, motivar todos os colaboradores da instituição,
fazendo com que todos se tornem mais proativos e lutem contra os efeitos da burocracia, que está historicamente enraizada nos órgãos de Governo.
Fiscalização eletrônica. A cada dia que passa, o papel está perdendo importância e cedendo espaço para
a tecnologia em todos os setores do MTE. Recentemente, o Ministério assinou, com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, acordo para o uso do processo eletrônico, que substituirá o papel em todas as operações. O
processo eletrônico está começando justamente por uma das áreas mais sensíveis, que é a da fiscalização. Lá
também já foi implantada a fiscalização eletrônica.
Certidão eletrônica. Com os bancos de dados e com os investimentos realizados em tecnologia, o Ministério do Trabalho e Emprego está reduzindo a carga de trabalho sobre os servidores e melhorando a qualidade
dos serviços prestados. Um dos serviços que mais ocupava mão de obra no órgão era a emissão da Certidão
Negativa de Débitos com o MTE. Antes de ela ser transformada em eletrônica, o interessado precisava protocolar um pedido em qualquer ponto de atendimento e aguardar que os funcionários do Ministério fizessem uma
pesquisa para emiti-la. O documento levava mais de 15 dias para ser entregue, Srª Presidenta, e sua produção
ocupava até 50% da mão de obra do setor responsável nos postos de atendimento. A certidão tinha validade
limitada em 30 dias, o que dificultava sua utilização em processos mais longos, como uma licitação pública,
por exemplo. Com a implantação da Certidão Eletrônica de Débitos ao MTE, o pedido é feito diretamente no
site do Ministério e a qualquer tempo. O cidadão recebe o documento imediatamente a partir do sistema, que
cruza as informações sobre o empregador pesquisado. A certidão também deixou de ter validade, podendo
ser consultada gratuitamente a qualquer tempo por qualquer pessoa.
Universidade do Trabalhador e ação contra a informalidade.
A partir de 2015 o Portal Mais Emprego e a página do MTE também garantirão acesso à Universidade do
Trabalhador, projeto iniciado em 2014, em parceria com a Universidade de Brasília (UnB). A parceria vai oferecer
cursos profissionalizantes a distância, com prioridade aos beneficiários do Seguro Desemprego. A plataforma
on-line, quando estiver funcionando a pleno vapor, vai atender simultaneamente mais de 250 mil pessoas. Os
cursos que estão sendo elaborados, tanto pelo MTE quanto pela Universidade de Brasília, têm o foco na qualificação desejada pelo mercado de trabalho atual, para que os trabalhadores tenham condições de crescer
profissionalmente e até de mudar de profissão caso assim precisem.
Portanto, Srs. Senadores e Senadora, Srª Presidenta, queríamos fazer aqui esse registro da importância do
Ministério do Trabalho, que hoje precisa recuperar alguns serviços que ali eram prestados – foram transferidos
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para outros Ministérios. E fica aqui, naturalmente, o meu apelo à Presidente Dilma para que tenha sempre essa
sensibilidade de não deixar que um Ministério tão importante, que liga o trabalhador ao empregador, que luta
pelos direitos do cidadão e da cidadã, caia no esvaziamento.
Portanto, essa é a nossa proposição.
Obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Parabéns, Senador Telmário Mota,
pelo anúncio da Universidade do Trabalhador, uma ação efetiva do Ministério do Trabalho.
Convido, para fazer o uso da palavra, como Líder, o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, o Embaixador Sérgio Amaral nos brindou – pelo menos me brindou – com excepcional artigo no jornal O Estado de S. Paulo, no dia de hoje, em que faz um sobrevoo sobre as ameaças e até
mesmo as oportunidades que estão relacionadas às decisões da política externa brasileira.
Considerei de tanta precisão, de tanto esmero este editorial, este artigo do Embaixador Sérgio Amaral,
que faço uso da palavra para dar o texto como lido pela qualidade, pelo conteúdo e pela assertiva com que
o Embaixador Sérgio Amaral reflete a política externa brasileira e os seus impactos no dia a dia do nosso País.
Pergunta o Embaixador Sérgio Amaral:
Qual será a política externa do novo governo [da Presidente] Dilma? Passados dois meses da posse, ainda não se sabe.
O segundo mandato de um mesmo governo tenderia a reforçar a continuidade, em vez da mudança.
Desta vez, no entanto, a correção de rumos, em setores relevantes, deverá impor-se, por boas razões de
ordem externa e interna. [Não apenas de ordem externa, mas também de ordem interna.]
O intercâmbio com os Estados Unidos continuará a melhorar, especialmente à luz da projetada visita da
presidente Dilma Rousseff aos Estados Unidos. A indagação que subsiste, contudo, é se os avanços serão
suficientes para remover a desconfiança recíproca, que tem impedido um relacionamento mais amplo
entre os dois países.
As relações com a China são boas e assim deverão continuar, porque estão ancoradas em expressivo intercâmbio econômico. Mas deverão enfrentar um desafio novo, pelo deslocamento de empresas brasileiras por investimentos chineses nos países andinos e pelas preferências dadas pelo governo argentino
a investimentos e exportações chinesas para a Argentina, em detrimento do Mercosul.
O multilateralismo continuará a ser um eixo central da diplomacia brasileira, como sempre foi, mas
terá de ser qualificado pela nova configuração multipolar do poder. O xadrez das grandes decisões não
será jogado em Nova York ou em Genebra, mas em Washington, Pequim, Bruxelas [...] e Moscou. O Brics
perdeu a relevância econômica que inspirou a sua criação, sem ter alcançado o peso político necessário
para influir sobre a reforma da governança mundial. As relações entre os sócios são relevantes, mas não
necessariamente a instituição.
Ao lado dessas linhas de continuidade, entre outras, a nova realidade internacional impõe mudanças,
especialmente no Mercosul, na América do Sul, na política comercial, sem falar na modernização das
relações com a África [e também com o Oriente Médio].
O Mercosul é, paradoxalmente, o principal fracasso da política externa na última década. Não se trata
apenas da redução de sua participação relativa no conjunto do comércio exterior brasileiro. Não vem
apenas das crescentes restrições da Argentina às exportações brasileiras. Não decorre apenas do risco
de inadimplência da Venezuela em sua gigantesca dívida com o governo e as empresas brasileiras. Não
está só nos empecilhos para a negociação de acordos de comércio com países fora da zona.
Vem, sobretudo, da tolerância do Brasil às reiteradas violações das regras do comércio. Da falta de observância dos requisitos para a adesão da Venezuela ao Mercosul. Da indiferença ante práticas antidemocráticas no cerceamento da liberdade de expressão e na perseguição a adversários políticos. Está, em
suma, no distanciamento progressivo dos princípios que inspiraram o Tratado de Assunção, que eram a
integração entre as democracias e as economias de mercado.
A banalização do arbítrio levou à desvalorização das regras. Não existem regras onde elas não forem cumpridas. Agora, quando importantes sócios do bloco enfrentam sérios desafios econômicos e políticos, que
credibilidade terá o Mercosul para servir de amparo à solução de possíveis crises em nossa vizinhança?
A agonia do Mercosul aprofundou-se ano a ano sem que o Brasil tivesse sido capaz de formular e colocar
sobre a mesa uma visão integradora e apontar um rumo claro.
O imobilismo, quando não o retrocesso, do Mercosul comprometeu a integração sul-americana, uma
bandeira tradicional [e histórica] da diplomacia brasileira. Hoje esse objetivo virou uma retórica vazia,
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sem aderência à realidade. O Brasil hesitou em assumir na região a liderança que seus vizinhos e parceiros esperavam dele. Em vez da integração, caminhamos para a divisão da região por uma nova linha de
Tordesilhas, que separa o Mercosul da Aliança do Pacífico.
De um lado, [Senador Anastasia,] a crise fiscal, a inflação, a recessão e o déficit [interno e] externo; de
outro, mais do que a simples integração comercial, a convergência de políticas econômicas e a abertura
em relação às economias do Pacífico, que deverão constituir [um novo] [...] polo dinâmico da economia
mundial do século 21. A diplomacia brasileira terá de superar o fantasma da presença do México na
Aliança do Pacífico e promover uma efetiva negociação entre os dois grupos, de modo a sustar a crescente fragmentação no continente sul-americano.
No plano interno, as medidas [até aqui] anunciadas pela equipe econômica apontam para uma nova
direção da economia, para a busca da produtividade e da competitividade de modo a restaurar o crescimento. A política externa, especialmente a comercial, não poderá dissociar-se do rumo do País. Ao contrário, terá um papel relevante a desempenhar na ampliação dos acordos bilaterais e regionais, assim
como na liberalização do comércio e dos investimentos externos.
Por fim, [Srªs e Srs. Senadores,] o fracasso na negociação do acordo com a União Europeia poderá representar uma grande oportunidade perdida. Poucas regiões têm com o Brasil afinidades e convergências
tão significativas quanto a Europa. A assinatura de um acordo Mercosul-União Europeia ou, mais realisticamente, num primeiro momento, Brasil-União Europeia seria o instrumento apropriado para consolidar e expandir a parceria com a Europa, esta, sim, estratégica [para o nosso País]. Depois de mais de
dez anos de negociação, corremos o risco de morrer na praia. Mais do que isso, a relação pode azedar
em face da reclamação da União Europeia na Organização Mundial do Comércio (OMC) questionando
os principais mecanismos da política industrial brasileira, exatamente no momento em que a evolução
da economia tenderá a remover ou atenuar naturalmente as medidas questionadas É hora [consagra e
afirma o nosso Embaixador Sérgio Amaral] de as recriminações recíprocas cederem lugar à grande política, de modo que a busca do entendimento prevaleça, em ambos os casos.
É essa a reflexão que trago a plenário, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na antevéspera de instalarmos
a Comissão de Relações Exteriores, que, ao que tudo indica, estará designada ao PSDB.
E a informação que temos é de que o eminente Senador Aloysio Nunes Ferreira, deverá ser o indicado do
PSDB para coordenar os trabalhos na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nesta quadra em que
a política externa assume contornos relevantes, não apenas pelos seus aspectos comerciais, pela importância
e pelo impacto que têm na expansão das oportunidades para o nosso País, mas, sobretudo, quando a violação à expressão democrática dos direitos humanos, da liberdade de expressão, ganha corpo em um conjunto
de países que compõem, com todos nós, o Mercosul, que não é apenas uma integração, muito pelo contrário,
por convergências comerciais. É, antes de tudo, não apenas uma opção, mas um destino, a partir da integração
econômica, dos laços históricos e dos laços culturais.
Quero crer que teremos, na Comissão de Relações Exteriores, já a partir da semana que vem...
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – ... um debate muito rico e muito fértil acerca das
escolhas e acerca das mudanças necessárias que a política externa brasileira precisa proclamar.
Essa é a minha expectativa, inclusive, já na primeira quinzena de março, quando estaremos recebendo,
aqui na Comissão de Relações Exteriores, o Chanceler Mauro Vieira, para que possamos debater em profundidade a política externa brasileira e suas consequências para o nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, a Srª. Angela Portela, 4ª Secretária, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Ricardo Ferraço,
defendendo como sempre a liberdade e a democracia plena.
Passamos a palavra à nobre Senadora Angela Portela.
Na sequência, o Senador Reguffe e, em seguida, a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, trago nesta tarde ao plenário do
Senado Federal um tema de extrema relevância para todos os Estados brasileiros, que são os problemas que
afligem a população no que diz respeito à saúde pública.
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O nosso Estado de Roraima, como a grande maioria dos Estados brasileiros, também se ressente de uma
política pública de saúde que possa atender efetivamente à população do Estado, onde as pessoas vão aos
postos de saúde, aos hospitais, e não têm um atendimento adequado.
Mas eu gostaria de, antes de tocar nessas questões, destacar, registrar aqui, Senador Telmário Mota, que
houve uma ampliação do número de médicos do Programa Mais Médicos no nosso Estado de Roraima.
Cem por cento dos Municípios foram atendidos. E, na medida em que os Municípios em Roraima foram
contemplados – 100% –, vão solicitando do Ministério da Saúde e demonstrando a necessidade de atendimento, o Ministério da Saúde tem atendido.
Então, quero registrar aqui o atendimento, por solicitação de dois Municípios de Roraima, de mais dez
médicos do Programa Mais Médicos em nosso Estado.
Em menos de um ano, Roraima passou a contar com mais cem médicos que passaram a atender milhares de cidadãos e cidadãs que há muito tempo reclamavam a necessidade de terem acesso à saúde pública de
qualidade em nosso Estado, principalmente a atenção básica, que é onde o cidadão se dirige para ser atendido
nas suas necessidades mais básicas de saúde.
Mais do que isso, a partir deste ano, nosso Estado contará com um reforço de outros dez médicos brasileiros que foram garantidos por dois Municípios do Estado e que deverão começar a trabalhar nos próximos
dias em nosso Estado.
Carente na área de saúde pública, Roraima tinha solicitado do programa mais 14 profissionais para atender à rede pública.
A solicitação foi atendida e Roraima foi contemplada com mais dez profissionais para dois Municípios
do Estado e também para atender o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Yanomami.
Nós já registramos aqui, Senador Telmário, em outras ocasiões, as dificuldades por que passa o povo
Yanomami, o povo indígena das nove etnias indígenas do nosso Estado. Há carência extrema de um atendimento de saúde de qualidade.
Então, a gente fica sempre muito satisfeita quando percebe ações concretas do Ministério da Saúde em
parceria com os DSEIs, com o Governo do Estado, que possam oferecer atendimento melhor para a população,
no que diz respeito à saúde pública.
Não é de hoje, Sr. Presidente, que a situação da saúde em Roraima apresenta gravíssimos problemas.
O Governo passado deixou uma herança pesadíssima para o nosso Estado. Foram anos e anos de descalabro.
A decisão do Governo passado de decretar Estado de Emergência, registre-se, ocorreu após a Comissão
de Orçamento, Finanças e Administração identificar dívidas da Secretaria Estadual de Saúde junto aos fornecedores, o que impediria o abastecimento das unidades hospitalares em nosso Estado.
Outros motivos para o Estado de Emergência. Foram solicitados do Governo do Estado, 280 milhões pela
Secretaria de Saúde, a superlotação do Hospital Geral, a falta de remédios e o óbvio risco da desassistência à
população que utiliza o Sistema Único de Saúde.
O que também foi admitido pelo próprio governo estadual na época.
Eu faço esse pequeno histórico da situação passada para que a gente possa compreender o quão é importante um olhar do Governo Federal, do Governo da Presidenta Dilma para atender a saúde do nosso Estado,
a saúde da população como um todo e a saúde indígena de Roraima.
Concedo o aparte ao Senador Telmário Mota.
O Sr. Telmário Mota (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Senadora Angela, Senadora atuante que orgulha o meu Estado. Quero parabenizá-la por trazer esse tema tão importante para o nosso Estado no momento
que tem uma transformação, uma mudança de governo. A verdade é que, nos últimos seis anos de governo,
no Estado de Roraima, não era um governo, era uma quadrilha, em que roubaram a saúde do nosso povo, roubavam a educação, roubaram as estradas, roubaram o sonho e deixaram o Estado de Roraima nessa calamidade. V. Exª tem toda razão quando fala que a saúde pública não foi só abandonada. Ainda bem, ainda bem que
surgiu o Programa Mais Médicos para o Estado de Roraima, porque lá faltava médico, faltava remédio, faltava
estrutura. Enfim, o Estado, em dívida com os fornecedores, sem credibilidade. Então, jogaram o Estado de Roraima na pior calamidade possível, no que diz respeito à saúde. É de entender que os Municípios de Roraima
são Municípios pequenos, que sobrevivem, em sua grande maioria, do FPE e do FPM; do FPE o Estado e do
FPM os Municípios. E o Estado era o condutor dessa saúde de um modo em geral. Então, quero parabenizar
V. Exª por estar hoje abordando esse assunto importante e pedindo apoio do Governo Federal no sentido de
proteger a saúde pública do nosso povo. Parabéns, Senadora.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Muito obrigada, Senador Telmário. Eu sei do
seu compromisso também com o nosso Estado, a sua dedicação, o seu interesse em buscar soluções para todos os problemas, e nós temos muitos em Roraima, Senador Telmário.
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A segurança pública, neste momento, passa por uma grave situação de crise no sistema prisional. Há a
questão da seca. Então, há muitos problemas que a gente tem que reconhecer que precisam de solução, e eu
percebo um esforço muito grande da Governadora Suely Campos na tentativa de avançar na resolução desses
problemas.
A Governadora Suely Campos tem demonstrado nesses dois meses de governo uma vontade, um preparo, um planejamento que nos permite acreditar e ter a esperança de que as coisas vão melhorar no nosso
querido Estado de Roraima.
Essa situação crítica da saúde – eu não posso deixar de registrar aqui – é decorrência de todo esse desgoverno que aconteceu no último governo que estava à frente de Roraima. As denúncias foram muito graves.
O Tribunal de Contas do Estado, através de uma medida cautelar, revelou o superfaturamento de R$5 milhões
na compra de materiais médicos para a Secretaria de Saúde entre 2013 e 2014.
O documento também aponta a possibilidade de dano de R$11 milhões ao Estado de Roraima. O Tribunal determinou o bloqueio de bens de dois ex-secretários da pasta, das empresas envolvidas e o afastamento
do então secretário e de oito funcionários da Secretaria de Saúde.
De acordo com o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Henrique Machado, autor do relatório que
deu fundamento à medida cautelar, o desvio, o superfaturamento de R$5,157 milhões ocorreu em contratos
com a empresa Acta Comércio e Serviços. A finalidade desses contratos era adquirir material médico-hospitalar
para o Hospital Geral de Roraima, o HGR, o principal hospital de atendimento a toda população de nosso Estado. Os casos de superfaturamento e sobrepreço, conforme o conselheiro, foram diagnosticados durante a gestão de dois ex-secretários. Já na gestão de um terceiro secretário, encerrou-se a investigação sobre o processo.
De acordo com o conselheiro Henrique Machado, o esquema revelado pelo Tribunal de Contas do Estado também envolve funcionários responsáveis pela análise dos processos licitatórios, cotação de preços,
pregoeiros e membros da Comissão Setorial de Licitação. “Infelizmente, estava montada, dentro da Secretaria
de Estado da Saúde, uma verdadeira quadrilha para fraudar o Estado”, essas são as declarações do Conselheiro
Henrique Machado. O levantamento do TCE analisou um total de 12 processos licitatórios da Secretaria e foi
realizado após o decreto que instaurou a situação de emergência da Secretaria de Saúde.
Os descalabros, porém, não eram – e não são – desconhecidos da população. Em março do ano passado,
o Hospital Geral de Roraima praticamente entrou em colapso. Pacientes denunciaram a falta de leitos, acompanhamentos médicos e estrutura para receber os doentes na unidade de saúde, que é a maior do Estado.
Essa crise foi comprovada em uma série de matérias jornalísticas feitas à época, principalmente a Folha
de Boa Vista, que, de uma forma muito sistemática, muito imparcial, denunciou, diversas vezes, a situação caótica da gestão da saúde em nosso Estado.
Mostrou-se que no HGR os pacientes eram medicados, mas ficavam internados em macas nos corredores
e não recebiam a assistência médica contínua. Tudo isso ocorria por falta de estrutura – entenda-se carência
de instalações adequadas e falta de medicamentos.
O HGR foi alvo, à época, de investigação do Ministério Público de Roraima e, no começo do ano passado, chegou a receber recomendações para que abastecesse seu setor de radiologia com filmes digitais para a
realização dos exames de raios x – porque nem isso havia, Senador. Situação grave e que só penalizou a população mais pobre do nosso Estado.
Com o virtual colapso do principal hospital de Roraima e de toda a rede pública de saúde, a coordenação-geral da urgência e emergência de Roraima passou a credenciar hospitais particulares para fornecerem
leitos de retaguarda clínica de forma a complementar o serviço do Sistema Único de Saúde. Era a única saída
para desafogar as principais portas de entrada de urgência e emergência do Estado.
Isso significou nova sangria de recursos públicos. O investimento, rateado pelo Ministério da Saúde e o
Governo do Estado, chegava aos abusivos R$600,00 a cada leito utilizado ao dia pela rede estadual privada.
Constatou-se nesse período uma série de distorções gravíssimas, que comprovavam a situação crítica
do principal hospital do Estado.
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, as más condições da saúde em Roraima fazem com que dependamos cada vez mais da ação concreta do Governo Federal. Vem daí a especial importância que tem para nós o
Programa Mais Médicos.
Balanço feito pelo Ministério da Saúde sobre o Programa Mais Médicos mostra que este tem sido o melhor
e mais eficiente programa já implantado no País para garantir a assistência na atenção básica da população.
Lançado em 2013, o Mais Médicos tem como finalidade ampliar o número de médicos nas regiões carentes do Brasil e acelerar os investimentos em infraestrutura nos hospitais e unidades de saúde e aperfeiçoar
a formação médica da atenção básica.
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Para se ter ideia desta mudança, vale dizer que até 2014 quase 14.500 médicos atuavam em 3.785 Municípios brasileiros e, com o novo edital do Programa Mais Médicos, mais 4.058 Municípios serão atendidos, o
que representa 72,8% de todas as cidades brasileiras. Isso sem contar com os 34 distritos indígenas, conforme
dados do Ministério da Saúde.
O programa também ataca problemas existentes...
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – ... na infraestrutura e na formação profissional. Na expansão da rede de saúde pública, o Governo Federal anunciou investimento de 7,5 bilhões, que
estão financiando construções, ampliações e reforma das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e da Unidade de
Pronto Atendimento, as UPAs.
Em balanço feito pelo Ministério da Saúde, também foram relatadas as medidas referentes à expansão
e reestruturação da formação médica do País.
Conforme o Ministro da Saúde, Arthur Chioro, até 2017 serão criadas 11,5 mil novas vagas de graduação
em Medicina e 12,4 mil vagas de residência médica para formação de especialistas até 2018, com o foco na
valorização da Atenção Básica e outras áreas prioritárias para o SUS.
Ainda de acordo com as previsões do Governo Federal, nesse eixo de ação, estão autorizadas 4.460 novas
vagas de graduação. Dessas, 1.343 serão em instituições públicas e 3.117 em instituições privadas.
Serão selecionados, ainda, 39 Municípios com escassez de profissionais, para a criação de novos cursos,
além daqueles 2.822 autorizados em 2014.
Este ano, Sr. Presidente, 1.294 cidades e 12 distritos indígenas aderiram ao edital lançado em janeiro.
Nesta primeira chamada, 1.086 Municípios e três DSEIs conseguiram ocupar integral ou parcialmente as vagas
– e aqui eu queria deixar registrado, com muita satisfação, que o curso de Medicina da Universidade Federal
de Roraima, que oferecia apenas 26 vagas, hoje...
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – ... oferece 80% a mais vagas para disponibilizar aos jovens de Roraima e poderem ter a oportunidade de fazer o curso de Medicina gratuito e de qualidade.
Por fim, vale ressaltar que cerca de 50% dos Municípios escolhidos, neste momento, enquadram-se dentro do critério de vulnerabilidade social e econômica.
Refiro-me aqui, Sr. Presidente, às cidades cuja parcela considerável da população, 20%, vivem em situação de extrema pobreza, com IDH baixo e muito baixo.
São cidades localizadas no Semiárido, nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Ribeira e em periferias das
capitais e regiões metropolitanas do País.
Segundo o Ministro da Saúde, Arthur Chioro, a classificação dos profissionais dentro desse ciclo do Mais
Médicos, que já começam a se apresentar nos Municípios brasileiros...
(Interrupção do som.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Fora do microfone.) – Sr. Presidente, para finalizar.
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Segundo o Ministro da Saúde, Arthur Chioro,
a classificação dos profissionais desse ciclo, que já começam a se apresentar nos Municípios brasileiros, considerou, principalmente, situações bem específicas. E eu vejo, com muita satisfação, que os Municípios do nosso
Estado, Deputado Edio Lopes, foram contemplados.
Nós não poderíamos deixar de registrar aqui esse momento importante, considerando a situação crítica
e difícil por que o nosso Estado passa, principalmente na área de saúde.
Então, o atendimento do Programa Mais Médicos ao nosso Estado tem sido feito com a integralidade
que nós esperávamos. Todos os critérios de escolha dos Municípios com baixo IDH foram considerados, e, felizmente, o Mais Médicos está atendendo os 15 Municípios do nosso Estado. Neste momento, nesse novo ciclo,
contemplou dois Municípios, entre os quinze, e os seis ianomâmis.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senadora Angela Portela.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável, Senador Reguffe, do Distrito Federal.
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O SR. REGUFEE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, venho a esta tribuna fazer uma denúncia que fiz no ano de 2011,
na Câmara dos Deputados, na Comissão de Defesa do Consumidor, da qual fiz parte, e quero reiterar essa denúncia na tarde de hoje, até porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar não fez absolutamente nada
com relação a isso, desde então.
Os planos de saúde neste País, Sr. Presidente, estão se utilizando de um expediente para ludibriar, para
enganar o consumidor do Brasil. Eles se negam a vender planos individuais e só vendem planos coletivos, em
que não existe nenhuma garantia legal para o consumidor deste País, como, primeiro, que esse plano será renovado ao final do contrato; e, segundo, que o reajuste desse plano será feito de acordo com a Agência Nacional
de Saúde Suplementar, com o patamar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar coloca.
Os planos fazem o que querem. Vendem planos empresariais de cinco, seis vidas como planos coletivos,
sem nenhuma garantia para o consumidor e, quando o consumidor tem uma doença grave, simplesmente não
renovam esse plano ao final do ano.
Então, isso é muito grave. Há uma omissão total e completa por parte da ANS. Aliás, eu queria saber a
quem serve a ANS, porque ao consumidor ou ao cidadão brasileiro é que não é.
É claro que nós gostaríamos de ter uma saúde pública neste País que fosse de qualidade e que todos
pudessem ter acesso a ela. Mas, existindo milhões de cidadãos brasileiros com plano de saúde, cabe à Agência
Nacional de Saúde Suplementar, que é agência reguladora desse sistema, regular isso.
Eu desafio qualquer um a tentar, ao sair daqui, comprar um plano individual. Não vendem planos individuais; só vendem planos coletivos, em que o consumidor, a parte mais fraca dessa relação, não tem nenhuma
garantia.
Apresentei um projeto, Sr. Presidente, como Deputado Federal – e vou reapresentá-lo aqui –, que dá
tratamento igual ao de um plano individual a planos coletivos de menos de cem vidas, até porque um plano
coletivo de vinte vidas, de quinze vidas, de dez vidas, de cinco vidas não tem nenhuma garantia para o consumidor deste País. Isso só é percebido, Sr. Presidente, quando acontece algo assim com um conhecido. Cabe
a mim, como Parlamentar, sentir a dor dos outros e tentar encontrar uma solução prática para solucionar um
problema real de uma parcela da população brasileira.
Por último, eu quero solicitar à Agência Nacional de Saúde Suplementar que fiscalize os planos que não
estão autorizando o pagamento do tratamento de quimioterapia oral. Quero aqui fazer esse alerta. Isso já foi
estabelecido em um projeto aprovado. Essa é uma regulamentação da ANS que não vem sendo cumprida pelos planos de saúde deste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Reguffe.
Agora é o Senador Ataídes Oliveira, como orador inscrito. Depois de Ataídes Oliveira, será a Senadora
Ana Amélia, como Líder.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, O Estadão, no dia de hoje, às 12 e 5 minutos, publicou: “Dilma
diz fazer ajustes na economia como uma dona de casa”.
E diz:
Ao defender as medidas de ajuste fiscal promovidas pela equipe econômica neste segundo mandato, a
Presidente Dilma Rousseff disse nesta quarta-feira (25) que promove “algumas correções”, “como uma
mãe, como uma dona de casa.
Pois bem, Sr. Presidente, a Presidente Dilma já foi apelidada de “a mãe do PAC”. Ledo engano. Essa afirmação não poderia ser mais falsa. Uma mãe não é complacente quando um filho chega em casa com algo que
não lhe pertence. Exige explicações e repreende quando necessário.
Dilma deixou a Petrobras ser roubada em R$88 bilhões. Uma mãe atenta não permite o filho chegar com
um brinquedo em casa que disse que um coleguinha lhe deu. Ela não finge que não viu.
Uma mãe administra com zelo contas do lar. Dilma quebrou as finanças do Brasil e trouxe a inflação de
volta ao País.
Tivemos o pior déficit comercial desde 1947, um rombo de US$90 bilhões é o déficit nominal das contas
públicas. Mais que dobrou entre 2013 e 2014. Foi de menos 3.25 para menos 6.7, um dos maiores do mundo.
Uma mãe assegura que a casa estará funcionando em ordem sem nada deixar faltar a sua família.
Dilma falhou em administrar o PAC e, agora, temos o apagão no sistema elétrico do País. Os seus supostos filhos, aumento de 40% na conta de luz e terão que cobrir um rombo de 23 bilhões na conta de desenvolvimento energético.
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Uma mãe não deixa os filhos no escuro. Uma mãe não é irresponsável em estimular os filhos a consumirem algo que pode faltar, como Dilma fez em 2013 quando anunciou em cadeia nacional a redução da energia
elétrica.
Uma mãe protege os seus filhos de qualquer ameaça. É uma verdadeira fera na defesa de sua cria – essa
é uma mãe. Não foi isso que Dilma fez quando era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Sob
os olhos e a sua guarda, gatunos e ladrões roubaram a filha Petrobras do povo brasileiro.
Até o prédio da Petrobras foi penhorado! Uma mãe não deixa os filhos sem teto por culpa sua.
Além disso, o fundo do FGTS tem 11 bilhões aplicados nas empresas envolvidas na Lava-Jato. Ou seja, as
perdas recairão sobre os trabalhadores brasileiros.
Uma mãe que acompanha o esforço e suor diário do seu filho não permite que o seu patrimônio seja
colocado em risco por desvios de criminosos.
Dilma não é rigorosa com os malfeitos e desmandos dos seus colegas do PT, faz vista grossa.
Uma mãe, mesmo com todo o carinho que possui, sabe a hora de ser rigorosa e castigar os filhos quando
estes erram, para que não voltem a desviar do correto caminho.
Alguém já ouviu a Dilma expressar qualquer palavra de reprovação aos mensaleiros e aos operadores
do petrolão? Eu nunca ouvi.
Uma mãe é carinhosa, mas sabe ser justa.
Dilma agiu ao contrário do que uma mãe faria. Ela premiou os malfeitores. Sabemos agora que o recém-indicado por ela para presidente da Petrobras, o Bendini, levou a sua amiga Marchiori em jato a serviço do BB
em missão oficial – é de conhecimento de todo o Brasil –, além de ter autorizado empréstimo de quase R$3
milhões, indo contra normas internas do banco, segundo a Folha de S.Paulo.
Uma mãe quer a melhor educação para o seu filho.
Dilma dificultará o repasse de valores para o Fies, deixará milhões de estudantes sem acesso a recursos
para a sua escola.
Uma mãe faz o possível e o impossível para prover estudos aos seus filhos.
Dilma também permite o desperdício de recursos do Pronatec que tem taxa de evasão de quase 60%.
E eu disse aqui, Senador Anastásia, que estou com um discurso para a semana seguinte, para mostrar
o que aconteceu com este programa Pronatec, que foi um das bandeiras da Presidente Dilma, enganando o
povo brasileiro para ganhar a eleição. Foram gastos mais de 15 bilhões com o Pronatec, e destes alunos que
o marqueteiro João Santana – imagino eu – insistiu por diversas que ela falasse, dos 8 milhões de matrículas,
60% destes alunos não estavam na sala de aula, não estavam em curso. Mas essas empresas estavam recebendo por esses cursos. Quem disse isso foram as próprias entidades privadas. Isto representa algo em torno de
R$8 bilhões que foram para o ralo. Por isso é que não há dinheiro hoje.
Nunca vi uma mãe permitir que o filho falte à aula sem razão.
Uma mãe cuida do filho quando ele está com resfriado. A saúde, sob o Governo Dilma, está em frangalhos e o povo está desesperado, sem assistência na fila dos hospitais.
Uma mãe se preocupa com o bem-estar dos seus filhos, Senador Tasso. Nós sabemos que essa figura
mãe é tão extraordinária.
Dilma aumenta impostos e corta benefícios sociais em um momento de recessão econômica.
Dilma quer que a conta da sua desastrosa política econômica recaia sobre o povo brasileiro. Ou seja, no
pior momento da saúde econômica do País, Dilma abre o saco da maldade e aumenta impostos e impostos.
Se Dilma fosse realmente uma mãe, como ela disse aqui no Estadão, já teria perdido a guarda dos seus
filhos há muito tempo.
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB – TO) – Repito: se Dilma fosse realmente uma mãe, como
ela pretende ser, como ela quer ser, como ela já foi tratada diante do PAC, ela já teria perdido a guarda dos seus
mais de duzentos milhões de brasileiros. Uma mãe de verdade é competente, toma conta da casa para não
faltar nada, é atenta aos mínimos detalhes e sabe tudo o que está acontecendo no seu lar. Dilma, não. Dilma
não é uma mãe do povo e, sim, uma madrasta de contos infantis.
Lamento essa colocação da Presidente Dilma ao dizer que vai tratar o povo brasileiro como...
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB – TO) – ... seus verdadeiros filhos. Não passa de uma
madrasta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Ataídes Oliveira, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

ORDEM DO DIA
Srªs e Srs. Senadores, nós hoje tivemos uma reunião com os Líderes partidários, quando ficou definido
o modelo, o formato, da distribuição por partido, tendo como referência a proporcionalidade das comissões
permanentes da Casa.
Fizemos um apelo aos Líderes partidários para que mandassem o mais rapidamente possível, porque as
reuniões só ocorrerão depois dos nomes publicados. Aí, repetindo, o mais idoso convoca, elege o Presidente
e elege o Vice-Presidente.
Um outro assunto que considero importante trazer para o Plenário do Senado Federal é que, na reunião
com os líderes partidários, fomos instados sobre a chamada PEC da Bengala, que é uma Proposta de Emenda
à Constituição que torna facultativo o trabalho nos tribunais federais a partir dos 70 anos até 75 anos.
Estamos fazendo um ajuste que, tenho dito e repito, precisa ser profundo. Não há uma medida mais recomendável, nesse momento, do que aprovação da PEC da Bengala. O Senado Federal já fez isso em 2005. Em
2005, o Senado aprovou essa Proposta de Emenda à Constituição e, de 2005 até hoje, ela está tramitando na
Câmara dos Deputados.
Para se ter uma ideia, temos caso no Supremo Tribunal Federal que tem três Ministros aposentados para
um Ministro no exercício do cargo. Então, no momento em que o País precisa de ajuste, nenhuma medida é mais
recomendável, do ponto de vista do ajuste fiscal, do que a aprovação dessa Proposta de Emenda à Constituição.
O Senado não quer protagonismo. O Senado já votou essa matéria, Senador Tasso, em 2005. Em 2005,
nós aprovamos em primeiro e segundo turno, essa matéria foi para a Câmara dos Deputados e, até hoje, continua tramitando na Câmara dos Deputados.
Ou seja, se a Câmara aprovar o texto do Senado, nós vamos imediatamente promulgar a Proposta de
Emenda à Constituição. Se o texto da Câmara alterar o texto do Senado, essa Proposta de Emenda à Constituição voltará para tramitar no Senado Federal. Porque, como todos sabem, para alterar a Constituição, nós precisamos de duas votações, em dois turnos, com três quintos dos votos nas duas Casas do Congresso Nacional.
Mas, seja como for, se a Câmara alterar, desde logo eu quero comunicar ao Plenário que nós vamos, na
forma do Regimento, apreciar essa Proposta de Emenda à Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item 1 da pauta:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 658, DE 2014
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 658, de 2014, que altera a Lei nº 13.019, de 31
de julho de 2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, em
regime de mútua cooperação, para consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes para
política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil, institui o termo de colaboração e o termo de fomento; e altera as Leis nos 8.429 e 9.790, de 23 de março de 1999.
O Parecer nº 47, de 2014, da Comissão Mista, Relatora Senadora Gleisi Hoffmann e que teve como Relatora revisora a Deputada Margarida Salomão, é pela aprovação da Medida Provisória e aprovação total ou
parcial das Emendas nos 5 a 8, 13, 14, 23, 24, 29, 31 a 39, 41, 43, 45 a 50, 52 a 57 e 59, na forma do Projeto de
Lei de Conversão nº 19, de 2014; pela não admissão das Emendas nos 1 a 3, 11, 12 e 26 a 28; e pela rejeição das
demais emendas.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência, adicionalmente, presta alguns esclarecimentos.
Foram apresentadas à Medida Provisória 59 emendas.
Na Câmara dos Deputados, foram considerados como não escritos, por não guardarem qualquer relação
com a matéria, o art. 3º do Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 2014, e as Emendas nºs 1 a 3, 11, 12, 15, 19, 22
e 26 a 28; rejeitadas as Emendas nºs 5 a 8, 13, 14, 23, 24, 29, 31 a 39, 41, 43, 45 a 50, 52 a 57 e 59, com parecer
da Comissão Mista pela aprovação; e as Emendas nºs 4, 9, 10, 16, 18, 25, 30, 40, 42, 44, 51, 58, com parecer da
Comissão pela rejeição, sendo aprovada a Medida Provisória, restando prejudicado o Projeto de Lei de Conversão no dia 4 de fevereiro.
O prazo de vigência de 60 dias se encerrou no dia 7 de fevereiro e foi prorrogado por igual período pelo
Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 2, de 2015, e se esgotará no dia 8 de abril, e a Medida
Provisória nº 658, de 2014, foi lida no Senado Federal no dia 6 de fevereiro.
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Prestados esses esclarecimentos, passa-se à apreciação da matéria.
Eu concedo a palavra à Senadora Gleisi Hoffmann, que é a Relatora da matéria no Senado Federal.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Como Relatora. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, a MP foi editada, a MP que estamos discutindo e estamos votando
hoje, em 30 de outubro de 2014, e o seu texto original, em decorrência dos acordos firmados nas duas Casas
do Congresso Nacional, basicamente prorroga a entrada em vigor da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, o
chamado Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.
Com muita honra, Sr. Presidente, eu recebi a relatoria da MP nº 658 na Comissão Mista. Para realizar o
trabalho, conferi integral abertura para diálogo com todos os agentes envolvidos com esta legislação. Aliás,
cumpre registrar que realizamos, no âmbito da Comissão Mista, em 26/11/2014, audiência pública com a participação de variados segmentos envolvidos nessa discussão. Estiveram presentes conosco, nessa audiência
pública, o Sr. Diogo de Sant’Ana, Secretário Executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República;
Carlos Higino Ribeiro de Alencar, Secretário-Executivo da Controladoria-Geral da União; Carolina Gabas
Stuchi, Diretora do Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; José Eduardo Sabo Paes, Procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios e professor da Universidade Católica de Brasília; Vera Masagão Ribeiro, Diretora de Ação
Educativa da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG); Gustavo Cesário, Diretor
Executivo da Confederação Nacional dos Municípios; e diversos outros representantes de entidades e de organizações da sociedade civil, inclusive Parlamentares.
Na oportunidade, foram apresentadas várias demandas para além da prorrogação do prazo da entrada
em vigor do marco regulatório, com vistas a aperfeiçoá-lo, lembrando que todas as mudanças se relacionavam
com a MP. Nenhuma mudança era matéria estranha do que estávamos discutindo naquele momento. Aliás, é
interessante resgatar um pouco a história do marco regulatório, para que fique claro por que a necessidade de
prorrogar a sua vigência e ainda promover alterações em alguns.
Oriundo do PLS nº 649, de 2011, de autoria do Senador Aloysio Nunes, o projeto tramitou por quatro
comissões do Senado, sendo que, em três delas, foi relatado pelo então Senador Rodrigo Rollemberg. Aprovado no final de 2013 por esta Casa, seguiu para a Câmara dos Deputados, onde, de forma surpreendente, teve
uma ação – que não é usual para aquela Casa, e mais usual para o Senado – e, em cinco meses, tramitou e teve
aprovação na Câmara dos Deputados, muito, inclusive, por pressão das organizações da sociedade civil, que
queriam ver esse marco aprovado.
Era natural, portanto, que muitos Deputados que abriram mão de promover alterações no PLS do Senado, atendendo aos apelos da sociedade civil para agilizar a sanção, quisessem fazê-lo através de emendas. E
esse apelo das entidades da sociedade civil para que fosse agilizada a sanção também levava em consideração
que, depois, poderíamos retornar e discutir essa matéria – o que tinha sido acordado com o Poder Executivo,
que daria um prazo maior para implementação do marco – e alguns ajustes para adequá-la ao cotidiano dessas instituições.
A MP no 658 foi um compromisso do Poder Executivo com esta Casa de prorrogar o prazo de entrada
em vigor do marco regulatório exatamente em razão de alguns questionamentos e emendas da Câmara dos
Deputados e, principalmente, por parte das entidades que vivenciam o dia a dia dos convênios com o Poder
Público, tanto em nível federal, estadual ou municipal. E assim foi feito. A MP veio para cá e recebeu 59 emendas, sendo 57 de Deputados e duas de Senadores. A maioria das emendas foi acatada integral ou parcialmente no PLV que apresentei, porque justamente corroboravam as principais demandas de todos os segmentos
envolvidos, Senadora Lídice da Mata, inclusive de Parlamentares da oposição. Está aqui o Deputado Eduardo
Barbosa, que participou de todo esse processo e dessa discussão na Comissão Mista da MP.
Portanto, esse não é um tema partidário ou governamental, mas é um tema que interessa à sociedade
civil como um todo. Seguramente, foi por isso que nós aprovamos o PLV na Comissão Mista ao final do ano
passado, por unanimidade, após termos buscado um entendimento que procurava contemplar a sociedade
civil, as organizações religiosas, as entidades de representação municipal e ainda os órgãos do Governo Federal envolvidos, melhorando, em muitos aspectos, o projeto de lei de iniciativa do Senador Aloysio Nunes, que
foi aprovado pelo Congresso Nacional.
É evidente que novas mudanças e mais aperfeiçoamentos poderiam ser feitos. Porém, um acordo na Câmara dos Deputados, que, ao que tudo indica, o Senado vai chancelar hoje, infelizmente, entendeu por bem
retomar o texto original da MP, que tão somente prorrogava em quase um ano a entrada em vigor do marco
civil. Assim é o Parlamento e a vontade da maioria da Câmara. Aliás, quero dizer que não entendi aquela votação e aquela discussão, porque não foi discutido o mérito do PLV. A Câmara fez uma votação muito rápida,
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ao calor de uma discussão que estava mais entre oposição e Governo do que necessariamente sobre as medidas que nós havíamos tomado aqui de maneira conjunta e que beneficiavam as entidades da sociedade civil.
Eu ouvi alguns pronunciamentos e, de fato, fiquei muito impressionada pelo nível e pela baixa qualidade da discussão que tivemos na Câmara dos Deputados. Chegou-se a afirmar, inclusive, Senadora Lídice da
Mata – V. Exª acompanhou essa discussão e sabe da importância das alterações –, que nós estávamos querendo ressuscitar nesse PLV o decreto da Presidenta Dilma sobre os conselhos, o que é um verdadeiro absurdo.
Para se ter uma ideia, o que nós discutimos e votamos sobre os conselhos nesse marco civil foi exatamente para garantir que os conselhos setoriais, como o da criança e do adolescente, do idoso, do meio ambiente, tivessem prevalência na definição dos projetos e dos processos que viessem a ser selecionados pelos
Ministérios, o que já acontece.
E por que isso? Porque na lei original aprovada, na lei aprovada por este Parlamento, os fundos que são
geridos por conselhos e que fazem a seleção dos projetos ficavam em uma segunda posição, porque a lei criou
a necessidade de que cada órgão governamental tenha uma comissão de seleção para a escolha dos projetos.
Era um procedimento interno, não era intenção retirar o poder dos conselhos setoriais. Por isso é que a gente
fez a adequação, porque estava havendo um conflito. Dava a entender que o Poder Executivo queria retirar o
poder dos conselhos setoriais na definição de projetos para a utilização dos recursos dos fundos setoriais através dessa comissão de seleção, e não era isso. Então nós fizemos uma adequação.
Eu fiquei muito impressionada, e, para dizer a verdade, mal impressionada com as colocações que eu
ouvi na Câmara ,de que estávamos aqui querendo recolocar na lei aquilo que era o fundamento do decreto
da Presidenta.
Eu defendo aquele decreto, porque em nenhum momento ele fere o Parlamento, as instituições, mas
não tem nada a ver com aquela matéria. Ainda assim, inclusive depois que foi votado na Câmara, eu procurei
alguns Líderes e disse: não tem problema. Então, vamos retirar esse artigo, vamos votar as demais alterações
para que a gente garanta para a sociedade civil, para as organizações da sociedade civil, um avanço.
Eu queria, Sr. Presidente, pela importância da matéria, falar de cada uma das medidas que nós tomamos
na Comissão Mista, explicar por que nós aprovamos, para mostrar o quanto esse projeto, esse PLV avança. E
gostaria muito...
Fiz um apelo inclusive ao Senador Aloysio Nunes, que foi o autor do projeto. Passei a ele todas essas
modificações, fiz um apelo a ele para que a gente pudesse chegar a um entendimento. E chegar a um entendimento com a Câmara, porque nós corremos o risco de poder chegar a um entendimento aqui... Ocorre que, se
nós votarmos o projeto aqui com as alterações, se voltar para a Câmara e não houver um acordo lá, ainda que
nós tenhamos um acordo com a oposição aqui, a Câmara pode derrubar e nós não teremos nem o benefício
da prorrogação da entrada em vigor da medida.
Mas eu queria aqui retomar alguns pontos que eu acho importantes, para esclarecer este Plenário e para
esclarecer a sociedade.
O primeiro ponto que eu acho importante é sobre a prestação de contas parcial. Para a liberação da
parcela posterior de um convênio, a lei prevê a necessidade de concluir a análise da prestação de contas da
parcela anterior – até aí está correto – e de checar todas as condições de habilitação novamente da entidade,
para receber a segunda parcela.
Não é racional que a gente exija isso das entidades. É racional que a gente exija a habilitação novamente
para um novo convênio, mas não para a liberação da segunda parcela. A entidade já está habilitada, ela precisa fazer a prestação de contas daquela parcela. Se tiver um novo convênio, aí sim, ela deve fazer a habilitação.
Nós estamos sendo mais rigorosos com as entidades do que com um contrato com uma empresa, com a contratação de um serviço de empresa.
Está aqui o Deputado Eduardo Barbosa, que é o representante de entidades, que esteve nessa discussão
e sabe as dificuldades que as entidades têm, inclusive, de se submeter a essa situação.
Se nós não exigimos isso de uma empresa, Senador Cássio, se nós não exigimos isso depois que fazemos
uma licitação, que é a habilitação em cada parcela que nós estamos desembolsando, por que nós vamos exigir isso de uma organização da sociedade civil que tanto colabora na implementação das políticas públicas?
A outra mudança importante que nós fazíamos era a revogação do impedimento de tributos de natureza
direta e personalíssima serem pagos com os recursos do convênio.
Uma das grandes conquistas que nós tivemos na lei foi o reconhecimento expresso da remuneração da
equipe de trabalho com todos os encargos sociais e tributos incidentes. Ou seja, aquele recurso do convênio
pode pagar, sim, a remuneração da equipe e os tributos.
Ocorre que havia uma disposição na lei que restringia, dizia que não era possível pagar tributos de natureza direta e personalíssima.
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Então, a regra não deixou claro de qual tributo se tratava. Se fosse interpretado que é a cota patronal, por
exemplo, nós estaríamos onerando as entidades em 20% da folha de pagamento, e não deixando que aquilo
que foi aprovado na lei pudesse beneficiar essas entidades.
Então, o que nós estávamos propondo para resolver esse tema e esse conflito? Exatamente revogar esse
impedimento que tratava do tributo de natureza direta e personalíssima, para ficar claro...
(Interrupção do som.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – A outra alteração é a inclusão de cooperativas no conceito de organizações de sociedade civil. A lei conceitua as organizações de sociedade como sendo
as entidades privadas sem fins lucrativos, sem definir o tipo societário – se elas são associações, fundações ou
cooperativas.
Ocorre que, para muitas políticas realizadas em parceria com a sociedade civil, as cooperativas de inclusão produtiva que distribuem sobras, como as sociais cooperativas de catadores, extrativismo e egressos, são
importantes para essas parcerias. Por isso, avaliamos que seria importante a inclusão expressa desses tipos de
cooperativas, apenas desses tipos de cooperativas...
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ...como possíveis parceiros do Estado, nos
termos da redação já pactuada nas últimas LDOs. Por isso houve essa inclusão.
Outra inclusão, a modificação de regras para atuação em rede. A lei reconheceu a execução em rede, o
que foi muito comemorado, mas exigia que a lista de entidades fosse apresentada na celebração da parceria,
o que dificultava a formação de novas redes.
O que nós colocamos no PLV? Que a lista pode ser comunicada após 60 dias da celebração do termo.
Além disso, a alteração da rede deveria ser previamente aprovada pela administração. Agora, a alteração determina que as mudanças na rede sejam feitas com liberdade pela própria organização e que apenas sejam
comunicadas em 60 dias.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Desculpa, é longo, mas eu acho que é importante...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não, não se preocupe.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) –... esclarecer todos os itens.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Sem dúvida.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Eu vou demorar um pouquinho mais do
que os dois minutos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Perfeitamente, fique à vontade.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Por que isso é importante? Porque muitas
vezes as entidades não conheciam os termos do convênio, portanto não poderiam se associar à rede para executar aquele convênio. Então é importante que as entidades conheçam os termos do convênio e tenham um
prazo para se associar em rede. Portanto, nós defendíamos isso.
A questão do regulamento de compras. A lei exigia que o Poder Público aprovasse o regulamento de
compras e contratações da entidade pela administração pública. Seria a mesma coisa que estar impondo às
entidades que elas fizessem a execução do convênio pelas regras da Lei nº 8.866. Então não precisaria de convênio, faria a aplicação direta.
Nós não podemos exigir que o Poder Público aprove o regulamento. Nós podemos exigir, sim, e o Decreto... Nós queremos deixar claro no PLV que haja cotação prévia de preços, com exceção dos fornecedores
singulares e únicos na prestação de serviços, para que a gente possa implementar a boa prática administrativa e criar modelos de regulamentação simplificada. Portanto, para facilitar, simplificar, sem deixar de fazer a
fiscalização devida.
Outra modificação que sugerimos foi a ampliação de metas e valores dos saldos e rendimentos. A lei
previa a possibilidade de utilização de saldo remanescente dos rendimentos apenas para a ampliação de metas sem plano de trabalho com análise jurídica.
(Interrupção do som.)
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A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Os rendimentos e saldos remanescentes da
parceria podem ser utilizados para ampliação de metas, mediante aprovação de ajuste do plano de trabalho.
Foi incluída também a possibilidade de ampliação de valor da parceria para reajuste do valor ou para ampliação de metas por ter um aditivo limitado a 25%.
Nós consideramos ter aditivo para empresa privada, consideramos o reajuste para contratos e metas
para empresas privadas. Por que não podemos fazer isso de uma forma fiscalizada, clara para entidades do
terceiro setor?
Também a previsão de prazo prescricional para a aplicação de sanção. O tema da prescrição é algo que
permeia esse debate com frequência, porque geralmente a morosidade da administração pública em analisar
as parcelas acaba por gerar muita insegurança jurídica. Então, o Poder Público não consegue analisar a prestação de contas e quem é penalizada é a entidade. Então nós tínhamos que ter um termo de prescrição.
Portanto colocamos cinco anos contados da data de apresentação da prestação de contas finais, sendo
a contagem interrompida com a prática de ato de cunho decisório. Nós fizemos isso de acordo com o que já se
estabelece em outras ações do Poder Público. A alteração é no mesmo sentido da Lei da Improbidade Administrativa. Obviamente, esse tempo será suspenso quando houver fraude. Portanto há, sim, as exceções, mas nós
não podemos deixar, Senadora Lídice, as entidades em situação difícil porque o Poder Público não cumpriu,
no prazo que devia, o seu dever.
Outra alteração. As regras de seleção.
A União permanece exigindo três anos de existência prévia para as organizações da sociedade civil, mas
foi flexibilizado o prazo para Estados e Distrito Federal, dois anos, e para Municípios, um ano, sendo possível
que o prazo dos entes subnacionais possa ainda ser mais reduzido na hipótese de nenhuma organização atingir
o período mínimo exigido. Além disso, essa emenda retirou a restrição que vedava a possibilidade de inclusão
de critérios que privilegiassem o desenvolvimento local.
Consideramos esse ponto importante por conta do Sistema Único de Assistência Social e da municipalização da atividade de assistência. É importante fazer isso porque nós ouvimos os Municípios. E muitos Municípios nos disseram que não têm entidades com o tempo de três anos prestando serviços ou que precisariam
ter entidades novas que pudessem participar dos editais.
Agente político de poder às entidades municipalistas.
A lei proibia que agentes políticos de poder e seus parentes de até segundo grau, de qualquer esfera
governamental, fizessem parte da direção de organizações que quisessem parceirizar com o Estado. A emenda abriu uma exceção para as entidades de articulação federativa, que são formadas por agentes políticos de
poder por sua natureza própria, Conagens. E também houve um aperfeiçoamento das regras gerais.
Para não restarem dúvidas, nós adequamos a lei tal qual a disposição do antinepotismo da Administração
Pública Federal. A mesma regra utilizada para os agentes públicos federais, nós estamos colocando também
para as entidades em relação ao parentesco em termos de convênios.
Aplicação da lei às estatais.
Isso também gerou um grande debate na Câmara dos Deputados.
A Lei nº 13.019 previa sua aplicação às empresas públicas e sociedades de economia prestadoras de serviço público. A alteração promovida pela MP delimita o universo das estatais e suas subsidiárias sujeitas à lei
às dependentes do Tesouro, por tratar de recursos públicos arrecadados diretamente. Ou seja, tanto empresas
públicas quanto sociedades de economia mista prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividades
econômicas, que sejam dependentes do Tesouro, estarão sujeitas a essa lei.
E somente se enquadram em empresa estatal aquelas que recebem do ente controlador (União...
(Interrupção de som.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ... Estados e Municípios) recursos financeiros para o pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral, de capital, excluídos, no último caso,
aqueles provenientes de aumento de participação acionária.
Há, inclusive, emendas de destaque do PSDB na Câmara para suprimir o trecho dependente. Não achamos que seja correto isso, porque as empresas não dependentes não precisam se sujeitar a essas regras, pois
que não se sujeitam a muitas outras, inclusive para contratação com a iniciativa privada. Mas, inclusive, aceitaríamos, se tivéssemos tido a oportunidade de debater na Câmara dos Deputados com profundidade o que
efetivamente estávamos propondo, aceitaríamos esse destaque para fazer um acordo, mas sequer tivemos
condições de fazer um debate sobre o objetivo do PLV.
A outra situação era a aplicação da lei à saúde, um acréscimo de hipótese de não aplicação da lei à saúde.
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Para o Ministério da Saúde, a Lei não atendia às suas necessidades, especialmente por não ter hipótese
de dispensa para chamamento público nas contratualizações do SUS e por proibir a realização de obras, que
é algo típico de suas parcerias, como, por exemplo, santas casas e hospitais filantrópicos. Ou seja, se tivermos
contratualização do SUS, muitas vezes se dada fundo a fundo, teria que se submeter a um chamamento público, o que hoje já não temos com essas entidades do SUS, não fazemos contratualização de chamamento público para entidades prestadoras de serviço de saúde e, por exemplo, serviço de saúde ou os convênios com
as santas casas ou com os hospitais filantrópicos preveem sim obras.
Inclusive, nós fizemos e há muitas obras que são necessárias para ampliarmos os atendimentos dessas
instituições, que são tão necessárias para melhorar o serviço de atendimento à saúde da população.
A lei também não engloba as demais exceções do Ministério da Saúde na égide dos convênios (exemplos:
atendimento da exigência de três anos de existência e experiência das Organizações da Sociedade Civil para
celebração de parcerias e possibilidade de celebração de parcerias com as que estejam omissas no dever de
prestar contas,;tenham descumprido injustificadamente o objeto de convênios, contratos de repasse ou termos
de parceria; ou tenham incorrido em desvio de finalidade na aplicação dos recursos). A MP excluiu a aplicação
da Lei nº 13.019/2014 para o SUS. Ponto importante que não era só defendido pelo Ministério da Saúde. Aliás,
fizemos isso no PLV através de uma emenda do Deputado Antonio Brito, do PTB da Bahia.
Portanto, não foi uma proposição de governo e não tinha aqui nenhuma intenção partidária, mas, era,
sim, para fazer com que a gente pudesse garantir a prestação de serviços de entidades, principalmente como
as santas casas de misericórdia, que hoje são importantes no atendimento à saúde.
Então, volto a ressaltar aqui: o que eu acolhi no PLV que foi para a Câmara dos Deputados foi uma emenda do Deputado Antonio Brito.
Dispensa de chamamento. Acréscimo de novas hipóteses de dispensa de chamamento público. As três
hipóteses para as quais a lei foi aprovada inicialmente não serviam aos serviços de natureza continuada (saúde, educação e assistência social). O argumento aqui é que importa...
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ... prever uma hipótese que permita dispensar o chamamento nesses casos por conta da lógica de continuidade de prestação de atendimento direto ao
público, que não pode ser interrompido, e de territorialidade por atender à demanda local, considerando como
controle a chancela prévia do gestor local da política a partir dos sistemas federativos importantes, como é o
SUAS e o Sistema de Educação. Um ponto importante aqui para o Deputado Eduardo Barbosa e para as APAEs.
De novo, quero dizer aqui que acolhi essa modificação por uma emenda do Deputado Eduardo Barbosa,
do PSDB, e por solicitação da Federação Nacional das APAEs, porque prestam serviço de natureza continuada.
Não se pode, a cada convênio, fazer um chamamento público. Por isso que nós fizemos um apelo para que essa
emenda fosse aprovada, e foi aprovada por unanimidade na comissão.
Também o acréscimo de novas hipóteses de chamamento público para emendas de Parlamentares. Não
há como fazer chamamento público quando a emenda de Parlamentar é dirigida a uma instituição que pode
conveniar com o Poder Público, como é o caso de entidades filantrópicas, das santas casas e de hospitais.
Então, não podemos admitir a emenda parlamentar. Então temos que tirar ou proibir emendas parlamentares direcionadas a entidades, como foi o caso, Senador Luiz Henrique, de V. Exª que apresentou, por exemplo,
emendas para beneficiar o Ballet Bolshoi, além de uma outra emenda que acatei de V. Exª e que quero falar
aqui, mas essa também, se continuasse a redação da lei como estava, também impediria que V. Exª pudesse
oferecer uma emenda com esse objetivo.
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Exclusão da vedação da realização de obras
por meio de parcerias. Obviamente que há uma preocupação grande na realização de obras, mas há obras
que são necessárias à execução do próprio contrato, como, por exemplo, a ampliação da entidade, do espaço
da entidade para que ela possa atender aos serviços e ao objetivo do convênio, e a lei proibia obras em geral.
Nós fizemos uma alteração porque se a obra tivesse relação direta exclusiva com o objeto da parceria, nesse
sentido, para a adequação do espaço físico, nós poderíamos aceitar.
A outra alteração na lei. Trata-se da regulamentação de que o diretor e o conselheiro da OSCIP que seja
servidor público só pode ser remunerado se licenciado e sem remuneração do órgão de origem. Portanto, fizemos essa alteração para que pudéssemos ter servidor público – desde que sem sua remuneração e contratado – podendo servir à entidade.
Regras de transição. Um aperfeiçoamento das regras de transição para o encerramento.
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Os convênios continuarão a ser regidos por suas próprias regras até que terminem. Na lei aprovada, as
prorrogações só poderiam acontecer, de ofício, quando do atraso de parcela pela administração pública, desde
a data da promulgação, o que antecipava a vigência da lei.
Esse artigo foi objeto da MP original e depois sofreu mais um aperfeiçoamento, sendo a proposta do
relatório de que os convênios firmados com prazos indeterminados sejam repactuados ou rescindidos em até
um ano para que todos migrem para o novo regime. A CGU concordou com esse ponto.
Alteração do prazo de vigência da lei: 360 dias para União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o que
dará dia 27/07/2015 e 01/06/2016 para Municípios com menos de 20 mil habitantes. Esse foi um pedido da
Confederação Nacional dos Municípios feito na audiência pública até para que a gente pudesse compatibilizar
o período de vigência da lei com o ano civil. Os Municípios maiores, o Estado, a União conseguem se adequar
à lei na metade do ano civil, mas os pequenos Municípios têm mais dificuldades.
Exceção de exigências estatutárias para organizações.
As organizações religiosas têm um tipo societário específico no Código Civil e solicitaram que as exigências estatutárias feitas às demais organizações não as afetem (objetivos, conselho fiscal e dissolução). É
um ponto importante para o Coletivo Inter-Religioso – sabemos que há dificuldades – mas poderíamos ter
chegado a um bom entendimento na Câmara se pudéssemos ter conversado e ter discutido. Assim, também
incluímos como uma emenda apresentada pelo Senador Luiz Henrique as entidades que são objeto de convênios, de acordos internacionais para que fossem dispensadas de chamamento público e pudessem ter acesso
a convênios quando isso acontecesse principalmente por uma indicação de emenda parlamentar, como foi o
caso da indicação do Senador Luiz Henrique para o Ballet Bolshoi.
Sr. Presidente, eram essas as considerações que eu queria fazer. Queria lamentar muitíssimo como se deu
o debate e a discussão na Câmara dos Deputados de forma equivocada, como se nós quiséssemos beneficiar
as entidades, liberar a fiscalização dizendo que as entidades poderiam fazer tudo de qualquer forma. Não é
verdade. O que está no PLV mantém a fiscalização, o rigor. Apenas ajusta a muitas situações que são o cotidiano e a realidade da Administração Pública e dessas entidades.
Quero dizer aos Srs. Senadores, Srªs Senadoras: a lei que hoje vigora é mais crítica com as entidades,
chama mais as entidades à responsabilidade, é mais perversa com as entidades que a legislação que nós temos para regular os contratos com a iniciativa privada. Portanto, seria de bom tom que nós fizéssemos essas
adequações, porque as entidades a que nós estamos nos referindo aqui são entidades que executam políticas
públicas, e o Estado brasileiro e esta Casa têm que lembrar que, muito antes de o Estado ter políticas públicas
estruturadas, essas entidades davam conta de atender às demandas da sociedade. Quando o Estado não tinha política pública para a pessoa com deficiência, eram as APAEs, as escolas especiais que atendiam a família;
quando o Estado não tinha uma política de saúde estruturada, eram as entidades filantrópicas, as santas casas
que estavam atendendo, assim como quaisquer outras áreas da assistência social, porque é muito jovem. Vamos ter claro isto: é muito jovem a intervenção do Estado em políticas públicas estruturadas e data da Constituição de 1988. Portanto, o que a Câmara dos Deputados fez com as organizações da sociedade civil foi um
total desrespeito pela forma como discutiu e pela forma como votou.
Eu não me considero aqui em condições de pedir para o Senado da República votar o meu PLV, porque
o medo que tenho, Senadora Lídice, é que, em votando o PLV, mesmo com algumas alterações – e sei que o
Senado tem essa sensibilidade –, nós corremos o risco de o projeto, em voltando para a Câmara, ser rejeitado.
E o problema é que aí nós vamos perder algo que é importante também para as entidades, que é a prorrogação do prazo para a entrada em vigor do marco regulatório, porque muitas entidades estão se adequando.
Sinceramente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, uma situação muito difícil e muito triste
para mim, como Relatora deste PLV, é fazer a defesa desses pontos, mas, ao mesmo tempo, entender que este
Congresso Nacional não teve a clareza necessária, a Câmara dos Deputados não teve a clareza necessária, e,
mesmo aqui, alguns setores com os quais eu conversei antes de discutir a matéria da tribuna não têm a clareza
necessária para que a gente possa votar e avançar. Então, eu sinto enormemente que o esforço que nós fizemos em conjunto com essas instituições, em conjunto com as entidades e com Parlamentares – volto a repetir
– de todos os partidos... Não é um relatório que atende a Parlamentares do PT, não é um relatório que atende
a Parlamentares ligados ao Governo ou ao Governo, atende a todos os Parlamentares que têm militância com
as entidades do terceiro setor, com as entidades da organização e organizações civis.
Atende a todos, inclusive Parlamentares da oposição.
Então, lamento profundamente que nós tenhamos que votar hoje apenas a MP do modo como ela veio
do Executivo, depois de tantas tratativas e acordos construídos, que não foram recebidos e honrados na Câmara dos Deputados.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos colocar em votação os
pressupostos constitucionais e vamos começar a discussão. Já temos como oradores inscritos a Senadora Lídice da Mata, o Senador Ricardo Ferraço e o Senador Cássio Cunha Lima.
Eu queria, em nome da Mesa, cumprimentar o Senador Luiz Henrique, que hoje é o ilustre aniversariante do dia.
Votação dos pressupostos constitucionais.
As Senadoras e os Senadores que aprovam os pressupostos constitucionais permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Eu concedo a palavra à Senadora Lídice da Mata para discutir a matéria. Em seguida, como disse, o Senador Ricardo Ferraço e o Senador Cássio Cunha Lima.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA. Para discutir. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu creio que a Relatora, em certa medida, esgotou a justificação do seu
relatório. O que a Senadora Gleisi Hoffmann fez foi um projeto, um relatório detalhado, construído de forma
coletiva, assumindo e incorporando contribuições da Câmara, do Senado para uma questão essencial: uma
nova definição da relação entre o Estado brasileiro e o chamado terceiro setor – as chamadas organizações
não governamentais e as OSCIPs.
E eu falo, Sr. Presidente, como alguém que já integrou este – digamos assim – “mundo” do terceiro setor,
cara Senadora Gleisi Hoffmann. Fui funcionária e consultora do Projeto Axé – juntamente com o atual Ministro
Juca Ferreira –, entidade não governamental, à época mantida pela cooperação internacional – europeia, italiana –, no Brasil, e que foi uma entidade absolutamente inovadora na metodologia de abordagem das crianças,
meninos e meninas, nas ruas do Brasil, no sentido de encaminhá-las para um novo projeto de vida, fazendo o
que nós chamamos, no Axé, até hoje, de “a pedagogia do amor”, a pedagogia da conquista do menino de rua
para integrar-se a alguma entidade, a algum projeto governamental.
Eu fiz, na minha administração em Salvador, uma forte parceria com as organizações não governamentais na área da criança e do adolescente e foi com essas entidades que nós constituímos e demos ao governo
do Município um projeto inovador àquela época, em 1992, no cuidado com as crianças de rua, que se chamou
Fundação Cidade Mãe, até hoje, o maior projeto de inserção e de acolhimento das crianças nas ruas e nas periferias da nossa cidade no sentido de lhes dar novas oportunidades. Como esse exemplo nós temos diversos.
O prefeito que veio depois de mim, meu opositor, fez uma parceria com essa mesma organização, o Projeto Axé, lhe dando a gestão de uma escola municipal que simplesmente ganhou todos os prêmios nacionais de
conquistas, tanto prêmio no sentido da escolha da melhor professora, da professora com melhor metodologia
de comunicação, como outros prêmios que foram conquistados por aquela escola municipal. Como também o
Programa Cidade Mãe, hoje, Fundação Cidade Mãe, em Salvador, foi merecedor da conquista de dois prêmios
internacionais, da Unicef e da Unesco.
Portanto, eu me refiro a uma experiência com uma organização ou com diversas organizações não governamentais: no governo do Presidente Fernando Henrique firmamos compromissos com o Ministério da Cultura, também através de OSCIPs e de organizações não governamentais, para diversos programas no Estado da
Bahia, como também as próprias organizações que hoje integram os programas de atendimento no Semiárido
brasileiro, no Nordeste brasileiro, lá no nosso Semiárido, Senador Otto Alencar, no sentido de garantir os programas de abastecimento, os programas de construção de cisterna em todo o Semiárido do Nordeste brasileiro.
A Igreja Católica, as organizações ecumênicas, muitas são as organizações que têm se servido do terceiro
setor para contribuir com políticas públicas inovadoras que o Estado brasileiro, por sua característica, inclusive
das dificuldades da burocracia do Estado brasileiro, não foi capaz de alcançar.
Fui, com a Senadora Vanessa Grazziotin, convidada pelo Departamento de Estado norte-americano, para
visitar dezenas de entidades que tratavam da questão referente aos direitos humanos, do tráfico de pessoas.
E vimos lá um tipo de relação do Estado com as organizações não governamentais, Senadora Vânia Lúcia, totalmente diferente da brasileira, muito mais livre, com muito mais força. As organizações não governamentais
atuam na política pública daquele país. As organizações relacionadas com a violência contra a mulher fazem a
sua denúncia diretamente à polícia federal de lá, ao FBI, que atende a denúncia e a investigação diretamente
a essas entidades, e não ao ministério ou ao governo.
Portanto, o que era previsto aqui pela Senadora Gleisi Hoffmann como atividade de natureza continuada,
dispensa e chamamento público, com uma proposta inovadora e facilitadora da atuação dessas entidades, a
realização de obras por meio de parceria, definições e aplicações ou não dessa nova lei, a seleção, motivação,
prazo, critérios e comissões, tudo o que foi definido cai por terra nesta medida provisória, que se reduzirá ape-
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nas à prorrogação dos prazos contratuais com as organizações não governamentais, ou melhor, com a prorrogação do prazo do novo marco regulatório.
Quero lamentar profundamente que a Câmara dos Deputados tenha tido uma postura, na minha opinião, absolutamente conservadora, atrasada e não conectada, inclusive, com a regulação dessas relações com
outros países absolutamente capitalistas, copiados e cantados em prosa e verso, como modelos administrativos, mas que, nessa questão, portanto, volta-se a uma relação de Estado paternal, de Estado tutor e de Estado
que, na verdade, tenta controlar, de forma absurda, a ação das organizações não governamentais e das organizações sociais.
As prefeituras e os prefeitos acompanham claramente esta votação, porque muitas redes públicas educacionais de pequenas cidades do Brasil, hoje, estão conseguindo aumentar o seu desenvolvimento educacional com base na atuação e nos convênios feitos por organizações não governamentais dedicadas à educação
e ao planejamento educacional.
Portanto, eu não creio que tenhamos nada a comemorar. Na verdade, não me sinto nem à vontade de
votar essa medida provisória, porque ela deixa de significar uma possibilidade de avanço para significar apenas uma acomodação de uma situação que hoje não consegue fazer avançar uma política pública que faria
com que o Brasil se colocasse num novo patamar, num patamar de outras sociedades de outros países desenvolvidos do mundo.
Lamento muito. Quero me solidarizar com a Senadora Gleisi Hoffmann pelo seu esforço, pelo seu trabalho que, nesse momento, se queda perdidamente derrotado por uma ação de falta de compreensão da Câmara
dos Deputados e que, infelizmente, tem sido uma forma de limitar a ação do Senado Federal, porque, quando
as medidas provisórias nos chegam nessas circunstâncias, e se as modificarmos, nós teremos a possibilidade
de sua derrota na Câmara dos Deputados e de sua inviabilização.
Vou votar sem nenhuma satisfação em estar votando esse projeto e essa medida provisória. Por mim,
nem votaria. Preferia votar “não” para não coonestar com uma atitude dessa natureza.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Ricardo Ferraço para discutir a matéria.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Medida Provisória nº 658, que ora analisamos, a meu juízo, promoveu, Senador
Cássio, o necessário ajuste no que diz respeito à entrada em vigor da nova Lei das Organizações Não Governamentais, que foi sancionada no último mês de julho, do ano anterior.
Esse novo marco das organizações não governamentais, a meu juízo, foi muito comemorado, e eu sou
um daqueles que identificou, nesta medida, avanços importantes. Avanços importantes! Criou mecanismos
de controle, mecanismos de transparências nos contratos entre o setor público e organizações não governamentais. A partir dessa Lei, as organizações não governamentais precisarão cumprir uma série de requisitos
que as qualificam a participar de uma série de processos seletivos, por meio de chamadas públicas, para firmar
contratos com a Administração Pública nos três níveis federados.
Dentre essas medidas, a de que existam há pelo menos três anos – como premissa e pré-condição – e
que comprovem experiência prévia na área de interesse, na capacitação técnica, e não apenas técnica também,
mas operacional para o desenvolvimento das atividades a que se propõem.
O terceiro setor tem ocupado, e mais que ocupado, tem desempenhado um papel absolutamente relevante na sociedade brasileira. Dados do IBGE apontam que, de cada 100 organizações brasileiras, cinco delas,
pelo menos, já são organizações não governamentais, organizações do terceiro setor, complementando em
muito as atividades do setor público.
No meu Estado, por exemplo, nós temos excelentes exemplos relacionados ao terceiro setor. Como não
citar aqui e não reconhecer, por exemplo, o trabalho da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, cuja história se
confunde com a própria história do meu Estado?
A Santa Casa hoje é um hospital geral de referência, de caráter filantrópico, que agrega atividades de
ensino, pesquisa, assistência, e desempenha um excepcional trabalho no atendimento da média e da alta
complexidade, contribuindo muito com nossos hospitais. Em 2013, realizou mais de 33 mil atendimentos de
emergência, 96 mil consultas e 11 mil cirurgias.
Da mesma forma, indo adiante, não posso deixar de fazer referência ao trabalho da nossa Associação
Capixaba Contra o Câncer Infantil, que oferece assistência e tratamento a crianças e adolescentes com câncer. Por que não afirmar também a relevância e importância da Fazenda da Esperança, a maior comunidade
terapêutica da América Latina na recuperação de jovens dependentes químicos, que está presente nas cinco
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Regiões do nosso País e presente no Estado do Espírito Santo, ou seja, Organizações Não Governamentais que
se qualificaram no tempo pela performance e pelo bom serviço que presta à sociedade.
O novo marco regulatório das Organizações Não Governamentais teve origem em um projeto de autoria
do Senador Aloysio Nunes Ferreira, e no brilhante e exaustivo relatório, poder-se-ia dizer, do hoje Governador
do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg. Ele veio para brindar exatamente essas instituições sérias, respeitadas,
de elevada repercussão e de muita qualificação, que fazem a diferença na vida de milhares de brasileiros, que
necessitam e são acolhidos nessas instituições, mas, para permitir a prestação continuada dos serviços oferecidos por essas entidades, precisamos conferir um prazo maior, para que a lei entre em vigor, e essas instituições
possam se ajustar e se adequar. Tanto o Terceiro Setor quanto a Administração Pública municipal, sobretudo
de pequenos e médios Municípios, enfatizaram a necessidade de dispor de mais tempo para treinamento e
adaptação a essas novas regras, que, com a aprovação dessa medida provisória, passarão a valer a partir de
novembro deste ano.
Também precisamos corrigir um erro que cometemos na regra de transição referente às parcerias celebradas antes da entrada em vigor da lei. O texto sancionado gerou um vácuo legislativo. As parcerias feitas, durante o período entre a promulgação da lei e sua efetiva entrada em vigor, ficariam sem amparo legal, gerando
insegurança jurídica, o que esta medida provisória, na forma com que foi debatida aqui e votada na Câmara
dos Deputados, a meu juízo contempla perfeitamente.
Contudo, Sr. Presidente, as modificações incorporadas no PLV pela eminente Senadora Gleisi Hoffmann,
que foram desconsideradas ou foram derrotadas no processo democrático e de votação na Câmara dos Deputados, a meu juízo, não merecem prosperar. Eu estou votando com convicção. Acompanhamos de perto todo
o impecável processo de elaboração da nova lei das Organizações Não Governamentais nesta Casa.
O Senador Rodrigo Rollemberg trabalhou exaustivamente nesse projeto ao longo de meses; fez um
conjunto extraordinário, Senadora Lídice, de audiências públicas; e, a meu juízo, esse projeto saiu daqui efetivamente com inúmeras contribuições que fizeram desse projeto um projeto ajustado, de modo a reconhecer,
validar e fortalecer as Organizações Não Governamentais, que merecem parcerias com o setor público, pela
qualidade e pela excelência do trabalho que prestam. Não nos cabe agora, por meio desse mecanismo excepcional destinado a regular matérias de urgência e relevância, alterar até mesmo um diploma legal recém-aprovado no Congresso Nacional. Há, na prática, também, impedimento regimental para que nós possamos
fazer esse acolhimento por parte do Senado.
Srªs e Srs. Senadores, a proposição original foi fruto de amplo debate, como disse aqui, no qual foram
agregadas valiosas contribuições encaminhadas por todos nós, por meio de emendas e também de infinitas
audiências públicas, que foram lideradas pelo Senador, hoje Governador, Rodrigo Rollemberg. E o parecer, de
autoria da Senadora Gleisi, flexibiliza, por exemplo, as regras para parcerias público-privadas; prevê a dispensa
do chamamento público para a prestação de serviços de saúde e assistência social;...
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – ... bem como exclui a hipótese de responsabilidade solidária de dirigentes de entidades não lucrativas. Ora, tais mudanças, a meu juízo, desvirtuam a razão
de ser desse novo marco das Organizações Não Governamentais, que foram, inclusive, alvo de resposta de comissão parlamentar de inquérito que avaliou um conjunto de excessos e, por que não afirmar, delinquências
nessas relações, uma vez que recursos públicos foram utilizados indevidamente.
Portanto, Sr. Presidente, eu exerço aqui, com muita tranquilidade, o meu voto, entendendo e respeitando
a diversidade e a diferença. Creio que, na prática, Senadora Lídice da Mata, a forma como esta matéria foi aprovada talvez não represente o avanço que V. Exª desejasse, mas ela amplia muito, regula muito. Ela estabelece...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Por essas razões, é que nós estaremos acompanhando o voto, na forma integral, como ele veio da Câmara Federal.
Não sei se a Senadora Lídice pede aparte...
Portanto, estarei exercendo esse voto. E acredito que a Câmara fez jus ao debate que fizemos aqui. Portanto, vejo, nessa medida, incontáveis avanços nessa relação do Terceiro Setor, que empresta uma contribuição
excepcional ao setor público brasileiro.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra ao Senador Cássio Cunha Lima, pela ordem, vamos ouvir a Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) –
Rapidamente, Sr. Presidente, minha voz está muito ruim, porque eu estou muito gripada; peço desculpas a todos.
Gostaria de comunicar, em nome da Bancada da Bahia, lamentando profundamente, a perda, neste momento, do ex-Deputado Zezéu Ribeiro. Peço a V. Exª que, em nome do Senado Federal, possa levar a sua família
a nossa solidariedade e o nosso pesar.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Sr. Presidente.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Presidente Renan, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – V. Exª, Senadora Lídice da Mata, será
atendida na forma do Regimento.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Aécio Neves e Senador Capiberibe, em seguida.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Oposição/PSDB – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Renan Calheiros, eu trouxe ontem a esta tribuna uma preocupação que não é apenas desta Casa, do
Congresso Nacional. Acaba agora a Câmara de se manifestar sobre o tema, quando é preocupação de todos
nós democratas, em relação ao agravamento da crise na Venezuela. Esse assunto foi tratado por vários Srs. Senadores, em especial pela Senadora Ana Amélia.
Eu gostaria, bem rapidamente, de voltar ao tema apenas com um complemento, em razão da definição,
hoje pela manhã, das responsabilidades que as diversas forças partidárias terão nas diversas Comissões da
Casa, felizmente respeitando a proporcionalidade da sua composição. Caberá ao PSDB a Comissão de Relações
Exteriores, segundo entendimento formatado por todos os Líderes e em respeito a essa proporcionalidade. E
o PSDB, como já antecipou o Líder Cássio Cunha Lima, indicará o melhor dos seus quadros para esta função e
também para outras, que é o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Eu gostaria, de público, Sr. Presidente – realmente com o objetivo de voltar ao tema, já que V. Exa estava cumprindo outras funções no momento em que trouxe aqui esse assunto –, de sugerir ao Senador Aloysio
Nunes que, logo que assuma a Presidência da Comissão de Relações Exteriores, promova lá uma audiência
pública, convocando ou convidando para que aqui estejam o Embaixador da Venezuela e o Ministro das Relações Exteriores, obviamente com a participação dos Parlamentares que se preocupam com a forma com que
a oposição na Venezuela vem sendo tratada, em especial nas últimas semanas. Muitos de nós, em especial o
Senador Ricardo Ferraço, têm recebido demandas de lideranças políticas daquele país. E não se trata aqui de
uma manifestação de solidariedade à oposição ou ao governo, mas, sim, à própria democracia.
E, em razão da incompreensível e inadmissível omissão do Governo Federal do Brasil nessa questão, que
só estimula essa radicalização, que teve como desfecho mais recente a morte de um menino de 14 anos e, antes
disso, a prisão, sem sequer mandado judicial, do Prefeito de Caracas, é hora de o Senado assumir essa lacuna e,
portanto, trazer ao debate, dentro do Brasil, uma questão que é essencial ao convívio com os nossos irmãos vizinhos, que é a cláusula democrática do Mercosul. Portanto, temos uma enorme oportunidade de suprir – repito
– a lacuna do Governo Federal, dada pela sua omissão nessa questão, pelas razões que a população brasileira
reconhece. Acredito que o Senador Aloysio Nunes, em parceria com outros Senadores, em especial o Senador
Ferraço, que já vem tratando também dessa questão, possa iniciar um debate que possibilite, quem sabe, até
no futuro, uma intermediação na busca do entendimento com a participação do Congresso Nacional brasileiro.
Portanto, fica aqui essa sugestão, Sr. Presidente, desejando ao Senador Aloysio Nunes, como aos demais
comandantes das Comissões temáticas desta Casa, sucesso na extraordinária e importante missão que terá,
em razão, especialmente, do agravamento dessa crise, que nós assistimos, de alguma forma, se estendendo
em outra velocidade a países vizinhos. Fica esse apelo e essa sugestão ao Senador Aloysio Nunes, que trate
imediatamente dessa questão, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Senador Capiberibe e, em seguida,
ª
V. Ex , pela ordem.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, solicito a V. Exª que coloque em votação, em turno único, o Requerimento, de nossa autoria,
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nº 52, de 2015, em que solicitamos ao Tribunal de Contas informações sobre a Instrução Normativa nº 74, que
disciplina a atuação do TCU nos processos de celebração de acordo de leniência.
E eu queria também me juntar à Senadora Lídice e lamentar profundamente o passamento do ex-Deputado Zezéu Ribeiro. Certamente, o povo da Bahia está muito triste.
Por último, eu queria comunicar à Casa que a Bancada do PSB indicou o nome do Senador Romário Faria
para a Presidência da Comissão de Educação. Temos convicção de que Romário Faria fará um grande trabalho,
terá um grande desempenho. S. Exª está nos surpreendendo por sua capacidade e pelo seu trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (PP – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de fazer
um registro que é para nós, e para mim, particularmente, Senador Renan, muito difícil. Perdemos, hoje, um
companheiro de jornada. Alguém, Senador Magno, com quem tive oportunidade de começar a minha vida
parlamentar na Câmara de Vereadores. O companheiro Zezéu Ribeiro, nosso eterno companheiro da luta urbana, de todo um desafio – era uma figura humana sensacional, que não conseguiu vencer essa batalha, e veio
a falecer no dia de hoje.
Senadora Lídice da Mata, o período em que V. Exª era, inclusive, Prefeita da cidade de Salvador foi quando
nós experimentamos o primeiro sentido coletivo de bancada. Eu, o Zezéu e o Zilton Rocha, naquele momento,
na Bancada do PT, tivemos uma experiência de convivência, mostrando que era possível, ainda que até disputando o mesmo mandato, conviver em harmonia e integração, sempre no espírito agregador, produzido pelo
companheiro Zezéu Ribeiro, que nos deixa um legado histórico e, principalmente, a relação. E falo muito mais
de um companheiro de vida do que de um companheiro de partido.
Agora há pouco minha assessora disse: “A nota é que perdemos um companheiro de Partido.” Não! Eu
perdi um companheiro de jornada.
A Bíblia, Malta, ensina-nos que, às vezes, há amigos mais chegados que irmãos, e Zezéu era um desses
amigos, que, com certeza, ficará marcado para sempre na história de nossas vidas. Ele deu a sua contribuição,
no Parlamento Federal, como Deputado. Estava atualmente no Tribunal de Contas do Estado, e nos deixa, Senador Renan, é uma perda muito grande.
Jovem... Zezéu, na realidade, ultrapassou a faixa dos 65 anos – portanto, para os tempos de hoje, extremamente jovem. E a gente perde um grande, mas um grande companheiro que, efetivamente, não conseguiu
enfrentar a doença nesse período mais árduo da sua vida.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá. Em seguida,
Senadora...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu estava inscrito para fazer uma fala nesta tarde, mas, aproveitando o encaminhamento do Senador
Aécio Neves e tendo em vista o andamento das votações, inclusive com emendas que terão, eu quero fazer
apenas um registro rápido.
Eu apresentei, sobre a mesa, três requerimentos. O primeiro requerimento cria, no âmbito da Comissão
de Relações Exteriores, uma subcomissão temporária exatamente para acompanhar a situação da Venezuela
no que diz respeito à cláusula democrática, que faz parte do acordo do Mercosul, e ao desdobramento inclusive da própria política externa brasileira no que diz respeito a essa questão.
Quero dizer que tive um papel importante como relator da proposta que fez a Venezuela ingressar no
Mercosul. E, naquele momento, registrei como importante, no ingresso da Venezuela no Mercosul, exatamente
a cláusula democrática, que daria condição de a oposição ter o direito à proteção democrática, que deve ser
garantida a todos os países que estão nessa comunidade.
Portanto, eu peço a criação da comissão temporária para acompanhar essas questões. Peço também que
seja convidado o Sr. Ruy Carlos Pereira, Embaixador do Brasil na Venezuela, para vir à Comissão de Relações
Exteriores falar sobre a situação que ocorre hoje na Venezuela; e convido também a Srª María Lourdes Durant,
Embaixadora da Venezuela, para vir à Comissão de Relações Exteriores exatamente falar sobre a situação que
aflige a população da Venezuela e especialmente a questão do Mercosul e o meu Estado de Roraima, que,
sendo vizinho da Venezuela, já começa a sentir os efeitos inclusive de vinda da população da Venezuela para
se abastecer em Roraima e, mais do que isso, procurar inclusive os serviços de saúde, porque não estão sendo
atendidos no nosso país vizinho.
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Portanto, esses três requerimentos serão votados e encaminhados à Comissão, Sr. Presidente. Mas eu
gostaria de fazer menção e o registro da importância que credito à postura do Senado brasileiro de acompanhar essas questões no que diz respeito à cláusula democrática do Mercosul e à postura do Governo brasileiro
perante as ações e os problemas que se passam hoje no país vizinho da Venezuela.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só comunicar ao Senador
Romero e à Casa – aliás, já foi dito pelo Senador Romero, eu queria apenas repetir – que essas matérias serão
apreciadas na Comissão de Relações Exteriores do Senador Federal.
Senadora Ana Amélia e Senador Ricardo Ferraço, pela ordem, e Senador Medeiros.
A SRª ANA AMÉLIA (PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente Renan Calheiros,
primeiro, cumprimento-o pelo respeito, pela forma como a composição das Comissões Permanentes da Casa
foram enfim acomodadas, as Presidências escolhidas. E vamos entrar agora, sob a sua Liderança, no comando
do Senado, na normalidade dos trabalhos da Casa.
Queria associar-me à iniciativa do Senador Romero Jucá em relação à proposta que faz à Comissão de
Relações Exteriores e dizer ainda, Senador, que seria conveniente ouvirmos também a voz da oposição da Venezuela, porque, se ouvirmos uma parte oficial do Governo brasileiro e do governo da Venezuela, é importante que tenhamos também um porta-voz da oposição venezuelana, para que possamos, dessa forma, Senador
Jucá, caro Presidente, Senador Aloysio Nunes Ferreira, que presidirá a Comissão de Relações Exteriores, termos
a visão correta dessa situação crítica que está vivendo o vizinho país, que é membro do Mercosul. E a cláusula
pétrea democrática é relevante, fundamental, essencial à permanência desse bloco.
Queria cumprimentar também o Senador Romero Jucá, Presidente, que ontem, no comando de uma
sessão para apreciar os vetos, teve a habilidade – e, certamente, V. Exª foi partícipe desse processo – de, diante
da dificuldade de um entendimento na solução de demandas relativas ao funcionamento das próximas sessões de exame de vetos, teve a habilidade de transferir a votação, tanto a dos vetos quanto a da mudança no
Regimento Comum da Casa, do Senado e da Câmara, para que, depois de um entendimento com as Lideranças, pudesse, enfim, também haver um novo rito de funcionamento de apreciação dos vetos. Então, queria
cumprimentar a Presidência, o Senador Jucá, que ontem comandou.
E, não menos importante, peço a V. Exª, se possível, a votação do Requerimento, de minha autoria, nº 53,
que trata de homenagear o Dia Nacional da Defensoria Pública, e ainda também a votação, a inclusão na pauta,
melhor dizendo, da Emenda à Constituição nº 32, que interessa ao Tribunal Superior do Trabalho.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Na forma do Regimento, nós observaremos as sugestões feitas pela Senadora Ana Amélia...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – ... e apreciaremos as respectivas matérias.
Pela ordem, Senador Ricardo Ferraço, Senador Reguffe e, em seguida, o próximo orador, que é o Senador
Cássio Cunha Lima. E o Senador Medeiros, também.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, em linha...
(Interrupção de som.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Sr. Presidente, em linha com a manifestação do
Senador Aécio Neves, cumprimentando o Senador Aloysio Nunes Ferreira, que, tudo indica, será o novo Presidente da Comissão de Relações Exteriores, que, seguramente, estará coordenando todo o protagonismo em
relação a esses temas, inclusive aos requerimentos que foram apresentados aqui pelo Senador Romero Jucá,
todos pertinentes, que deverão ser enfrentados nos próximos dias na Comissão de Relações Exteriores.
Mas há, Sr. Presidente, sobre a Mesa, para deferimento de V. Exª, requerimento de minha autoria, com
base nos arts. 74 e 75 do Regimento Interno: requerimento para constituição de uma comissão externa do Senado Federal, para que nós possamos visitar a Venezuela. E eu explico por que, Sr. Presidente: além dos fatos,
que a todo momento se agravam, e em razão, quero crer, também da omissão do Governo Federal, que tem
sido absolutamente tímido em relação às suas manifestações, à escalada da violência e à escalada da ausência
da liberdade de expressão, da democracia política e do massacre que as minorias e a oposição estão sofrendo
e enfrentando na Venezuela.
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Hoje mesmo falei com a ex-Deputada María Corina – que esteve conosco aqui no Senado, esteve na
Comissão de Relações Exteriores, esteve aqui no plenário do Senado –, e o relato que faz é um relato extremamente complexo.
Pois bem, Sr. Presidente, o Brasil é signatário do Protocolo de Ushuaia, que, no seu art. 4, consagra: “No
caso de ruptura da ordem democrática em um Estado Parte do presente Protocolo [que é um Protocolo integrante do Mercosul], os demais Estados Partes promoverão as consultas pertinentes entre si e com o Estado
afetado”. O que nós estamos requerendo a V. Exª é que V. Exª submeta ao Plenário do Senado, não apenas como
Presidente desta Casa, mas como Presidente do Congresso brasileiro – bastião da ordem democrática e da liberdade de expressão –, a condição de uma comissão externa especial para que nós possamos, em nome do
Congresso brasileiro, do Senado da República, visitar a Venezuela, conversar com todos os partidos políticos,
abrir uma interlocução direta com o parlamento daquele país, para que não nos curvemos e não nos acovardemos diante do drama que vive esse país vizinho.
É o apelo que faço a V. Exª, para que submeta ao Plenário do Senado deliberação final, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Quero dizer ao Senador Ricardo Ferraço
que, na forma que V. Exª pede, vamos apreciar na sequência o requerimento sugerido por V. Exª, para que tenhamos, como consequência da sua aprovação, a designação de uma comissão externa para visitar a Venezuela.
Senador José Medeiros, Senador Moka e Senador Reguffe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Senador... Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não; acabei de dar a palavra a V. Exª.
Vamos, pela ordem, conceder a palavra ao Senador Medeiros, Senador Reguffe, Senador Moka e, em seguida,
V. Exª novamente.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu queria fazer um registro aqui. Nós estamos ainda... Faz duas semanas que esta Casa começou a se manifestar alertando o Governo brasileiro acerca do perigo de apagão nas estradas brasileiras. Quero
fazer esse registro porque, diante do problema em que hoje o País está, e é um problema sério, quando todos
falavam e jogavam os holofotes no setor elétrico, na verdade o apagão aconteceu nas rodovias. E quero aqui
isentar a Casa, porque todos os Senadores se debruçaram e avisaram, tanto oposição quanto situação, relataram, alertando o Governo e, inclusive, dando soluções e saídas. E sentimos que alguns Estados já começam, Sr.
Presidente, a sofrer o desabastecimento.
Eu queria ressaltar aqui e até elogiar o nosso ex-Senador, agora Governador do Mato Grosso, que, desde
o início da crise, já se reuniu quatro vezes com as entidades, com os caminhoneiros, inclusive liberando cargas perecíveis e de combustíveis. Essa situação serve de exemplo para que o Governo não se furte ao diálogo.
Junto-me aos Senadores que colocaram aqui...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT) – ... que o Senado tem que se posicionar a respeito da questão da Venezuela, para que não fique que esta Casa chancela um regime antidemocrático, que persegue opositores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Reguffe, com a palavra V. Exª.
O SR. REGUFFE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
peço que seja apreciado o Requerimento nº 17, de 2015, de minha autoria, que está no período do expediente.
Eu queria que fosse apreciado. É um requerimento no qual eu solicito ao Tribunal de Contas da União a realização de uma auditoria sobre todos os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, nos últimos quatro
anos, para saber quanto, como e onde foram aplicados esses recursos.
Eu queria que fosse colocado...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Na sequência, nós vamos apreciar o
requerimento de V. Exª.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Moka e Senador Capiberibe.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Presidente Renan, tenho duas preocupações. Eu penso que essa questão da greve dos caminhoneiros, embora eu
tenha informação de que houve uma reunião no Ministério dos Transportes, com o Ministro dos Transportes,
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da Agricultura e também o Ministro Miguel Rossetto, a impressão que tenho, depois, é que isso talvez não seja
suficiente para resolver o problema.
É claro que vamos ter que aguardar, mas acho que o Senado teria que ter... No meu Estado, por exemplo,
nós estamos com um problema: os frigoríficos já deixam de abater. A Cooperativa Aurora deixou de abater. Por
quê? Porque não têm como escoar. Então, são Estados produtores e também correndo o risco de desabastecimento. Então, acho que aqui, de alguma forma, nós tínhamos de estar monitorando. A impressão que tenho
é que o Governo não tem o alcance da dificuldade que isso vai trazer para o País. É uma coisa extremamente
complicada esse bloqueio.
No meu Estado, por exemplo, o Governador está anunciando a redução do ICMS. É um esforço para baratear o custo do óleo diesel. Para todo caminhoneiro, sobretudo o autônomo, 60% do custo é com combustível. E essa questão do frete, essa conta não está fechando. Daí por que o movimento é espontâneo e está se
ampliando no País. Então, eu acho que seria importante – nós vamos ter agora as comissões que vão se formar
–, que pudéssemos acompanhar.
Na reunião de hoje, à exceção do Senador Blairo Maggi, que participou muito mais como um empresário
dessa área de grãos do que como Parlamentar, não tenho notícias de que houvesse participação de Parlamentares. E nós temos Parlamentares em condição de tentar intermediar e mediar essa que me parece... Porque, a
cada dia desse apagão, o custo, o prejuízo do País é muito grande. Nós vamos sentir isso, os Estados vão sentir
isso na arrecadação já no final deste mês. Isso é fundamental.
E, para encerrar, quero me somar ao que disse o Senador Romero Jucá nessa questão de criar uma subcomissão dentro da Comissão de Relações Exteriores, para que possamos acompanhar.
Acho que seria importante trazer o Embaixador do Brasil na Venezuela, para que ele relatasse, na Comissão de Relações Exteriores, realmente o que está acontecendo lá. Acho que o Embaixador brasileiro, lá na Venezuela, tem condições de dar um raio X de corpo inteiro da real situação pela qual está passando a Venezuela.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria agradecer e concordar com
a sugestão feita pelo Senador Waldemir Moka e, se não houver objeção da Casa, eu queria, interpretando o
sentimento e a proposta do Senador Waldemir Moka, designar o próprio Senador Waldemir Moka, a Senadora
Lúcia Vânia e o Senador Elmano Férrer, para comporem uma comissão e, em nome do Senado Federal, acompanhar as negociações, evidentemente que objetivando a não paralisação do País.
Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Queria sugerir o nome do Senador Blairo Maggi,
até porque ele já está participando nesse momento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – E, adicionalmente, também por sugestão do Senador Moka, queríamos incluir nessa comissão o nome do Senador Blairo Maggi, e a comissão será
representada pelo Senador Waldemir Moka.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Para uma questão de ordem...
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Sr. Presidente.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Sem querer... Uma questão de ordem, Senador Capiberibe.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª. Tem precedência
a questão de ordem. Em seguida, o Senador Capiberibe.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Sem revisão do orador.) – Para uma questão
de ordem, sem querer, naturalmente, impedir a palavra do Senador Capiberibe, mas apelar a V. Exª para que
possamos encerrar a Ordem do Dia, retomando, portanto, as discussões. Todos os temas que foram aqui tratados, inaugurados pelo Senador Aécio e, agora, findados pelo Senador Moka, são todos temas de altíssima
relevância, mas que estão sendo discutidos no momento impróprio da sessão.
Estamos encaminhando votação de matéria. É claro que acredito que devemos ouvir o Senador Capiberibe, por razões óbvias, porque pede a palavra já há muitos instantes, mas o apelo que dirijo a V. Exª é que,
após a fala do Senador Capiberibe, possamos retomar a Ordem do Dia e dar o encaminhamento à votação do
item 1 da pauta. Então, o apelo é para que a Ordem do Dia seja respeitada, mas sem que antes possamos ouvir
o Senador Capiberibe, que está pedindo a palavra já há algum tempo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Capiberibe, pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
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O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para lembrar – desculpe a insistência –, eu ainda há pouco pedi a V. Exª que
colocasse em votação o Requerimento nº 52, de minha autoria, e não ouvi a manifestação de V. Exª.
Gostaria que V. Exª se manifestasse tal qual se manifestou em relação ao requerimento do Senador Reguffe, para o encaminhamento, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Queria só reafirmar o que já disse.
Nós hoje, na reunião que tivemos com os líderes partidários, observamos a necessidade de votar todos os
requerimentos de pedido de informação e, dentre eles, o requerimento referido por V. Exª. Tão logo votemos
esse primeiro ponto da Ordem do Dia, vamos apreciar esses requerimentos. Como também um requerimento
de reexame de uma matéria que não foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, do Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
Assumimos também com os líderes partidários o compromisso de que hoje votaríamos o requerimento
de reexame de recurso de uma matéria também importantíssima e fundamental.
Eu queria só, rapidamente, comunicar ao Senado que nós também tratamos com os líderes partidários
da Reforma Política. Ontem fizemos aqui uma sessão temática de reforma política com a presença honrosa do
Vice-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do Murillo de Aragão e do Cláudio Abramo. E vamos, na próxima
semana, começar a votar as matérias da Reforma Política, que estão prontas para serem apreciadas.
Na oportunidade, eu disse o seguinte, que muitos temas, Senador Aécio, Srs. Senadores, não têm consenso no Parlamento, um deles é a Reforma Política, porque cada um de nós tem a sua reforma ideal na cabeça. Mas, vamos começar a votar.
Pedimos, portanto, aos líderes partidários que indiquem as matérias que estão prontas na Ordem do Dia,
para que elas sejam discutidas e apreciadas até a próxima sexta-feira.
Senador Cássio Cunha Lima, com a palavra V. Exª, Líder do PSDB.
Em seguida, darei a palavra ao Senador Humberto.
Senador Cássio, eu queria também comunicar ao Senado Federal que, ontem, a Câmara dos Deputados
aprovou uma matéria importantíssima, que já havia sido aprovada pelo Senado Federal. É o Projeto de Lei nº
5.502, que tipifica como crime, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos de idade, um projeto de autoria do Senador Humberto Costa.
Com a palavra V. Exª.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Eu quero também cumprimentar o Senador Humberto Costa pela iniciativa, pela aprovação do projeto, de um tema
extremamente relevante para o País, que é a criminalização da venda de bebida alcoólica a menores.
Mas, retomando então, neste instante, a Ordem do Dia, é preciso esclarecer ao Plenário que a pretensão
legítima, compreensível, da Senadora Gleisi não encontra arrimo no Regimento Comum do Congresso e no do
próprio Senado, uma vez que estamos, por determinação regimental, obrigados a votar tão somente a Medida Provisória nº 658. E, para que o Plenário possa se posicionar de forma adequada, é fundamental relembrar
que S. Exª, a Senadora Gleisi, como relatora do PLV no Senado, fez incluir no contexto da medida provisória um
conjunto de matérias que, por princípio, nós temos sempre uma crítica a fazer porque não concordamos com
esse método legislativo que foi criado no País nesses últimos anos de, pegando carona numa medida provisória, legislar sobre vários temas.
É uma prática que vem sendo criticada pela oposição.
A matéria foi à Câmara dos Deputados. Todo o substitutivo da Senadora Gleisi foi rejeitado pela Câmara, e aqui não vou entrar no mérito se esta ou aquela matéria deveria ser ou não aprovada, mas nós estamos
diante de um impedimento regimental. Não há como votar o PLV, porque ele simplesmente não existe mais.
Você não vota o que não existe. O Plenário só pode votar aquilo que consta na Ordem do Dia, aquilo que está
na pauta de votação. E o que está na pauta de votação é a Medida Provisória nº 658. E não houve requerimento de preferência para o PLV. Portanto, não se pode votar no abstrato. Não se pode votar no vazio, naquilo que
inexiste. E não vou entrar sequer no mérito do que está sendo proposto. O Governo tem instrumentos vários
para inclusive reeditar medidas provisórias sobre temas que julguem importantes. O melhor caminho, a nosso
ver, seria a boa prática legislativa da apresentação de projetos de lei que possam tramitar de maneira regular
nas duas casas do Congresso Nacional.
Então, que o Plenário fique devidamente esclarecido que por, mais... E volto a dizer, não vou entrar no
mérito daquilo que foi defendido pela Senadora Gleisi, pela Senadora Lídice ou pelo Senador Ferraço. Não vou
me ater ao mérito do que foi defendido.
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Nós estamos diante de uma impossibilidade material, de uma impossibilidade regimental, que é votar
aquilo que simplesmente não existe. O que existe em votação hoje é o que está no item 1 da pauta da Ordem
do Dia, que é...
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Permite-me um aparte, Senador, só para um
esclarecimento?
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Claro, claro, Senadora, com prazer, com a
anuência do Presidente.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Eu sei que está em discussão, mas eu acho que
é até para esclarecer.
O art. 7º da Resolução, que é o Regimento Interno, o Regimento Comum, no §3º diz que, sim, nós podemos votar o PLV aqui, porque ele é uma emenda à medida provisória que foi feita na comissão especial. Quem
pode depois ter a palavra final é a Câmara dos Deputados, que o rejeitou. Então, foi para lá, ela rejeitou e nós
podemos votar o PLV. Não há problema nenhum. Então, não é um aspecto regimental, Senador.
O que estamos discutindo aqui é que, como não tem acordo, se nós votarmos o PLV aqui, ainda que haja
concordância deste Plenário, ele pode sim, aí sim, ser derrubado na Câmara, e a medida provisória como um
todo, o que consta dela, não ser válido e nós perdemos o prazo.
Então, só para ficar claro que estamos votando aqui uma emenda que foi feita à MP pela Comissão Mista.
A Câmara deu a sua votação. Não votou o PLV. Nós podemos votar o PLV aqui. Não vamos votar...
A Câmara não tem agora, neste momento, a palavra final, mas só depois do Senado. Apenas para deixar
claro.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – E, no prosseguimento dos esclarecimentos,
deixar claro também que não houve o requerimento de preferência para a votação do PLV. Portanto, você não
pode votar aquilo que sequer foi requerido para ser objeto de votação. Então, como não houve o pedido de
requerimento para votação do PLV, nós estamos rigorosamente limitados a votar a medida provisória e ponto
encerrado. Não há muito o que fazer diante da matéria.
Por economia processual, como temos outros pontos de votação na pauta, estamos encerrando a discussão sem entrar no mérito. Não se vota o que não existe, não se emenda aquilo que não se tem para emendar.
O que podemos fazer é tão somente votar a medida provisória, já que – insisto – não houve o requerimento
de preferência para o PLV.
Era isso, Sr. Presidente, o esclarecimento que tínhamos a fazer, em nome da Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Humberto Costa, com a palavra V. Exª para discutir a matéria.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para solicitar... Primeiro, agradecer a gentileza de V. Exª em fazer referência ao meu projeto.
Segundo, já que V. Exª falou que votaria os requerimentos de pedido de informação, eu peço, se pudéssemos votar, os de nº 5 e 15, um é de recriação da Comissão de Acompanhamento das Obras e da Revitalização
do São Francisco e o outro é de acompanhamento das obras viárias no Estado de Pernambuco. Se for possível
a votação no dia de hoje, eu agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso.
Não havendo mais quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos
ao processo de votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, requerimento de
destaque para votação em separado da Emenda nº 48, do Senador Luiz Henrique da Silveira.
Requeremos, nos termos do art. 312, §2º, do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
a votação em separado da Emenda nº 48, de minha autoria, apresentada à Medida Provisória 658.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima e, em
seguida...
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Para requerer, Sr. Presidente, a votação em
bloco de todos os requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – É que, até o presente momento, só há
um requerimento, o do Senador Luiz Henrique.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Que seja votado, então, isoladamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Sem dúvida, faremos isso.
Senadora Gleisi.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Só para falar: eu acho meritório o requerimento do Senador Luiz Henrique. Eu tinha acatado essa emenda no PLV, mas, se nós votarmos isso aqui, agora,
nós vamos correr o risco, como eu disse, de ser rejeitado na Câmara, e nós não temos o prazo para as entidades se adequarem.
Então, infelizmente, eu teria que dar um parecer, eu não sei é essa a regra...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – É o caso.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ... mas dar um parecer, e o meu parecer seria
contrário a esse requerimento, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos colocar em votação o requerimento, com a orientação contrária da Senadora Gleisi, em função da alteração da medida provisória, o
que ensejaria a sua volta à Câmara dos Deputados.
Senadora Gleisi, que é a relatora.
Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – O PSDB encaminha contrário ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PSDB encaminha contrário ao requerimento.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado o requerimento.
Passamos, como consequência da rejeição do requerimento, à votação da medida provisória, que tem
preferência regimental, sem prejuízo das emendas e da matéria destacada.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Votação, em globo, das Emendas nºs 5 a 8, 13, 14, 23, 24, 29, 31 a 39, 41, 43, 45 a 50, 52 a 57 e 59, de parecer favorável, sem prejuízo, evidentemente, da emenda destacada.
Queria só comunicar que até o presente momento não recebemos nenhum pedido de destaque.
As Senadoras e os Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Votação, em globo, das Emendas nºs 4, 9, 10, 16 a 18, 25, 30, 40, 42, 44, 51 e 58, de parecer contrário.
As Senadoras e os Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Senador Eunício, estamos apreciando as emendas de parecer contrário.
Rejeitadas.
As Emendas nºs 1 a 3, 11, 12, 15, 19 a 22 e 26 a 28, com pareceres da Comissão Mista e decisão da Presidência da Câmara pela inadmissibilidade, não serão submetidas ao Plenário, nos termos do §4º do art. 4º da
Resolução nº 1, de 2002.
Senadora Gleisi.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Eu queria só um esclarecimento, Sr. Presidente. O senhor colocou em bloco para nós votarmos as emendas com parecer contrário, o Plenário rejeitou-as. V.
Exª colocou também as emendas com parecer favorável, o Plenário rejeitou-as também.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Plenário não se manifestou.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – E foi rejeitada.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Eu gostaria de pedir, então, para recolocar
em votação, para que a gente pudesse...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Mas nós não podemos recolocar em
votação.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Presidente, matéria vencida, já foi votada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Essa é uma matéria, infelizmente, vencida porque nós avançamos na...
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A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – E como fica, então, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A matéria vai voltar para a Câmara,
foi a decisão do Senado.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Não, Sr. Presidente. Eu gostaria de fazer um
requerimento...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Telmário.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Eu gostaria de fazer um requerimento ao
Plenário, para que, até em razão das discussões que nós tivemos aqui, do consenso que nós fizemos, pudéssemos votar a MP sem alteração – este Plenário é soberano, inclusive, para fazer essa decisão –, recolocá-la em
votação. Estava confuso no momento. Eu acho que nós vamos votar a MP sem as emendas.
Eu queria fazer um apelo à oposição, às Lideranças e a V. Exª, para que não volte à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria, infelizmente, indeferir a
sugestão da Senadora Gleisi, porque nós vamos ter que refazer uma votação. Isso, do ponto de vista do Regimento do Senado Federal, é um precedente terrível, porque, a qualquer momento em que nós realizarmos
uma votação, vai sempre haver alguém que vai pedir uma revisão daquela votação, e eu, sinceramente, da
minha parte e da parte da Presidência da Casa, não posso concordar, a não ser que seja uma decisão unânime
dos Srs. Senadores.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – É isso que nós estamos requerendo, Presidente, que, se for uma decisão unânime, que não abre precedente, nós possamos refazer.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA. Fora do microfone.) – Todos os líderes.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima, com a
palavra.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Quero manifestar a posição do PSDB, no sentido de que nós tínhamos feito – concordando com a afirmação que a Senadora Gleisi fez há poucos instantes
– um entendimento, um acordo para que o Senado aprovasse o texto da medida provisória.
Acredito que, na leitura realizada há pouco das emendas com parecer favorável, todos nós entendemos
que as emendas deveriam ser votadas pela rejeição – e o Plenário se comportou de forma oposta ao seu sentimento. Há um amplo consenso construído para que o texto seja aprovado nos termos da medida provisória.
Portanto, não vejo nenhuma dificuldade em mantermos o acordo e esclarecermos a votação ocorrida há poucos instantes, em que todas as emendas estão sendo rejeitadas, sejam aquelas com parecer favorável, sejam
aquelas com parecer contrário.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só enfatizar que isso cria no
Senado Federal um precedente, porque, a partir do momento em que não se concordar mais com o resultado
de qualquer votação, alguém pode pedir para repetir a votação.
Nós fizemos isso uma vez aqui com relação à apreciação de um nome para o Conselho Nacional de Justiça. Até hoje, invocam essa votação que nós repetimos. Se a Casa entender que é o caso, eu, evidentemente,
não tenho como fazer objeção.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Sr. Presidente...
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Mas é um precedente que pode prejudicar o funcionamento da Casa e, sobretudo, a minoria, que, vencida ou vencendo, vai ter uma oportunidade
de fazer uma revisão no processo de votação.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, questão
de ordem. Há um requerimento do Senador Ricardo sobre criar uma comissão externa para avaliar a questão
da Venezuela. Hoje, eu tenho uma preocupação pelo Estado de Roraima e pelo Brasil. Eu queria que o senhor
botasse em votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos colocar em votação tão
logo saiamos do item primeiro da pauta.
Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Não, Presidente, era só para dizer que eu lamento
o que aconteceu no entendimento aqui, mas quero concordar com V. Exª que nós não podemos abrir precedentes aqui, nesta Casa, senão amanhã eu não concordo com a votação e vou fazer.
Não é o caso. Não é o caso específico, mas abrirá um precedente. Portanto, lamentavelmente, a matéria
vai ter que voltar à Câmara.
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O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima, com a
palavra V. Exª.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Para uma questão de ordem. Sem revisão do
orador.) – Encontro – com a sempre presente e competente assessoria da Liderança do PSDB, na pessoa de
Walter – no Regimento a solução para o problema que estamos enfrentando.
Art. 412 do nosso Regimento, combinado com o inciso III, que passo a ler:
III – impossibilidade de prevalência sobre norma regimental de acordo de lideranças ou decisão de Plenário, exceto quando tomada por unanimidade, mediante voto nominal, resguardado o quórum mínimo
de três quintos dos votos dos membros da Casa;
Portanto, caso V. Exª queira abrir o painel e tomar os votos nominais, e a Casa, à unanimidade dos presentes, decidir pela aprovação do texto da medida provisória, no Regimento, cumprindo, portanto, as normas,
nós encontraremos a solução para o problema. Art. 412, inciso III, do nosso Regimento.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu
estou entendendo a situação e sei que, no caso do Conselheiro Alexandre de Moraes, este Plenário também
reviu uma votação e nem por isso, a todo momento, questionam-se votações e pedido para reabrir.
De fato, o que aconteceu é que houve um entendimento do Plenário contrário ao sentimento, como
disse o Senador Cássio Cunha Lima. Quando V. Exª colocou em votação, “quem se manifeste contrário ou quem
concordar permaneça como está”, nós achamos que estávamos votando no que foi acordado, por isso não
houve manifestação.
Esse é o apelo que eu faço à Casa. Tanto que o Senador se manifestou. Sei que o Senador Eunício está
querendo dar a V. Exª condições para tocar os trabalhos, mas eu queria fazer um apelo porque, na realidade,
nós queríamos mudar e votar o marco, o PLV. Não foi possível. Então, chegamos a um consenso.
Se nós pudéssemos acertar isso aqui para não voltar à Câmara, seria importante. Isso também dá às entidades que estão aqui a tranquilidade de que nós vamos ter prazo para que entre em vigor o Marco Regulatório
das Organizações da Sociedade Civil.
Então, eu queria fazer um apelo a V. Exª, ao Senador Eunício, Líder do PMDB, e a todos os Líderes desta
Casa para que possamos chegar a um bom entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a preocupação era exatamente de não abrirmos aqui precedentes.
Eu não posso deixar de atender aqui o apelo da Senadora Gleisi, que inclusive tinha outra posição em
relação a essa medida provisória, mas abriu mão dos seus interesses, acreditando que o Palácio virá com outra
medida que poderá suprir as emendas que ela havia apresentado. Agora, quero deixar registrado que isso não
vale como precedente.
Eu sugeriria a V. Exª, se for de bom alvitre para esta Casa – já que todos os Líderes concordam –, que nós
fizéssemos aqui uma votação nominal para não abrir o precedente do não entendimento e para que isso não
aconteça outras vezes, a fim de não criarmos dificuldades para nós mesmos nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Interpretando, portanto, o art. 412,
inciso III, do Regimento do Senado Federal:
A legitimidade na elaboração de norma legal é assegurada pela observância rigorosa das disposições
regimentais [...]
.......................................................................
III – impossibilidade de prevalência sobre norma regimental de acordo de lideranças ou decisão de Plenário [...]
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Fora do microfone.) – Exceto...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –
...exceto quando tomada por unanimidade mediante voto nominal, resguardado o quorum mínimo de
três quintos dos votos [...] da Casa.
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Em havendo acordo das Lideranças, nós não vamos submeter ao Plenário. Mas é preciso que haja um
acordo unânime das Lideranças para que nós possamos repetir essa votação. Isso é um precedente perigoso!
Isso é um precedente perigoso do ponto de vista do Regimento da Casa.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA) – Concordo, concordo.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Fora do microfone.) – Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar a V. Exª que
esclarecesse – não está muito claro – essas idas e vindas em relação a essa votação.
Nós estamos votando ou já votamos a proposta da forma que a Câmara consagrou. É isso que nós estamos votando?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB AL) – A proposta da Senadora Gleisi foi um
parecer favorável a determinadas emendas, a essas emendas aqui.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – As emendas foram rejeitadas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB AL) – Mas a Câmara derrubou as emendas.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB AL) – Estamos restabelecendo as emendas
que foram derrubadas na Câmara. Se fizermos isso, obrigatoriamente a matéria volta para tramitar na Câmara
dos Deputados.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Se não refizermos essa votação...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB AL) – Se essa for a decisão unânime do Plenário.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – ...vamos perder todo o esforço feito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB AL) – Vamos fazer a verificação de votação
e vamos decidir.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – V. Exª está correto, acho que deve ouvir as Lideranças...
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – ...e, na forma como o Líder Cássio recomendou...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB AL) – Além do mais, a matéria volta para tramitar na Câmara dos Deputados. Há prazo.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Sr. Presidente, me permita.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB AL) – Senador Aécio.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Coloque em votação nominal. Se houver unanimidade, V. Exª não estará violentando de forma alguma o Regimento, e nós passamos a outra discussão. Acho
que é o que nos resta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB AL) – Vamos proceder, portanto, à verificação nominal.
Peço à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, prepare o painel.
Mais uma vez, repetindo: o voto deve ser “não”. “Não”.
(Procede-se à votação.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Para rejeitar as emendas, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB AL) – Para rejeitar as emendas, “não”.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE.) – Então, o PMDB encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB.) – O PSDB encaminha o voto “não”.
E, depois de muito tempo, vamos ter votação conjunta com o PT, com outros partidos da Base. “Não”.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM.) – O PcdoB encaminha o
voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Sr. Presidente, o PSB encaminha “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – PSB encaminha “não”.
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL) – O PP encaminha “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – – O PP encaminha “não”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – O Psol encaminha “não”.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – O PT encaminha “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PT encaminha “não”.
Senador Randolfe.
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Senador Eunício.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB – RJ) – PRB encaminha “não”.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Presidente, o PSD encaminha “não”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – O Psol encaminha “não”,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PSol encaminha “não”.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Sr. Presidente, só para esclarecer, precisamos
de 49 votos “não” para manter o que acordamos aqui.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, V. Exª pode
me informar se o acordo feito é que haja unanimidade? Todos os votos têm que ser não? Precisamos de 49
somente? Perfeito.
O PCdoB encaminha “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PCdoB encaminha “não”.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL.) – Senador Blairo Maggi, Líder do Bloco
União e Força.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Muito obrigado.
O Bloco União e Força encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Bloco União e Força recomenda o
voto “não”.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – O PMDB, Sr. Presidente, encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PMDB encaminha o voto “não”.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de aproveitar esse instante de reflexão para votação para registrar aqui que, no dia 19 de fevereiro de 2008, nós
perdemos o nosso querido colega Senador Jonas Pinheiro, que foi Senador por dois mandatos, aqui, nesta Casa
e também Deputado Federal por quatro mandatos. Jonas era uma pessoa que tinha um bom relacionamento
com os Senadores que por aqui estavam naquele momento.
Então, foi aniversário de seu falecimento no dia 19, e eu gostaria de deixar registrado que nosso querido
Jonas foi o responsável por me trazer para a política. Eu era um agricultor, vivia das minhas atividades. O Senador Jonas tinha uma característica, Presidente, muito interessante. Ele não se preocupava com que no futuro
as pessoas pudessem ocupar o espaço dele. Pelo contrário, ele era um garimpeiro de novos líderes e estimulava essas novas lideranças pelo Estado do Mato Grosso a fazer política, a participar da política, a participar da
boa política.
Então, quero deixar registrado aqui o aniversário de morte do Senador Jonas Pinheiro no dia 19 de fevereiro. Tenho certeza de que todos aqueles que conviveram com o Jonas aqui, neste momento, têm um minuto de
saudade, um minuto de reverência a esse grande cidadão mato-grossense e grande cidadão brasileiro também.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Uma comunicação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Blairo, o Senado se solidariza
com V. Exª. V. Exª será atendido na forma do Regimento, com a saudade de todos nós do Senador Jonas Pinheiro.
Senador José Serra, com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria aproveitar a oportunidade para explicitar o meu apoio ao requerimento encaminhado à Mesa pelo ilustre Senador,
do Espírito Santo, Ricardo Ferraço. Ele sugere a constituição de uma comissão externa do Senado Federal com
o fim de verificar in loco a situação na Venezuela, estabelecer diálogo com membros do Parlamento local e com
interlocutores representativos das oposições e da sociedade civil, bem como, se possível, com as autoridades
daquele querido país irmão.
Eu queria sublinhar a importância disso, Sr. Presidente. A Venezuela é um país que tem imensas fronteiras com o Brasil, um país sul-americano com uma tradição secular de amizade, de proximidade e atravessa um
período, um momento muito difícil da sua história.
Nós temos lá um governo que reprime o povo, a população nas ruas, com violência, que tem cassado
mandatos, aprisionado opositores. O Governo brasileiro tem tido uma posição cúmplice dessa situação – essa
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é que é a verdade – não obstante o tratado do Mercosul, que pressupõe que cada um dos seus membros respeite, resguarde as instituições democráticas.
Creio que o Senado Federal tem o dever de assumir uma posição nessa matéria.
Segundo o nosso Regimento, o Senado pode mandar missões quando recebe convites, mas isso não
exclui que nós formemos uma comissão representando o Parlamento brasileiro, o nosso Congresso, que vá a
Venezuela verificar diretamente o que está acontecendo. Isto terá uma influência positiva do ponto de vista
da defesa dos direitos humanos.
Uma coisa é interferir nos negócios internos de um País, a outra é defender os direitos humanos neste
País. E nós temos a obrigação histórica de adotar esta atitude.
Creio que é uma oportunidade de ouro, Sr. Presidente, para que este Senado Federal assuma uma posição, que, além do mais, eu tenho certeza, corresponde a maioria da população brasileira, que é um País cuja
vontade democrática só tem feito crescer nas últimas décadas.
Nós mesmos fomos objetos de repressão, de cassações, de prisões, e lembro-me, naquelas oportunidades, como foram importantes as chamadas pressões internacionais. Eu mesmo fui beneficiário de uma delas.
Portanto, quero aqui realmente apoiar com muita ênfase, muita, e dar os meus parabéns ao Senador Ferraço por esta iniciativa. E chamar esta Casa a adotar uma posição que terá uma repercussão grande em nosso
País, hoje e amanhã, e na própria Venezuela, não tenho dúvida disso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção...
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Sr. Presidente, só para encaminhar. O PDT vota
“não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – ... do Senador José Serra e vamos
apreciar...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – ... este requerimento tão logo concluamos, aqui, a apreciação do item primeiro da Ordem do Dia.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino, Senador Omar
e Senadora Vanessa.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
para registrar o voto do Democratas. O voto é “não”, é praticamente consensual nesta Casa.
E rapidamente fazer o registro, Sr. Presidente, de como estávamos certos quando, desta tribuna – lembro-me bem –, eu, o Senador Aloysio e vários outros nos manifestamos contra o ingresso da Venezuela no Mercosul por uma razão básica: o não cumprimento de cláusulas democráticas. Falávamos, naquela época, que a
Venezuela é um país cujo Legislativo não tem dependência, cujo Judiciário constituiu a maioria por pressão ou
por artifícios do poder Executivo, onde a liberdade de imprensa é maculada a todo o momento.
Então, as cláusulas democráticas da Venezuela foram a razão da nossa manifestação contra o ingresso
da Venezuela no Mercosul. Os fatos recentes estão mostrando o acerto do nosso voto há algum tempo atrás.
Estivemos aqui recebendo a Deputada Corina, uma das que estão à frente do movimento de protesto.
É uma mulher valente, corajosa, símbolo da resistência na Venezuela, que merece todo o nosso apreço, todo
o nosso respeito, e que esteve, trazida por nós, numa comissão do Senado prestando depoimento, recebida
como uma democrata a serviço da democracia na América Latina.
Acho que a iniciativa do Senador Ricardo Ferraço, Presidente da Comissão de Relações Exteriores, propondo a formação de uma comissão para ver in loco a situação da Venezuela é importante não para a relação
Brasil-Venezuela, mas para a contextualização da Venezuela dentro do panorama democrático da América Latina.
Cumprimentos com a reiteração do voto “não” do Democratas nessa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a intervenção do Senador José Agripino e vamos, em seguida, apreciar esse requerimento. Vamos fazer uma reflexão, todos nós, sobre os nomes que integrarão essa comissão. Há pouco conversava com o Senador Aloysio Nunes Ferreira, para
conversarmos com os Líderes partidários e convergirmos em relação aos nomes que constarão dessa comissão.
Senador Omar.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – O PSD encaminha “não” à votação.
Quero também fazer um comunicado.
No Estado do Amazonas, neste momento, os Rios Juruá, Purus, Solimões e o Madeira também começam
a criar grandes preocupações em relação à cheia deste ano. As perspectivas são as piores possíveis em termos
de cheia, que poderá ser recorde. Quando fui Governador, tive esses problemas, outros Governadores também
tiveram, e a nossa Bancada no Senado – a Senadora Vanessa, a Senadora Sandra Braga – e os Deputados Fede-
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rais estarão amanhã de manhã conversando com o Ministro da Integração, para que o Governo da Presidenta
Dilma, como em anos anteriores já socorreu o Estado do Amazonas, também seja sensível a isso. E também
me solidarizar com o Estado do Acre, que também passa por uma situação parecida com a que o Estado do
Amazonas também se avizinha. E a informação que eu tive, hoje, do Senador Petecão, do nosso partido, do Senador Gladson e do Senador Jorge Viana é que o Ministro também está se colocando à disposição. Eu espero,
amanhã, essa reunião e esse comunicado que eu faço como Líder do meu partido, que a nossa representação
do Estado do Amazonas, toda ela, todos os oito Deputados Federais, os três Senadores, estará reivindicando
melhorias e ajuda para o povo amazonense.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Omar. A
solidariedade proposta por V. Exa constará das notas taquigráficas do Senado Federal.
Senadora Vanessa e Senador Acir.
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, eu quero
me manifestar a respeito dessa proposta da formação de uma comissão para ir à Venezuela, mas o farei em
momento oportuno. Neste momento, eu gostaria, mais uma vez...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) –Presidente, não está dando para escutar,
Presidente.
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Eu gostaria, mais uma
vez, de questionar a V. Exa. A votação que nós estamos procedendo agora tem que ter um resultado unânime.
Todos os Senadores e Senadoras têm que votar “não”. É isso, Sr. Presidente?
Então, eu gostaria que os partidos solicitassem de seus membros que todos votassem “não”, para que
essa matéria possa não voltar à Câmara, porque, voltando à Câmara dos Deputados, corre o risco de perder a
validade.
Então, é preciso que todos prestem atenção, porque temos que votar “não”, não acatando nenhuma
emenda. Porque, para mim, não havia ficado claro isso, Sr. Presidente. Mas, como V. Exa confirma, então teremos que ter um painel com todos os votos “não”. E já são 67, eu acho que está bom, Sr. Presidente. Podemos
encerrar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Sr. Presidente, só para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Acir, com a palavra V. Exa.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Só para encaminhar. O PDT vota “não”, Sr. Presidente, para que a gente possa encerrar essa discussão e seguir em frente.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exa e a manifestação de V. Exa.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – NÃO, 65; nenhum voto SIM.
Portanto, uma votação unânime rejeitando as emendas de parecer favorável.
Aprovada a medida provisória, fica prejudicado o Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 2014.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira, com a palavra, pela ordem.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje pela manhã, nós tivemos uma reunião de Líderes com V. Exª e apresentamos entendimento que fizemos com todas as comissões desta Casa. Houve um compromisso, por uma deliberação de V. Exª a este Líder,
para fazer os entendimentos e, nos entendimentos, para a vaga que estava vazia nessa Mesa, ainda vaga, de
Suplente, nós estamos indicando o Senador Elmano Férrer.
Houve um entendimento de toda a Liderança, hoje pela manhã, e eu pediria a V. Exª para aproveitarmos
o quórum e completarmos de vez todos os membros dessa Mesa, e sugeriria a V. Exª que colocasse em votação nominal – é só uma vaga de suplente –, para que aprovássemos aqui o nome da indicação, por consenso
do entendimento que fizemos, hoje pela manhã, do nome do Senador Elmano Férrer.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria cumprimentar o Senador
Eunício, mais uma vez, pela convergência que conseguiu construir com as Lideranças partidárias de todos os
partidos, no sentido de que nós pudéssemos encaminhar, consensualmente, o preenchimento das comissões
permanentes do Senado Federal. E acato a inscrição oral de V. Exª do nome do Senador Elmano Férrer para a
3ª Suplência da Mesa do Senado Federal.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Consulto os Srs. Líderes se há outra
candidatura, outra indicação. (Pausa.)
Não há.
Então, nós vamos, no processo eletrônico também, rapidamente, apreciar a sugestão, consensual, do
Senador Eunício Oliveira do nome do Senador Elmano Férrer para a 3ª Suplência da Mesa do Senado Federal.
Eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que prepare o painel.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
Nós estamos apreciando o nome do Senador Elmano Férrer para a vaga de 3ª Suplência da Mesa do Senado Federal.
(Procede-se à votação.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro, com a palavra
V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Enquanto ocorre
a votação, pediria a V. Exª que fosse lido e colocado à apreciação do plenário o Projeto de Lei da Câmara nº 2,
de 2015, que regulamenta o inciso II, §1o e §4o, do art. 225 da Constituição Federal, o art. 1o, alínea “j”, o art. 8o,
alínea “c”, o art. 10, o art. 15, §§3o e 4º, e o art. 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo
Decreto no 2.519, de 16 de março de 1998.
O projeto, Presidente, está em regime de urgência. Que o projeto tramite na Comissão de Ciência e Tecnologia, por ser a comissão de mérito do projeto.
Pediria a V. Exa que ele fosse lido e votado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Queria dizer ao Senador Flexa que nós
acatamos o encaminhamento de V. Exa e que não haverá, pelo contrário, prejuízo nenhum à tramitação desse
importantíssimo projeto. Nós, hoje, recebemos a Ministra Izabella e conversamos a respeito disso.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A tramitação nas comissões acontecerá num prazo de 30 dias. Portanto, não haverá nenhum atraso, incluindo no despacho a sua tramitação na
Comissão de Ciência e Tecnologia.
Nós vamos apreciar o requerimento em seguida.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Sr. Presidente!
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Agradeço a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Apenas para orientação da Bancada do PSDB,
esclarecendo a todos que nós concordamos com a inclusão na pauta, até porque temos apreço pessoal pelo
Senador Elmano, no que diz respeito à conclusão do processo de votação da Mesa Diretora, então não haveria por que não concordar com o procedimento de escolha, dada a maioria já estabelecida. Mas, para manter
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coerência com a posição que nós adotamos na eleição da Mesa como um todo, esta Liderança recomenda o
voto “abstenção” no presente instante da indicação do membro da Mesa.
Portanto, que fique claro que nós concordamos com a inclusão na pauta para que a Mesa Diretora esteja
completa com a eleição do seu último membro, mas o PSDB, por coerência, votará “abstenção”, manifestando,
é claro, apreço e respeito pessoal ao Senador Elmano, indicado para ocupar esse espaço que estava disponível
na Mesa.
O PSDB vota “abstenção”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós pedimos aos Senadores e às Senadoras que estão em outras dependências da Casa que venham ao plenário.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN) – Sr. Presidente! Para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino, com a palavra
V. Exa.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN) – Sr. Presidente, essa função de suplente da Mesa
pertencia, pela proporcionalidade, a uma indicação do Democratas, que chegou a fazê-la no nome honrado
da Senadora Maria do Carmo. Como não houve entendimento em torno da proporcionalidade, nós retiramos,
o Líder Ronaldo Caiado retirou a colocação que havíamos feito do nome de S. Exª.
Por essa razão – e só por essa razão –, de coerência, sem desrespeito ao Senador Elmano Férrer, por quem
temos grande apreço, é que nós vamos manter a nossa posição coerentemente de abstenção nessa votação.
Mas colaborando para que a Mesa se complete e possa cumprir o seu papel constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Pedimos aos Senadores que venham ao plenário. Nós estamos procedendo a uma votação nominal (Pausa.)
Nós vamos encerrar a votação.
Os Srs Senadores e as Srªs Senadoras já podem votar.
Senador Cássio (Pausa.)
Senador Hélio (Pausa.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi, com a palavra
V. Exª.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.
Quero aproveitar mais esse momento para dizer, Sr. Presidente, que V. Exª nomeou uma comissão para
acompanhar os trabalhos da questão da greve dos caminhoneiros, sendo o Senador Moka, eu, a Senadora Lúcia Vânia e o Senador Elmano.
Eu gostaria de prestar um pouco de esclarecimento das reuniões que ocorreram hoje sobre esse assunto.
Passei, desde as 9 horas da manhã até agora, ao chegar ao plenário, em várias reuniões. Primeiro, na
Casa Civil, junto com o Ministro Mercadante, presente também a Ministra Kátia Abreu, o Ministro Rossetto e
representantes das empresas transportadoras, dos embarcadores melhor dizendo. E, na parte da tarde, no Ministério dos Transportes, com a presença obviamente do Ministro dos Transportes, nosso ex-colega Antonio
Carlos, também com o Ministro Rossetto e, mais uma vez, a Senadora Kátia, hoje Ministra, junto com os representantes dos caminhoneiros.
Por mais de três horas de reunião, chegou-se a uma pauta que é comum então ao desejo dos caminhoneiros e à possibilidade de os embarcadores fazerem esse acordo. E o Ministro Rossetto saiu da reunião para ir
ao Palácio do Planalto e fechar o acordo final.
E qual é esse acordo? Nós estamos aguardando só a sua confirmação.
Primeiro, o Governo atenderá, ou deve atender – vamos deixar ainda nessa condicionante –, o pedido
dos caminhoneiros do Brasil inteiro de postergar, de colocar um ano para a frente o vencimento das prestações
dos caminhões comprados no Programa Procaminhoneiro e também no Programa do Finame. Então teria uma
carência de 12 meses. Lá no décimo primeiro mês voltam os pagamentos nas mesmas condições contratuais
que foram feitas. Este era um ponto que os caminhoneiros queriam.
O segundo ponto importante e caro para eles é a sanção da Lei do Caminhoneiro, aprovada aqui no Senado e, antes do carnaval, aprovada na Câmara dos Deputados, sem nenhum tipo de veto. Isso também está
acordado. Deve ser anunciada daqui a pouco mais a sanção dessa lei.
Outros pontos como o preço mínimo de transporte, como os caminhoneiros queriam, não são possíveis,
porque nem o Governo deseja nem poderia fazer qualquer tipo de tabela ou qualquer condicionamento de pagamento. Quer dizer, nós vivemos num país capitalista, de mercado, em que o mercado é que tem que regular.
Mas também tem o entendimento dos embarcadores de que esse elo da corrente, os transportadores,
Senadora Lúcia Vânia, é um segmento importante que foi deixado de lado em algum período e que houve
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esse rompimento. Eles pararam exatamente de trabalhar porque não tinham mais fôlego para trabalhar. Então, ficou por parte das empresas uma flexibilização nos preços. Já foi orientado para o interior do Brasil, onde
há esses embarques, que se mudem os preços, majorando e dando condições para que eles possam produzir.
Então, eu diria que aquilo que foi negociado durante o dia de hoje já é importante para a desmobilização desse movimento.
Eu conversei com a Senadora Lúcia Vânia e ela fez uma ligação para o Estado de Goiás. Os líderes com
quem ela conversou aceitam essa posição de liberar os bloqueios. Também fiz isso pelo Estado de Mato Grosso
e lá também há esse compromisso de que, anunciados pelo Governo Federal esses dois pleitos e alguns menores da ANTT, as estradas seriam liberadas nesses dois Estados. E o Senador Moka está trabalhando no seu
Estado, o Mato Grosso do Sul, para que também haja esse engajamento.
E eu pediria aos demais colegas Senadores e Senadoras que têm ligação com esses movimentos no Rio
Grande do Sul, em Santa Catarina, o Acir Gurgacz, o Amorim, enfim, todos que possam dar uma ligada para
os seus companheiros lá do movimento e dizer das condições que nós conseguimos negociar até este momento. Uma vez anunciado, eu espero que a gente tenha condições de botar o Brasil para funcionar amanhã,
Presidente, porque a situação, de fato, é muito grave. Eu disse ontem que o nosso almoço de domingo está na
carroceria de um caminhão, e, se ele não rodar, nós não vamos almoçar no domingo.
Eu ouvi o relato do presidente da associação dos avicultores hoje e do pessoal de carne. Já estão sendo
sacrificados por dia em torno de três milhões de pintinhos que nascem, eclodem todos os dias, e não tem aonde alojar. Eles estão sendo abatidos. Isso significa que, daqui a 45 dias, quando deveriam estar prontos, esses
pintinhos, esses frangos não estarão no supermercado. Portanto, faltará comida no supermercado. Então é de
extrema importância e urgência. E o Governo entendeu isso, que tinha que flexibilizar as negociações e chamar todo mundo para dizer: “Gente, vamos trabalhar, vamos para a frente, porque se não o Brasil para.” A nossa
situação já não é uma situação muito boa, e esse pessoal, os caminhoneiros, é uma profissão extremamente
importante para o País, pois eles levam a riqueza de um lado para o outro, Senadora Marta. São eles que fazem o Brasil andar, tanto é que está aí, mostrado. Na hora em que eles param, para tudo: para de transportar o
milho, a soja, a ração, para de poder fazer com que os pintinhos sejam alojados, param os abates, as câmaras
frias ficam cheias em todos os lugares e o desabastecimento é natural, está aí.
Então, eu gostaria de pedir aos colegas Senadores que pudessem fazer esse movimento e aqui cumprimentar o Ministro Rossetto, a Casa Civil, através do Ministro Mercadante, o Antonio Carlos, a Senadora Kátia
Abreu e todos aqueles que participaram hoje desse movimento. Estamos, então, só esperando agora o anúncio
oficial por parte do Governo para resolver a situação.
Muito obrigado, Presidente.
E agradecer também a todos que se envolveram aqui, porque foi importante o posicionamento de cada
um durante as nossas manifestações aqui, de pedir que o Governo tomasse uma providência urgente, coisa
que ele fez nesses últimos dois dias.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) SIM, 52; NÃO, 2; 9 abstenções.
Está, portanto, aprovado o nome do Senador Elmano Férrer para a Mesa do Senado Federal.
O SR. IVO CASSOL (PP – RO) – Presidente, eu só queria acompanhar o voto, a votação, porque acabei de
chegar aqui. Então eu queria que registrasse na Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registrará a manifestação de V. Exª, Senador Cassol.
O SR. IVO CASSOL (PP – RO) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Votação do Requerimento nº 79, de
2015, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, de reexame de matéria pela Comissão de Constituição e Justiça. Requerimento do Senador Romero Jucá e outros Srs. Senadores.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.(Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Requerimento nº 17, de 2015, do
Senador Reguffe solicitando ao Tribunal de Contas da União a realização de auditoria nos repasses feitos pelo
Governo Federal para o Fundo Constitucional do Distrito Federal, no período de 2011 a 2014.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.(Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Requerimento nº 52, de 2015, do
Senador João Capiberibe solicitando ao Tribunal de Contas da União informações sobre a Instrução Normativa
nº 74, de 2015, que disciplina a atuação do Tribunal de Contas da União no processo de celebração de acordo
de leniência.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.(Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Requerimento nº 35, de 2015, do Senador Ronaldo Caiado solicitando ao Tribunal de Contas da União a realização de auditoria destinada a apurar
as causas e consequências do aumento da dívida interna brasileira, no período entre 2011 e 2014.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.(Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Requerimento nº 77, de 2015, do
Senador Ricardo Ferraço solicitando a criação de Comissão Temporária Externa a fim de verificar a situação na
Venezuela e estabelecer diálogo com membros do Parlamento local, com interlocutores representativos da
sociedade e das oposições, bem como com as autoridades daquele País.
Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam o requerimento permaneçam como se encontram.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Fora do microfone.) – É a
comissão?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – É.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Fora do microfone.) – Eu
vou falar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Senadora Vanessa Grazziotin pede
a palavra e, antes de proclamarmos o resultado...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Fora do microfone.) – Não,
não, não. Eu pedi a palavra na hora que...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós anunciamos... Nós não proclamamos o resultado.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Fora do microfone.) – Exato.
E eu pedi, vim andando...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, primeiro gostaria de obter alguns esclarecimentos. Primeiro, se há procedente no Senado da
formação de comissão externa, porque eu não tenho muito claro, Sr. Presidente, como funciona uma comissão externa.
Vejam bem, Srªs e Srs. Senadores, nós estamos propondo, no âmbito do Senado, a formação de uma comissão externa, de Senadores e Senadoras, para irmos a um outro país verificar – como aqui foi dito, porque
eu ouvi – as condições de diretos humanos que vêm acontecendo em outro país. Aí eu perguntaria, Sr. Presidente: nós formaremos a comissão que se dirigirá a quem? Irá ao país vizinho e procurará contato com quem?
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Contato com o senado daquele país? Contato com o parlamento daquele país? Irá lá fazer o quê? Ouvir quem?
A sociedade civil? O parlamento? O governo? Não tenho claro, Sr. Presidente, eu não tenho claro o que uma
comissão externa fará lá. Eu entendo, nos meus parcos conhecimentos, Sr. Presidente, que tanto o Brasil quanto a Venezuela compõem organismos multilaterais. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Obrigada, Presidente. Eu
entendo, estou dizendo aqui que, nos meus parcos conhecimentos, tanto o Brasil quanto a Venezuela, de forma
comum, compõem organismos internacionais. Se não seria o caso de esses organismos internacionais tomarem
alguma atitude, porque eu, Sr. Presidente, quero um esclarecimento de V. Exª: como um conjunto de parlamentares
de um país chega a outro país para verificar direitos humanos, verificar o que quer que seja? Vamos nos colocar
na situação inversa, digamos que aqui aconteça algo muito grave e amanhã chegue ao nosso País uma comissão
de parlamentares de outra nação – do Paraguai, da Venezuela, chegue dos Estados Unidos –, eles serão recebidos por quem? Vão chegar aqui: “Presidente do Senado, nós estamos aqui porque viemos investigar a situação
deste país.” Então, eu gostaria de mais esclarecimentos para poder votar, Sr. Presidente. Nós estamos formando
as comissões, a partir de amanhã, os Partidos já indicaram hoje. Não seria o caso de encaminhar essa propositura
à Comissão de Relações Exteriores, para ser dado um parecer, para ser debatida a situação e depois se trouxesse
ao plenário da Casa, Sr. Presidente? Não sei legalmente... Quero dizer que estou levantando uma preocupação
sincera, não estou entrando no mérito, não quero entrar no mérito, mas apenas na forma. Eu não entendo como
parlamentares de um país se dirigem a outro país para verificar o quê? Direitos humanos? Eu tenho dúvidas.
Por isso solicito de V. Exª, Sr. Presidente, que levemos essa discussão à Comissão de Relações Exteriores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só, comunicando ao Plenário
e à Senadora Vanessa, dizer que há um requerimento e tivemos vários pedidos de Senadoras e de Senadores
para que ele fosse apreciado.
Eu acho até que a sugestão de V. Exª, no sentido de que nós possamos incluir também essa interlocução
com os organismos internacionais, só complementa o espírito do próprio requerimento do Senador Ricardo
Ferraço, que, regimentalmente, tem sim o direito de apresentar um requerimento e de cobrar que o requerimento seja apreciado pelo Senado Federal.
Eu acho que o texto, complementando aí o espírito do que V. Exª requereu, seria o seguinte: estabelecer
diálogo com membros do parlamento local, com interlocutores representativos da sociedade civil, das oposições e organismos internacionais.
Eu acho que ficaria de bom tamanho se nós fechássemos um acordo com relação a esse texto.
Senador Ricardo Ferraço.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sr. Presidente, pela ordem.
Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria só,
Presidente, de pedir a V. Exª – eu estava aí ajudando na condução da sessão – que pudesse registrar o meu voto
na votação anterior, na indicação do Elmano Férrer para a 3ª suplência da Mesa Diretora da Casa, e, tendo em vista
que eu participei, presidi a sessão, estive junto, para que pudesse, formalmente, fazer a justificativa do meu voto.
E queria pedir a V. Exª também que esclarecesse. Ainda há pouco o Senador Romero Jucá apresentou
um requerimento sobre esse assunto, propondo a criação de uma comissão ligada, obviamente, à Comissão
de Relações Exteriores, se não atenderia essa discussão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós despachamos os requerimentos
do Senador Romero Jucá para a Comissão de Relações Exteriores. Esse é um outro requerimento do Senador
Ferraço que pede uma comissão externa do Senado Federal.
A Senadora Vanessa complementa o espírito do próprio requerimento.
Portanto, vamos submeter o requerimento à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, quero encaminhar contra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com o voto contrário da Senadora
Vanessa Grazziotin e outros Srs. e Srªs Senadoras.
Está aprovado o requerimento.
E a Presidência, na forma do Regimento, vai registrar a manifestação do Senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Requerimento nº 83, de 2015, do
Senador Flexa Ribeiro.
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Hoje, como dissemos, recebemos a Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, que pediu, evidentemente, agilidade para apreciação do Projeto de Lei nº 7.735, que cria o Marco Regulatório da Biodiversidade.
O despacho que havíamos feito era para essa matéria tramitar – já que tramitará em regime de urgência, por 30 dias – em três Comissões. O requerimento do Senador Flexa Ribeiro, pede para que, concomitantemente, essa matéria tramite numa quarta Comissão. Evidentemente que a tramitação nessa quarta Comissão
só vai qualificar a apreciação da matéria, já que a matéria, como disse, tramitará em regime de urgência e, em
regime de urgência, terá que ser apreciada no prazo de 30 dias.
Em votação, o requerimento do Senador Flexa Ribeiro.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Votação, em globo, dos Requerimentos nºs 19, 24, 26, 41, 43, 58, que solicitam o desarquivamento de matérias que relacionam.
São matérias, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, arquivadas em função do término da Legislatura que terão
que ser reabertas em função da tramitação da nova Legislatura.
As Senadoras e os Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O último, Requerimento nº 69, de 2015, é
um requerimento do Senador Lindbergh Farias e outros Senadores, solicitando que a data da sessão especial destinada a comemorar o transcurso dos 560 anos de nascimento de Américo Vespúcio seja realizada no dia 9 de março.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não mais havendo mais nada a tratar,
encerramos a Ordem do Dia e voltamos à lista de oradores.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 2012 (nº 6.338/2005, na Casa de
origem), que dispõe sobre o peso a ser transportado pelo estudante em mochila ou similares.
Pareceres sob nºs 1.324 e 1.325, de 2013; respectivamente:
– da CE, Relatora: Senadora Angela Portela, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que oferece; e
– da CAS, Relatora: Senadora Angela Portela, favorável e à Emenda nº 1-CE (Substitutivo).
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2013 (nº 5.896/2009, na Casa de
origem), de iniciativa da Presidência da República, que dispõe sobre a licença à gestante e à adotante,
as medidas de proteção à maternidade para militares grávidas e a licença-paternidade, no âmbito das
Forças Armadas.
Pareceres favoráveis, sob nºs 902 a 904, de 2014, da CDH, CAS e CRE, Relatores: Senadores João Capiberibe; Humberto Costa e Senadora Ana Amélia, respectivamente.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2013 (nº 6.472/2009, na Casa de
origem), de iniciativa da Presidência da República, que altera a Lei nº 11.145, de 26 de julho de 2005,
que institui a Fundação Universidade Federal do ABC – UFABC, e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 722 e 723, de 2014, da CCJ e da CE, Relatores:Senadores Eduardo Suplicy e Aloysio Nunes Ferreira, respectivamente.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 114, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 114, de 2013 (nº 4.846/2012, na Casa de
origem), que altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para incluir dispositivos sobre campanhas educativas.

Fevereiro de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-Feira 26

623

Pareceres sob nºs 1.076 e 1.077, de 2014, respectivamente:
– da CCJ, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável ao Projeto, com as Emendas nºs 1 e 2 – CCJ, de
redação, que apresenta;
– da CMA, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável ao Projeto e às Emendas nºs 1 e 2 – CCJ, de redação.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 49, DE 2014
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2014 (nº 7.409/2010, na Casa de
origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de as agências que comercializam veículos automotores
informarem o valor dos tributos incidentes sobre a venda e a situação de regularidade do veículo quanto
a eventual existência de multas, débitos de impostos, de taxas e de seguro obrigatório, alienação fiduciária ou qualquer registro que impeça a livre circulação do veículo.
Parecer sob nº 1.078, de 2014, da CMA, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável, com as Emendas
nºs 1 a 4-CMA, de redação, que apresenta.
7
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 123, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso nº 6, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 123, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, que altera a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, para estabelecer a titulação em nível de
pós-graduação como exigência mínima para o ingresso na Carreira de Magistério Superior.
Parecer sob nº 327, de 2013, da CE, Relatora: Senadora Ana Amélia, favorável, com a Emenda nº 1-CE,
que apresenta.
8
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 201, de 2013 – Complementar, do Senador
Roberto Requião, que insere parágrafo no art. 19 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006 e altera redação do art. 10 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, para dar às micro
e pequenas empresas, nos casos de aquisição de produtos sujeitos à substituição tributária, o direito de
pagar ICMS pela alíquota máxima a elas aplicáveis, tendo como base de cálculo o valor real da operação.
Parecer sob nº 923, de 2014, da CAE, Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann, favorável, com as Emendas
nºs 1 a 4-CAE, que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Concedo a palavra à Senadora Ana
Amélia. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Medeiros.
Com a palavra V. Exª.
Antes de conceder a palavra ao Senador José Medeiros, queria publicamente fazer um apelo aos Senadores José Agripino e Cássio Cunha Lima. Precisamos indicar dois representantes – um representante do DEM
e um representante do PSDB – para a Comissão do Prêmio José Ermírio de Moraes, é um prêmio cujo calendário é muito apertado, porque temos que...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN. Sem revisão do orador.) – Ousando falar em nome do
Líder Ronaldo Caiado, a quem cabe a responsabilidade – mas acho que ele concordará comigo –, eu pessoalmente venho integrando esta comissão já há bastante tempo e me sentiria confortável em continuar na função.
De modo que, ouvindo o Líder Ronaldo Caiado, que confirmará, com certeza, o Democratas indicará o
meu nome para compor esta comissão, tendo em vista que já faço parte desta comissão há vários anos.
É a comunicação que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em
meio a tantos nomes que o PSDB poderia dispor para a comissão, mas, uma escolha recai, muito naturalmen-
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te, em torno do Senador Tasso Jereissati, por toda a trajetória como Senador, ex-governador, mas, sobretudo,
empresário que orgulha esse Brasil pela produção que faz, pelo trabalho que realiza.
Então, o PSDB, com muita honra, indica o Senador Tasso Jereissati para compor a comissão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador José Medeiros, com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, amigos que nos acompanham pela TV Senado, que nos ouvem pela rádio Senado e que nos acompanham pelas redes sociais, antes mesmo de me
adentrar no tema que me propus a falar aqui hoje, queria parabenizar esta Mesa, parabenizar aqui os colegas
do Senado, pela forma, pelo entendimento como estamos iniciando os trabalhos.
Nós tivemos aqui embates, vamos dizer assim, bem acirrados, mas, no frigir dos ovos – vamos colocar
assim –, o que a população brasileira espera é que esta Casa trabalhe e se debruce sobre os temas que interessam à Nação. E eu sinto, senti hoje na reunião de Líderes, que se encaminha para isso e que a Casa está comprometida com os trabalhos que irão agora se iniciar.
Também quero registrar e aqui parabenizar os Senadores que se debruçaram sobre o tema do nosso
país vizinho, a Venezuela.
É um tema... É muito preocupante que o Governo brasileiro tenha uma posição – para ser elegante – dúbia. Nós temos, ali no nosso país vizinho, a oposição sendo massacrada e o Senador José Serra bem colocou:
Não se trata de nos filiarmos à questão da oposição ou da situação, trata-se de uma questão humanitária, trata-se – e começa-se já a falar, a acontecer – de extermínio de opositores.
Hoje mesmo já houve assassinatos de estudantes e o Governo brasileiro contempla... E a nota, com todo
o respeito pelo Partido dos Trabalhadores, a nota que o Partido dos Trabalhadores fez hoje é lamentável, para
dizer o mínimo.
Mas esta Casa está de parabéns, porque aqui tem se debruçado e tem repudiado essa forma de fazer política desse Presidente que é, no mínimo... Eu não sei, talvez fosse o caso de recomendar um psiquiatra, porque
a gente vê praticamente a criação de uma conspiração, a todo momento, para justificar o seu regime de terror.
Sr. Presidente, gostaria de falar hoje sobre um projeto do meu Estado e particularmente da minha cidade, que não é um projeto do Senador Medeiros, mas um projeto de uma região que se compõe de em torno
de vinte Municípios e que gostaria de ter um centro de... Mais uma universidade.
É um debate em que o Senador Blairo Maggi e o Senador Wellington Fagundes têm-se debruçado, mais
alguns Deputados, que é a criação dessa universidade.
A criação da UFR, assim chamada, com vem sendo chamado esse projeto, é um objetivo em que já há
muito tempo os cidadãos mato-grossenses têm trabalhado com afinco. Nos últimos anos, uma equipe de professores da UFMT, liderada pela Professora Lindalva, elaborou um documento consistente, justificando a iniciativa, e é principalmente nele que vou embasar este pronunciamento de hoje.
Como todos sabemos, a Região Centro-Oeste e o Estado de Mato Grosso têm grande importância no
desempenho da economia brasileira atual. De acordo com IBGE, entre 2000 e 2012, o Produto Interno Bruto
nominal do Estado quase quadruplicou, variando de R$21 bilhões a R$81 bilhões. Essa evolução é bastante
superior à do conjunto do País e só é superada por alguns Estados do Nordeste e do Norte, que também têm
sido, embora por razões diferentes, eixos dinâmicos do crescimento econômico-brasileiro.
Nesse contexto, a região sudeste do Estado, onde fica o Município de Rondonópolis e outras 18 importantes cidades que compõem aquele polo, desempenha papel de destaque. Com população de cerca de 460
mil habitantes, essa região se estende de Paranatinga a Alto Araguaia e responde por 41% da produção de
algodão, 18% da produção de soja e 19% da produção de milho do Estado de Mato Grosso. Só a cidade de
Rondonópolis representa o segundo maior PIB do Estado, atrás apenas da capital, Cuiabá, e o sétimo maior
PIB de toda a Região Centro-Oeste.
Além de vitalidade nos negócios, a região sudeste do Estado de Mato Grosso, que atualmente é um dos
principais polos educacionais do Estado, apresenta outras particularidades. O crescimento econômico, sobretudo no setor rural, implica questões que precisam ser administradas no processo de desenvolvimento. São
elas: o êxodo rural, o aumento das desigualdades sociais, os desequilíbrios do meio ambiente, entre outras.
A região ainda conta com 14 comunidades indígenas: Meruri, Tadarimana, Tereza Cristina, Perigara,
Princesa Isabel, Pakuera, Santana, Marechal Rondon, além de Perabubure, Jarudore, Sangradouro, Couto Magalhães, São Marcos e Pimentel Barbosa. Os costumes, cultura e idioma dessas comunidades são patrimônios
riquíssimos, que precisam ser estudados e preservados.
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No Município de Rondonópolis temos também a Cidade de Pedra, que é uma área de grande interesse
para historiadores e arqueólogos. Nessa localidade, há sítios com inscrições e pinturas rupestres de populações
da Idade da Pedra, que datam cerca de cinco mil anos.
Vemos então, Srªs e Srs. Senadores, que a região de Rondonópolis apresenta grande dinamismo, mas
também questões sociais e ambientais profundas. Além disso, tem áreas de intensa diversidade cultural e interesse humanístico.
Mesmo assim, apesar de já ser um polo com importantes faculdades, inclusive privadas, o campus da
UFMT e também a previsão de abertura do campus da Unemat, ainda não conta com uma universidade federal, uma universidade autônoma, que capacite em larga escala a mão de obra local e forme pesquisadores da
cultura e sociedade.
A grande verdade é que a região, até agora, só tem tido puxadinhos, com todo o respeito, mas a região
merece uma universidade.
Temos muito a lamentar por isso, Srªs e Srs. Senadores, a carência de universidades federais é um mal
que aflige o Estado de Mato Grosso e mesmo a região Centro-Oeste como um todo.
Com 3,2 milhões de habitantes, o Estado conta com apenas uma dessas instituições, a UFMT. A título de
comparação, menciono casos como o do Estado de Minas Gerais, que, com cerca de 20 milhões de habitantes,
tem 11 universidades federais, uma média de uma a cada 1,9 milhão de habitantes; ou como o do Estado do
Rio Grande do Sul, cuja população de 11 milhões de pessoas dispõe de 7 universidades federais. Em média,
o Rio Grande do Sul conta com uma instituição federal de ensino superior a cada 1,6 milhão de habitantes, o
dobro de instituições per capita de Mato Grosso.
Essa situação se verifica também na comparação entre regiões. A região Centro-Oeste tem apenas cinco universidades federais: Brasília, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Grande Dourados. Mas representa quase um quinto do território do País. Em contraste, a região Sul tem somente 7% do Território, mas conta
com dez universidades federais.
Ou seja, sob qualquer desses critérios – demográfico ou territorial –, o Estado do Mato Grosso e sua respectiva região são tratados de forma desigual na distribuição das entidades federais de ensino superior.
Essa carência ainda se manifesta por outros índices. Se compararmos o número de estudantes do ensino
médio com o de vagas de ensino superior ofertadas, veremos outra faceta da questão.
Segundo o IBGE, em sua pesquisa municipal de 2010, em 2009, havia, na mesorregião de Rondonópolis, 20.115 alunos cursando o ensino médio, mas, em 2014, o campus da UFMT na cidade admitiu apenas
1.061 novos estudantes, e, assim mesmo, oriundos de diversas regiões do País, conforme relatório do Sistema
de Seleção Unificada. Claro, os dados não são do mesmo ano, mas dão uma boa noção do déficit de vagas do
ensino superior federal na região em que o campus de Rondonópolis se encontra, que, apesar dos esforços da
comunidade acadêmica, não tem conseguido suprir a demanda.
As consequências desse déficit são bem conhecidas por todos os habitantes da região. Os jovens deixam
suas cidades para estudar longe – em Cuiabá ou mesmo em outros Estados – e, com frequência, não voltam,
deixando a cidade carente de profissionais qualificados de diversos setores.
Isso é muito comum, Sr. Presidente, os jovens vão para os grandes centros e por lá ficam.
Srªs e Srs. Senadores, a criação da Universidade Federal de Rondonópolis é um sonho antigo dos cidadãos mato-grossenses. Aqui menciono a luta já antecipada do então Deputado Wellington Fagundes, que, por
muitas vezes, tentou levar essa universidade para lá; do então Governador Blairo Maggi, que, na época, chegou a se reunir com o Presidente Lula; do Prefeito Adilton Sachetti e de tantos outros que tentaram levar essa
universidade. E aqui, até hoje, depois de muitos anos, ainda não conseguimos essa vitória.
Como já mencionei aqui, permitam-me recapitular um pouco dessa história, para que reconheçamos a
tenacidade dos idealizadores.
No ano de 2008, um comitê de professores, alunos e servidores do campus Rondonópolis da Universidade Federal de Mato Grosso elaborou o projeto de emancipação, que recebeu o apoio do então Reitor, Prof.
Paulo Speller. Esse documento foi entregue ao Ministro da Educação Fernando Haddad.
Em 2009, a Reitora da UFMT, Profª Drª Maria Lúcia Cavalli Neder, recebeu ofício de resposta da Secretaria
de Educação Superior do MEC. Dizia o documento que a reivindicação do comitê não poderia ser atendida,
porque faltava o cumprimento de diversos requisitos. Estes diziam respeito a metas de pessoal, infraestrutura
e atendimento a programas federais, mas a comunidade universitária de Rondonópolis não desanimou. Entre
2009 e 2011, esses indivíduos corajosos reuniram esforços para atingir todos os requisitos do MEC. Criaram-se
cursos, inclusive de Medicina; admitiram-se 101 novos professores e mais de cem funcionários; construíram-se prédios, como os de laboratórios de Medicina e de Meio Ambiente, o restaurante universitário, a quadra
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poliesportiva; aderiu-se a programas do Governo Federal, como o Pró-Saúde e o Gênero e Diversidade na Escola, entre vários outros.
Em 2012, após um trabalho de atualização do projeto, a Reitora da UFMT, Maria Lúcia Cavalli Neder, juntou-se a professores do campus para reunirem-se novamente com o Ministro Fernando Haddad. Mas, depois
de analisar o documento, o Ministro voltou a negar o pedido de emancipação, alegando que o Estado do Mato
Grosso não era suficientemente populoso para ter mais de uma universidade federal, e que, por isso, o foco do
Ministério da Educação seria a expansão da UFMT.
Esse raciocínio está equivocado, Sr. Presidente; todos nós sabemos disso. Conforme mencionei anteriormente, o Mato Grosso conta com muito menos universidades federais em relação à sua população do que os
outros Estados do País.
Srªs e Srs. Senadores, crescimento econômico não implica necessariamente desenvolvimento. Há inúmeros outros fatores que influenciam nessa questão, inclusive serviços públicos de qualidade nos setores de
saúde, educação, entre outros.
É por isso que os cidadãos mato-grossenses elaboraram o projeto da Universidade Federal de Mato Grosso e da Universidade Federal da Região Sul em Rondonópolis. O objetivo é trazer desenvolvimento em sentido
amplo para a região sudeste do Estado de Mato Grosso, na forma de uma instituição federal que tenha como
objetivo a excelência no ensino.
Para concluir meu pronunciamento, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de destacar um ponto: o verdadeiro
desenvolvimento é aquele que é equilibrado, distribuído democraticamente entre as regiões do País. É por
isso que o art. 3º da Constituição define que um dos objetivos fundamentais da República é a redução das desigualdades sociais e regionais.
Em sucessivos governos federais, desde a Constituinte, o País tem perseguido esse objetivo, mediante
políticas econômicas e sociais redistributivas. Esse processo passa pela interiorização dos serviços públicos de
qualidade, sobretudo os prestados pela União Federal.
Naturalmente, o investimento em instituições federais de ensino superior insere-se nessa lógica. Nos
últimos anos, foram inauguradas inúmeras dessas entidades em cidades como Redenção, no Ceará; Jaguarão,
no Rio Grande do Sul; Foz do Iguaçu, no Paraná, entre muitas outras. Já está mais do que na hora de Rondonópolis, da região Sudeste do Estado do Mato Grosso, também ser contemplada.
Recentemente, tanto o Senador Blairo Maggi quanto o Senador Wellington Fagundes já estiveram com
o Ministro da Educação no sentido de angariar força, de conseguir uma parceria com o Ministério da Educação para que a Presidência da República se sensibilize e autorize a criação dessa universidade. Mas, até agora,
não logramos êxito.
Não desistimos da luta. Agrego-me a esses dois para que possamos levar essa importante instituição
de conhecimento para a região.
E, aqui, faço até uma sugestão aos meus dois colegas de Bancada, e também à comunidade acadêmica. Rondonópolis, Sr. Presidente, tem justamente esse nome por causa do seu patrono, por causa de Marechal
Cândido Rondon, que, por ali passava quando distribuía por este País as redes de comunicação, os telégrafos.
E eu quero até sugerir que esse projeto, quando criado, receba o nome de Universidade Marechal Cândido Rondon.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Medeiros. o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Raimundo Lira.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira. Bloco Maioria/PMDB – PB) – A Presidência recebeu da Liderança do
Bloco Socialismo e Democracia os nomes para integrarem as Comissões permanentes, desta Casa, nos termos
dos Ofícios nºs 5 a 8 e 10 a 12, de 2015.
Ficam designados os seguintes membros das Comissões:
CAE
Senadores
Titulares
Suplentes
Antonio Carlos Valadares
1. Lídice da Mata
Fernando Bezerra Coelho
2. Roberto Rocha
Vanessa Grazziotin
3. José Medeiros
CAS
Senadores
Lídice da Mata
1.Vanessa Grazziotin
Romário
2. Roberto Rocha
CCJ
Senadores
Antonio Carlos Valadares
1.Vanessa Grazziotin
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Roberto Rocha
Randolfe Rodrigues
Lídice da Mata
Romário
Roberto Rocha
Fernando Bezerra Coelho
Vanessa Grazziotin
Lídice da Mata
João Capiberibe
José Medeiros
João Capiberibe
Randolfe Rodrigues
José Medeiros
Fernando Bezerra Coelho
Vanessa Grazziotin
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2. João Capiberibe
3. José Medeiros

CE
Senadores
1. Antonio Carlos Valadares
2. Randolfe Rodrigues
3. Fernando Bezerra
CI
Senadores
Roberto Rocha
CMA
Senadores
1. Vanessa Grazziotin
2. Roberto Rocha
CCT
Senadores
1. Fernando Bezerra Coelho
CDH
Senadores
1. Romário
2. José Medeiros
CDR
Senadores
1. Fernando Bezerra Coelho
2. Lídice da Mata
CRE
Senadores
1. João Capiberibe
2. Lídice da Mata

São os seguintes os Ofícios:
GLBSD - Of.no 5/2015
Brasília (DF), 25 de fevereiro de 2015
Assunto: Indicação de Titulares e Suplentes das Comissões
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência que esta Liderança indica para compor
como membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, os seguintes Senadores:
Titulares:
Antonio Carlos Valadares – Roberto Rocha – Randolfe Rodrigues
Suplentes:
Vanessa Grazziotin – João Capiberibe – José Medeiros
Respeitosamente, – Senadora Lídice da Mata, Líder do Bloco Socialismo e Democracia.
GLBSD – Of.no 6/2015
Brasília (DF), 25 de fevereiro de 2015
Assunto: Indicação de Titulares e Suplentes das Comissões
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência que esta Liderança indica para compor
como membros da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, os seguintes Senadores:
Titulares:
Lídice da Mata – Romário – Roberto Rocha
Suplentes:
Antonio Carlos Valadares – Randolfe Rodrigues – Fernando Bezerra
Respeitosamente, – Senadora Lídice da Mata, Líder do Bloco Socialismo e Democracia.
GLBSD - Of. no 7/2015
Brasília (DF), 25 de Fevereiro de 2015
Assunto: Indicação de Titulares e Suplentes das Comissões
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência que esta Liderança indica, para compor
como membros da Comissão de Serviços de Infraestrutura, os seguintes Senadores:
Titulares:
FERNANDO BEZERRA
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VANESSA GRAZZIOTIN
Suplentes:
ROBERTO ROCHA
Respeitosamente, – Lídice da Mata, Líder do Bloco Socialismo e Democracia.
GLBSD-Of.no 08/2015
Brasília (DF), 25 de Fevereiro de 2015
Assunto: Indicação de Titulares e Suplentes das Comissões
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência que esta Liderança indica, para compor
como membros da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, os seguintes Senadores:
Titulares:
LÍDICE DA MATA
JOÃO CAPIBERIBE
Suplentes:
VANESSA GRAZZIOTIN
ROBERTO ROCHA
Respeitosamente, – Lídice da Mata, Líder do Bloco Socialismo e Democracia.
GLBSD – Of nº 10/2015
Brasília - DF, 25 de Fevereiro de 2015
Assunto: Indicação de Titulares e Suplentes das Comissões
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência que esta Liderança indica para compor
como membros da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, os seguintes Senadores:
Titular
José Medeiros
Suplentes
Fernando Bezerra
Respeitosamente, Lídice da Mata – Líder do Bloco Socialismo e Democracia.
GLBSD - Of. nº 11/2015
Brasília – DF, 25 de Fevereiro de 2015
Assunto: Indicação de Titulares e Suplentes das Comissões
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência que esta Liderança indica para compor
como membros da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, os seguintes Senadores:
Titulares
JOÃO CAPIBERIBE
RANDOLFE RODRIGUES
Suplentes
ROMÁRIO
JOSÉ MEDEIROS
Respeitosamente, Lídice da Mata – Líder do Bloco Socialismo e Democracia.
GLBSD – Of. no 12/2015
Brasília (DF), 25 de fevereiro de 2015
Assunto: Indicação de Titulares e Suplentes das Comissões
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência que esta Liderança indica para compor
como membros da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, os seguintes Senadores:
Titular:
José Medeiros
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Suplentes:
Fernando Bezerra – Lídice da Mata
Respeitosamente, – Lídice da Mata, Líder do Bloco Socialismo e Democracia.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira. Bloco Maioria/PMDB – PB) – A Presidência recebeu também da Liderança do Democratas os nomes para integrarem as Comissões Permanentes desta Casa, nos termos dos
Ofícios nºs 1 a 5, de 2015.
Ficam designados os seguintes membros das Comissões:
CAE
Senadores
Titulares
Suplentes
José Agripino
1. Davi Alcolumbre
Wilder Morais
2. Ronaldo Caiado
3.
4.
5.
CAS
Senadores
Maria do Carmo Alves
1. Wilder Morais
2.
3.
4.
CCJ
Senadores
José Agripino
1. Maria do Carmo Alves
Ronaldo Caiado
2. Wilder Morais
3.
4.
5.
Davi Alcolumbre

Davi Alcolumbre

Ronaldo Caiado

Ronaldo Caiado

Maria do Carmo Alves
Wilder Morais

Maria do Carmo Alves

José Agripino

Ronaldo Caiado
Wilder Morais

Wilder Morais

CCT
Senadores
1. José Agripino
2.
3.
CDR
Senadores
1. Maria do Carmo Alves
2.
3.
CMA
Senadores
1. Davi Alcolumbre
2.
3.
CRA
Senadores
1. Wilder Morais
2.
3.
CE
Senadores
1. José Agripino
2. Ronaldo Caiado
3.
4.
5.
CDH
Senadores
1. Davi Alcolumbre
2.
3.
4.
CRE
Senadores
1. Ronaldo Caiado
2.
3.
4.
CI
Senadores
1. Davi Alcolumbre
2. José Agripino
3.
4.
5.
CSF
Senadores
1. Maria do Carmo Alves
2.
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Senadores
1. Maria do Carmo Alves
2.
3.

São os seguintes os ofícios:
Of. nº 1/15 – GLDEM
Brasília, 24 de fevereiro de 2015
Senhor Presidente,
Indico a V. Exa. o nome do Senador Davi Alcolumbre para ocupar a vaga de Titular do Partido Democrata na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT; e na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, e de Suplente do Partido Democrata na Comissão de Assuntos Econômicos – CAE; na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH; na Comissão de Serviços e
Infraestrutura – CI; e na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA.
Atenciosamente, – Senador Ronaldo Caiado, Líder do Democratas no Senado Federal.
Of. nº 2/15 – GLDEM
Brasília, 24 de fevereiro de 2015
Senhor Presidente,
Indico a V. Exa. o nome do Senador José Agripino para ocupar a vaga de titular do Partido Democrata na
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE; na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ; na Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE; e de suplente do Partido Democratas na Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT; Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE; e Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI.
Atenciosamente, – Senador Ronaldo Caiado – Líder do Democratas no Senado Federal.
Of. nº 3/15 – GLDEM
Brasília, 24 de fevereiro de 2015
Senhor Presidente,
Indico a V. Exª o meu nome para ocupar a vaga de titular do Partido Democratas na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ; Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI; Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA; e Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA; e
de suplente do Partido Democratas na Comissão de Assuntos Econômicos – CAE; Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE; e Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE.
Atenciosamente, – Senador Ronaldo Caiado – Líder do Democratas no Senado Federal.
Of. no 4/15 - GLDEM
Brasília, 24 de fevereiro de 2015
Senhor Presidente,
Indico a V. Exa. o nome da Senadora Maria do Carmo Alves para ocupar a vaga de Titular do Partido Democratas na Comissão de Assuntos Sociais – CAS; Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa –
CDH; e Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE; e de Suplente do Partido Democratas no Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar – CEDP; Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ; Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR; e Comissão Senado do Futuro – CSF.
Atenciosamente, – Senador Ronaldo Caiado, Líder do Democratas no Senado Federal.
Of. no 5/15 – GLDEM
Brasília, 24 de fevereiro de 2015
Senhor Presidente,
Indico a V. Exa. o nome do Senador Wilder Morais para ocupar a vaga de Titular do Partido Democrata
no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar – CEDP; Comissão de Assuntos Econômicos – CAE; Comissão de
Educação, Cultura e Esporte – CE; Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI; e Comissão Senado do Futuro –
CSF; e de Suplente do Partido Democratas na Comissão de Assuntos Sociais – CAS; Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania – CCJ; e Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA.
Atenciosamente, – Senador Ronaldo Caiado, Líder do Democratas no Senado Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira. Bloco Maioria/PMDB – PB) – A Presidência recebeu ainda do Bloco
Parlamentar União e Força os nomes para integrarem as Comissões Permanentes desta Casa, nos termos do
Ofício nº 4, de 2015.
Ficam designados os seguintes membros das Comissões:
CAE
Senadores
Titulares
Suplentes
Douglas Cintra
1. Eduardo Amorim
Marcelo Crivella
2. Elmano Férrer
Wellington Fagundes
3.
CAS
Senadores
Marcelo Crivella
1. Eduardo Amorim
Elmano Férrer
2.
CCJ
Senadores
Eduardo Amorim
1. Douglas Cintra
Marcelo Crivella
2. Blairo Maggi
Magno Malta
3. Elmano Férrer
CCT
Senadores
Marcelo Crivella
1.
Vicentinho Alves
2.
CDR
Senadores
Wellington Fagundes
1.
Elmano Férrer
2.
CMA
Senadores
Eduardo Amorim
1.
Douglas Cintra
2.
CRA
Senadores
Wellington Fagundes
1. Douglas Cintra
Blairo Maggi
2. Elmano Férrer
CE
Senadores
Blairo Maggi
1.
Eduardo Amorim
2.
Douglas Cintra
3.
CDH
Senadores
Magno Malta
1. Não há suplentes.
Vicentinho Alves
2.
CRE
Senadores
Eduardo Amorim
1. Marcelo Crivella
Magno Malta
2. Wellington Fagundes
CI
Senadores
Eduardo Amorim
1. Douglas Cintra
Wellington Fagundes
2.
Elmano Férrer
3.
CSF
Senadores
Wellington Fagundes
1.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira. Bloco Maioria/PMDB – PB) – Convido, para falar, a Senadora Gleisi
Hoffmann, que está inscrita. (Pausa.)
Não estando presente, convido o Senador José Serra. (Pausa.)
E, para simplificar os convites, eu perguntaria aos Srs. Senadores presentes quem quer utilizar a tribuna
do Senado. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira. Bloco Maioria/PMDB – PB) – Não havendo nenhum Senador ou Senadora interessado em ocupar a tribuna, encerro a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 20 minutos.)
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