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Da Liderança do DEM na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 663/2014 (Ofício nº 66/2015). Serão feitas as substituições solicitadas.......
Da Liderança do DEM na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 664/2014 (Ofício nº 67/2015). Serão feitas as substituições solicitadas.......
Da Liderança do DEM na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 665/2014 (Ofício nº 68/2015). Serão feitas as substituições solicitadas.......
Da Liderança do DEM na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 668/2015 (Ofício nº 69/2015). Serão feitas as substituições solicitadas.......
Da Liderança do DEM na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 670/2015 (Ofício nº 70/2015). Será feita a substituição solicitada.................
1.2.1.2 – Projetos de Lei do Senado
Nº 124/2015, de autoria do Senador Eduardo Amorim, que determina que as empresas públicas e sociedades
de economia mista da Administração Pública Federal indireta sejam administradas por Conselhos de Administração
e Diretorias independentes...........................................................................................................................................................................
Nº 125/2015-Complementar, de autoria do Senador Romero Jucá, que altera a Lei Complementar nº 87, de
13 de setembro de 1996, para retirar a incidência, sobre os serviços de transporte rodoviário de pessoas, do Imposto
sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação...........................................................................................................................................................
Nº 126/2015, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues, que altera a Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986,
para aperfeiçoar o tipo penal de evasão de divisas...............................................................................................................................
Nº 127/2015, de autoria do Senador Romero Jucá, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
estabelece normas para as eleições, para proibir doações de pessoa jurídica à campanha eleitoral de candidato e permitir doações de pessoa jurídica a campanha eleitoral de um único partido político na mesma circunscrição.................
Nº 128/2015, de autoria do Senador Romero Jucá, que altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, e a Lei
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para diminuir o custo das campanhas e reduzir o período das campanhas eleitorais. ......................................................................................................................................................................................................................
1.2.1.3 – Propostas de Emenda à Constituição
Nº 27/2015, tendo como primeiro signatário o Senador Eduardo Amorim, que altera o art. 150 da Constituição Federal para instituir imunidade tributária às bicicletas, suas partes e peças separadas, de fabricação nacional.....
Nº 28/2015, tendo como primeiro signatário o Senador Eduardo Amorim, que altera o art. 208 da Constituição Federal para garantir a progressiva universalização da educação básica em tempo integral.........................................
Nº 29/2015, tendo como primeiro signatário o Senador Magno Malta, que altera a Constituição Federal para
acrescentar no art. 5º, a explicitação inequívoca "da inviolabilidade do direito à vida, desde a concepção........................
Nº 30/2015, tendo como primeiro signatário o Senador Romero Jucá, que altera a Constituição Federal, para
estabelecer o mandato de cinco anos dos Chefes do Poder Executivo e proibir a reeleição......................................................
Nº 31/2015, tendo como primeiro signatário a Senadora Vanessa Grazziotin, que altera o art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, para conceder às forças armadas a atribuição de proteger os recursos
minerais, hídricos, vegetais e de fauna presentes em território nacional........................................................................................
1.2.1.4 – Requerimentos
Nº 166/2015, de autoria do Senador Marcelo Crivella e outros Senadores, solicitando o desarquivamento
do Projeto de Lei da Câmara nº 160/2009.............................................................................................................................................
Nº 167/2015, de autoria do Senador João Alberto Souza e outros Senadores, solicitando o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado nº 273/2008.............................................................................................................................................
Nº 168/2015, de autoria do Senador Donizeti Nogueira, solicitando autorização para desempenho de missão parlamentar no período de 31 do corrente a 6 de abril próximo.........................................................................................
Nº 169/2015, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues e outros Senadores, solicitando o desarquivamento
da Proposta de Emenda à Constituição nº 73/2013..........................................................................................................................
1.2.1.5 – Ofícios do Supremo Tribunal Federal
Nº S/22/2015 (nº 615/2015, na origem), comunicando a declaração de inconstitucionalidade incidental de
dispositivos da Lei nº 8.036/1990 e do Decreto n° 99.684/1990...................................................................................................
Nº S/25/2015 (nº 672/2015, na origem), comunicando a declaração de inconstitucionalidade incidental de
dispositivo da Lei nº 8.212/1991...............................................................................................................................................................
Nº S/26/2015 (nº 673/2015, na origem), comunicando a declaração de inconstitucionalidade incidental de
dispositivo da Lei nº 10.905/1990............................................................................................................................................................
1.2.1.6 – Encaminhamento
Encaminhamento do Projeto de Lei do Senado nº 366/2008 à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A matéria será apreciada terminativamente..................................................................................................................................
1.2.1.7 – Ofício do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Nº 11/2015, restituindo autógrafo do Projeto de Lei do Senado nº 292/2013, sancionado e convertido na
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1.2.1.8 – Projeto de Decreto Legislativo
Nº 9/2015 , de autoria do Senador Romero Jucá, que susta os artigos 6º, 7º, 9º e 10 do Decreto nº 8.365, de 24
de novembro de 2014, que regulamenta a Medida Provisória nº 660, de 24 de novembro de 2014, dispõe sobre o exercício da opção para a inclusão em quadro em extinção da União de que trata a Emenda Constitucional nº 79, de 27 de
maio de 2014, institui a Comissão Especial dos ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima - CEEXT,
e dá outras providências................................................................................................................................................................................
1.2.2 – Oradores
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Considerações sobre solenidade ocorrida no Palácio do Planalto na qual
a Presidente da República anunciou medidas de combate à corrupção; e outros assuntos.............................................
SENADORA ANA AMÉLIA – Comentários sobre dados divulgados pelo instituto de pesquisas Datafolha que
demonstram a baixa aprovação do Governo Dilma Rousseff; e outro assunto......................................................................
SENADOR EDUARDO AMORIM – Insatisfação com a baixa qualidade dos ensinos fundamental e médio no
Estado de Sergipe; e outro assunto.........................................................................................................................................................
SENADOR MARCELO CRIVELLA, como Líder – Satisfação com os benefícios que irão decorrer do leilão de
concessão da Ponte Rio-Niterói, ocorrido hoje, a exemplo da redução do valor do pedágio...........................................
SENADOR JORGE VIANA – Comentários sobre provisões orçamentárias feitas para o Estado do Acre na Lei
Orçamentária Anual de 2015; e outros assuntos................................................................................................................................
1.2.3 – Comunicações
Da Liderança do PP na Câmara dos Deputados, de indicação de membros para integrarem a Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (Ofício s/nº/2015). Designação dos Deputados Lázaro Botelho e Ricardo
Barros, como titulares, e dos Deputados Cacá Leão e Sandes Júnior, como suplentes, para comporem a referida Comissão
Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de substituição de membro na Comissão Mista destinada a proferir
parecer sobre a Medida Provisória nº 670/2015 (Ofício nº 76/2015). Designação dos Senadores Ataídes Oliveira e Flexa
Ribeiro, como suplentes, para comporem a referida Comissão...............................................................................................................
Da Liderança do PSD na Câmara dos Deputados, de indicação de membro para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 668/2015 (Ofício nº 163/2015). Designação do Deputado
Marcos Montes, como suplente, para compor a referida Comissão.................................................................................................
1.2.4 – Oradores (continuação)
SENADORA FÁTIMA BEZERRA – Reflexões a respeito das manifestações do último final de semana...................
SENADOR HUMBERTO COSTA, como Líder – Alegria com a publicação da Lei nº 13.106, de 2015, a qual torna
crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a menores de 18 anos..........................................
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Reflexões sobre a motivação dos recentes protestos no Brasil....................................
1.2.5 – Comunicações
Da Liderança do Bloco Parlamentar da Oposição no Senado Federal, de indicação de membro para integrar
a Comissão de Assuntos Econômicos, em vaga cedida pela Liderança da Maioria no Senado Federal (Ofícios nºs
51 e 81/2015). Designação da Senadora Lúcia Vânia, como suplente, para compor a referida Comissão........................
Da Liderança do PDT na Câmara dos Deputados, de indicação de membro para integrar a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher (Ofício n º 17/2015). Designação da Deputada Flávia Morais,
como titular, para compor a referida Comissão.....................................................................................................................................
1.2.6 – Oradores (continuação)
SENADOR CRISTOVAM BUARQUE – Apoio à continuidade das manifestações sociais...............................................
SENADOR TELMÁRIO MOTA, como Líder – Preocupação com a seca em Roraima......................................................
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES – Defesa de projeto de lei de autoria de S. Exª que determina o prazo
de vinte e quatro horas para a apresentação do preso à autoridade judicial, após efetivada sua prisão em flagrante..
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA, como Líder – Críticas à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República por documento que supostamente planejava ação coordenada entre esta Secretaria e blogs
relacionados à militância política do PT.................................................................................................................................................
SENADOR LASIER MARTINS – Comparações entre a Operação Lava Jato e a Operação Mãos Limpas, ocorrida
na Itália...............................................................................................................................................................................................................
SENADOR RICARDO FERRAÇO, como Líder – Defesa do fim do uso indiscriminado da flexibilização das licitações pela Petrobras....................................................................................................................................................................................
SENADOR DONIZETI NOGUEIRA – Críticas à suposta tentativa de vinculação da gênese da corrupção no País
à ascensão do PT ao comando do Governo Federal..........................................................................................................................
1.2.7 – Fala da presidência (Senador RenanCalheiros)
Esclarecimentos sobre a tramitação de matérias sobre financiamento de campanha............................................
1.3 – ORDEM DO DIA
1.3.1 – Item 1
Proposta de Emenda à Constituição nº 40/2011, tendo como primeiro signatário o Senador José Sarney, que
altera o art. 17 da Constituição Federal, para permitir coligações eleitorais apenas nas eleições majoritárias. Transcorrida a primeira sessão de discussão em segundo turno....................................................................................................
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1.3.2 – Item 2 (Apreciação nos termos dos arts. 275, inciso I, e 412 do RISF)
Proposta de Emenda à Constituição nº 32/2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira,
que altera os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal, para explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe a
competência. Aprovada, em segundo turno. (votação nominal)..............................................................................................
Redação final da Proposta de Emenda à Constituição nº 32/2010 (Parecer nº 30/2015-CDIR). Aprovada.
À Câmara dos Deputados............................................................................................................................................................................
1.3.3 – Item 3
Proposta de Emenda à Constituição nº 73/2011, tendo como primeiro signatário o Senador Wilson Santiago,
que altera a redação do § 6º do art. 14 da Constituição Federal para determinar a desincompatibilização do Presidente
da República, do Governador do Estado e do Prefeito Municipal como condição para a candidatura eleitoral. Suspensa
a votação por acordo das Lideranças, após Requerimento nº 170/2015..........................................................................
1.3.4 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária................
1.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
1.4.1 – Oradores
SENADOR RONALDO CAIADO, como Líder – Reflexão sobre os 13% de aprovação da sociedade quanto a
Presidente da República, divulgados em pesquisa do Instituto Datafolha; e outros assuntos........................................
1.4.2 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 135/2015, de autoria do Sendor Wellington Fagundes e outros Senadores. Aprovado......
1.4.3 – Comunicação
Da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal, de indicação de membros para integrarem
a Comissão Permanente Senado do Futuro (Ofício nº 30/2015). Designação dos Senadores Paulo Paim, Fátima
Bezerra, Cristovam Buarque e Gladson Cameli, como titulares, e dos Senadores Angela Portela, Paulo Rocha, Ivo Cassol
e Gleisi Hoffmann, como suplentes, para comporem a referida Comissão.....................................................................................
1.4.4 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 168/2015, de autoria do Senador Donizeti Nogueira. Aprovado.................................................
1.4.5 – Oradores (continuação)
SENADOR MAGNO MALTA – Defesa dos manifestantes que foram às ruas em 15 do corrente, chamados de
oportunistas pelo Ministro Rossetto; e outros assuntos..................................................................................................................
1.4.6 – Comunicação
De diversas Lideranças no Senado Federal, de indicação de membros para integrarem a Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 94/2015, destinada a apurar supostas irregularidades na abertura de
contas no HSBC da Suiça (Ofícios nºs 29 e 37/2015-Bloco de Apoio ao Governo, 15/2015-Bloco Parlamentar
União e Força, 26/2015-Bloco Socialismo e Democracia, 60 e 61/2015-PSDB, 51/2015-PP e 75/2015-PMDB
e Bloco da Maioria). Designação dos Senadores Paulo Rocha, Fátima Bezerra, Regina Sousa, Acir Gurgacz, Ricardo
Ferraço, Waldemir Moka, Sérgio Petecão, Cássio Cunha Lima, Randolfe Rodrigues e Blairo Maggi, como titulares, e dos
Senadores Ciro Nogueira, Paulo Paim, Aloysio Nunes Ferreira, José Medeiros e Wellington Fagundes, como suplentes,
para comporem a referida Comissão.........................................................................................................................................................
1.4.7 – Orador (continuação)
SENADOR WELLINGTON FAGUNDES, como Líder – Considerações sobre a audiência pública que será realizada para debater a futura concessão da BR-364, no trecho que vai da divisa de Mato Grosso com Goiás até Rondonópolis (MT); e outros assuntos...........................................................................................................................................................
1.4.8 – Leitura de requerimento
Nº 171/2015, de autoria do Senador Paulo Paim e outros Senadores, solicitando realização de sessão especial, em 22 de maio próximo, destinada a celebrar os 20 anos da Rede Vida de Televisão Aprovado...........................
1.4.9 – Orador (continuação)
SENADOR PAULO PAIM – Registro da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as irregularidades e crimes relacionados aos procedimentos médicos de colocação de órteses e próteses
no País.......................................................................................................................................................................................................
1.4.10 – Discurso encaminhado à publicação
SENADORA ANGELA PORTELA – Defesa da Agenda de Desenvolvimento para as Universidades Federais,
entregue pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) a parlamentares............................................................................................................................................................................................................
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Ata da 31ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 18 de março de 2015
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura
Presidência do Sr. Jorge Viana, da Srª Fátima Bezerra, dos Srs. João Capiberibe, Telmário Mota e Antonio
Carlos Valadares, da Srª Ana Amélia e dos Srs. Magno Malta, Wellington Fagundes e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e encerra-se às 21 horas e 32 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Eu queria cumprimentar todos que nos acompanham pela Rádio e TV Senado, agradecer aos funcionários da Casa que nos ajudam aqui a iniciar os trabalhos às 2 horas da tarde e cumprimentar os Senadores e
Senadoras que nos ajudam a trabalhar.
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:
COMUNICAÇÕES
Ofício nº 1/2015/CI/Pres
Brasília, 18 de março de 2015
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião realizada no dia 18 de março de 2015, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura para o biênio 2015-2016, respectivamente,
o Senador Garibaldi Alves Filho e o Senador Ricardo Ferraço.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.
Cordialmente, – Senador Lasier Martins, Presidente em Exercício (art. 88 do RISF).
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Of. nº 1/2015 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 18 de março de 2015
Assunto: Eleição de Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 89, inciso VI, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que foi instalada, em Reunião realizada nesta data, a Comissão Permanente de Assuntos Sociais.
Foram eleitos por aclamação para o cargo de Presidente, o Senador Edison Lobão, e Vice-Presidente, a
Senadora Maria do Carmo Alves, com mandato para o Biênio 2015-2016.
Respeitosamente, – Senador Edison Lobão, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Of. nº 153/2015 – PRES/CDR
Brasília, 18 de março de 2015
Assunto: Eleição do Vice-Presidente.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, em reunião realizada em 18-3-2015, elegeu, como Vice-Presidente para o Biênio 2015/2016 o Senhor Senador:
– Vice-Presidente: Senador João Alberto Souza (PMDB-MA).
Respeitosamente, – Senador Davi Alcolumbre, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo – CDR.
Ofício nº 1/15–PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 18 de março de 2015
Assunto: Eleiçãoda Presidência da Comissão
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos terms do art. 88, § 3º, do RegimentoInterno do Senado Federal, a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na 1ª Reunião Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária
da 55ª Legislatura, realizada nesta data, instalou seus trabalhos e elegeu Presidente o Senador José Maranhão.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Edison Lobão, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
OF. GLPMDB Nº 73/2015
Brasília, 17 de março de 2015
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comuico, de acordo com a proporcionalidade partidária e nos termos regimentais, a indicação do Senador José Maranhão – PMDB/PB para ser o Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federl.
Na oportunidade, renovo votos de estimas e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB
e do Bloco da Maioria.
Ofício nº 80/15-GLPSDB
Brasília,

de março de 2015

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Exª, que a partir desta data, o Senador Tasso Jereissati deixa de
integrar, como suplente, a Comissão de Assuntos Sociais.
Atenciosamente, – Senador Cássio Cunha Lima, Líder do PSDB.
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OF/GAB/I/Nº 375
Brasília, 18 de março de 2015
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, indico a Vossa Excelência o nome do Deputado Marcos Reategui – PSC, na qualidade
de Titular, para integrar a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 660/2014,
que "Altera a Lei nº 12.800, de 23 de abril de 2013, que dispõe sobre as tabelas de salários, vencimentos, soldos
e demais vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos militares e aos empregados oriundos do ex-Território
Federal de Rondõnia integrantes do quadro em extinção de que trata o art. 85 da Lei nº 12.249, de 11 de junho
de 2010, e dá outras providências", em substituição à Deputada Conceição Sampaio _ PP.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Leonardo
Picciani, Líder do Bloco PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN.
(Será feita a substituição solicitada.)
OF/GAB/I/Nº 376
Brasília, 18 de março de 2015
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, indico a Vossa Excelência o nome da Deputada Conceição Sampario – PP, na qualidade de
Suplente, para integrar a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 660/2014,
que "Altera a Lei nº 12.800, de 23 de abril de 2013, que dispõe sobre as tabelas de salários, vencimentos, soldos
e demais vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos militares e aos empregados oriundos do ex-Território
Federal de Rondônia integrantes do quadro em extinção de que trata o art. 85 da Lei nº 12.249, de 11 de junho
de 2010, e dá outras providências", em substituição ao Deputado Fernando Monteiro – PP.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Leonardo
Picciani, Líder do Bloco PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN.
(Será feita a substituição solicitada.)
OF/GAB/I/Mº 377
Brasília, 18 de março de 2015
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, indico a Vossa Excelência o nome do Deputado Laércio Oliveira – SF para integrar, na qualidade de Titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº
664/2014, que "Altera as Leis nºs 8.213, de 24 de julho de 1991, nº 10.876, de 2 de junhos de 2004, nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, e a Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003. (Pensões)", em substituição ao Deputado Manoel Junior – PMDB.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Leonardo
Picciani, Líder do Bloco PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN.
(Será feita a substituição solicitada.)
OF/GAB/I/Mº 398
Brasília, 18 de março de 2015
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, indico a Vossa Excelência o nome do Deputado Paulo Pereira da Silva – SD para
integrar, na qualidade de Titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº
665/2014, que "Altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego,
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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", em
substituição ao Deputado Eduardo da Fonte.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Leonardo
Picciani, Líder do Bloco PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN.
(Será feita a substituição solicitada.)
Of./GAB/I/nº 399
Brasília, 18 de março de 2015
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, indico a Vossa Excelência o nome do Deputado Jeronimo Goergen – PP para integrar,
na qualidade de Titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 668/2015, 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.”, em substituição ao Deputado Eduardo Da Fonte – PP.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Leonardo Picciani, Líder do Bloco PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN.
(Será feita a substituição solicitada.)
Of. nº 136/15/PSD
Brasília, 17 de março de 2015
Assunto: substituição de parlamentar do PSD para compor comissão mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a substituição da indicação do Deputado Rogério Rosso (PSD/
DF), pelo Deputado Silas Câmara (PSD/AM) como Titular da Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 665 de 2014.
Atenciosamente, – Deputado Rogério Rosso, Líder do PSD.
(Será feita a substituição solicitada.)
Of. nº 146/15/PSD
Brasília, 17 de março de 2015
Assunto: substituição de parlamentar do PSD para compor Comissão Mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a substituição da indicação do Deputado Rogério Rosso (PSD/
DF), pelo Deputado Walter Ihoshi (PSD/SP) como Titular da Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 668 de 2015.
Atenciosamente, – Deputado Rogério Rosso, Líder do PSD.
(Será feita a substituição solicitada.)
Of. nº 147/15/PSD
Brasília, 17 de março de 2015
Assunto: substituição de parlamentar do PSD para compor Comissão Mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a substituição da indicação do Deputado Rogério Rosso (PSD/
DF), pelo Deputado Alexandre Serfiotis (PSD/RJ) como Titular da Comissão Mista destinada a emitir parecer
sobre a Medida Provisória nº 661, de 2014.
Atenciosamente, – Deputado Rogério Rosso, Líder do PSD.
(Será feita a substituição solicitada.)
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Of./GAB/I/nº 379
Brasília, 18 de março de 2015
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados Ronaldo Nogueira – PTB e Luiz
Carlos Busato – PTB para integrarem, respectivamente, na qualidade de Titular e de Suplente, a Comissão
Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 670/2015, que “Altera a Lei nº 11.482, de 31-52007, para dispor sobre os valores da tabela mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física; a Lei nº 7.713,
de 22-12-1988; e a Lei nº 9.250, de 26-12-1995.”, em substituição aos Deputados Jovair Arantes – PTB e Josué
Bengtson – PTB.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Leonardo Picciani, Líder do Bloco PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN.
(Serão feitas as substituições solicitadas.)
Of/GAB/I/nº 380
Brasília, 18 de março de 2015
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, indico a Vossa Excelência o nome do Deputado Benito Gama _ PTB para integrar, na qualidade de Suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº
668/2015 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.”, em substituição à Deputada
Jozi Rocha – PTB.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Leonardo Picciani, Líder do Bloco PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN.
(Será feita a substituição solicitada.)
Ofício nº 65 – L – Democratas/15
Brasília, 18 de março de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que integrarei, como Membro Suplente, a Comissão Mista destinada a
emitir parecer à Medida Provisória nº 661, de 3 de dezembro de 2014, que “Autoriza a União a conceder crédito ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e a destinar superávit financeiro
das fontes de recursos existentes no Tesouro Nacional à cobertura de despesas primárias obrigatórias”, em
vaga existente.
Para integrar, como membro Titular, indico o Deputado Pauderney Avelino, em minha substituição.
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas.
(Serão feitas as substituições solicitadas.)
Ofício nº 66-L-Democratas/15
Brasília, 18 de março de 2015
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Pauderney Avelino para integrar, como membro titular, a Comissão Mista destinada a emitir parecer à Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 663,
de 19 de dezembro de 2014, que “Altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009” em minha substituição.
Para integrar, como membro suplente, indico o Deputado Alexandre Leite, em vaga existente.
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas.
(Serão feitas as substituições solicitadas.)
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Ofício nº 67-L-Democratas/15
Brasília, 18 de março de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que integrarei, como membro suplente, a Comissão Mista destinada a
emitir parecer à Medida Provisória nº 664, de 30 de dezembro 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”, em vaga existente.
Para integrar, como membro titular, indico o Deputado Onyx Lorenzoni, em minha substituição.
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas.
(Serão feitas as substituições solicitadas.)
Ofício nº 68-L-Democratas/15
Brasília, 18 de março de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que integrarei, como membro suplente, a Comissão destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 665, de 30 de dezembro 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”, em vaga existente.
Para integrar, como membro titular, indico o Deputado Efraim Filho, em minha substituição.
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas.
(Serão feitas as substituições solicitadas.)
Ofício nº 69-L-Democratas/15
Brasília, 18 de março de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que integrarei, como membro suplente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 668, de 30 de janeiro 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”, em vaga existente.
Para integrar, como membro titular, indico o Deputado Pauderney Avelino, em minha substituição.
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas.
(Será feitas as substituições solicitadas.)
Ofício nº 70– L – Democratas/15
Brasília, 18 de março de 2015
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado José Carlos Aleluia para integrar, como membro Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 670, de 11 de março de 2015, que “Altera a Lei
nº 11.482, de 31 de maio de 2007, para dispor sobre os valores da tabela mensal do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física; a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988; e a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995”, em
substituição ao Deputado Pauderney Avelino.
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas.
(Será feita a substituição solicitada.)
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PROJETOS DE LEI DO SENADO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2015
Determina que as empresas públicas e sociedades de economia mista da Administração Pública Federal indireta sejam administradas por Conselhos de Administração e Diretorias independentes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A indicação dos representantes do Poder Público nos Conselhos de Administração e Diretorias
das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes da Administração Pública Federal Indireta
obedecerá as regras definidas nesta Lei.
Art. 2º A escolha dos integrantes dos Conselhos de Administração e Diretorias mencionados no art. 1º
será efetuada por empresas de seleção e recrutamento profissional com notória especialização na área, de
acordo com os seguintes critérios:
I – formação acadêmica;
II – experiência profissional;
III – conhecimentos técnicos especializados relativos ao cargo a ser preenchido e à área de atuação
da companhia;
IV – reputação ilibada.
Parágrafo único. A empresa de seleção e recrutamento encaminhará o nome do profissional escolhido à
autoridade responsável pela nomeação, que poderá rejeitar a indicação no prazo de três dias, oferecendo razões objetivas para a recusa, que deverão ser levadas em consideração pela empresa em uma nova tentativa
de seleção profissional.
Art. 3º Os estatutos das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes da Administração Federal Indireta serão modificados para atender os requisitos desta Lei no prazo de 180 dias após o início
de sua vigência.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O aparelhamento político das empresas estatais é um flagelo que traz enorme prejuízo às instituições,
como podemos constatar em face do recente escândalo de corrupção envolvendo a Petrobras, maior companhia do país. A indicação por critérios exclusivamente políticos de integrantes de Conselho de Administração
e Diretoria está na raiz dos problemas enfrentados pela empresa.
A indicação política para os Conselhos de Administração e Diretorias das estatais não apenas deixa essas
empresas mais vulneráveis à corrupção sistêmica como também causa grandes entraves à sua gestão, pois os
indicados frequentemente não possuem as habilidades e conhecimentos técnicos e profissionais indispensáveis ao exercício de suas funções. A administração das empresas capturadas pelos interesses políticos fica,
assim, à deriva, e as ações e programas das companhias deixam de corresponder aos anseios da sociedade.
O projeto que ora apresentamos estabelece critérios técnicos e profissionais para a seleção dos representantes do Poder Público nos Conselhos de Administração e Diretorias das empresas públicas e sociedades de
economia mista integrantes da Administração Pública Federal indireta. A escolha desses profissionais passa a ser
efetuada por empresas especializadas na seleção e recrutamento de altos executivos, de acordo com critérios
objetivos, valorizando os conhecimentos e habilidades necessários à função específica a ser preenchida, bem
como à área de atuação da estatal em vista. Trata-se de um modelo já empregado, com sucesso, em países como
a Coreia do Sul, onde a seleção de executivos das empresas estatais fica a cargo de headhunters especializados.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nossos nobres Pares para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Amorim.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 125, DE 2015 – COMPLEMENTARES
Altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, para retirar a incidência, sobre
os serviços de transporte rodoviário de pessoas, do Imposto sobre Operações relativas a Cir-
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culação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
II – prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de bens,
mercadorias ou valores;
...........................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 3º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
X – prestações de serviços de transportes rodoviário interestadual e intermunicipal de pessoas.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do
dia 1º de janeiro subsequente.
Justificação
Este projeto de lei propõe alterar a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para
restabelecer a simetria tributária relativa ao Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e
prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), em particular
quanto às prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas,
bens, mercadorias ou valores.
Em rigorosa síntese, a situação à qual nos referimos é a do passageiro de transporte aéreo, que não é
tributado com o ICMS, enquanto os usuários dos outros modais, terrestre e aquaviário, pagam o imposto, que
vai encarecer o valor de suas passagens entre 8% a 24%, conforme as alíquotas praticadas em cada Estado.
Não defendemos o retorno da tributação do ICMS sobre as passagens aéreas, mas, sim, a isonomia tributária que alcance também os outros citados modais de transportes de passageiros.
Essencialmente, no aspecto instrumental, a alteração que propomos é à redação da Lei Complementar
nº 87, de 1996, para retirar da incidência do ICMS as prestações de serviços de transporte terrestre e aquaviário, interestadual e intermunicipal, de passageiros, estabelecendo a justa isonomia tributária com o setor de
transporte aéreo de passageiros.
A aprovação desta proposição restabelecerá, então, a isonomia de tratamento tributário entre os modais
no transporte interestadual e intermunicipal de passageiros. Isonomia antes existente, mas eliminada a partir
da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que, em 26 de novembro de 2001, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1.600-8/DF, de 2 de maio de 1997,
de autoria da Procuradoria Geral da República (PGR).
A referida ADI propôs que o STF declarasse a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre toda
prestação de serviço de transporte aéreo, ao considerar que navegação aérea estaria excluída da compreensão das expressões “transporte interestadual e intermunicipal” e das implicações das disposições contidas no
artigo 2º, § 1º, inciso II; no artigo 4º, parágrafo único, inciso II; no artigo 11, inciso IV; no artigo 12 inciso X e no
artigo13, inciso VI, todos da Lei Complementar nº 87, de 1996, disposições referentes a identificação de fatos
geradores, bases de cálculos de serviços com origem no exterior.
Contudo, o Tribunal, por maioria de votos, ao julgar parcialmente procedente o pedido formulado na
ADI, declarou a inconstitucionalidade do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte aéreo intermunicipal,
interestadual e internacional, de passageiros e também sobre a prestação do transporte aéreo internacional
de cargas.
É importante observar que, entre as fundamentações para o pedido que fez na ADI 1600, a PGR destaca
que, por força de tratados internacionais, as empresas aéreas estrangeiras, realizando as mesmas prestações de
serviços que empresas brasileiras, encontram-se a salvo de tributações, configurando-se tratamento desigual
entre contribuintes em situação equivalente, o que é expressamente vedado pelo inciso II do artigo 150 da
Constituição Federal, conforme lembra o texto da PGR, que aventa ainda o flagrante prejuízo para as empresas
brasileiras na concorrência com suas similares estrangeiras.
A decisão do STF, de isentar da incidência do ICMS apenas as passagens de transporte aéreo sem estender, ao mesmo tempo, essa isenção para as passagens de transporte rodoviário de passageiros, desconside-
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rou a disposição da Lei Kandir que estabeleceu que o ICMS incide sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores.
Essa assimetria de tratamento motivou a Confederação Nacional de Transportes (CNT) a requerer ao STF
a isonomia de tratamento, rompida com a interpretação assimétrica da Lei Kandir, argumentando a necessidade em estabelecer coerência na tributação incidente sobre serviços de natureza idêntica.
Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão do dia 5 de fevereiro de 2014, julgou improcedente a ADI nº 2.699/DF, ou seja, a ação que a CNT impetrou em 2002, para questionar dispositivos da Lei
Complementar nº 87, de 1996, que tratam da cobrança do ICMS sobre o transporte rodoviário de passageiros.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI nº 1.600, entendeu que a Lei Complementar
nº 87 não se aplica ao transporte aéreo de passageiros, por incompatibilidade com a Constituição Federal de
1988, embora não tenha declarado a inconstitucionalidade de qualquer preceito da referida lei.
O entendimento majoritário dos Ministros foi no sentido de que as regras nela contidas não atendem
aos princípios constitucionais tributários, especialmente o da não-cumulatividade, pois o documento fiscal
(bilhete de passagem) que ampara a operação é sempre emitido em nome da pessoa física ou ao portador,
impossibilitando que a pessoa jurídica contribuinte possa utilizar o crédito na operação seguinte.
Nesse sentido o STF apontou algumas inconsistências, conforme especifico:
i) ausência de forma de a pessoa jurídica adquirente do bilhete de passagem, emitido sempre em
nome de pessoa física, creditar-se do valor do imposto para abatimento futuro;
ii) ausência de possibilidade de adoção da alíquota interestadual, incidindo sempre a alíquota interna;
iii) competência sempre do Estado do embarque, onde iniciado o transporte, para manter todo o
valor do tributo, a despeito da existência de conexões;
iv) falta de possibilidade de identificação do “estabelecimento destinatário do serviço” e de verificação se a prestação iniciada em outro Estado está “vinculada à prestação subsequente”, ou não, para
efeitos de cobrança do imposto e fixação do estabelecimento responsável; e
v) no transporte internacional, (a) há isenção das empresas estrangeiras de transporte aéreo; (b)
não se define se “ato final do transporte iniciado no exterior” é o destino final do passageiro ou seu
primeiro desembarque no Brasil; e (c) não se determina “preço do serviço”.
Nessa quadra, o tributo inviabiliza o princípio da não-cumulatividade, a aplicação de alíquota interestadual como deliberado pelo Senado Federal e não permite a partição na arrecadação pelo Estado de destino do
serviço. Também não há regras para dirimir conflitos de competência entre os Estados federados, o que levou
a Corte Suprema a declarar a inconstitucionalidade da Lei Kandir, sem redução de texto, quando aplicável ao
transporte aéreo.
Com isso, embora a Lei Complementar nº 87, de 1996, contemple no campo de incidência do ICMS o
transporte de pessoas, que, no limite prescrito pelo art. 155, II, da CF inclui também o transporte aéreo de passageiros, os Estados estão impedidos de cobrar o tributo nessas operações, causando tratamento desigual entre
contribuintes de situação equivalente, visto que as operações de transporte rodoviário, aquaviário e ferroviário
de passageiros continuam sendo normalmente tributados, violando a regra isonômica do art. 150, II, da CF.
A situação esdrúxula que se verificou a partir da decisão do STF é que as populações de menor poder
aquisitivo, que se utilizam dos transportes terrestres e aquaviários, interestaduais e intermunicipais de passageiros, estarão subsidiando as pessoas de maior poder aquisitivo, que usam o transporte aéreo.
Considerando apenas os números do transporte rodoviário de passageiros, em razão de sua maior ponderabilidade em relação aos demais modais, excluído o aéreo, temos a seguinte conjuntura, conforme dados
fornecidos por entidade representativa:
(i) são transportados anualmente um bilhão, quinhentos e cinquenta milhões de passageiros, 10%
em viagens interestaduais e 90% nas viagens intermunicipais;
(ii) esses passageiros são onerados por tributos que variam entre 8% e 24% do valor da passagem,
conforme as alíquotas do ICMS de cada Estado de origem da viagem, enquanto os passageiros do
avião são isentos desse tributo;
(iii) cerca de 95% das pessoas que viajam entre as cidades usam o ônibus, isto é, são passageiros do
transporte rodoviário.
A alíquota média nacional do ICMS é de 12%, conforme demonstra estudo de entidade representativa
setorial, a ABRATI. Entretanto, não podemos deixar de lembrar que o cálculo do ICMS se dá “por dentro”; então,
uma incidência de 12% para o ICMS significa, verdadeiramente, que toda a planilha de composição do preço
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da passagem será onerada em 13,64%. Ou seja, o usuário do ônibus paga mais 13, 64% por sua passagem do
que o passageiro do avião.
Não obstante os benefícios já existentes para o setor de transporte aéreo, foram criadas, pelo Governo
Federal, novas e excepcionalíssimas condições de incentivo ao setor, dentro do Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR), conforme o Capítulo VIII, Seção I, arts. 114 a 124, da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015.
Além da isenção do ICMS, a aviação regional receberá ajuda de custo até para pagar tarifas aeroportuárias e parte dos custos de até 60 passageiros por aeronave.
É uma medida de excepcional valor, no sentido de ampliar o acesso da população brasileira ao sistema
aéreo de transporte. Acredito que haverá incentivo a investimentos em novos aeroportos regionais e nos surgimentos de novas companhias aéreas, o que é extremamente salutar à integração do País.
É absolutamente imprescindível incentivar a aviação, em um País continental, com mais de oito milhões
de quilômetros quadrados. Contudo, os outros modais não podem ser sentenciados à inviabilidade.
É certo que temos a obrigação de incentivarmos a expansão das ofertas dos serviços de transporte aéreo. Contudo, por mais desenvolvida que ela esteja não substituirá, à prontidão, a oferta proporcionada pelos
outros modais, notadamente o terrestre e em especial o rodoviário.
Minha proposta é no sentido da isonomia tributária do ICMS, entre os modais terrestres, aquaviários e
aéreo, como mínimo incentivo para a modernização das operações desses serviços, que passariam também a
utilizar tickets eletrônicos, o que permitiria, em razão da equidade fiscal restabelecida, uma futura ampliação
da integração entre esses modais, facilitando a mobilidade do cidadão em seu ir e vir por seu país.
Considero que o imbróglio, que se instalou a partir da diferença nos posicionamentos do STF, com repercussões sociais, é completamente solucionável, com as alterações que estou propondo aqui, à redação da Lei
Complementar nº 87, de 1996, de tal forma que ao retirar a palavra pessoa das disposições do inciso II do art.
2º e ainda explicitar, pela inclusão de um inciso ao art. 3º, que relaciona as operações sobre as quais o ICMS não
incide. O transporte, aéreo, rodoviário, ferroviário e aquaviário, ficariam, todos, sem o ônus do referido imposto, resultando em alívio também para a população de menor poder aquisitivo, pois hoje ainda é um privilégio
comprar passagens aéreas no Brasil.
Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação, e dá outras providências. (LEI KANDIR)
Art. 2° O imposto incide sobre:
II – prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas,
bens, mercadorias ou valores;
Art. 3º O imposto não incide sobre:
I – operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão;
II – operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços; (Vide Lei Complementar nº 102, de 2000) (Vide Lei Complementar nº 102, de 2000)
III – operações interestaduais relativas a energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis
líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização;
IV – operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial;
V – operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de qualquer natureza definido em lei complementar como sujeito
ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei
complementar;
VI – operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento
industrial, comercial ou de outra espécie;
VII – operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do devedor;
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VIII – operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário;
IX – operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras.
Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com
o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:
I – empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;
II – armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 126, DE 2015
Altera Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, para aperfeiçoar o tipo penal de evasão de divisas.
Art. 1º Inclua-se na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, no Capítulo dos Crimes contra o Sistema Financeiro, o seguinte art. 22-A, com a seguinte redação:
Evasão de Divisas
Art. 22-A. Enviar ou fazer sair do País moeda, nacional ou estrangeira, ou qualquer outro meio de pagamento ou instrumento de giro de crédito, ou divisas em desacordo com a legislação aplicável:
Pena – prisão, de três a oito anos, e multa.
§1º. A pena privativa de liberdade será aumenta de 1/3 a 2/3 se o valor dos recursos evadidos do país
sejam superiores, no momento do crime, ao equivalente a 1.000 (um mil) salários mínimos.
§2º. A pena de multa será calculada nos termos previstos na legislação e será, no mínimo, de trinta e, no
máximo, de setecentos e vinte dias-multa.
§3º. A multa pode ser aumentada em até vinte vezes, se o juiz considerar que, em virtude da situação
econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Nos crimes praticados por intermédio de pessoas
jurídicas ou em nome delas, o aumento pode chegar a duzentas vezes.
§4º. Nas mesmas penas incorre quem, por qualquer meio ou forma, depositar, receber ou mantiver, em
seu nome ou de terceiro, pessoa física ou jurídica, depósitos no exterior não declarados ao órgão federal competente em território brasileiro.
§5º. A declaração a que se refere o parágrafo anterior deverá ser feita num prazo máximo de 30 dias da
disponibilidade dos recursos no exterior, mediante procedimentos estipulados pelo órgão federal competente.
§6º. É punido com a pena de 2 a 6 anos de prisão quem efetuar operação de cambio não autorizada com
a finalidade de promover a evasão de dividas, se não praticada conduta mais grave.
§7º. É vedada toda e qualquer forma de benefícios ou vantagens para a repatriação de recursos enviados, depositados, recebidos ou mantidos ilicitamente no exterior se não observadas as mesmas exigências e
critérios de tratamento previstos para quem mantiver recursos em território nacional ou no exterior devidamente declarados.
Art. 2º Revoga-se o art. 22 da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Como preliminar da discussão desse tema, é importante destacar, mesmo sinteticamente, que, como
dizem dois grandes especialistas europeus em crimes financeiros, Miguel Bajo e Silvina Bacigalupo, “son precisamente los delitos económicos cometidos por éstos quienes producen efectos más lesivos por la cuantía de
sus efectos y por el número de personas afectadas, y porque éstas suelen pertencer a clases modestas” (Bajo,
Miguel; Bacigalupo, Silvina. Derecho Penal Económico. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, p. 29).
Sanchís Mir e Garrido Genovês referem que “el delito de cuello blanco puede incidir también de un modo más
directo en la delincuencia común, creando más pobreza, más miseria y más desesperanza” (SanchÍs Mir, José
Ricardo; GARRIDO Genovês, Vicente. Delincuencia de ´Cuello Blanco´. Madrid: Instituto de Estudios de Policia,
1987, p. 78). Reportando-se a Sutherland, consideram ainda que “los delitos de cuello blanco ocasionan más
daños físicos y muertes que los delitos comunes, a pesar del carácter no violento de los primeros” (op. Cit, p.
73-4). Esse dado foi muito bem apreendido por Márcia Dometila ao reconhecer que a criminalidade econômica faz por só aumentar a marginalização social e, em muitos casos, a criminalidade clássica (embora ela exista
não apenas em razão disso – e nem se discute se há uma “ordem” de fatores, é importante que se diga). Des-
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taca ainda que, embora apenas a delinquência tradicional provoque alarme social, é a criminalidade econômica que traz consequências “tão ou mais funestas do que a criminalidade dita sangrenta” (Carvalho, Márcia
Dometila de Lima. Fundamentação Constitucional do Direito Penal. Porto Alegre: SAFE, 1992, p. 92, 98 e 110.
No mesmo sentido, SANCTIS, Fausto Martin de. Punibilidade no Sistema Financeiro Nacional. Campinas: Millennium, 2003, p. 24 e 27).
Assim, não desvinculando-se das premissas necessárias de que os denominados mandados de criminalização, a partir dos valores importantíssimos decorrentes da ordem constitucional, impõem ao Legislador
a obrigação de tratar mais severamente os delitos que causem maiores gravames, especialmente quanto em
voga interesses coletivos, tão esquecidos e não considerados na legislação especial e também no Código Penal. A proposta em tela cinge-se exclusivamente a um dos crimes mais gravosos aos interesses da coletividade,
a evasão de divisas.
Diante de discussões doutrinárias e jurisprudenciais de qual seria o momento e o prazo para a declaração
dos valores mantidos no exterior (decorrentes de envio, recebimento ou depósito diretamente no exterior),
faz-se constar que será de, no máximo, 30 dias do crédito ou recebimento dos valores no exterior.
Explicitando a interpretação atual a respeito da conduta de evasão de divisas, faz-se constar – agora de
forma mais detalhada – que também tipifica o delito de evasão de divisas o recebimento ou o depósito, por
qualquer meio ou forma, de valores no exterior, independentemente da origem (se do Brasil ou diretamente do
exterior para a conta localizada no exterior), hipótese muito recorrente das operações denominadas de “dólar-cabo”, utilizada mediante a intermedição de doleiros, que recebem valores (ilícitos) em espécie no Brasil e fazem
depósitos diretamente de contas suas para as indicadas pelos criminosos também no exterior, ou vice-versa.
Anota-se que, atualmente, é permitido o ingresso e a saída do país com valores equivalentes a R$ 10.000,00
sem qualquer necessidade de declaração (Circular n. 2.677/96 do Banco Central do Brasil). De outro lado, atualmente
não é crime (em face da normatização do Banco Central) a manutenção no exterior de valores não declarados até
o montante de US$100.000,00 (cem mil dólares norte-americanos), conforme a permissão contida nas Circulares
nºs 3.225, de 12-02-2004, 3.278, de 23-02-2005, 3.345, de 16-03-2007, 3.384, de 07-05-2008 e 3.342, de 03-03-2009.
Mantendo a hipótese atualmente vigente da chamada evasão por equiparação (art. 22, caput, Lei 7.492/86),
propõe-se a punição (§ 3º) daquele que, com a finalidade de promover a evasão de divisas (sem a remessa física dos valores), efetuar operação de cambito não autorizada, porém com pena menos grave, de 2 a 6 anos
de prisão. Se houver o efetivo envio dos valores ao exterior ou conduta mais grave, pune-se de forma diversa.
Por fim, estipula-se expressamente a vedação de benefícios ou vantagens de qualquer natureza a eventual repatriação de valores e recursos que tenham sido enviados, depositados, recebidos ou mantidos ilicitamente no exterior se não observadas as mesmas exigências e critérios para quem possuir valores declarados
(no exterior ou em território brasileiro). Evita-se, assim, que, mediante violação da isonomia, se permita que
quem cometa o delito em voga possa “legalizar” os valores mediante benefícios legais diversos àqueles que
possuem os depósitos no exterior ou em território nacional de forma lícita. Além disso, há se destacar a questão
constitucional da moralidade, obrigando (também) o Legislador a adotar condutas que impeçam a concessão
de benefícios espúrios a agentes que tenham cometidos delitos, notadamente os de maior gravidade contra
os interesses da coletividade.
Bom que se registre que a opção por não alterar diretamente a redação do art. 22, da Lei nº 7.492, de
16 de junho de 1986, mas antes realizar a inclusão do art. 22-A deve-se ao fato de que aquele dispositivo está
em vias de ser revogado pelo Novo Código Penal, Projeto de Lei do Senado nº 236/2012, e qualquer alteração
que se desse relativamente àquele dispositivo teria operada a sua perda superveniente de objeto, confirmada
a aprovação do novo código.
Registre-se adicionalmente que, na hipótese de aprovação do chamado novo Código Penal anteriormente à da presente proposição, como é de se esperar, não haverá qualquer prejuízo ao seguimento deste, já que
a sua posterior aprovação implica na revogação tácita do dispositivo pertinente naquele Código, por disposição em sentido diverso acerca do mesmo objeto. Esta é a razão da adoção desta opção redacional, a princípio
exótica no que tange às regras gerais da técnica legislativa.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986
Mensagem de veto
Define os crimes contra o sistema financeiro nacional, e dá outras providências.
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O Presidente Da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou
privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação
ou aplicação de recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia,
emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.
Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira:
I – a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo
de poupança, ou recursos de terceiros;
II – a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas neste artigo, ainda que de forma eventual.
Dos Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional
Art. 2º Imprimir, reproduzir ou, de qualquer modo, fabricar ou pôr em circulação, sem autorização escrita
da sociedade emissora, certificado, cautela ou outro documento representativo de título ou valor mobiliário:
Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem imprime, fabrica, divulga, distribui ou faz distribuir prospecto ou material de propaganda relativo aos papéis referidos neste artigo.
Art. 3º Divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira:
Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Art. 4º Gerir fraudulentamente instituição financeira:
Pena – Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa.
Parágrafo único. Se a gestão é temerária:
Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
Art. 5º Apropriar-se, quaisquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta lei, de dinheiro, título, valor ou
qualquer outro bem móvel de que tem a posse, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena qualquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta lei, que negociar
direito, título ou qualquer outro bem móvel ou imóvel de que tem a posse, sem autorização de quem de direito.
Art. 6º Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a
operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente:
Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Art. 7º Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários:
I – falsos ou falsificados;
II – sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, em condições divergentes das constantes do registro ou irregularmente registrados;
III – sem lastro ou garantia suficientes, nos termos da legislação;
IV – sem autorização prévia da autoridade competente, quando legalmente exigida:
Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
Art. 8º Exigir, em desacordo com a legislação (Vetado), juro, comissão ou qualquer tipo de remuneração
sobre operação de crédito ou de seguro, administração de fundo mútuo ou fiscal ou de consórcio, serviço de
corretagem ou distribuição de títulos ou valores mobiliários:
Pena – Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Art. 9º Fraudar a fiscalização ou o investidor, inserindo ou fazendo inserir, em documento comprobatório de investimento em títulos ou valores mobiliários, declaração falsa ou diversa da que dele deveria constar:
Pena – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 10. Fazer inserir elemento falso ou omitir elemento exigido pela legislação, em demonstrativos contábeis de
instituição financeira, seguradora ou instituição integrante do sistema de distribuição de títulos de valores mobiliários:
Pena – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 11. Manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação:
Pena – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 12. Deixar, o ex-administrador de instituição financeira, de apresentar, ao interventor, liqüidante, ou síndico,
nos prazos e condições estabelecidas em lei as informações, declarações ou documentos de sua responsabilidade:
Pena – Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Art. 13. Desviar (Vetado) bem alcançado pela indisponibilidade legal resultante de intervenção, liqüidação extrajudicial ou falência de instituição financeira.
Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
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Parágrafo único. Na mesma pena incorra o interventor, o liqüidante ou o síndico que se apropriar de bem
abrangido pelo caput deste artigo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio.
Art. 14. Apresentar, em liquidação extrajudicial, ou em falência de instituição financeira, declaração de
crédito ou reclamação falsa, ou juntar a elas título falso ou simulado:
Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre o ex-administrador ou falido que reconhecer, como verdadeiro,
crédito que não o seja.
Art. 15. Manifestar-se falsamente o interventor, o liqüidante ou o síndico, (Vetado) à respeito de assunto
relativo a intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de instituição financeira:
Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
Art. 16. Fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante declaração (Vetado)
falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio:
Pena – Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Art. 17. Tomar ou receber, qualquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta lei, direta ou indiretamente,
empréstimo ou adiantamento, ou deferi-lo a controlador, a administrador, a membro de conselho estatutário, aos
respectivos cônjuges, aos ascendentes ou descendentes, a parentes na linha colateral até o 2º grau, consangüíneos
ou afins, ou a sociedade cujo controle seja por ela exercido, direta ou indiretamente, ou por qualquer dessas pessoas:
Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem:
I – em nome próprio, como controlador ou na condição de administrador da sociedade, conceder ou receber
adiantamento de honorários, remuneração, salário ou qualquer outro pagamento, nas condições referidas neste artigo;
II – de forma disfarçada, promover a distribuição ou receber lucros de instituição financeira.
Art. 18. Violar sigilo de operação ou de serviço prestado por instituição financeira ou integrante do sistema de distribuição de títulos mobiliários de que tenha conhecimento, em razão de ofício:
Pena – Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Art. 19. Obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira:
Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é cometido em detrimento de instituição financeira oficial ou por ela credenciada para o repasse de financiamento.
Art. 20. Aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo:
Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Art. 21. Atribuir-se, ou atribuir a terceiro, falsa identidade, para realização de operação de câmbio:
Pena – Detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, para o mesmo fim, sonega informação que devia prestar
ou presta informação falsa.
Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do País:
Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída
de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente.
Art. 23. Omitir, retardar ou praticar, o funcionário público, contra disposição expressa de lei, ato de ofício
necessário ao regular funcionamento do sistema financeiro nacional, bem como a preservação dos interesses
e valores da ordem econômico-financeira:
Pena – Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Art. 24. (VETADO).
Da Aplicação e do Procedimento Criminal
Art. 25. São penalmente responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e os administradores de instituição financeira, assim considerados os diretores, gerentes (Vetado).
§ 1º Equiparam-se aos administradores de instituição financeira (Vetado) o interventor, o liqüidante ou
o síndico.
§ 2º Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou co-autoria, o co-autor ou partícipe que
através de confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua pena
reduzida de um a dois terços. (Incluído pela Lei nº 9.080, de 19.7.1995)
Art. 26. A ação penal, nos crimes previstos nesta lei, será promovida pelo Ministério Público Federal, perante a Justiça Federal.

24

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2015

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 268 do Código de Processo Penal, aprovado pelo
Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, será admitida a assistência da Comissão de Valores Mobiliários
– CVM, quando o crime tiver sido praticado no âmbito de atividade sujeita à disciplina e à fiscalização dessa
Autarquia, e do Banco Central do Brasil quando, fora daquela hipótese, houver sido cometido na órbita de atividade sujeita à sua disciplina e fiscalização.
Art. 27. Quando a denúncia não for intentada no prazo legal, o ofendido poderá representar ao Procurador-Geral da República, para que este a ofereça, designe outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou
determine o arquivamento das peças de informação recebidas.
Art. 28. Quando, no exercício de suas atribuições legais, o Banco Central do Brasil ou a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, verificar a ocorrência de crime previsto nesta lei, disso deverá informar ao Ministério
Público Federal, enviando-lhe os documentos necessários à comprovação do fato.
Parágrafo único. A conduta de que trata este artigo será observada pelo interventor, liqüidante ou síndico
que, no curso de intervenção, liqüidação extrajudicial ou falência, verificar a ocorrência de crime de que trata esta lei.
Art. 29. O órgão do Ministério Público Federal, sempre que julgar necessário, poderá requisitar, a qualquer
autoridade, informação, documento ou diligência, relativa à prova dos crimes previstos nesta lei.
Parágrafo único O sigilo dos serviços e operações financeiras não pode ser invocado como óbice ao atendimento da requisição prevista no caput deste artigo.
Art. 30. Sem prejuízo do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941, a prisão preventiva do acusado da prática de crime previsto nesta lei poderá
ser decretada em razão da magnitude da lesão causada (Vetado).
Art. 31. Nos crimes previstos nesta lei e punidos com pena de reclusão, o réu não poderá prestar fiança,
nem apelar antes de ser recolhido à prisão, ainda que primário e de bons antecedentes, se estiver configurada
situação que autoriza a prisão preventiva.
Art. 32. (VETADO).
§ 1º (VETADO).
§ 2º (VETADO).
§ 3º (VETADO).
Art. 33. Na fixação da pena de multa relativa aos crimes previstos nesta lei, o limite a que se refere o § 1º
do art. 49 do Código Penal, aprovado pelo Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de.1940, pode ser estendido
até o décuplo, se verificada a situação nele cogitada.
Art. 34. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 35. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1986; 165º da Independência 98º da República. – JOSÉ SARNEY – Paulo Brossard.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.6.1986

(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 127, DE 2015
Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, para
proibir doações de pessoa jurídica à campanha eleitoral de candidato e permitir doações de
pessoa jurídica a campanha eleitoral de um único partido político na mesma circunscrição.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada, a administração financeira de sua campanha, usando recursos repassados pelo comitê, inclusive
os relativos à cota do Fundo Partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas, na forma
estabelecida nesta Lei.” (NR)
“Art. 24. É vedado a partido receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em
dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
...........................................................................................................................................................................................” (NR)

Março de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

25

“Art. 24-A. É vedado a candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável
em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de pessoa jurídica
de direito público, interno ou externo, ou de direito privado.
Parágrafo único. A vedação a que se refere o caput não se aplica aos recursos do Fundo Partidário e ao
acesso gratuito ao rádio e à televisão, conforme previsto no art. 17, § 3º, da Constituição Federal.” (NR)
“Art. 81. Pessoas jurídicas poderão realizar doações de campanha eleitoral a partidos políticos, a partir do registro dos comitês financeiros dos partidos ou coligações.
....................................................................................................................................................................................................
§ 5º Ficam vedadas as doações de pessoa jurídica:
I – a candidato;
II – a mais de um partido político na mesma circunscrição eleitoral.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, não se aplicando às eleições que ocorrerem
até um ano de sua vigência.
Justificação
O presente projeto de lei pretende contribuir para o aperfeiçoamento de nosso regime de financiamento
de campanhas eleitorais por meio da introdução de duas regras na legislação eleitoral e partidária: proibição
de doações de campanha de pessoas jurídicas a candidatos a cargo eletivo e limitação das doações de pessoas
jurídicas a apenas a um partido político na mesma circunscrição.
Muito embora tenha sido aventada acerca do financiamento público de campanhas, acreditamos que
as doações de pessoas físicas para campanhas eleitorais de candidatos devem ser mantidas, porquanto configuram meio fundamental para que o cidadão participe dos rumos do processo democrático, à medida que
lhe é oferecida a opção de contribuir, inclusive por meio de doação de recursos próprios, para a eleição dos
candidatos e agremiações partidárias que comungam dos mesmos princípios e posições ideológicas ou que
defendem propostas que o eleitor acredita serem as mais adequadas para a solução dos problemas existentes.
A lisura do processo eleitoral requer ainda o fim das doações diretas a candidatos por parte de pessoas
jurídicas, uma vez que grandes grupos econômicos atualmente vêm destinando quantias vultosas a determinadas campanhas eleitorais, em prol de interesses próprios, tornando inúmeros detentores de mandato eletivo vulneráveis às suas pressões.
Por esta razão, não apenas passamos a proibir doações de pessoas jurídicas diretamente a candidatos,
evitando que certo candidato fique diretamente vinculado à determinada empresa ou grupo econômico, como
também proibimos prática comum nos dias atuais, que é a doação de pessoa jurídica a partidos diversos, realizada no intuito de tentar interferir diretamente no processo político, independentemente do partido que
tenha obtido êxito nas eleições.
Em face do exposto, solicitamos o apoio das Senhoras e Senhores Senadores para aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece normas para as eleições.
Art. 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada, a
administração financeira de sua campanha, usando recursos repassados pelo comitê, inclusive os relativos à cota
do Fundo Partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas ou jurídicas, na forma estabelecida nesta Lei.
Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I – entidade ou governo estrangeiro;
II – órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes
do Poder Público;
III – concessionário ou permissionário de serviço público;
IV – entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em
virtude de disposição legal;
V – entidade de utilidade pública;
VI – entidade de classe ou sindical;
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VII – pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior.
VIII – entidades beneficentes e religiosas; (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
IX – entidades esportivas que recebam recursos públicos; (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
IX – entidades esportivas; (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
X – organizações não-governamentais que recebam recursos públicos; (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
XI – organizações da sociedade civil de interesse público. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
Parágrafo único. Não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados
não sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos, desde que não estejam sendo beneficiadas
com recursos públicos, observado o disposto no art. 81. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 81. As doações e contribuições de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais poderão ser feitas a
partir do registro dos comitês financeiros dos partidos ou coligações.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição.
§ 2º A doação de quantia acima do limite fixado neste artigo sujeita a pessoa jurídica ao pagamento de
multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso.
§ 3º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica que ultrapassar o limite fixado no §
1º estará sujeita à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder Público pelo
período de cinco anos, por determinação da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada ampla defesa.
§ 4o As representações propostas objetivando a aplicação das sanções previstas nos §§ 2o e 3o observarão o rito previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, e o prazo de recurso contra as
decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento
no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 128, DE 2015
Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
para diminuir o custo das campanhas e reduzir o período das campanhas eleitorais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 37. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 7º A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário a que se refere o caput
não será executada durante o segundo semestre do ano em que se realizarem as eleições.
§ 8º Os gastos com passagens aéreas efetuados pelo partido político serão comprovados mediante
a apresentação da fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, sendo vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim.” (NR)
Art. 2º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 7º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3o As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária, na condição acima estabelecida, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo de 20 (vinte) dias após a data
limite para o registro de candidatos.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
“Art. 8o A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas
no período de 5 a 22 de julho do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata
em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em 24 (vinte e quatro) horas em qualquer
meio de comunicação.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
“Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as
dezenove horas do dia 27 de julho do ano em que se realizarem as eleições.
....................................................................................................................................................................................................
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§ 9o A Justiça Eleitoral enviará aos partidos políticos, na respectiva circunscrição, até o dia 2 de julho
do ano da eleição, a relação de todos os devedores de multa eleitoral, a qual embasará a expedição
das certidões de quitação eleitoral.
...........................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 16. Até 30 (trinta) dias antes da data das eleições, os Tribunais Regionais Eleitorais enviarão ao
Tribunal Superior Eleitoral, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, da qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo
e ao cargo a que concorrem.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
“Art. 17-A. A cada eleição caberá à lei, observadas as peculiaridades locais, fixar até o dia 2 de julho
de cada ano eleitoral o limite dos gastos de campanha para os cargos em disputa; não sendo editada lei até a data estabelecida, caberá a cada partido político fixar o limite de gastos, comunicando
à Justiça Eleitoral, que dará a essas informações ampla publicidade.” (NR)
“Art. 24. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas e as associações
sem fins lucrativos cujos cooperados ou associados não sejam concessionários ou permissionários
de serviços públicos nem beneficiados com recursos públicos, observado o disposto no art. 81.” (NR)
“Art. 28. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante a campanha eleitoral,
a divulgar, pela rede mundial de computadores (internet), nos dias 20 de agosto a 20 de setembro,
relatório discriminando os recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro que tenham recebido
para financiamento da campanha eleitoral e os gastos que realizarem, em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim, exigindo-se a indicação dos nomes dos doadores e os respectivos valores
doados somente na prestação de contas final de que tratam os incisos III e IV do art. 29 desta Lei.
§ 5º Os gastos com passagens aéreas efetuados pelas campanhas eleitorais serão comprovados
mediante a apresentação da fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso,
sendo vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
“Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após a data limite para o registro de candidatos.
....................................................................................................................................................................................................
§ 2º No período de que trata o caput, não será veiculada a propaganda partidária gratuita prevista
em lei nem permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
“Art. 37. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 2º Em bens particulares, é proibida a veiculação de propaganda eleitoral por meio da fixação de
faixas, placas, cartazes, bandeiras, pinturas ou inscrições, aposição de cavaletes e bonecos, exceto na
forma do disposto no § 3º do art. 38 desta Lei, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas no § 1º.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
“Art. 45. A partir de 23 de julho do ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua
programação normal e noticiário:
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
“Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no
art. 57 reservarão, nos trinta dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
“Art. 52. A partir do dia 2 de julho do ano da eleição, a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a
representação das emissoras de televisão para elaborarem plano de mídia, nos termos do artigo
anterior, para o uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito, garantida a todos
participação nos horários de maior e menor audiência.” (NR)
“Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta Lei, após a data limite
para o registro de candidatos.” (NR)
“Art. 77. É proibido a qualquer candidato, depois de solicitado o registro de sua candidatura, comparecer a inaugurações de obras públicas.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
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“Art. 93-A. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no período compreendido entre 1o de março e 22 de
julho dos anos eleitorais, em tempo igual ao disposto no art. 93 desta Lei, poderá promover propaganda institucional, em rádio e televisão, destinada a incentivar a igualdade de gênero e a participação feminina na política.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O presente projeto pretende, em primeiro lugar, retomar uma série de medidas aprovadas pelo Congresso Nacional na chamada minirreforma eleitoral (PLS 441/2012, no Senado; PL 6.397/2013, na Câmara), cujo
objetivo era a redução dos custos das campanhas eleitorais. Alguns dos dispositivos foram vetados pelo Poder
Executivo, mas merecem, a nosso ver, nova análise e deliberação pelo Legislativo.
Além disso, o projeto reduz o período das campanhas eleitorais, o que também contribuirá certamente
para a diminuição dos gastos com as campanhas eleitorais. O período sugerido parece-nos o tempo suficiente
para que os partidos e os candidatos veiculem suas propostas, de forma a possibilitar a escolha consciente dos
eleitores. Com isso, formulamos também alterações no calendário eleitoral.
Contamos com o apoio dos parlamentares para a aprovação desta proposição.
Sala de Sessões, – Senador Romero Jucá.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995.
Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal.
Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis ás penas da lei. (Redação dada pela Lei nº 9.693, de 1998)
§ 1º. A Justiça Eleitoral pode determinar diligências necessárias à complementação de informações ou
ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos órgãos de direção partidária ou de candidatos.
(Parágrafo renumerado pela Lei nº 9.693, de 1998)
§ 2º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela
irregularidade. (Incluído pela Lei nº 9.693, de 1998)
§ 3o A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou
parcial da prestação de contas de partido, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período
de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, da importância apontada
como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada,
pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4o Da decisão que desaprovar total ou parcialmente a prestação de contas dos órgãos partidários caberá recurso para os Tribunais Regionais Eleitorais ou para o Tribunal Superior Eleitoral, conforme o caso, o qual
deverá ser recebido com efeito suspensivo. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 5o As prestações de contas desaprovadas pelos Tribunais Regionais e pelo Tribunal Superior poderão
ser revistas para fins de aplicação proporcional da sanção aplicada, mediante requerimento ofertado nos autos
da prestação de contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 6o O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional. (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
§ 7o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 8o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece normas para as eleições.
Art. 7º As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão
estabelecidas no estatuto do partido, observadas as disposições desta Lei.
§ 1º Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as normas
a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da União até cento e oitenta dias antes das eleições.
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§ 2º Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre coligações, às diretrizes
legitimamente estabelecidas pela convenção nacional, os órgãos superiores do partido poderão, nos termos
do respectivo estatuto, anular a deliberação e os atos dela decorrentes.
§ 2o Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre coligações, às diretrizes
legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse
órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária, na condição acima
estabelecida, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo de 30 (trinta) dias após a data limite para o
registro de candidatos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 8o A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no
período de 12 a 30 de junho do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro
aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em 24 (vinte e quatro)
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições.
§ 9o A Justiça Eleitoral enviará aos partidos políticos, na respectiva circunscrição, até o dia 5 de junho do
ano da eleição, a relação de todos os devedores de multa eleitoral, a qual embasará a expedição das certidões
de quitação eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 16. Até quarenta e cinco dias antes da data das eleições, os Tribunais Regionais Eleitorais enviarão ao
Tribunal Superior Eleitoral, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos candidatos às eleições
majoritárias e proporcionais, da qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao cargo a que concorrem.
Art. 17-A. A cada eleição caberá à lei, observadas as peculiaridades locais, fixar até o dia 10 de junho de
cada ano eleitoral o limite dos gastos de campanha para os cargos em disputa; não sendo editada lei até a data
estabelecida, caberá a cada partido político fixar o limite de gastos, comunicando à Justiça Eleitoral, que dará
a essas informações ampla publicidade. (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou
Parágrafo único. Não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados
não sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos, desde que não estejam sendo beneficiadas
com recursos públicos, observado o disposto no art. 81. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 28. A prestação de contas será feita:
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante a campanha eleitoral, a
divulgar, pela rede mundial de computadores (internet), nos dias 8 de agosto e 8 de setembro, relatório discriminando os recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento da
campanha eleitoral e os gastos que realizarem, em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim, exigindo-se
a indicação dos nomes dos doadores e os respectivos valores doados somente na prestação de contas final de
que tratam os incisos III e IV do art. 29 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 5o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julho do ano da eleição.
§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha pelo
partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor.
§ 2º No segundo semestre do ano da eleição, não será veiculada a propaganda partidária gratuita prevista em lei nem permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam, e
nos de uso comum, inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas, cavaletes e assemelhados.
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2o Em bens particulares, independe de obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral por meio da fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições, desde que não excedam a 4m² (quatro metros quadrados) e que não contrariem a legislação eleitoral,
sujeitando-se o infrator às penalidades previstas no § 1o. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 45. A partir de 1º de julho do ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e noticiário:
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Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no art.
57 reservarão, nos quarenta e cinco dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação,
em rede, da propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo.
Art. 52. A partir do dia 8 de julho do ano da eleição, a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a representação das emissoras de televisão para elaborarem plano de mídia, nos termos do artigo anterior, para o
uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito, garantida a todos participação nos horários
de maior e menor audiência.
Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta Lei, após o dia 5 de julho do
ano da eleição. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 93-A. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no período compreendido entre 1o de março e 30 de junho
dos anos eleitorais, em tempo igual ao disposto no art. 93 desta Lei, poderá promover propaganda institucional, em rádio e televisão, destinada a incentivar a igualdade de gênero e a participação feminina na política.
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa.)
PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
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ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista o arquivamento, nos termos do art. 332 do Regimento Interno, e do Ato da Mesa nº 2,
de 2014, do Projeto de Lei do Senado nº 224, de 2007; o Projeto de Lei do Senado nº 366, de 2008, continua
tramitando e, uma vez que já se encontra instruído pela CMA, retorna à CCJ, em decisão terminativa.
OFÍCIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 11, de 2015, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei do Senado nº 292, de 2013, sancionado
e convertido na Lei nº 13.104, de 2015.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 11/2015/PS-GSE
Brasília, 18 de março de 2015
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, que o Projeto de Lei nº 8.305, de 2014, do Senado
Federal (PLS nº 292, de 2013, nessa Casa), que “Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art.
1º da Lei nº 8.702, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos”, foi sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta da República e convertido na Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da
Mensagem e do texto da Lei em que se converteu a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Temos a lista de oradores inscritos, e
eu vou-me inscrever para uma comunicação inadiável. Obviamente, temos aqui o Senador Marcelo Crivella,
nosso Ministro, que está inscrito pela Liderança do PRB, e a Senadora Ana Amélia. Eu me inscrevo, também,
para uma comunicação inadiável.
Como estabelece o Regimento, vou chamar o primeiro orador, vou chamar a Senadora Vanessa Grazziotin para fazer uso da tribuna. Eu, daqui a pouco, também vou fazer uso da tribuna, e, em seguida, num entendimento, sem prejuízo da minha inscrição e da Senadora Ana Amélia, chamarei o Líder Marcelo Crivella, para
ele possa fazer uso da palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem. Estava sentindo falta de
V. Exª, Senador, e estranhando a presença do Senador Walter Pinheiro. Numa hora dessas, ele está almoçando,
conversando, como sempre faz. Mas o Senador Paim e eu, aqui, às duas horas da tarde, às vezes sem almoçar,
não é, Paim?
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu estava no
Supremo Tribunal Federal, Sr. Presidente, e como é um fato inédito – aquele olhar, que eu chamo, para o andar
de baixo –, eu me permito, Senadora Vanessa, só fazer este registro.
Estive agora no Supremo Tribunal Federal, onde o Ministro Ricardo Lewandowski assinou projeto de resolução de sua autoria instituindo o sistema de cotas raciais nos concursos públicos do Supremo Tribunal Federal
e do Conselho Nacional de Justiça. Uma audiência muito concorrida. Estavam lá dezenas de líderes brancos e
negros de todo o País, que acreditam numa política de igualdade.
Sigo o exemplo da Senadora Vanessa e bato palmas para o Supremo Tribunal Federal por essa decisão
histórica. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Todos nós devemos essa homenagem
ao Presidente do Supremo, Ministro Ricardo Lewandowski, que está de parabéns. Sem alarde, sem espetáculo,
faz a introdução, na mais Alta Corte de Justiça do País, de um instrumento que não existia, que são as cotas
para aqueles que queiram entrar em concurso, fazer parte do Judiciário. Isso é muito importante para todos,
para que o Brasil seja sempre e cada vez mais igual.
Senadora Vanessa, V. Exª tem a palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
Antes de iniciar a abordagem do assunto que me traz à tribuna, Senador Paim, quero cumprimentá-lo e
cumprimentar, sobretudo, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, autoridade máxima da Justiça brasileira,
Ministro Lewandowski, por essa importante decisão.
Gostaria de registrar que, na última sexta-feira, estando eu em Minas Gerais, fui convidada pelo Presidente do Tribunal Militar para participar de uma solenidade que homenageou o Presidente Lewandowski. Claro, lá
estive também para homenageá-lo e percebo a cada dia, com as ações do Presidente do Supremo, que a homenagem que ele recebeu em Minas Gerais e tantas outras pelo Brasil afora são homenagens extremamente
merecidas, pela forma como ele vem agindo. É algo fenomenal, Senador Paim.
Talvez muitos e muitas não se deem conta da dimensão desse ato assinado no dia de hoje, mas aqueles
milhares de pessoas, homens e mulheres, que têm uma condição social inferior e que são negros, sabem das
dificuldades para ingressar na carreira jurídica, para ingressar no serviço público. Então, ele merece, sim, suas
homenagens e as nossas homenagens também, Senador Paim.
Sr. Presidente, quero, neste momento, relatar aqui um pouco sobre a solenidade ocorrida pela manhã
no Palácio do Planalto.
Participei da solenidade do ato no Palácio do Planalto, coordenado pela Presidenta Dilma, onde foram
anunciadas inúmeras medidas de combate à corrupção. Não é a primeira vez que o Brasil, o Poder Executivo e
o Parlamento se envolvem no debate e na aprovação de matérias que falem diretamente com as necessárias
ações de combate à corrupção em nosso País.
Lembro que, nas manifestações de 2013, que também foram significativas, gigantescas, a Presidenta
Dilma também encaminhou para cá inúmeras mensagens com projetos de lei e, na sua grande maioria, o Senado Federal aprovou. Agora, é óbvio que a legislação brasileira não é uma legislação pronta e acabada. É no
dia a dia da aplicação das leis que vão aparecendo as necessidades, ou de aprofundamento ou de mudanças
de qualquer tópico.
Então, foi uma solenidade importante, presentes lá, eu aqui destaco, representantes dos Advogados do
Brasil, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), direção nacional, todas as seccionais estaduais, a representação
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do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, além de
muitos Parlamentares e representantes da sociedade civil.
O Ministro José Eduardo Cardozo, da Justiça, relatou de forma detalhada as medidas que estavam sendo assinadas pela Presidenta da República. Eu aqui vou me referindo a cada uma delas. Na sequência, falou a
Presidenta Dilma.
De todo o seu pronunciamento, Sr. Presidente, gostaria aqui de destacar, de repetir uma parte da fala da
Presidenta que me chamou muito a atenção e me tocou profundamente. Foi quando a Presidenta disse que
a luta de combate à corrupção é coerente com a sua própria história. Ou seja, a história de vida da Presidenta
Dilma mantém uma coerência profunda com a luta de combate à corrupção. Eu repito isso aqui: a história de
vida da Presidenta Dilma mantém coerência com a sua luta de combate à corrupção.
Eu digo isso, Sr. Presidente, porque imagino sempre, levei muito em consideração e creio que grande
parte das pessoas levam isso em consideração, de que as manifestações, os pronunciamentos, o discursos são
muito importantes. Agora, muito mais importante que qualquer pronunciamento, que qualquer discurso é o
vínculo daquele conteúdo do pronunciamento e a coerência do conteúdo daquele pronunciamento com a
prática de vida de cada um.
É muito fácil para quem quer que seja, uma mulher, um homem, um jovem, um trabalhador mais experiente, pegar um microfone e fazer apologia ao combate à corrupção. Mas é importante que quem faça isso
mantenha uma vida ilibada, uma história que condiga com aquilo que está dizendo.
Creio que quando se analisa que vivemos uma crise que é econômica, que é política e que é ética no
Brasil, de fato nós vivemos isso tudo. Então é preciso que, neste momento, nós tenhamos a capacidade de nos
unirmos para promover o efetivo combate a tudo isso de errado que vem acontecendo no Brasil.
A manifestação de hoje, Sr. Presidente, tem como objetivo o anúncio de medidas, e não são todas elas
medidas de iniciativa do Poder Executivo. Algumas questões lá levantadas e que fazem parte dessas medidas
de combate à corrupção são matérias que já tramitam há muito tempo aqui, no Congresso Nacional, e que estão sendo abraçadas agora pelo Poder Executivo, que chama o Congresso brasileiro, que chama a sociedade
brasileira a abraçar também essas medidas.
Eu, Sr. Presidente, quero falar do que foi colocado como prioridade, com o que tenho plena concordância. Por exemplo, a necessidade da tipificação do caixa dois, com a criminalização do caixa dois e com a criminalização da lavagem eleitoral. O que significa isso? A criminalização do caixa dois prevê tornar crime o ato
de fraudar a fiscalização eleitoral, inserindo elementos falsos ou omitindo informações com o fim de ocultar a
origem, o destino ou a aplicação de bens, valores ou serviços da prestação de contas de partido político ou de
campanha eleitoral, prevendo uma pena de três a seis anos.
A criminalização da lavagem eleitoral significa criminalizar a ocultação ou dissimulação, para fins eleitorais, da natureza, origem, localização da propriedade de bens e direitos ou valores provenientes direta ou
indiretamente de fontes de recursos vedadas pela legislação eleitoral. Pena de três a dez anos.
Extensão, também, da punição aos doadores – inclusive, responsáveis por doações de pessoas jurídicas
e aos partidos –, uma multa que deverá ser aplicada e que deva ir de 5 a 10 vezes sobre o valor doado e não
declarado, proporcional aos crimes praticados por pessoa física, jurídica ou partido que se aproveitar das condutas ilícitas.
Sr. Presidente, essas são medidas que serão debatidas através de projetos de lei. Não foi debatido esse
mérito lá, tampouco pela Presidenta, muito menos pelo Ministro José Eduardo Cardozo, mas eu creio que essas medidas são importantes e necessárias, porque caixa dois, infelizmente, haverá sempre, independente do
modelo de financiamento eleitoral no País ou político partidário.
Mas, quanto mais rígido for e mais duras as regras de financiamento, mais fácil de se detectar o caixa
dois, e, portanto, é muito importante que haja uma lei também que puna o caixa dois e a lavagem de dinheiro
através de recursos aplicados em campanhas eleitorais.
Então, eu creio que nós, do Parlamento brasileiro, precisamos adicionar outras medidas a essa. Aliás, iniciamos o debate no dia de ontem e espero, sinceramente, Senadores, que nós possamos votar no dia de hoje,
iniciar pelo menos a votação. Refiro-me aqui ao financiamento de campanha. No mínimo, são dois projetos que
estão pautados para o Plenário: um, relatado pelo Senador Requião, de minha autoria, em que ele apresentou
substitutivo e que proíbe o financiamento empresarial de campanha; e o outro, que prevê...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – ... o financiamento público exclusivo de campanha.
Então, creio que nós precisamos analisar e votar estas matérias.
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Mas, dando sequência aqui às medidas anunciadas no dia de hoje, uma medida que vai no sentido de
promover ações de extinção de domínio ou perda de propriedade ou posse de bens. Essa matéria deverá ser
discutida através de uma emenda constitucional e de um projeto de lei. Está sendo apresentada uma proposta
de emenda constitucional que viabilize o confisco de bens que sejam fruto de proveito de atividade criminosa,
improbidade e enriquecimento ilícito.
Ou seja, Sr. Presidente, a legitimidade para propor isso seria do Ministério Público, AGU e procuradorias.
É fundamental, então, que aquele que se utiliza ilegal e indevidamente de recursos oriundos...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – ... nesse período que V.
Exª me concede, e que agradeço, Senador.
(...) permite que haja a perda e o confisco de uma forma mais fácil do que determina a legislação hoje,
porque a burocracia é tão forte, é tão grande, que dificilmente alguém tem os seus bens confiscados, mesmo
que comprovada a prática da corrupção e a forma ilegal com que adquiriu esses referidos bens.
Também deverá ser apresentado um projeto de lei que permita a ação civil pública para a extinção do
domínio, ou seja, a perda civil dos direitos. Há um projeto, o Projeto de Lei nº 2.092, de 2011, que está tramitando já no Congresso Nacional, e há um pedido de urgência para que esse projeto, que trata também da alienação antecipada de bens apreendidos, possa tramitar com maior agilidade, para que possamos chegar a um
bom termo.
Outro projeto importante é o que exige ficha limpa para todos os servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Esse é um projeto importante. E, falando nisso, Sr. Presidente, eu quero relatar, e não é
apenas eu, há inúmeros Senadores, Senadoras, Deputados e Deputadas que já têm projetos de lei nesse sentido. O Congresso Nacional mesmo aprovou – o Congresso não. O Senado Federal aprovou, no ano passado,
um projeto de lei que trata de ficha limpa para todos os servidores federais. Eu apresentei, Sr. Presidente, em
27 de março de 2012, uma Proposta de Emenda à Constituição que também trata de ficha limpa, prevendo
que a ficha limpa seja aplicada para todos os cargos e funções públicas...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – ... todos, em todos os níveis. E por que uma Proposta de Emenda à Constituição? Porque, para que possamos alcançar para além do
Poder Público Federal, ou seja, alcançar os Municípios e os Estados, nós precisamos ter essa previsão na Constituição brasileira. Então, está aqui, à disposição do Parlamento brasileiro, mais uma contribuição, um projeto
que deve ser analisado.
Por fim, Sr. Presidente, são muitos os projetos, e eu creio que, a partir de agora, a regulamentação... Antes
de eu concluir, quero falar aqui do Projeto nº 5.586, que é do Poder Executivo, que tem como objetivo a regulamentação da Lei Anticorrupção, que também foi feita, parte dela, através de decreto.
Nós sabemos que essas medidas não representam o todo das respostas que nós estamos sendo chamados a dar, e nós temos de dar essas respostas, Sr. Presidente, porque a insatisfação da população brasileira,
muito longe de alcançar somente o Poder Executivo ou membros do Poder Executivo, muito longe de alcançar
aquelas pessoas que já, comprovadamente, praticaram atos contra o patrimônio público, sobretudo contra a
Petrobras, a insatisfação popular chega a esta Casa, Sr. Presidente, chega ao Parlamento brasileiro, que atinge
os piores índices de aceitação e aprovação popular. E nós temos de ter humildade, temos de ter maturidade e
humildade suficientes para entender que o Parlamento é algo muito maior que cada um de nós.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Cada um de nós que está
aqui tem a responsabilidade sobre o Parlamento, Sr. Presidente, que, sem dúvida nenhuma, é parte indissociável
da democracia brasileira. Portanto, um Parlamento forte, um Parlamento respeitado significa uma democracia
forte e uma democracia respeitada.
O Poder Executivo é chamado pela população brasileira, mas nós, também, do Poder Legislativo, somos
chamados para mudar muita coisa que está errada. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, com a unidade
da população, daqueles que querem o bem de nossa gente, nós conseguiremos promover essas mudanças.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senadora Vanessa Grazziotin.
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Peço desculpas ao Senador Crivella, mas a Senadora Ana Amélia acaba de chegar e está inscrita para
uma comunicação inadiável.
Eu convido a Senadora Ana Amélia, conforme estabelece o Regimento da Casa, para fazer uso da tribuna.
Em seguida, vamos ao Senador Eduardo Amorim, que já está aqui do lado, e, aí sim, o Senador Marcelo Crivella
falará pela Liderança do PRB.
V. Exª, Senadora Ana Amélia, tem a palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Presidente Jorge Viana.
Obrigada, Senador Crivella, pela compreensão – nossa agenda é corrida. Eu queria agradecer também
os nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado.
Nós tivemos hoje o impacto das medidas que o Governo toma para o combate à corrupção e, ao mesmo
tempo, a informação a respeito da avaliação da Presidente da República. E não nos consola o fato de que estamos, do ponto de vista da avaliação da sociedade brasileira, abaixo da avaliação negativa do Poder Executivo.
O Legislativo está com uma avaliação negativa superior àquela registrada pelo Poder Executivo, depois das
manifestações de domingo, quando milhares de brasileiros e de brasileiras foram às ruas, de alguma maneira,
manifestar sua insatisfação pela situação que estamos vivendo no País, um pouco pela falta de perspectiva,
pelo problema do desemprego.
Sou do Rio Grande do Sul. Em seu polo naval, um dos projetos mais importantes, houve uma redução, há
apenas 20% da capacidade dos trabalhadores daquele grande e ambicioso projeto, tudo por conta do envolvimento da Petrobras, que é o eixo e a mola da construção das plataformas marítimas lá em Rio Grande, uma
situação social gravíssima, aguda. Tudo isso se reflete, meus caros Senadores, na avaliação de desempenho do
Governo da Presidente Dilma Rousseff – e claro que também, hoje, no caso da pesquisa.
Normalmente, aqui, as pessoas que defendem o Governo o fazem com legitimidade, mas é bom alertar. ´
Sempre se fala aqui que as manifestações de domingo eram dos que não votaram na Presidente, eram
dos ricos contra os pobres, eram dos eleitores do candidato derrotado, era uma campanha do terceiro turno.
Nada disso. Essa pesquisa mostra claramente que mesmo as pessoas com salário de um a cinco salários mínimos
também estão com um índice de rejeição, índice negativo de avaliação do Governo, elevado. Então, não é uma
questão de classe, de ricos e pobres, de Avenida Paulista contra a periferia, não é isso, é uma percepção clara.
E tenho dito aqui, como Senadora independente e meu Partido está na Base do Governo: está na mão
da Presidente a capacidade e o poder de fazer.
Hoje ela tomou a iniciativa de criminalizar o caixa dois, e isso vale para a campanha eleitoral e para as
outras questões, mas, sobretudo, para o âmbito político: a aplicação da Lei da Ficha Limpa para todos os cargos
de confiança no âmbito federal. Nós já deveríamos ter feito isso há dez anos – há dez anos.
Essas medidas são importantes? São. Não vamos agora dizer que está tudo errado, não é assim. Está certo. Fez. É preferível fazer tarde a não fazer nunca – antes tarde do que nunca, é o ditado popular. Mas isso tudo
poderia ter aliviado muito do que estamos vendo agora em relação à maior estatal brasileira, se ela tivesse tomado essas medidas há mais tempo.
E são exatamente essas as questões que a própria sociedade cobra e quer saber por que não foi feito
isso antes.
Essa avaliação da Presidente leva também a uma posição nossa aqui.
A avaliação negativa da Presidente, segundo a pesquisa Datafolha, foi feita entre segunda-feira e terça-feira: sessenta e dois por cento dos brasileiros classificam a gestão da Presidente como ruim ou péssima. Há
22 anos, quando o Senador Fernando Collor estava prestes a deixar o poder por um impeachment, a reprovação do governo era de 68%.
Com indicadores de expectativa econômica batendo recordes negativos, a reprovação da Presidente da
República subiu 18 pontos desde fevereiro. A pesquisa foi feita com 2.842 eleitores, logo após as manifestações
de domingo nos atos contra o Governo, que levaram milhares às ruas.
Conforme a série do Datafolha, é a primeira vez que a Presidente da República enfrenta insatisfação da
maioria da população em relação ao seu governo – da maioria –, inclusive daqueles que nela votaram nas eleições do ano passado.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – No sentido oposto, a taxa de aprovação chegou
ao ponto mais baixo desde o início de seu primeiro mandato. Os que julgam sua gestão como boa ou ótima
somam 13%, sugestivamente 13% – todos sabem o significado desse número para o partido da Presidente.
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Então, é preciso que a gente tenha a noção exata do que está acontecendo e não imaginar que não somos diferentes e não precisamos também mudar o curso.
Ontem, na aprovação do Orçamento da União para 2015, aprovamos um acréscimo milionário para os
partidos políticos, bilionário para os partidos políticos, com o argumento de que houve um aumento do número de partidos e que teria que repartir o dinheiro público, dinheiro do povo.
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Já estou terminando, Presidente. (Fora do microfone.)
Então, quando a população nos avalia negativamente, ela olha também que, se falta dinheiro para a
saúde, nós estamos jogando dinheiro para os partidos políticos.
A democracia não tem preço. Os partidos precisam ser fortalecidos. Mas esta é a hora de se fazer isto?
Esta é a hora de pegar o dinheiro que está faltando? Estamos vivendo uma crise econômica sem precedentes.
A Presidente pede sacrifício dos trabalhadores, reduz direitos trabalhistas, pede aumento dos impostos, já estão sugerindo a volta da CPMF, e nós aumentamos R$570 milhões para reforçar o caixa dos partidos! Isso é o
que se chama de insensibilidade para o que as ruas fizeram no domingo.
E aí esta Casa e a outra Casa legislativa podem pagar um preço mais caro ainda. Podemos baixar muito
mais do que os 9%.
Há pouco, a Senadora Vanessa falou aqui que nós precisamos ter humildade. E nós precisamos ter não
só humildade. Precisamos ter responsabilidade com o que as ruas estão nos dizendo. E se não tivermos essa
compreensão e essa sensibilidade, teremos de pagar um preço muito caro por essa desatenção com o que as
ruas estão clamando.
Então, chamo atenção para isso. Absolutamente, não menosprezo a iniciativa das medidas tomadas pelo
Governo em relação ao combate à corrupção. Apenas digo que nós poderíamos ter iniciado esse processo antes. Mas é melhor tarde do que nunca! Estou aqui para ajudar a votar as matérias, mas não para aumentar a
carga tributária, porque a sociedade e o setor produtivo não aguentam mais.
O que o Governo precisa fazer, repito, é tão somente um esforço muito grande para reduzir os seus gastos
excessivos: trinta e nove ministérios, eles podem ser reduzidos para 20 ministérios; cartão corporativo, cargos
comissionados, diárias viagens...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – ... tudo isso pode ser reduzido. Se o Governo fizer
isso, terá certamente da população o apoio imediato ao sacrifício que está pedindo de quem trabalha e de
quem produz.
Muito obrigada, Presidente Jorge Viana, pela gentileza e pela generosidade na cedência do espaço.
Aí está o Senador do seu Estado, do Acre, o Gladson Cameli, que também é membro da Mesa. Aliás, Senador, por isso o socorro nessa enchente dramática em seu Estado: os três Senadores do Acre estão compondo
a Mesa do Senado Federal. Veja a força do seu Estado – aliás, o Rio Grande tem uma participação expressiva e
histórica, com Plácido de Castro.
Eu gostaria de dizer que, quando baixarem bem as águas e Rio Branco recuperar aquela imagem bonita
– e V. Exª, como Prefeito lá, junto com a nossa gaúcha Dolores, deu aquele ar de metrópole, com urbanidade
–, isso vai acontecer.
Mas, sobretudo, preocupamo-nos e manifestamos a V. Exª, ao Gladson, ao Senador Sérgio Petecão e à
população do Acre a nossa solidariedade pelo o que aconteceu em relação à enchente.
Obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito obrigado, Senadora.
Eu, inclusive, gostaria de cumprimentar a TV Globo, o Caco Barcellos. Uma equipe de jornalistas jovens
fez uma matéria daquelas a que não somos acostumados a ver, que só quem tem talento e um nível diferente
de compromisso pode fazer. Eles estiveram lá, dormiram junto com os flagelados e desabrigados.
Parabenizo o Caco Barcellos, toda a equipe dele e a Rede Globo, porque, independente de qualquer coisa,
é uma matéria jornalística que traduziu o drama e o sofrimento de quem está sendo vítima ainda da cheia do
Rio Acre – e, consequentemente, lá na foz, em Boca do Acre, já com a cheia do Rio Purus, que o Acre é afluente
e que forma o Amazonas.
Com a palavra, então, o Senador Eduardo Amorim e, em seguida, o Senador Marcelo Crivella.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais, todos nós temos acompanhado a grande movimenta-
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ção que tomou conta deste País e que clama, verdadeiramente, por mudanças. Clamor legítimo, necessário,
diga-se de passagem.
Entretanto, precisamos refletir sobre o quanto estamos dispostos a mudar, a deixar de lado o famoso
jeitinho, o individualismo, o “eu”, para realmente colocar na vez o coletivo acima de tudo e trazer, para cada um
de nós, a responsabilidade de sermos, verdadeiramente, a mudança que queremos ver neste País.
Sinceramente, Sr. Presidente, tenho lido, refletido, conversado com diferentes pessoas de todos os segmentos sociais, e é comum, precisamos mudar, mas, em nenhum momento, podemos, devemos perder a esperança e deixar de lado o sonho de ver este País muito melhor, muito mais justo e com a qualidade enorme
do gasto público, porque, como disse aqui a Senadora Ana Amélia, há pouco, se o Governo fizesse a parte dele,
estaria dando o bom exemplo, obrigação que é sua, de ser o primeiro e dar o melhor exemplo, de cortar na
própria carne, diminuir cargos comissionados, Ministérios, enfim, já que está apelando o povo brasileiro numa
hora tão difícil. O Governo deveria ter a iniciativa de dizer: “Eu também estou fazendo a minha parte.”
Infelizmente, Senadora Ana Amélia, não é a isso que a gente está assistindo, nem vendo. O Governo está
indo pelo caminho mais fácil: simplesmente tributar; que os outros paguem a conta, e paguem com sacrifício.
Já pensou em quem ganha até dois ou três salários mínimos, e tira do seu suor, do seu trabalho, 48 ou 49%
para pagar de tributos? E por pagar tanto tributo, ele não tem, muitas vezes, como comprar o remédio, como
dar a educação adequada para o seu filho, como comprar o mínimo necessário. Aí, sim, é que ele precisa desse retorno por parte do Governo, que deveria fazer a sua obrigação e retornar aquilo que ele deu de forma
qualificada, seja com a educação eficiente, seja com a saúde decente, seja com a segurança digna, com um
transporte público de qualidade.
Repito sempre que Deus não se esqueceu de nós; nós é que deixamos, muitas vezes, predominar o egoísmo e, na hora de fazermos as nossas escolhas, jogamos fora este instrumento tão precioso, tão sagrado, tão
transformador para o bem que é o voto. Escolhemos mal, muitas e muitas vezes, lamentavelmente.
Sempre tive comigo a certeza de que a política é um verdadeiro instrumento de transformação social,
Senador Crivella. Mantenho ainda essa convicção, mas, sem sombra de dúvida, refiro-me à boa política exercida por homens e mulheres que norteiam suas vidas pela ética, pelos princípios e que nunca – absolutamente
nunca – abrem mão deles, seja lá em que circunstância ou em que situação for.
É como aquele médico, aquele cirurgião que entra no centro cirúrgico e participa de uma cirurgia altamente contaminada com os piores germes, com as piores bactérias, mas não se deixa contaminar nem por
aqueles germes, nem por aquelas bactérias, porque não abriu mão dos seus mecanismos de segurança internos ou externos. Bem assim somos nós quando não abrimos mão de princípios nem de valores: entramos em
qualquer ambiente, até neste ambiente que deveria ser transformador, Senadora Ana Amélia, que é o político,
para transformar e cumprir a nossa missão. Política não é profissão! É missão! E missão, com certeza, requer
sacrifício daquele que, realmente, promete ou que se coloca para cumprir.
Eu acredito nisso. Eu acredito que este País tem jeito, mas tenho plena convicção – plena convicção – de
que o jeito quem dá somos nós, com as nossas escolhas! Afinal de contas, vivemos em uma democracia, e viver
em uma democracia significa respeitar a vontade da maioria. Os enganos podem ocorrer, porque os enganos
são oriundos, muitas vezes, de enganações perversas, malandras, porque muitas vezes se promete o que não
se deveria prometer apenas para se obter aquele voto.
O futuro é construído a partir de uma sucessão de momentos. Este País tem jeito, e o jeito quem dá somos nós, cada um de nós, no cumprimento da nossa missão.
Somente por meio da educação de qualidade conseguiremos mudar verdadeiramente este País. Entretanto, precisamos deixar de tampar o sol com a peneira, esquecer medidas paliativas e, com coragem, com
determinação, resgatar a qualidade do ensino em todos os cantos deste País.
A própria Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco aponta, em
seu Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos, a má qualidade como principal problema da
educação no nosso País, embora reconheça também avanços no acesso ao ensino entre a população mais pobre do nosso Brasil. Afirma que a solução dos problemas para essa valorização são os professores!
Em junho do ano passado o Governo Federal lançou o Plano Nacional de Educação – PNE, documento
que estabeleceu as estratégicas das políticas de educação para o Brasil pelos próximos 10 anos, sendo um dos
seus principais pontos a ampliação do financiamento da educação pública.
Agora, colegas Senadores, o que vimos na semana passada foi uma decisão governamental no sentido
de limitar a concessão de recursos pelo Fies, de que a Srª Senadora Ana Amélia aqui tanto falou, o maior programa de financiamento estudantil do País, com quase 2 milhões de alunos.
Sr. Presidente, isso é perverso. É perverso o que tem acontecido no sistema educacional não só brasileiro, mas especialmente sergipano, no meu Estado. Infelizmente, a educação em Sergipe vai de mal a pior.

Março de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

343

Nos últimos dias, o próprio Secretário de Educação do meu Estado fez uma declaração alarmante, que chocou
toda a nossa sociedade, sobre o quadro da qualidade do ensino em Sergipe. Ele usou a expressão, acredite
Senadora Ana Amélia, abre aspas, palavras do Secretário: “bem vindo ao inferno”, fecha aspas, ao empossar o
Diretor Regional de Educação da DRE-5 há duas semanas, no Município Nossa Senhora das Dores, referindo-se à educação em Sergipe.
Este diagnóstico dado pelo Secretário de Educação, feito por integrante do governo, reflete a péssima
avaliação do ensino fundamental e do ensino médio no nosso Estado, confirmado pelos dados do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb.
Sr. Presidente, mesmo depois de mais de oito anos à frente do governo de Sergipe, o atual grupo assume
agora que fez uma política educacional pífia – reconhece isso –, retrógrada e sem preocupação com servidores,
professores nem sequer alunos.
Desde 2007 que o atual grupo político cuida dos destinos da educação em Sergipe, e o diagnóstico que
eles mesmos fazem hoje é o de que a educação pública está um caos, um inferno.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Logo, assumem a culpa de uma péssima gestão.
Que fique aqui claro: o diagnóstico da educação em Sergipe está um caos e é um inferno, dito pelo Secretário. Não foi feito pela oposição ao Governo de Sergipe; foi pelo próprio Secretário de Estado da Educação
diante da imprensa sergipana.
Ele revelou que em Sergipe existem, acima dos 15 anos, 286 mil analfabetos numa população de pouco
mais de dois milhões de habitantes. Um verdadeiro absurdo quando falamos, em pleno séc. XXI, de tudo isso!
De acordo com ele e com os dados do Ideb, o quarto e o quinto ano do ensino fundamental no ensino
público de Sergipe ocupam a sexta pior posição no ranking nacional entre todos os Estados. Quanto ao oitavo
e nono anos, Sergipe está na segunda pior posição. Para onde vamos? E no ensino médio a situação não é diferente, Sergipe tem a segunda pior posição nas estatísticas. Quando nos deparamos com dados que avaliam
a idade e série de cada aluno percebemos distorções alarmantes e perversas.
Pois bem, a análise de que a educação pública está no inferno não poderia ser diferente perante tais
números. Infelizmente, diante desse quadro, é fácil constatar que os alunos no nosso Estado estão escrevendo
mal, interpretando mal e sem saber desenvolver as principais operações matemáticas.
Sergipe, lamentavelmente, cultiva pessoas analfabetas através de um Governo caótico, descompromissado, que transformou a educação num verdadeiro inferno, segundo o próprio Secretário. Por causa do descaso
desse Governo que comanda Sergipe, Sr. Presidente, a escola não se tornou um ambiente prazeroso, agradável,
formador, que atraia os alunos. A evasão escolar apresenta números alarmantes: a cada 100 alunos que ingressam no ensino fundamental, menos de 40 o concluem para ingressar no ensino médio.
Sr. Presidente, colegas Senadores, Sergipe vive um verdadeiro caos na Educação, fruto do desgoverno
que vivemos há alguns anos. O atual Governo herdou dele mesmo, herdou dele mesmo, como eu disse esta
semana ao Ministro do Planejamento. Este Governo que aí está, o Governo Federal está herdando dele mesmo
o caos fiscal e o caos de crédito, Senadora Ana Amélia.
Pois bem, o Governo de Sergipe herdou dele mesmo a carência de professores em algumas escolas, unidades de ensino com péssimas estruturas e alunos e professores desmotivados, sem a mínima condição de
trabalho e estudo.
Já pensou, Senadora Ana Amélia, estudar numa escola onde se olha para o teto, e o teto está caindo,
onde o banheiro é extremamente desagradável? E as carteiras? Nem se fala! Um ambiente que não dá prazer
absolutamente nenhum, que deveria ter verdadeiro atrativo. É lamentável. É essa a situação que nós vivemos
no nosso Estado, e não deve ser, com certeza, diferente em muitos outros cantos.
Prova maior desse descaso com a educação pública em Sergipe foi a nota 2,6 dada pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Educação de Sergipe, o Sintese, ao Governo do Estado, em dezembro do ano passado. Ou
seja, os profissionais reprovaram o Governador e a sua política pública para ...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – (Fora do microfone) ... a Educação, já que foram avaliadas a valorização profissional, a gestão democrática, a política educacional e a qualidade social do
ensino, garantia dos direitos de plano de carreira e de estatuto, além de condições de trabalho.
A situação da educação pública é tão calamitosa que ainda existem trabalhadores ganhando abaixo do
salário mínimo. Não é permitido que alguma empresa privada pague abaixo do salário mínimo, mas o Governo pratica isso, Senador Buarque. Servidores públicos da área administrativa e operacional da educação, ou
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seja, merendeiras, vigilantes, executores e oficiais administrativos ameaçam cruzar os braços. Tudo isso por falta de diálogo de um Governo imperioso, mandatário de um Estado com os funcionários das escolas públicas.
Notadamente, esse pessoal faz com que as escolas funcionem em sua plenitude no dia a dia. São verdadeiros
heróis. Eles são essenciais para ensino e fundamentais na formação dos nossos filhos, dos nossos alunos. Esses
trabalhadores lutam por salários dignos e melhores condições de trabalho.
Por incrível que pareça, o atual Governo elevou o salário-base dos trabalhadores da educação para
R$900,00, mas criou um limitador. Acreditem, criou um limitador chamado de Ajuste Provisório da Lei de Responsabilidade Fiscal, culpando os trabalhadores da educação pela irresponsabilidade e pelo caos, usando a
Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, o servidor público está pagando pela irresponsabilidade do Governo
de Sergipe. Com todos estes descontos em seus vencimentos, algumas pessoas estão recebendo até R$545,00.
Sr. Presidente, a desculpa do atual Governo para esse congelamento salarial, a falta de aumento há três
anos e a penalização dos servidores é a crise no País e a diminuição dos repasses federais – culpando o Governo Federal, Senador Jorge Viana, nosso Presidente. Mas como justificar então as constantes nomeações publicadas no Diário Oficial? Todos os dias, dezenas de cargos comissionados são nomeados, até as que não saíram
no periódico governamental? Infelizmente, temos hoje em Sergipe um governo que desrespeita a educação
pública, desrespeita os servidores públicos e desrespeita os sergipanos. Ele mesmo mantém índices vergonhosos e reconhece que alunos, professores e profissionais da educação estão vivendo num verdadeiro inferno,
como disse o Secretário de Educação.
Deixo aqui registrada, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, minha solidariedade e meu total e irrestrito respeito aos professores, às merendeiras, aos oficiais administrativos, aos executores e vigilantes e também a todos
os alunos que compõem o quadro da educação de Sergipe, verdadeiros abnegados, sonhadores que sonham
com um Sergipe melhor e que sonham – por que não dizer? – com um Brasil melhor.
Esses profissionais abnegados que trabalham no inferno, segundo o secretário, têm o poder de transformar a vida de muitos, de formar muitos. E sei disso, porque fui um instrumento, nasci num ambiente assim,
nasci de uma família humilde em Itabaiana, família pobre, meu pai é analfabeto, mas me formei, me tornei
médico, me graduei e me pós-graduei várias vezes, sempre praticamente em escola pública, Senadora Ana
Amélia. Minha primeira e única escola particular foi a universidade em Direito, onde lá me bacharelei, porque
achei que não deveria ocupar o espaço de uma escola pública, mas assim o fiz.
Este País tem jeito, mas o jeito quem dá somos nós, com as nossas consciências, com o nosso amor a ele
e o amor coletivo, não apenas o jeitinho ou a individualidade.
Eu sonho, e finalizo, Sr. Presidente,...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – ... com a frase do grande educador Paulo
Freire – abre aspas –: “Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda.” – fecha aspas.
Este País tem jeito! Que venham as reformas políticas, que venha a reforma tributária, só assim vamos ter
um País muito mais justo. Deus não se esqueceu de nós, nós é que ainda vivemos um pouco no egoísmo de
alguns líderes que, com certeza, não dão os exemplos que deveriam dar e que são necessários, mas continuo
sonhando com um Brasil melhor e lutando por ele, porque acredito nisso.
A Srª Ana Amélia (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Senador, eu queria apenas fazer um aparte, porque
sou filha de uma merendeira. Sei que o Senador Crivella está aguardando para ocupar a tribuna, mas o Senador Eduardo Amorim me tocou. Sou filha de uma merendeira.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Não sabia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Sou filha de uma merendeira, irmã de merendeira,
de diretora de escola pública, formada em escola pública...
(Interrupção de som.)
A Srª Ana Amélia (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – ... e estudei em escola particular com bolsa de estudo de Brizola (Fora do microfone.). Por isso que esse seu discurso realmente me toca. Digo a V. Exª também
que faltou apenas uma frase na citação do Secretário de Educação do seu Estado, que não conheço, quando
disse que dava as boas-vindas para a entrada para o inferno a um diretor de escola: Faltou completar: ... “que
nós criamos”. Penso que temos que assumir as nossas responsabilidades, e a educação tem que ser realmente prioridade. O Fies foi um caso inexplicável, Senador Eduardo Amorim. Então, também trabalhamos nisso, e
acho que precisamos continuar apostando na educação e a incentivando como único caminho para também
se resolverem os nossos problemas. Parabéns, Senador.
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O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Não vamos desistir disso, Senadora Ana
Amélia, com certeza.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Por favor, Senador Cristovam!
Senador Crivella é o próximo.
Com a palavra V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Ao mesmo tempo em que quero fazer um
curto aparte ao Senador Eduardo, dizendo da minha satisfação de escutar o seu discurso,...
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Obrigado.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – ... trazendo esse tema da educação com
a firmeza, com a ênfase,...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – ... com o entusiasmo que o senhor trouxe e
com a crença de que o Brasil tem jeito e que o caminho é por aí. Ao mesmo tempo, eu queria aproveitar e dizer
que nós temos aqui a presença do Embaixador Sultanov, do Azerbaijão; e de um Parlamentar, colega nosso, o
Dr. Asim Mollazade, que é um neurologista dos mais reconhecidos no seu país, e mesmo fora dele, um deputado que lutou pela independência do seu país – já no final do império soviético – e que aqui está nos visitando.
Lembro que, apesar da distância do Azerbaijão em relação ao Brasil, devemos muito a esse país porque foi um
técnico do Azerbaijão que fez com que o Brasil passasse a descobrir que aqui havia petróleo, porque, até então,
negavam que havia petróleo no Brasil. E foi um técnico que veio de tão longe, ficou por seis...
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – ... meses viajando pelo Brasil e mostrou
que o Brasil era um país petroleiro, como hoje nós sabemos que o é. Então, fica aqui o meu registro da visita
do Deputado Dr. Asim Mollazade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Na Presidência dos trabalhos, eu me
associo às palavras de V. Exª, fazendo a saudação devida a essa delegação do Azerbaijão, que nos dá a honra
de visitar o plenário do Senado Federal, aqui no Brasil.
Sejam bem-vindos!
Passo a palavra, então, ao Senador Marcelo Crivella para fazer uso da tribuna pela Liderança do PRB.
Em seguida, concedo a palavra à colega Senadora Fátima.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Solicito a minha inscrição pela Liderança do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V.Exª já está inscrito pela Liderança do
PSB, já que o próximo Líder é o Senador Humberto Costa.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB – RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós vivemos momentos difíceis na vida nacional. Há episódios lamentáveis de
corrupção envolvendo doleiros, funcionários, políticos, mas não se resume apenas a isso. Há também membros
do Judiciário protagonizando cenas lamentáveis, que envergonham a nacionalidade.
Eu gostaria, hoje, de quebrar um pouco esse momento de tantas notícias lastimáveis para falar de uma
coisa boa. Hoje, nós tivemos no meu Estado do Rio de Janeiro o leilão de concessão da ponte sobre a Baía de
Guanabara, a conhecida Ponte Rio-Niterói.
Seis empresas participaram do leilão, e venceu uma empresa do Paraná, EcoRodovias.
A boa notícia é que o preço do pedágio vai cair para os fluminenses. Hoje, quem atravessa a ponte para
ir trabalhar ou para alcançar o interior do Rio vindo da capital paga R$5,20. A partir de 1º de junho, o preço
será de R$3,70. O preço era R$5,20, mas havia um reajuste já previsto para agosto. Provavelmente esse preço
iria para R$6,00.
Mas não é só isso que a empresa vencedora dará de benefício pela concessão que hoje obteve no leilão.
Ela também se comprometeu a investir R$800 milhões durante o prazo da concessão, aliás, nos próximos anos,
pois a concessão é longa e vai durar 30 anos. Mas, logo nos próximos anos, ela fará um mergulhão lá em Niterói para facilitar o escoamento dos que vêm do Rio em direção ao interior ou à antiga capital fluminense. Vai
haver um mergulhão em Niterói. Vai haver também um acesso direto à Linha Vermelha, o que facilitará muito

346

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2015

o trânsito da Avenida Brasil. E ela se comprometeu, também, a efetuar uma avenida portuária adjacente ao
fundo da baía, onde hoje temos docas.
Essas boas notícias, Sr. Presidente, são acompanhadas de uma outra que eu gostaria aqui de ressaltar.
Como membro da Bancada Popular do Rio de Janeiro, eu várias vezes presenciei, nas vezes em que acompanhei a Presidenta da República ao meu Estado, diversos líderes empresariais e até mesmo políticos pedindo a
ela que fizesse a renovação da concessão para a atual concessionária. E a Presidenta sempre insistiu muito em
permitir que o contrato vencesse – foi um contrato de 20 anos –, para que houvesse o leilão e nele se obtivessem os melhores resultados para a população.
Não é fácil governar. É fácil criticar, sobretudo depois que os fatos ocorrem. Quando governamos, vivemos debaixo de circunstâncias e tomamos as medidas que achamos serem as melhores. Passam-se dez, quinze
anos, com o beneplácito de quem já verificou na prática se aquilo deu certo ou não, e, então, vêm os sábios – eu
não sei se diria sábios; acho que são mais fariseus –, para simplificar as coisas e dizer: “Aquela medida foi errada.”
Ele não se apresentou na época em que a medida foi tomada para alertar, para ajudar, para prever, mas,
depois, ele se apresenta como sábio, como o senhor das soluções. Isso ocorre com todos os governos.
O Presidente Fernando Henrique tomou uma decisão que, a seu tempo, foi aplaudida por todos: dar à
Petrobras uma competitividade de uma empresa privada para que ela pudesse crescer. Quando descobrimos
o pré-sal, e a Petrobras estava muito bem, suas ações cresciam no mercado, todos aplaudiam essa decisão. É
fácil, agora,...
(Soa a campainha.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB – RJ) – ... quando a empresa foi vítima de inesperado e imprevisto – eu não sei se alguém poderia prever – assalto, como esse que ocorreu à nossa maior empresa
estatal, dizer que aquela medida foi imprópria. Mas, naquela época, ninguém dizia isso.
A Presidenta da República também hoje é acusada de diversas medidas que tomou naquele cenário, naquele instante movida por seus ideais e com as melhores intenções. Hoje, os sábios de plantão, os entendidos
a acusam. Mas eu quero parabenizá-la pelo leilão de hoje da Ponte Rio-Niterói, quero parabenizar também o
nosso Ministro dos Transportes, Antonio Carlos Rodrigues, e dizer a eles que, como fluminense, me congratulo,
os parabenizo e lhes agradeço, em nome do povo da minha terra, porque, a partir de agora, a partir de 1º de
junho, o pedágio será de R$3,70, e teremos as obras necessárias.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu que lhe agradeço, Senador Marcelo Crivella.
Passo a Presidência para a Senadora Fátima Bezerra, que é a próxima oradora inscrita, para que eu possa
usar o tempo de uma comunicação inadiável.
E, daqui a pouco, se o Senador Humberto quiser, após a Senadora Fátima Bezerra, que ele possa presidir
para que ela possa usar da tribuna.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Fátima Bezerra.
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Concedo a palavra ao Senador
Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Eu agradeço, Srª Presidenta Fátima Bezerra, que já, já, vai fazer um pronunciamento aqui da tribuna
como oradora inscrita.
Venho à tribuna, primeiro, porque queria cumprimentar a Presidenta Dilma pela iniciativa, quando, mais
uma vez, apresenta ao País, encaminha para o Congresso propostas que visam ampliar os mecanismos de combate à corrupção e de se pôr fim à impunidade no País. Ela pode até receber críticas, mas todos nós devemos
reconhecer que ela está tentando levar em conta o clamor das ruas.
Não dá para desprezar: “Ah, é mais do mesmo?”. Mas esse “mais do mesmo” o Brasil quer e pediu nas ruas,
na sexta-feira e no domingo passado. Foram dois movimentos que nós tivemos da sociedade. Se quisermos
dar atenção ao que a população pede, ao que a opinião pública espera, vamos adotar medidas que ampliem
os instrumentos, as ferramentas de combate à corrupção no Brasil e que ponham fim à impunidade.
Faço isso e também outro pequeno registro. Louvo o PMDB pela iniciativa de reunir as suas Lideranças
e sugerir uma proposta visando a votações que possam colaborar com a Reforma Política. Mas lamento que o
PMDB tenha retirado o que considero a espinha dorsal, a questão central da Reforma Política: o financiamento
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empresarial de campanha. Não haverá Reforma Política, feita por quem quer que seja, se nós não tratarmos
desta questão que envergonha o eleitor brasileiro, que afronta a dignidade do cidadão brasileiro: o financiamento empresarial de campanha.
Ontem fiz discurso aqui. Será possível que alguém pode ter a coragem de falar de Reforma Política e
dizer que vai manter o financiamento privado das eleições? Não estou querendo dizer, nem defender financiamento público puro. Parte das campanhas dos partidos já é feita com dinheiro público. O programa eleitoral de todos os candidatos é pago através da isenção de impostos dos veículos de comunicação. É inaceitável
também fazer campanha neste País com produções milionárias nas eleições. Nós temos que estabelecer teto
para os gastos dos candidatos, como estabelece a lei – teto para gasto –, tendo em vista facilitar a fiscalização.
Temos que definitivamente, como sempre propõe o Ministro do Supremo Dias Toffoli: tirar este elemento estranho do processo eleitoral que são as empresas. Empresa visa ao lucro. Empresa não faz negócio que não dá
resultado, e não se pode ficar transformando eleição em negócio. Se há políticos, se há partidos empresariais
que querem transformar a política em negócio, então, que venham defender o financiamento empresarial das
campanhas. Mas não acredito em Reforma Política – eu, que sou um entusiasta, que quero que aconteça – se
nós mantivermos o financiamento empresarial das campanhas. Campanha vai estar sempre criminalizada;
eleição vai estar sempre sob suspeição.
Mas, Srª Presidenta, colegas Senadores e todos que me acompanham, quero dar uma boa notícia para o
povo do Acre, que tem sofrido com a cheia do Rio Acre. E, mais uma vez, parabenizo a Rede Globo, Caco Barcellos e toda a equipe, jovens, que fizeram um documentário, fizeram um programa ontem acompanhando
e mostrando para o Brasil e para o mundo a dificuldade, o sofrimento, o drama da população atingida pelas
cheias. Mas trago hoje uma boa notícia para a Universidade Federal do Acre, em que tive uma reunião com o
Reitor e Pró-Reitores, há pelo menos um mês, e outras antes, porque é um compromisso meu, como Senador,
estar sempre ajudando a Universidade Federal do Acre.
Quero me referir também aos que atuam na Fundação Nacional do Índio, na Funai, e também à Prefeitura
de Rio Branco e ao Governo do Estado. Fiz um trabalho junto ao Relator do orçamento, Senador Romero Jucá,
e consegui, com a sensibilidade dele, com a compreensão dele, fazer uma modificação importante. Primeiro,
aumentamos, do ponto de vista orçamentário, das possibilidades de execução orçamentária, o que estava
previsto para a Fundação Nacional do Índio, R$20 milhões para R$40 milhões, já nessa fase final de discussão
do orçamento, que foi aprovado ontem, R$40 milhões, em vez de R$20 milhões, para a Funai poder trabalhar
a fiscalização e o apoio para as populações indígenas isoladas, os índios isolados, que agora fizeram contato
no Acre e que são parte de um patrimônio que não podemos perder. Temos uma dívida com a população indígena que nunca será paga, mas a esses que não têm voz, que não falam, que nem sequer podem pedir eu
estou dedicando o meu mandato, para que esses índios isolados, que apareceram no Acre, 29, possam receber
atenção devida.
Então, consegui, junto ao Relator, aumentar de R$20 milhões as possibilidades de recursos orçamentários para tratar a fiscalização nas áreas indígenas, o acolhimento e o trabalho junto às frentes que tratam, que
cuidam dos índios isolados para R$40 milhões.
Queria também dizer à Universidade Federal do Acre, ao Reitor Minoru, a todos os Pró-Reitores e Pró-Reitoras, à Vice-Reitora que conseguimos também algo: a bancada federal do Acre tinha apresentado uma
emenda de R$14 milhões para a Universidade Federal do Acre, e, na reunião com o Reitor, ele entendia que
nós precisávamos, do ponto de vista do orçamento, de R$30 milhões, para fazer frente aos investimentos que
a Reitoria tem feito, que a nossa universidade tem vivido, para garantir a interiorização, para poder haver um
campus adequado da universidade em Brasiléia, no Alto Acre, em Sena Madureira, em Feijó, em Tarauacá e melhorar as condições de trabalho na Universidade Federal do Acre.
Conseguimos elevar uma emenda da bancada de R$14 milhões. Pedi, trabalhei junto ao Relator, Senador
Romero Jucá, e estou anunciando aqui que foi aprovada, graças ao nosso trabalho, a ajuda, a decisão que tomamos junto ao Relator e a ajuda que recebemos dele, passamos de R$14 milhões para R$28 milhões. Então,
muito próximo dos R$30 milhões necessários para que a Universidade Federal do Acre possa garantir, neste
ano de dificuldade e de crise, os investimentos para seguir com esse trabalho magnífico, que é feito hoje na
nossa universidade, reconhecido pela comunidade universitária, pela população da capital do Acre e de todo
o Estado, e eu vou seguir lutando para que agora a luta seja pela transformação desses recursos orçamentários
em liberação financeira.
E, por fim, por último, houve um compromisso com a população de Rio Branco, a pedido do Prefeito Marcus Alexandre, num entendimento com o Governador Tião Viana. Conversamos e nos reunimos. Eu trabalhei
como técnico, como ex-Prefeito, como ex-Governador, trabalhamos sábado, domingo e feriado, elaborando
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um projeto de reestruturação urbana de Rio Branco depois dessa cheia, e estamos trabalhando já na fase posterior à cheia, já que agora o momento é de socorro e assistência.
Nós conseguimos, com a ajuda do Senador Romero Jucá, garantir, através do Calha Norte, do Ministério
da Integração, R$70 milhões no orçamento. O Governador Tião Viana vai mudar a função programática: os R$50
milhões – eram R$25 milhões, nós aumentamos para R$50 milhões – vão poder estar à disposição da capital
do Acre para fazer frente a essa destruição que essa cheia deste ano trouxe. E, ao mesmo tempo, somados aos
outros R$20 milhões do orçamento, que conseguimos garantir para a Prefeitura de Rio Branco, teremos, então, R$70 milhões para fazer frente a esse programa que deve demorar muito, que tem um custo elevadíssimo
de reconstrução da cidade de Rio Branco, que foi vítima da maior cheia da História, da maior cheia nesses 132
anos de Rio Branco.
Então, fica aqui esse relato, meu agradecimento a todos os que nos ajudaram aqui e também ao Relator
do orçamento, Senador Romero Jucá. E fica esse registro, que é fruto de um esforço, de um trabalho, que penso
que nós, que exercemos um mandato no Senado Federal, devemos ter. Eu estou muito feliz, muito satisfeito
de ter cumprido uma etapa desta minha luta para dar as condições para a Funai trabalhar melhor, para a Universidade Federal do Acre poder seguir com o seu programa de melhorias na nossa universidade e, ao mesmo
tempo, criar aqui as condições orçamentárias para que Rio Branco possa iniciar um programa de reestruturação, de reconstrução, após essa cheia do Rio Acre. Então, fica esse registro.
Agradeço, Srª Presidenta, Senadora Fátima Bezerra, pelo tempo que me permitiu usar a tribuna.
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Senador Jorge Viana, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento que faz, tratando de temas de interesse do País e de temas importantes da
sua querida terra, o Acre.
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Queremos dar conhecimento aqui
que a Presidência designa os Deputados Lázaro Botelho (PP) e Ricardo Barros (PP), para comporem, como
membros titulares, e os Deputados Cacá Leão (PP) e Sandes e Júnior (PP), como suplentes, para integrarem em
vagas existentes a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização de 2015, conforme Ofício s/
nº, de 2015, da Liderança do PP.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, para ser
juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
Brasília, 18 de março de 2015
Assunto: Indicação para compor a Comissão Mista de Orçamento
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Lázaro Botelho (PP/TO) e Ricardo Barros (PP/PR) para compor como
Membros Titulares e os Deputados Cacá Leão (PP/BA) e Sandes Júnior (PP/GO) para integrarem como Suplentes
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, nas vagas destinadas ao Partido Progressista.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo da Fonte, Líder do Partido Progressista.
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT – RN) – A Presidência também designa os
Senadores Ataídes Oliveira e Flexa Ribeiro, como membros suplentes em vagas existentes, para integrarem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 670, de 2015, conforme o Ofício nº 76,
de 2015, da Liderança do PSDB.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 76/15-GLPSDB
Brasília, 18 de março de 2015
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os Senadores Ataídes Oliveira E Flexa Ribeiro para integrarem, como Suplentes, a Comissão Mista destinada a examinar a Medida Provisória nº 670 de 2015.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Cássio Cunha Lima, Líder do PSDB.
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A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT – RN) – A Presidência também designa o
Deputado Marcos Montes, como membro suplente, em vaga existente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 668, de 2015, conforme o Ofício n° 163, de 2015, da Liderança do PSD.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
Of. nº 163/15/PSD
Brasília, 17 de março de 2015
Assunto: Indicação de parlamentar do PSD para compor comissão mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico o Deputado Marcos Montes (PSD/MG) para compor a Comissão
Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 668 de 2015, na condição de Suplente.
Atenciosamente, – Deputado Rogério Rosso, Líder do PSD.
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Passo a Presidência dos trabalhos,
agora, ao ilustre Senador Capiberibe.
A Srª Fátima Bezerra deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Capiberibe.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Como Senadora inscrita, passo a palavra à Senadora Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte, terra
belíssima, com a capital, Natal, e aquelas praias belíssimas!
Com a palavra V. Exª.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, Senador.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvir as múltiplas vozes da sociedade não é somente importante, mas
um dever dos poderes constituídos em nossa jovem democracia. Essas vozes estão ecoando há muito tempo,
sendo, em determinados períodos, amplificadas por movimentos de massa que ocupam democraticamente
as ruas do Brasil, clamando pela audição atenta do Poder Executivo, do Parlamento e do Judiciário.
O último fim de semana, Sr. Presidente, foi um desses períodos em que as múltiplas vozes da sociedade
brasileira foram amplificadas, seja na sexta-feira, dia 13 de março, mobilização da qual inclusive participei lá em
Natal, quando milhares de trabalhadores e trabalhadoras ocuparam as ruas em defesa dos direitos da classe
trabalhadora, da Petrobras, da reforma política democrática e da democracia; seja também no domingo, dia
15 de março, quando uma parcela do povo brasileiro expressou seu descontentamento com o atual estado
de coisas, num movimento em que reivindicava o impeachment da Presidenta democraticamente eleita pela
maioria do povo brasileiro.
O último fim de semana, entretanto, não foi o primeiro sintoma de uma crise de representatividade da
sociedade política brasileira, tampouco o primeiro indício do acirramento da disputa político-ideológica no
Brasil. Se resgatarmos o mês de junho de 2013, lembraremos que um movimento contra o aumento das tarifas do transporte público coletivo desencadeou um amplo movimento de massas com pautas difusas, que
agregavam tanto as classes subalternas como setores da sociedade com maior poder aquisitivo, reivindicando
igualmente a audição dos três Poderes da República.
Infelizmente, os principais veículos de comunicação da mídia empresarial brasileira, tanto em junho de
2013 quanto em março de 2015, não apenas censuraram determinadas vozes da sociedade, como amplificaram aquelas que se aproximam de seus interesses políticos e econômicos, manipulando a informação a seu
bel-prazer. Mas nós, Senadoras e Senadores, que logicamente nos dividimos entre as mobilizações do dia 13
e do dia 15, sabemos que, independentemente de haver ou não espaço na mídia para as múltiplas vozes, não
podemos tornar o Congresso Nacional surdo nem impermeável aos múltiplos anseios da sociedade brasileira.
Infelizmente, os principais veículos de comunicação da mídia empresarial brasileira, tanto em junho de
2013 quanto em março de 2015, não apenas censuraram determinadas vozes da sociedade, como amplificaram aquelas que se aproximam de seus interesses políticos e econômicos, manipulando a informação a seu
bel-prazer. Mas nós, Senadoras e Senadores, que logicamente nos dividimos entre as mobilizações do dia 13
e do dia 15, sabemos que, independentemente de haver ou não espaço na mídia para as múltiplas vozes, não
podemos tornar o Congresso Nacional surdo nem impermeável aos múltiplos anseios da sociedade brasileira.
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Nenhum de nós, Sr. Presidente, pode se enganar e imaginar que as reivindicações expressas no dia 13 de
março, por exemplo, na sexta-feira, dizem respeito somente aos interesses da esquerda, do campo democrático popular, ou dos que apoiam o Governo da Presidenta Dilma. Assim também como nenhum de nós pode
se enganar e imaginar que as reivindicações expressas no dia 15 de março sob o guarda-chuva do pedido de
impeachment dizem respeito somente aos interesses da direita ou dos que fazem oposição ao Governo da Presidenta Dilma. Além disso, nenhum de nós pode se esquecer de que tanto em junho de 2013 como em março
de 2015, em que pese saudarmos a vitalidade da democracia, o caráter democrático das manifestações, o povo
nas ruas... Não podemos deixar de fazer o registro, Sr. Presidente, de que tanto nas manifestações de junho de
2013 como agora, em março de 2015, nós testemunhamos também momentos em que estavam expressos
gestos concretos de intolerância política e de violência também.
No último domingo, por exemplo, Sr. Presidente, diversas faixas e cartazes foram erguidos em diversos
recantos do Brasil, clamando por uma intervenção militar, exigindo o fim dos partidos políticos como forma de
combater o câncer da corrupção, retirando da lata de lixo da História o fascismo. A grande mídia tratou essas
expressões como sendo minoritárias e isoladas, mas não foi o que assistimos na Avenida Paulista, em que um
agente do antigo Dops foi convidado a discursar como um símbolo a ser idolatrado.
Quero ainda, Sr. Presidente, fazer o registro de outro momento de intolerância e violência. Refiro-me a
uma faixa na manifestação de domingo em que estava escrito: “Basta de Paulo Freire!” Essa faixa, Sr. Presidente, tenho certeza de que doeu no coração dos professores e professoras do Brasil inteiro e do mundo. Confesso que, quando vi aquela faixa, na condição de professora que sou, sofri um profundo impacto, mas quero,
Sr. Presidente, até na condição de professora que sou, ser tomada do sentimento de que só posso interpretar
aquela faixa como tendo sido escrita por alguém que não tem a menor ideia nem a noção de quem foi e qual
a importância que Paulo Freire teve para a educação brasileira.
Volto a dizer, Sr. Presidente: na condição de professora que sou, só posso interpretar que aquela faixa tenha sido escrita por alguém que não tem a menor ideia, que não conhece a biografia, a trajetória, a dignidade,
a luta, o compromisso, a vida dedicada em defesa da educação em nosso País e no mundo.
A importância de Paulo Freire é tão grande, não só para o Brasil, mas para o mundo, que eu quero aqui
registrar que a Organização das Nações Unidas, no dia seguinte a essa manifestação de ignorância, de intolerância que foi essa faixa na Avenida Paulista dizendo “Basta de Paulo Freire”, divulgou, em sua página no Facebook, a frase do querido Paulo Freire – abro aspas: “Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo”. Fecho aspas.
Portanto, Sr. Presidente, eu quero aqui dizer que, a despeito de entender que nós devemos respeitar as
mensagens que vêm das ruas e interpretá-las como recado aos homens e às mulheres que exercem cargos
públicos, quero crer que essas expressões de intolerância não encontram respaldo nesta Casa, que essas expressões também não encontram respaldo nos partidos da Base do Governo e também não encontram respaldo nos partidos da oposição.
Quero imaginar ainda que ninguém, nesta Casa, em sã consciência, acredita que a corrupção foi criação
do PT e dos governos que lideramos ou que nunca antes na história do Brasil houve tanta corrupção. Não; todos
nós aqui sabemos que o nosso sistema político é estruturalmente corrompido pelo poder econômico; que o
financiamento empresarial das campanhas eleitorais torna a sociedade política refém de interesses minoritários da sociedade brasileira, enquanto os interesses populares são costumeiramente desprezados.
Nós do Partido dos Trabalhadores ouvimos atentamente as múltiplas vozes da sociedade brasileira. Ouvimos tão atentamente que abdicamos do nosso programa original para conciliar interesses antagônicos e
eleger, democraticamente, o primeiro operário e a primeira mulher presidentes da República.
Será um pecado tremendo se os partidos de oposição ao Governo da Presidenta Dilma imaginarem que
as vozes das ruas eram direcionadas apenas à situação, apenas ao PT, apenas aos que empunham, com muito
orgulho, suas bandeiras vermelhas.
Aliás, Sr. Presidente, quero aqui fazer um parêntese. Eu vi hoje na tribuna pessoas fazendo registro da
pesquisa divulgada pelo Datafolha nesta quarta-feira, pesquisa que mostra a má avaliação do Governo da Presidenta Dilma. Nós do Partido dos Trabalhadores encaramos isso com toda seriedade e com serenidade, até
porque temos certeza de que essa pesquisa é uma fotografia do momento. Essa pesquisa é o reflexo, enfim, da
insatisfação; é o reflexo, inclusive, de medidas impopulares que o Governo da Presidenta Dilma teve que tomar
recentemente. Ela é o reflexo também da dificuldade no campo da economia que o País está atravessando.
Mas eu quero aqui dizer, com absoluta tranquilidade, que não tenho a menor dúvida de que a Presidenta Dilma em breve recuperará a confiança e a credibilidade do povo brasileiro. Não tenho a menor dúvida de
que em breve ela recuperará o apoio da sociedade brasileira, porque ela tem um longo tempo pela frente e vai
honrar todos os compromissos que ela assumiu com o povo brasileiro no seu segundo mandato, retomando
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o crescimento da economia, mantendo o emprego, mantendo o poder de compra do trabalhador, as políticas
sociais, os investimentos na infraestrutura, investindo fortemente na questão da educação.
Agora, quando eu digo aqui, Sr. Presidente, que nós não podemos imaginar, inclusive aqui o Parlamento,
que essas vozes das ruas sejam direcionadas somente à situação ou ao PT, é porque a mesma pesquisa também
traz outro dado: o Parlamento brasileiro teve nota pior que a do Governo da Presidenta Dilma. Nessa mesma
pesquisa, o Parlamento brasileiro alcança, simplesmente, 9% apenas de respeito junto à opinião pública. Esse
é um dado para que possamos, exatamente, refletir.
Portanto, Sr. Presidente, é nosso dever e obrigação abstrair o que há de comum nas múltiplas vozes da
sociedade brasileira para construir consensos possíveis nesta Casa. É nosso dever e obrigação, ainda, repudiar
toda e qualquer ameaça à institucionalidade democrática, todo e qualquer ato de violência, pois, se em um domingo foi a sede do PT de Jundiaí que foi criminosamente incendiada, amanhã pode ser a do PMDB, do PSDB,
do PSOL ou dos Democratas, etc.
O combate à corrupção, Sr. Presidente, é uma reivindicação presente nas múltiplas vozes da sociedade
brasileira e presente nos programas de todos os partidos políticos aqui representados. Então, que sejam investigados e punidos corruptos e corruptores, mas que o Congresso Nacional seja capaz, também, de combater
as causas da corrupção, de eliminar o mal pelas suas raízes. E uma das raízes da corrupção no Brasil é, inegavelmente, o financiamento privado das campanhas eleitorais.
Enquanto diversos Ministros do Supremo Tribunal Federal consideram o financiamento empresarial de
campanhas eleitorais inconstitucional e aguardam que o Ministro Gilmar Mendes emita seu parecer para julgar
a ação impetrada pela OAB, existem setores no Parlamento – respeito – caminhando exatamente na contramão da história. Existem setores caminhando exatamente na contramão dos anseios populares no Congresso
Nacional, tentando tornar constitucional o financiamento privado das campanhas eleitorais.
Refiro-me a uma das propostas de emenda à Constituição que está tramitando na Câmara dos Deputados, que tem como objetivo exatamente constitucionalizar o financiamento empresarial a campanhas e partidos políticos. Essa proposta, a meu ver, se for aprovada, vai significar um duro golpe, vai significar um grande
retrocesso para a nossa democracia, porque, simplesmente, uma proposta dessa natureza não contribuirá, de
maneira nenhuma, para que tenhamos uma reforma política que oxigene o sistema político eleitoral brasileiro.
Ela não contribuirá para que tenhamos uma reforma política que venha na direção da defesa da ética, da defesa da democracia e da defesa, exatamente, do aperfeiçoamento dos mecanismos de combate à corrupção e
à impunidade. Sem, aqui, deixar de acrescentar o caráter que o financiamento empresarial de campanha traz,
porque, na hora em que alimenta, o poder econômico desequilibra, causa assimetria e, portanto, torna as disputas políticas extremamente desiguais. E isso, sem dúvida nenhuma, macula a própria essência da democracia.
Sr. Presidente, para concluir, quero aqui também dizer que, entre os dias 20 e 29 de março, ocorre a Semana Nacional de Mobilização pela Reforma Política Democrática, uma campanha desencadeada pela CNBB,
pela OAB, o chamado Movimento de Coalizão Democrática, também integrado por diversas outras organizações da sociedade civil, que já recolheu meio milhão de assinaturas em defesa de um projeto de lei de iniciativa
popular, fundamentado sobre quatro eixos. Quais são?
Primeiro, a proibição do financiamento de campanha por empresas e a doação do financiamento democrático de campanha.
Segundo eixo da proposta liderada pelo Movimento da Coalizão Democrática por uma reforma política
democrática e eleições limpas. Segundo eixo: eleições proporcionais em dois turnos.
Terceiro eixo: paridade de gênero na lista pré-ordenada.
E o quarto eixo: fortalecimento dos mecanismos da democracia direta, com a participação da sociedade
em decisões nacionais importantes.
Como as múltiplas vozes das ruas falam tanto aos partidos da Base como aos partidos da oposição e guardam em comum o combate à corrupção, quero acreditar, Sr. Presidente, que os principais pontos do projeto
da CNBB, da OAB e de diversas outras organizações da sociedade civil não serão desprezados pelo Congresso
Nacional em benefício da manutenção do atual estado de coisas, sob pena de ferirmos fatalmente a democracia representativa e sob pena de alimentarmos cada vez mais a crise de representatividade do sistema político
brasileiro, fortalecendo assim posições antidemocráticas e por vezes fascistas.
Sr. Presidente, em outro momento destacarei outros sentimentos que são comuns nas múltiplas vozes
da sociedade, que podem motivar consensos importantes no Parlamento brasileiro, para que não haja um
apartheid entre a sociedade brasileira e a sociedade política.
Portanto, Sr. Presidente, quero aqui, ao encerrar, também cumprimentar a Presidenta Dilma pela solenidade de hoje. Lá participei junto com diversos colegas Parlamentares. Quero cumprimentar a Presidenta Dilma
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porque, num gesto sintonizado com as ruas, dialogando com as ruas e com a sociedade, ela anunciou hoje um
conjunto de medidas de combate à corrupção, de combate à impunidade.
Como disse a Presidenta Dilma, o combate à corrupção, o combate à impunidade requer, Sr. Presidente,
que tudo isso seja encarado, seja tratado como uma política de Estado: implacável.
O que eu espero aqui é que façamos nossa parte. Ela enviou o projeto de lei – aliás, vários projetos de
lei – a esta Casa. Que o Congresso Nacional faça sua parte agora, faça o debate, e aperfeiçoemos, se for o caso;
que o Poder Judiciário faça sua parte; e que a sociedade brasileira faça sua parte também, Senador Humberto,
cobrando a aprovação dessas medidas e, sobretudo, sua aplicação. E que, ao lado dessas medidas de combate
à corrupção que ela acaba de enviar ao Congresso Nacional, some-se outra que, a meu ver, é a mais importante, a mais decisiva para que possamos avançar do ponto de vista do fortalecimento da democracia, que é
a reforma política.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Muito bem, Senadora
Fátima Bezerra.
Dando sequência aos pronunciamentos...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Pela ordem, Senador.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Pela ordem, Senador
Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Apenas para pedir a inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – V. Exª será inscrito,
Senador.
Passo a palavra, pela Liderança do PT, ao Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela
Rádio Senado, apesar do fato importante aqui relatado pela Senadora Fátima Bezerra – o lançamento desse
pacote contra a corrupção, por parte da Presidenta Dilma –, eu pretendo analisar essa proposição em outra
oportunidade. Hoje, eu queria falar de outra questão que eu reputo muito interessante.
Foi com muita alegria que eu recebi hoje a informação de que, depois de ser publicada no Diário Oficial
da União, foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro a lei que passa a ter o nº 13.606, de 17 de março
de 2015. Essa lei, sancionada sem vetos pela Presidenta Dilma Rousseff, originou-se de um projeto de minha
autoria, apresentado nesta Casa em 2011, que tem como finalidade aumentar a rede de proteção sobre as
nossas crianças e os nossos adolescentes. Essa lei interdita a oferta de bebidas alcoólicas aos menores de 18
anos e vai ser um importante instrumento em favor da integridade física, psíquica e moral dos jovens e das
crianças brasileiras.
Até ontem, o que tínhamos disposto na legislação para tratar desse abuso era o art. 243 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, que não ia diretamente ao ponto. Ele restringia o seu escopo à oferta, sem justa
causa, de produtos que causassem dependência física ou psíquica aos menores de 18 anos. Deixava, assim, de
fora as bebidas alcoólicas.
Em razão dessa lacuna, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, ainda na década de 1990, que não era
possível criminalizar a conduta de ofertar álcool a crianças e adolescentes, dada a falta de dispositivo específico na nossa legislação.
Um ato dessa natureza, até o dia de ontem, era enquadrado apenas como contravenção. O que acontecia é que quem vendia bebida alcoólica a um adolescente, por exemplo, incorria em uma conduta de menor
potencial ofensivo. Ou seja, por meio de transação penal, trocava a prisão por entrega de cestas básicas ou por
prestação de serviços comunitários.
A partir de hoje, graças à nova lei, a história mudou. O art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente
foi alterado, para punir, de maneira exemplar, quem comete o abominável ato de oferecer, a qualquer título,
álcool a menores de 18 anos.
Diz a lei que é crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica, ainda que gratuitamente e de qualquer forma, à criança ou ao adolescente. Ou seja, quem incorrer nessas práticas está, desde
hoje, cometendo um crime, com pena de detenção que varia de dois a quatro anos e multa, se o fato não constituir crime mais grave. A muita vai variar de R$3 mil a R$10 mil, de acordo com a situação.
Além disso, se o crime for cometido em estabelecimento comercial, o local poderá sofrer medida administrativa de interdição, até que a multa arbitrada seja quitada na forma da lei.
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De maneira que, desde hoje, nós dispomos na nossa legislação de um instrumento efetivo de combate
ao álcool na infância e na juventude.
Essa é uma chaga no mundo atual, com potencial imensamente destrutivo às nossas crianças e aos nossos adolescentes, com reflexos nefastos na nossa sociedade.
Uma pesquisa realizada recentemente pelo IBGE, pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação investigou diversos fatores de risco e proteção à saúde de alunos adolescentes do 9º ano do ensino fundamental das 26 capitais estaduais e do Distrito Federal, além de alguns outros Municípios espalhados pelo País.
O resultado é assustador: 70,5% dos escolares das capitais responderam que já experimentaram bebida
alcoólica pelo menos uma vez na sua vida. Nos outros Municípios, a resposta foi positiva para 66,6% dos adolescentes entrevistados.
Mais da metade das meninas consultadas afirmou que bebeu, pelo menos, uma dose de álcool na vida,
percentual superior ao dos meninos.
Entre os adolescentes com idade de 15 anos, 31,7% tomaram a primeira dose com 13 anos de idade ou
menos. Desse total, 43,2% vivem nas cidades da Região Sul do País; Porto Alegre e Florianópolis, liderando, infelizmente, esse triste ranking nacional.
Quando questionados onde conseguiram bebida alcoólica para consumo, os adolescentes informaram
que isso ocorreu em festas, em primeiro lugar; em seguida, em mercados, lojas, bares ou supermercados; depois, com amigos; e por fim, pasmem as senhoras e os senhores, dentro da própria casa.
O consumo de bebida alcoólica é um dos principais fatores de risco para os indivíduos em todo o mundo.
É diretamente responsável por mais de 60 causas de problemas de saúde. O álcool altera o desenvolvimento de cérebro nos adolescentes e influencia o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos jovens.
O uso precoce de bebida alcoólica está associado a problemas de saúde na idade adulta, além de aumentar significativamente o risco de se tornar um consumidor em excesso ao longo de toda a vida.
Consumida em excesso, aliás, a bebida alcoólica na adolescência está associada a insucesso escolar, acidentes, violências e outros comportamentos de risco como o tabagismo, o uso de drogas ilícitas e o sexo desprotegido, segundo a Organização Mundial de Saúde.
É importante que tenhamos mecanismos efetivos de impedir essa tragédia social. Dois em cada dez adolescentes brasileiros já sofreram algum episódio de embriaguez. Não podemos achar que isso seja pitoresco
e muito menos natural.
Muitas vezes, pais e mães veem os filhos sair, irem para uma festa pública ou privada, irem a um bar ou
a um restaurante e ficam em casa, na apreensão de ver como vão voltar esses meninos e essas meninas. Não
são raras as ocasiões em que chegam bêbados ou são socorridos em eventos onde não há qualquer critério
para o consumo de álcool.
Às vezes, as jovens acabam sendo vítimas de violência sexual, seja pela vulnerabilidade provocada pelo
álcool, seja pelo comportamento criminoso adotado contra elas por jovens embriagados. Muitos meninos
arriscam a direção, consomem outras drogas, envolvem-se em brigas, lançam-se em condutas irresponsáveis
que, seguramente, não adotariam se estivessem sóbrios.
Ou seja, isso significa a destruição de muitas vidas e de muitas famílias. Consumo de álcool não combina
com criança e adolescente.
Muitos têm me procurado para saber como a lei vai ser efetivamente cumprida, e eu tenho dito que,
para uma lei pegar de verdade, é imprescindível que todos assumamos a responsabilidade de implementá-la.
Cada cidadão é o primeiro fiscal da lei. Então, se você vir uma criança ou adolescente consumindo álcool,
denuncie à polícia, denuncie ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar da sua cidade, que são as autoridades
competentes para investigar e agir nesses casos. Em verdade, não será a criança, nem o adolescente que será
punido, mas o maior que tenha vendido ou que tenha oferecido a essa criança ou adolescente a bebida alcoólica.
Se você é dono de bar ou restaurante, se você trabalha como garçom ou desconfia da idade de alguém
que lhe pede bebida alcoólica, peça o documento de identificação, para confirmar se é alguém maior de idade.
Isso é uma cultura em vários países. Nos Estados Unidos, por exemplo, um jovem não entra num bar em que não
se identifique para provar que tem mais de 18 anos, para, assim, poder solicitar algum tipo de bebida alcoólica.
Do mesmo modo, em festas familiares ou de amigos e dentro de casa, não ofereça ou permita que crianças e adolescentes bebam, porque isso constitui crime, da mesma maneira que a venda, e qualquer um pode
denunciar o autor dessa infração.
De forma que eu queria ressaltar, aqui, a minha satisfação por poder ter contribuído para o País com
essa lei, sancionada integralmente pela Presidenta Dilma Rousseff e que passa a viger a partir de hoje, com a
finalidade de proteger a infância e a juventude do Brasil.
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Estou certo de que, afastando nossas meninas e nossos meninos do risco do álcool, todos estaremos
dando um grande passo na direção de um futuro melhor.
Muito obrigado a todos e a todas, e a V. Exª, Sr. Presidente, pela tolerância.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, o Sr. João Capiberibe deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Telmário Mota.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Senador Humberto, primeiro, eu
quero parabenizar V. Exª, por ter sido aprovado, hoje, um projeto da maior relevância para a sociedade, para
o povo brasileiro.
A gente vê por aí, constantemente, principalmente no meu Estado, jovens, muitos deles às vezes menores, tomados pela bebida, que pegam uma moto ou um carro e, além de estarem bebendo sendo menores,
colocam em risco a vida deles e de outras pessoas.
Então, V. Exª foi muito feliz quando concebeu esse projeto, e a Presidenta também, ao aprová-lo na sua
totalidade. Mas V. Exª colocou dois pontos importantes.
Às vezes, a parte cultural, a iniciação nas bebidas começa nas festinhas caseiras. A propaganda também.
Você vê que a propaganda da bebida é feita com pessoas mostrando saúde, pessoas bonitas. Aquilo tudo é
um processo que induz o jovem à prática: “Nossa, mas aquela menina bonita bebe, aquele rapaz bonito bebe,
eu também vou beber.” Então, realmente, é uma indução a esse grande mal, e V. Exª, através desse mandato
tão importante do povo de Pernambuco, traz a sua contribuição para coibir essa prática e proteger a nossa
juventude. Está de parabéns.
Agora, o próximo orador, do Pará, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado que nos
ouvem e nos veem neste momento em que usamos a tribuna para fazermos um pronunciamento, como todos
os que me antecederam o fizeram, sobre a situação do nosso País pela crise por que ele passa neste momento.
Eu pergunto: o que levou a família brasileira a sair de suas casas no último domingo? Pergunto ainda: o
que motivou mais de dois milhões de pessoas em todo o País a marcharem lado a lado entoando o Hino Nacional? Qual foi a verdadeira causa para o povo brasileiro resgatar simbolismos históricos e pintar a cara de
verde e amarelo?
Seria pretensioso de minha parte enumerar todas as motivações dos cidadãos brasileiros. No entanto,
utilizando-me do bom senso e dos princípios racionais, encontrei no sentimento de insatisfação a mola propulsora para tirar do conforto de seus lares a família brasileira. Essa insatisfação estava claramente estampada nos
cartazes conduzidos pelos brasileiros. Nesses cartazes, o povo brasileiro deixou registrada a sua insatisfação.
Das muitas frases estampadas pela população brasileira, destaco esta – aspas: “Aquele que não luta pelo
futuro que quer, aceita o que vier.” – fecho aspas, Presidente. Isso resume o sentimento contra a corrupção, contra o tarifaço da energia e do combustível, contra as medidas tomadas em prejuízo dos trabalhadores e pelo
afastamento do PT do Executivo Federal.
Senador Cristovam Buarque – V. Exª que é, sem sombra de dúvida, o maior defensor da educação como
vetor de transformação da sociedade –, este Governo que aí está vive à base de slogan, tomou como slogan
para o segundo mandato “Pátria Educadora”. Como pode ter esse slogan uma Presidente que, ao assumir o seu
Governo, corta R$7 bilhões da educação? Como é que pode ter esse slogan uma Presidente que, ao assumir
o seu Governo, coloca em risco 2,6 milhões de estudantes com o financiamento do FIES, mudando as regras
que foram por ela própria instituídas, no intuito – eu acho – eleitoreiro de conseguir os votos necessários para,
lamentavelmente, retornar em um segundo mandato?
Nas manifestações do último domingo, ocorridas em todos os Estados, em todos os cantos deste País,
o povo deixou evidente seu sentimento de revolta, pelas mentiras proferidas pela então candidata Dilma, durante as eleições de 2014.
Em Belém, capital do meu Estado, e em vários Municípios – como Santarém, Marabá, Castanhal, Paragominas e outros –, dezenas de milhares de paraenses utilizaram-se de apitos e instrumentos sonoros para
chamar a atenção da sociedade e das instituições de que é urgente por fim à corrupção que assola este País e
mancha com os tons da cor do petróleo a bandeira nacional.
Para recuperar a credibilidade perdida, a Presidente deve vir a público reconhecer os erros cometidos e,
mais do que isso, dar uma demonstração diferente do que tem feito até agora, em que coloca todo o sacrifício
para o ajuste necessário aos brasileiros, sem fazer um único esforço para reduzir os gastos públicos, como, por
exemplo, reduzindo pela metade os ministérios. A maioria desses 39 ministérios serve de negociação para capturar o apoio político, o que é feito de forma incorreta. O apoio, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, é conquistado
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pelo êxito do Governo e pela aceitação da sociedade. A partir daí, ele passa a decorrer de uma adesão natural,
e não pela troca de “benefícios”, entre aspas.
Ainda há pouco, a Senadora Fátima Bezerra fez referência a que a aceitação dos políticos, na pesquisa que
vou me referir mais à frente, era menor do que a da Presidente, de 9%. Mas isso é porque nós não tomamos,
no Congresso Nacional, as medidas que devem ser tomadas, que devem ser aprovadas, aqui, no Congresso
Nacional, para onde a população brasileira nos mandou através do voto de cada Estado. E aí os partidos e os
seus Parlamentares ficam a reboque do Governo, através de conquistar benefícios que levam o Parlamento a
estar em uma situação de não-aceitação pela população.
Temos que nos libertar! Quando eu digo nós, refiro-me, em especial, aos partidos e aos Parlamentares
que apoiam o desgoverno que está hoje instalado em nosso País.
Mais do que mostrar sua insatisfação, as manifestações do último domingo foram importantes para deixar claro ao Governo que o movimento nasceu do povo, sem partido, sem classe, sem coloração ideológica,
diferentemente do movimento do dia 13 passado, sexta-feira, que foi um movimento patrocinado pela CUT,
pela UNE, pelo MST, chamados pelo ex-presidente Lula como se fosse um exército para ir às ruas. Eles foram
às ruas dia 13 remunerados – remunerados –, diferente do movimento do dia 15, em que a população foi por
livre e espontânea vontade, por todo o Brasil, mostrar sua indignação com a situação em que o País se encontra, pelos atos do desgoverno do PT.
As massas ganharam às ruas para reclamar sua insatisfação e deixar evidente seu sentimento de revolta
pelo fato de terem sido enganadas pelas mentiras proferidas pelo Governo do PT. E, caso as respostas por parte do Governo Dilma não atendam às ruas, teremos novas manifestações populares. Os grupos provenientes
da sociedade e dos movimentos sociais já divulgam, nas redes sociais, o dia 12 de abril como data para um
segundo ato em manifestação à corrupção e às mentiras do PT.
Chega! Basta desse modus operandi utilizado em demasia pelo Partido dos Trabalhadores. Já vimos o
mensalão, estamos passando agora pelo petrolão, que, segundo indícios, sangrou em bilhões de reais os cofres públicos. Diariamente, somos surpreendidos por novas denúncias surgidas no âmbito das investigações
da Operação Lava Jato, como a de ontem, quando a imprensa noticiou que o sucessor de Nestor Cerveró, o Sr.
Jorge Zelada, quando diretor da área internacional da Petrobras, teve uma conta bloqueada no Principado de
Mônaco. O valor descoberto na conta é de 10 milhões de euros, logicamente oriundos do propinoduto que
foi instalado na Petrobras.
Como se não bastassem essas somas vultosas, que poderiam ser utilizadas em ações para melhoria dos
serviços básicos ao povo brasileiro, a imprensa sugere que mais atores deverão surgir à medida que for aprofundada a Operação Lava Jato.
Vamos aprofundar as investigações.
Já está provado que os malfeitos e esses atos de desgoverno e de irresponsabilidade contra o povo brasileiro são endêmicos, Presidente. É preciso, portanto, levar as investigações para o BNDES, para o Ministério
dos Transportes, para a Eletrobras, para os fundos de pensão e muitos outros ministérios e órgãos tristemente
geridos pelo Partido dos Trabalhadores.
A investigação segue as premissas do emblemático caso Watergate, quando os responsáveis pela caça
à corrupção decidiram seguir os rastros do dinheiro para alcançar os responsáveis.
Ao chegar até ao tesoureiro nacional do PT, João Vaccari Neto, passa a ser inaceitável imaginar que a
Presidenta Dilma e que o ex-presidente Lula não soubessem, que desconhecessem as ilicitudes realizadas na
Petrobras. Com a apuração do petrolão, as investigações, certamente, chegarão à Presidente Dilma e até ao ex-presidente Lula – que está desaparecido, tomou, como se diz no meu Estado, um chá de sumiço –, e devem,
sim, ser investigados. Não há por que não investigar, tanto a Presidenta Dilma quanto o ex-presidente Lula.
A Constituição não permite que eles respondam processo, que a Presidenta responda um processo por
atos praticados em seu governo, mas ela não proíbe que a investigação seja feita. E é isto que nós temos que
fazer: levar a investigação até às últimas possibilidades.
Nosso povo clama pela moralização da política. Não é possível que os brasileiros continuem sendo duramente penalizados e com seus direitos mais básicos sacrificados pelo desgoverno da Presidenta Dilma, que
insiste em afirmar que essa seria uma crise conjuntural e internacional. O que foi estampado, repito, nos cartazes conduzidos pela população nos manifestos do último domingo não é simplesmente a insatisfação com
os efeitos da crise econômica.
O problema está na condução da política, na irresponsabilidade da gestão do Governo do PT, nos atos
desastrosos da Presidenta Dilma e nos escândalos de corrupção. O povo brasileiro exige respeito e vem mostrando que não irá mais tolerar esse cenário de desgoverno que o Partido dos Trabalhadores nos condenou.

356

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2015

No dia 8 deste mês, durante o pronunciamento da Presidente Dilma em cadeia nacional, a sociedade
manifestou sua insatisfação, acendendo e apagando as luzes...
(Interrupção de som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) –... de suas residências...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – ... indo às ruas e...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – ... de suas próprias janelas para bater panela. Esses
seriam sinais bastante claros de que a sociedade já não tolera discursos inócuos, sem efeito prático, para conduzir a política a outros patamares.
Ontem, durante matéria exibida nos telejornais nacionais, no momento em que a Presidente e sua equipe se pronunciavam a respeito das manifestações, novamente o panelaço ecoou nas cidades brasileiras. Como
reflexo desses atos legítimos da sociedade, o Governo Dilma perdeu sua credibilidade.
Sr. Presidente, Senador Aloysio Nunes, a Presidente Dilma e seus Ministros não podem mais ir à televisão...
(Interrupção de som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – ... para fazer qualquer pronunciamento...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – ... sem que a sociedade não responda imediatamente com batida de panelas e acender e desligar das luzes.
As agências internacionais rebaixaram as notas de classificação da Petrobras, e o Brasil corre o risco –
esperamos que isso não venha a acontecer – de cair para a categoria de grau especulativo. Agora é a vez de o
povo mostrar a sua indignação, sua insatisfação, sua revolta.
De acordo com a pesquisa Datafolha a que me referi, 62% dos brasileiros rejeitam o Governo da Presidenta Dilma.
Essa já é a mais alta taxa de reprovação de um Presidente da República
(Interrupção de som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – (Fora do microfone)...desde 1992.
Já concluo, Presidente.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, apenas 13% aprovam o Governo Dilma. A insatisfação e a perda de credibilidade, não estão apenas nas chamadas aspas “elite”, como quer vender o PT. Os dados são uma clara demonstração de que a maioria dos brasileiros, inclusive aqueles que de forma enganosa votaram na Presidenta
Dilma na eleição que passou, esses brasileiros já não toleram mais o PT e os escândalos de corrupção.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o povo deste País já não permite mais atos de desgoverno, corrupção
e outras imoralidades na política.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Basta de obras superfaturadas. Exigimos escolas e
universidades de qualidade. Já não toleramos mais o descalabro na saúde pública. Foi isso que motivou o povo
do meu Estado e os brasileiros de todos os cantos deste País a se unir e, em coro, clamar por um Brasil melhor,
mais decente e que nos encha de orgulho para explicarmos aos nossos filhos e netos o verdadeiro sentido da
expressão Pátria amada!
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – O próximo orador é o Senador
Cristovam, mas antes esta Presidência vai fazer um comunicado.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – A Presidência designa a Senadora
Lúcia Vânia para integrar, como Suplente, a Comissão de Assuntos Econômicos, em vaga cedida pelo Bloco da
Maioria, nos termos dos Ofícios nºs 51 e 81, de 2015, das Lideranças do Bloco da Maioria e do PSDB, respectivamente.
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São os seguintes os ofícios:
Of. GLPMDB nº 51/2015
Brasília, 10 de março de 2015
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação da
Senadora Lúcia Vânia (PSDB/GO) como membro Suplente, na composição de Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, em vaga cedida pelo Bloco da Maioria.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
Ofício nº 81/15 – GLPSDB
Brasília, de março de 2015
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Lúcia Vânia, para integrar, como suplente, a Comissão de Assuntos Econômicos, em vaga cedida pelo Bloco da Maioria.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Cássio Cunha Lima, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – A Presidência designa a Deputada
Flávia Morais como membro titular em vaga existente para integrar a Comissão Permanente Mista de Combate à
Violência contra a Mulher, conforme Ofício nº 17, de 2015, da Vice-Liderança do PDT no exercício da Liderança.
É o seguinte o ofício:
Of. nº 17/2015/LidPDT
Brasília, 18 de março de 2015
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o nome da Deputada Flavia Morais PDT/GO, para integrar na condição de membro titular a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher.
Respeitosamente, – Deputado Mário Heringer, Vice-Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Próximo orador, Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente Telmário, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é assustadora a percepção que
nós temos da falta de percepção que as autoridades têm da gravidade do momento que atravessamos, mas
também é preocupante como as forças de oposição talvez não estejam ainda conscientes da gravidade do
momento que nós atravessamos.
Nas democracias o povo só vai às ruas quando tem um descontentamento muito forte com o governo e
também quando tem uma desconfiança com as propostas da oposição. O povo não deixa de ir para a sua praia,
para a sua família, para as suas diversões, os seus estudos, trabalhos para ir para a rua sem uma razão muito forte.
A razão é um descontentamento com o poder, mas é também uma descrença em quem deveria trazer
uma alternativa, porque, se houvesse uma confiança nas alternativas, não precisaria ir para a rua também, Senador Valadares, deixaria que as oposições cuidassem disso.
Nós estamos vivendo um momento de descrença e de profundo desencanto e descontentamento. Mas
o que a gente viu depois das manifestações foram as ideias do Governo, dizendo que aquelas eram pessoas
que já votavam contra a Presidente.
Não leram as pesquisas, não olharam a cara do povo.
As pesquisas que estão distribuídas hoje mostram que a oposição ao atual Governo, o descontentamento está em todas as camadas da sociedade, em todas as regiões do País, todas. Em alguns lugares mais, como
aqui no Centro-Oeste, em outros lugares menos, mas em todos os lugares o descontentamento é profundo, a
desconfiança é imensa.
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O Governo, através dos Ministros que falaram, dá a impressão de que o pessoal não tem razão para ficar
descontente com a imensa diferença entre as promessas feitas pelo marketing e a realidade que agora o Ministério tem que fazer.
Claro que o povo tem razão de estar com raiva das mentiras que foram ditas. É como se o povo não tivesse razão de estar com raiva com a inflação, com o aumento da tarifa de luz, que foi rebaixada por um gesto
de marketing e eleitoreiro, do preço dos combustíveis, do desemprego, que cresce, a corrupção e a devastação
da Petrobras, Senador Aloysio.
A gente está tão chocada com a corrupção da Petrobras que não percebe que a devastação nem veio
da propina; veio da manipulação dos preços dos combustíveis para poder ganhar a eleição, do corte de verbas
na educação depois de dizer que é Pátria educadora, dos equívocos do Fies, do baixo desempenho da nossa
educação, da sensação de desamparo, da insegurança, da incerteza, do sentimento de falta de rumo no País.
O povo tem razão de viver um desencanto, um descontentamento e de sentir um descrédito com todos
nós. É assustador perceber que nessa situação de desencanto por um lado e descrença por outro nós caminhamos em uma direção imprevisível.
Por isso eu creio que nós precisamos levar adiante não é o diálogo que a Presidente fala, mas é o entendimento entre as lideranças deste País. Nós aqui precisamos chegar a um entendimento, mas o entendimento
passa por algumas coisas fundamentais.
Primeiro, o Governo precisa fazer uma análise dos erros cometidos. E não foram erros por acaso. Nós
aqui alertamos, os economistas disseram, todos de bom senso avisavam. Foi erro deliberado para poder ter
uma eleição garantida.
Segundo, é preciso mea culpa, é preciso modéstia, é preciso sair da arrogância e dizer: “Erramos, agora o
problema está aí. Nós, Governo, criamos. Agora é de todos nós”.
Terceiro, nós vamos ter que formular uma proposta que não seja apenas de ajuste, mas também olhando para o médio e longo prazo. E aí eu creio que esse ajuste que tem que ser feito, por culpa do Governo, ele
tem que seguir alguns princípios, Senadores. Primeiro, tem que ser eficiente, para que os recursos que sejam
conseguidos sejam suficientes para cobrir o rombo criado. E aí tem que reduzir gastos.
Há pouco, o Senador Flexa, falava aqui em reduzir cargos comissionados, reduzir Ministérios. Tem que
reduzir gastos.
Segundo, tem que ser justo. Não pode ser um ajuste que sacrifique os sacrificados como foi a proposta
do reajuste do Imposto de Renda, sacrificando os de baixo. Não! Tem que ser sacrificando os que se beneficiaram nesse período todo.
Terceiro, tem que ter uma estratégia. Não pode ser, Senador Lasier, um ajuste que impeça certos investimentos necessários como na educação, como nos portos, nas estradas. E aí tem que quebrar, tem que quebrar
esse preconceito que chega ao fanatismo de ter medo de investimentos privados na construção da infraestrutura neste País.
Uma abertura do País com regras sérias, com respeito às agências reguladoras permitiria que o Governo
levasse adiante um ajuste com estratégia.
Quarto, precisa ter legitimidade. Legitimidade significa ouvir para chegar a um entendimento.
E, quinto, precisa ter o tempo. Existem os ajustes bruscos, os ajustes que são feitos de choque e os ajustes graduais, que, ao longo de algum tempo, trazem sacrifícios, mas dentro de uma estratégia de benefícios
globais no médio e longo prazo.
Eu acho, entretanto, Senador, que essa ideia do entendimento, muito mais do que do diálogo, em que
Oposição, Governo e Lideranças conversem para definir uma estratégia na qual o ajuste esteja, eu acho que
não vai acontecer facilmente se o povo não continuar nas ruas, Senador Telmário.
Por isso, Senador Aloysio, o que eu quero aqui, Senador Lasier, é fazer um apelo à população: que continue em manifestação. Essas manifestações não podem se repetir apenas a cada tantos meses. Mas, sejamos
realistas, não é para o povo ir para as ruas tendo tantas outras coisas para fazer. A gente pode fazer uma manifestação permanente, Senador Valadares, dentro da rotina. Leve seu cartaz de protesto para o trabalho. No
ônibus, leve sua panela e faça barulho. Na escola, converse com as pessoas. Vista as camisas de protesto durante
o dia a dia. Faça manifestações 24 horas por dia sem quebrar a rotina do seu dia a dia. Além disso, use essa maravilha da modernidade que é a internet. Nós podemos estar em mobilização 24 horas por dia simplesmente
usando a maravilha da internet.
Eu creio, Senador Lasier, que a gente precisa fazer aqui uma vigília permanente, uma vigília permanente da sociedade brasileira com um objetivo: pressionar as lideranças para que se entendam. Quando eu digo
lideranças, eu me incluo. Eu e todos nós aqui precisamos que a população nos empurre para que nos encontremos. Uma vigília permanente pelo entendimento, uma vigília permanente da população empurrando o
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Governo para reconhecer suas falhas, fazer seu mea-culpa, para trazer uma proposta, empurrando a nós, que
somos críticos do Governo – e eu aqui alertei muitas vezes o que ia acontecer se continuasse aquele rumo –
para que nós nos entendamos.
Nós precisamos, sim, de um entendimento neste País. Não é apenas um diálogo. Diálogo é uma palavra
vazia; entendimento é uma palavra concreta. Essa é a diferença entre diálogo e entendimento. Um entendimento que faça do Brasil um movimento imenso em busca da sua própria salvação.
É isto, Sr. Presidente, que eu vim trazer aqui: a ideia de que esses movimentos existem pelo descontentamento com o Governo e a descrença conosco, que não estamos no Governo, que vêm querendo, exigindo
um entendimento para cobrir o rombo dos equívocos cometidos pelo Governo, mas sem perder o rumo de
construção de um país, sem cair numa recessão que nos amarre por muito tempo. E um ajuste que não seja de
choque; que seja lento, que seja gradual, capaz de conviver com o futuro. Nem o choque que ameaça o presente, nem o populismo que compromete o futuro.
E esse entendimento, eu hoje estou descrente de que nós tomaremos a iniciativa por nós próprios de
fazer. É o povo que tem que nos empurrar se manifestando. E essa manifestação não pode ser a cada dois meses, a cada um ano, a cada dois anos; tem que ser permanente, dentro da rotina e usando a maravilha da mobilização pelos meios das redes sociais.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha para colocar.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Senador Cristovam, parabenizo-o
pela sua fala. Eu queria só acrescentar que é boa a manutenção, como V. Exª falou, das manifestações, mas que
elas sejam identificadas, porque, de repente, a manifestação por manifestar, sem identificar qual é o objetivo
e o foco, acaba que ela não tem aquela devida resposta. É a minha sugestão.
O Sr. Telmário Mota deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Concedo a
palavra ao Senador Telmário Mota, para uma explicação pessoal.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, antes de abordar o assunto que me trouxe hoje à tribuna, eu quero
aqui registrar a presença do Secretário Rudson Leite, que está ali, do meu Estado. Rudson é Presidente do PV, é
meu suplente, que hoje está aqui em Brasília a serviço, já que ele é diretor da área de mineração. Então, quero
registrar essa presença.
Sr. Presidente, o Estado de Roraima vem passando por uma grande crise, que é a crise da seca. Enquanto
o Acre está na crise da cheia, e o Amazonas também, agora, em Roraima, é a crise da seca.
Então, ali a estiagem chegou de forma muito forte, de ordem que os açudes e os criatórios de peixes estão secando, a água potável já quase não existe em algumas cidades, os animais estão morrendo – os animais
graúdos, pequenos, enfim.
A população está toda aflita, o que levou o Governo do Estado a decretar estado de emergência em quatro Municípios, que são eles: Iracema, Mucajaí, Amajari e Alto Alegre.
Isso vinha se arrastando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, apesar de eu ter iniciado alguns ofícios, alguma
cobrança, e ontem eu fui até o Ministério da Integração e ali conversei com o Secretário Nacional de Proteção
e Defesa Civil, que é o General Adriano Pereira Júnior, a quem quero parabenizar aqui.
O Senador Lasier, em uma hora e pouco já estava... Eu levei os documentos em mão, toda a documentação, pois ainda faltavam alguns documentos que a gente para lá levou.
Ontem mesmo já foi baixada a Portaria nº 44, de 17 de março, ontem, que consta hoje já do Diário Oficial
da União, reconhecendo a situação de emergência em decorrência da estiagem nas cidades de Alto Alegre,
Amajari, Iracema e Mucajaí, do Estado de Roraima.
Então, eu quero aqui parabenizar o Secretário, General, pela sensibilidade. Ele me disse: “Telmário, conheço como ninguém o Estado de Roraima.” Como militar, ele trabalhou ali naquela fronteira, defendeu aquela fronteira e, muito sensível às nossas reivindicações de ontem, imediatamente, conhecendo a situação, de
posse dos documentos, baixou essa portaria tão importante, que permitirá que agora o Governo do Estado
faça os encaminhamentos devidos para ter, verdadeiramente, o apoio do Governo Federal, já que o Estado de
Roraima passa por crises emergenciais.
Portanto, Sr. Presidente, Srª Presidenta, que agora está no comando, muito obrigado.
Obrigado, Srs. Senadores, Srªs Senadoras. Esse é o aviso que eu queria registrar.
Obrigado!
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Durante o discurso do Sr. Telmário Mota, o Sr. Antonio Carlos Valadares deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Obrigada, Senador Telmário.
Eu convido para fazer uso da palavra o Senador Antonio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) – Presidenta Ana Amélia, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, em 2011, eu apresentei o Projeto de Lei nº 554, de 2011, com o objetivo de determinar que uma pessoa presa em flagrante seja
apresentada ao juiz no prazo de 24 horas.
Trata-se da chamada audiência de custódia, que vem adequar a nossa legislação ao que está estabelecido em tratados internacionais de direitos humanos assinados pelo Brasil.
É sobre essa proposta que eu gostaria de falar nesta oportunidade.
A Constituição Federal já determina que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre sejam
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.
O Código de Processo Penal detalha esse procedimento, dizendo que o auto de prisão em flagrante será
encaminhado ao juiz competente em até 24 horas após a realização da prisão para que o juiz analise a legalidade da prisão e a necessidade de impor uma prisão cautelar.
Atualmente, portanto, o auto de prisão em flagrante que é enviado ao juiz, no prazo de 24 horas, não é
a pessoa do preso que é apresentada ao juiz, como estamos propondo.
A legislação em vigor não torna obrigatório o contato direto do juiz com o preso. De fato, o que ocorre
com mais frequência é um verdadeiro absurdo. A pessoa presa só vem a ter contato com o juiz, pela primeira
vez, meses ou anos após a sua prisão, geralmente no dia da audiência de instrução e julgamento. É um absurdo, como eu falei.
O Pacto sobre Direitos Civis e Políticos, do qual o Brasil é signatário, estabelece no art. 9º – abro aspas –:
Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem demora,
à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de
ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. [Fecho aspas]
Isso é o que diz o art. 9º do Pacto de Direitos Civis e Políticos, assinado pelo Brasil.
Da mesma forma, nosso País é signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de
São José da Costa Rica –, que traz igual determinação no item 5 do seu art. 7º.
A prática mundial também segue nesse sentido. Na Argentina, por exemplo, o prazo é de apenas 6 horas após a prisão. No Chile, a lei exige o prazo de 12 horas para apresentação ao promotor, que poderá soltar o
preso ou apresentá-lo ao juiz em 24 horas. No México, a apresentação ao promotor deve ser imediata e, ao juiz,
em 48 horas. Na Colômbia, o prazo é de 36 horas. Na Espanha, Itália e Alemanha, o preso deve ser apresentado
ao juiz no prazo máximo de 24 horas. Em Portugal, 48 horas. Na Argentina, 6 horas. Pasmem!
Mas, além de cumprir com obrigações decorrentes de tratados internacionais, qual seria a razão prática
para que o preso em flagrante seja apresentado pessoalmente ao juiz, no prazo que propomos de 24 horas?
“A apresentação do preso perante o juiz no prazo de 24 horas torna mais célere o exame da necessidade da prisão e previne a tortura e outros tratamentos cruéis”. Quem faz essa afirmação é o Ministério Público
Federal, em Nota Técnica Conjunta do último dia 26 de fevereiro, assinada por membros das Câmaras de Coordenação e Revisão responsáveis pela matéria criminal, pelo combate à corrupção e pelo controle externo da
atividade policial e sistema prisional (7ª CCR).
Nesse documento, o Ministério Público Federal reconhece a relevância desse projeto e vê muitas vantagens na audiência de custódia. Esse instrumento processual facilitará a correção de ilegalidades e a identificação imediata de abusos que possam ter sido praticados.
Ele também deve causar um decréscimo no número de prisões arbitrárias e atuar contra um dos maiores
problemas do sistema carcerário brasileiro, que é a superlotação e a grande quantidade de presos provisórios
de longa duração. Apenas as prisões realmente necessárias – essas, sim – deverão ser mantidas, conforme a
determinação do juiz.
Diz a nota do Ministério Público Federal que a audiência de custódia... – abro aspas –:
... serve a propósitos processuais, humanitários e de defesa de direitos fundamentais inerentes do devido
processo legal. Torna mais célere o exame da validade e da necessidade da prisão e previne o emprego de
tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes sobre a pessoa humana. [Fecho aspas.]
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Na audiência de custódia, o juiz verificará as condições físicas e psicológicas do preso, analisará os motivos da prisão, permitirá a assistência de um advogado, ouvirá o Ministério Público quanto à adoção da medida adequada e decidirá se mantém a pessoa presa ou aplica outra medida cautelar, como fiança, restrições de
direitos, monitoramento eletrônico, etc.
Concedo um aparte, com muito prazer, ao eminente Senador Aloysio Nunes, que é membro da Comissão
de Justiça e atual Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Prezado Senador Valadares, acompanhei a
apresentação do seu projeto e tenho por ele um enorme entusiasmo. Já passou da hora de aprovarmos um
projeto com esse teor. É um projeto que, por todas as razões que V. Exª acaba de enumerar, e também pelo fato
de a adoção da regra que V. Exª preconiza fazer diminuir drasticamente o número de presos provisórios – presos
provisórios que se eternizam na provisoriedade, congestionando estabelecimentos penais –, resguarda o preso,
resguarda a dignidade do preso, resguarda seu direito à integridade física, permite ao juiz formar a sua opinião...
(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Oposição/PSDB – SP) – ... sobre a necessidade ou não da manutenção da custódia, enfim, todos os argumentos que V. Exª elencou. Eu tenho notícia de que é um projeto apresentado já há um bom tempo.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – 2011!
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Oposição/PSDB – SP) – 2011. Nós estamos em 2015, e eu sei que V.
Exª tem lutado para que ele seja apreciado no Senado, que venha ao plenário. Se não vier ao plenário, na Comissão de Justiça, que pode examiná-lo em caráter terminativo. Então, eu quero me solidarizar com V. Exª e me
somar na sua luta para que ele seja, nesta legislatura, efetivamente pautado, deliberado porque é um projeto
que deveria, como disse, ter sido aprovado ontem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Então vamos trabalhar juntos para a sua aprovação na CCJ em primeiro lugar.
Segundo o Ministro do Superior Tribunal Militar, José Barroso Filho, que já foi Juiz de Direito, em Minas
Gerais e Pernambuco, além de Promotor de Justiça, a ausência de custódia, segundo ele, pode evitar novos
“amarildos”. Ele se refere, evidentemente, ao caso de Amarildo Dias de Souza, que ficou conhecido nacionalmente por conta do seu desaparecimento em julho de 2013,...
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – ... após ter sido detido por policias militares e conduzido da porta de sua casa na Rocinha, no Rio de Janeiro.
É verdade que a implementação da audiência de custódia enfrenta algumas resistências e vou mencioná-las. Algumas entidades formalizaram suas manifestações, levantando basicamente os seguintes argumentos:
primeiro, a insuficiência material orçamentária e humana dos órgãos judiciários da Polícia e do Ministério Público
para a demanda do trabalho que a proposta criaria; segundo, o risco de o preso imputar ao policial, falsamente,
o crime de tortura para forçar o Juiz a colocá-lo em liberdade; terceiro, a legislação em vigor já contemplaria
de forma satisfatória os pactos internacionais de direitos humanos assinados pelo Brasil.
Entendo que esses argumentos são legítimos, importantes, mas eles não inviabilizam o projeto.
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Srª Presidente, já estou praticamente encerrando. Gostaria de ter a tolerância de V. Exª.
As questões levantadas podem ser resolvidas durante a tramitação desse projeto. Na base do diálogo
e do entendimento, tenho certeza de que esta Casa, bem como todas as instituições interessadas irão se convencer da necessidade e da viabilidade da audiência de custódia.
Além do Ministério Publico Federal, a que já me referi, há diversas outras instituições, que consideram
importante a aprovação desse projeto, que é o Projeto de Lei nº 554, de 2011.
A Associação Juízes para a Democracia (AJD), o Colégio Nacional dos Defensores Públicos-Gerais (Condege) e a Associação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep) já se manifestaram oficialmente, Senador
Aloysio, perante o Presidente desta Casa, em apoio ao PLS nº 554.
(Soa a campainha.)
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Muitas organizações
sem fins lucrativos de reconhecida atuação na área penal e penitenciária vêm também apoiando a proposta,
como a Pastoral Carcerária, o Instituto Sou da Paz, a Justiça Global, a Conectas Direitos Humanos, o Instituto
de Defesa do Direito de Defesa e o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania.
Eu não poderia deixar de lembrar, Srª Presidenta, que, em agosto do ano passado, estiveram presentes
nesta Casa, em audiência com o Presidente Renan, a Ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvatti;
representantes da ONG internacional Human Rights Watch; o Relator do projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Senador Humberto Costa; o Diretor do Departamento Penitenciário Nacional, Renato
Campos Pinto De Vitto; e o Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Gabriel Sampaio, todos
pedindo, Srª Presidente...
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – ...a votação desse
projeto, para que se desse celeridade ao debate nesta Casa.
Quero lembrar que esse projeto já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e pela Comissão
de Direitos Humanos na forma de substitutivo, que ampliou e fortaleceu a proposta inicial.
Já estão em curso pelo País diversas iniciativas que buscam efetivar a implementação da audiência de
custódia em 24 horas. O Senado Federal não pode esquivar-se do assunto. Vou exemplificar algumas dessas
iniciativas, para finalizar, Srª Presidente. Agora estou finalizando.
Em São Paulo, está em curso uma experiência conduzida pelo Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e com o Ministério da Justiça, com a participação da OAB
de São Paulo. Trata-se de um projeto piloto de audiência de custódia, lançado em fevereiro deste ano, para ser
implantado inicialmente no Fórum Criminal da Barra Funda, na cidade de São Paulo, e para, gradativamente,
ampliar-se para diversos distritos policiais e para juízos competentes.
No Rio de Janeiro, no mês de janeiro, a 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça determinou, em decisão
inédita, a soltura de um homem por ele não ter sido submetido à audiência de custódia. O Tribunal interpretou,
no caso, que o prazo de 24 horas é consentâneo com os textos dos tratados internacionais.
Para não aborrecer a Presidência, ainda que faltem duas páginas...
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – ...tendo em vista que
outros oradores estão inscritos, eu encerro, dizendo que entendo que a resistência de alguns a esse projeto
traz argumentos legítimos, que devem ser considerados, mas que não poderão levar à rejeição dessa proposta.
O diálogo nos permitirá avançar. Afinal, o debate é da essência da democracia. Por esse caminho, poderemos
construir uma grande convergência pela aprovação do projeto.
Os especialistas, Srª Presidente, apontam que deve mudar a realidade das prisões preventivas no País. Hoje,
temos 580 mil presos no Brasil, dos quais cerca de 40%, ou seja, 232 mil pessoas, estão presos provisoriamente,
sem uma decisão. Isto é, o juiz terá capacidade suficiente, se dermos a estrutura para tanto, de implementar,
sem dúvida alguma, em todo o Brasil, as disposições contidas nesse projeto, inclusive a audiência de custódia.
Agradeço a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Cumprimento o Senador Antonio Carlos Valadares.
Esta é também uma de suas áreas de especialidade, pelo grande conhecimento no Direito e nos direitos
humanos, as duas coisas juntas, Senador Valadares.
Está inscrito agora um orador para falar pela Liderança, o Senador Capiberibe. Se S. Exª não estiver presente, falará, então, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, pela Liderança do PSDB.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Srª Presidente, peço
a V. Exª a inscrição nos Anais de todo o projeto, integralmente. Obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, em 2011, apresentei um projeto
de lei – o PLS nº 554, de 2011 – com o objetivo de determinar que uma pessoa presa em flagrante seja
apresentada ao juiz, no prazo de 24 horas. Trata-se da chamada “audiência de custódia”, que vem adequar

Março de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

363

nossa legislação ao que está estabelecido em tratados internacionais de direitos humanos assinados pelo
Brasil. É sobre essa proposta que eu gostaria de falar, nesta oportunidade.
A Constituição Federal já determina que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre sejam comunicados, imediatamente, ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada.
O Código de Processo Penal detalha esse procedimento, dizendo que o auto de prisão em flagrante será
encaminhado ao juiz competente, em até 24 horas após a realização da prisão, para que o juiz analise a
legalidade da prisão e a necessidade de impor uma prisão cautelar.
Atualmente, portanto, é o auto de prisão em flagrante que é enviado ao juiz no prazo de 24 horas.
Não é a pessoa do preso que é apresentada ao juiz, como estamos propondo.
A legislação em vigor não torna obrigatório o contato direto do juiz com o preso. De fato, o que ocorre com mais frequência é um verdadeiro absurdo! – a pessoa presa só vem a ter contato com o juiz, pela
primeira vez, meses ou anos após sua prisão, geralmente no dia da audiência de instrução e julgamento.
O Pacto de Direitos Civis e Políticos, do qual o Brasil é signatário, estabelece no artigo 9º que:
Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à
presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser
julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade.
Da mesma forma, nosso País é signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto
de São José da Costa Rica), que traz igual determinação no item 5 do seu artigo 7º.
A prática mundial também segue nesse sentido. Na Argentina, o prazo é de 6 horas após a prisão.
No Chile, a lei exige o prazo de 12 horas para apresentação ao promotor, que poderá soltar o preso ou
apresentá-lo ao juiz em 24 horas. No México, a apresentação ao promotor deve ser imediata e, ao juiz,
em 48 horas. Na Colômbia, o prazo é de 36 horas. Na Espanha, Itália e Alemanha, o preso deve ser apresentado ao juiz no prazo máximo de 24 horas. Em Portugal, 48 horas.
Mas, além de cumprir com obrigações decorrentes de tratados internacionais, qual seria a razão
prática para que o preso em flagrante seja apresentado pessoalmente ao juiz, no prazo que propomos,
de 24 horas?
“A apresentação do preso perante o juiz no prazo de 24 horas torna mais célere o exame da necessidade
da prisão e previne a tortura e outros tratamentos cruéis”: quem faz essa afirmação é o Ministério Público
Federal, em Nota Técnica Conjunta do último dia 26 de fevereiro, assinada por membros das Câmaras de
Coordenação e Revisão responsáveis pela matéria criminal (2ª CCR), pelo combate à corrupção (5ª CCR)
e pelo controle externo da atividade policial e sistema prisional (7ª CCR).
Nesse documento, o Ministério Público Federal reconhece a relevância do projeto e vê muitas vantagens na audiência de custódia. Esse instrumento processual facilitará a correção de ilegalidades e a
identificação imediata de abusos que puderem ter sido praticados. Ele também deve causar um decréscimo no número de prisões arbitrárias e atuar contra um dos maiores problemas do sistema carcerário
brasileiro, que é a superlotação e a grande quantidade de presos provisórios de longa duração. Apenas
as prisões realmente necessárias – essas sim – deverão ser mantidas, conforme a determinação do juiz.
Diz a nota do MPF que a audiência de custódia serve a propósitos processuais, humanitários e de
defesa de direitos fundamentais inerentes do devido processo legal. Torna mais célere o exame da validade e da necessidade da prisão e previne o emprego de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos
e degradantes sobre a pessoa humana.
Na audiência de custódia, o juiz verificará as condições físicas e psicológicas do preso, analisará os
motivos da prisão, permitirá a assistência de um advogado, ouvirá o Ministério Público quanto à adoção
da medida adequada e decidirá se mantém a pessoa presa ou aplica outra medida cautelar, como fiança,
restrições de direitos, monitoramento eletrônico, etc.
Segundo o Ministro do Superior Tribunal Militar (STM), José Barroso Filho, que já foi Juiz de Direito em Minas Gerais e Pernambuco, além de Promotor de Justiça, a audiência de custódia “pode evitar
novos Amarildos”. Ele se refere, evidentemente, ao caso de Amarildo Dias de Souza, que ficou conhecido
nacionalmente por conta de seu desaparecimento, em julho de 2013, após ter sido detido por policiais
militares e conduzido da porta de sua casa, na Rocinha, Rio de Janeiro.
É verdade que a implementação da audiência de custódia enfrenta algumas resistências e vou
mencioná-las. Algumas entidades formalizaram suas manifestações, levantando, basicamente, os seguintes argumentos: (i) a insuficiência material, orçamentária e humana dos órgãos judiciários, da polícia e do
Ministério Público para a demanda de trabalho que a proposta criaria; (ii) o risco de o preso imputar ao
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policial, falsamente, o crime de tortura, para forçar o juiz a colocá-lo em liberdade; (iii) a legislação em vigor já contemplaria satisfatoriamente os pactos internacionais de direitos humanos assinados pelo Brasil.
Entendo que esses argumentos são legítimos e importantes, mas eles não inviabilizam o projeto. As questões levantadas podem ser resolvidas durante a tramitação do projeto. Na base do diálogo e
do entendimento, tenho certeza de que esta Casa, bem como todas as instituições interessadas, irão se
convencer da necessidade e da viabilidade da audiência de custódia.
Além do Ministério Público Federal, a que já me referi, há diversas outras instituições que consideram importante a aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 554, de 2011. A Associação Juízes para a
Democracia, o Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais (CONDEGE) e a Associação Nacional dos
Defensores Públicos (ANADEP) já se manifestaram oficialmente, perante o Presidente Renan Calheiros e
esta Casa, em apoio ao PLS 554, de 2011.
Muitas organizações sem fins lucrativos, de reconhecida atuação na área penal e penitenciária,
vêm apoiando a proposta da audiência de custódia, como Pastoral Carcerária, Instituto Sou da Paz, Justiça Global, Conectas Direitos Humanos, Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) e Instituto Terra,
Trabalho e Cidadania (ITTC).
Eu não poderia deixar de lembrar que, em agosto do ano passado, estiveram presentes nesta Casa,
em audiência com o Presidente Renan Calheiros, a Ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvatti; representantes da ONG Internacional Human Rigths Watch, o relator do projeto Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), senador Humberto Costa (PT-CE); o Diretor do Departamento Penitenciário Nacional, Renato Campos Pinto de Vito; e o Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério
da Justiça, Gabriel Sampaio, pedindo apoio do Presidente para dar celeridade à tramitação do projeto.
Quero lembrar que o PLS 554, de 2011, já foi aprovado pela Comissão de Assuntos e Econômicos
(CAE) e pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), na forma de substitutivo
que ampliou e fortaleceu a proposta inicial.
Sr. Presidente, já estão em curso, pelo País, diversas iniciativas que buscam efetivar a implementação da audiência de custódia. O Senado Federal não pode se esquivar do assunto e deixar de apreciar a
matéria. O assunto demanda, sobretudo, a inovação legislativa que propomos, sob o risco de ficarmos,
mais uma vez, a reboque do Poder Judiciário.
Vou exemplificar algumas dessas iniciativas, para finalizar.
Em São Paulo, está em curso uma experiência conduzida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ,
em conjunto com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Ministério da Justiça, com participação da OAB-SP. Trata-se de um projeto-piloto da audiência de custódia, lançado em fevereiro deste ano,
para ser implantado, inicialmente, no Fórum Criminal da Barra Funda, na cidade de São Paulo e, gradativamente, ampliar-se para os diversos distritos policiais e juízos competentes, conforme cronograma da
Corregedoria da Justiça.
No Rio de Janeiro, no mês de janeiro, a 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça determinou, em
decisão inédita, a soltura de um homem por ele não ter sido submetido à audiência de custódia. O Tribunal
interpretou, no caso, que o prazo de 24 horas é consentâneo com os textos dos tratados internacionais.
Na semana passada, o site “Consultor Jurídico” noticiou que a desembargadora federal Mônica Sifuentes, da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que tem sede em Brasília, determinou
que um juiz do Mato Grosso promovesse a audiência de custódia de dois homens, presos em flagrante,
sob a suspeita de roubarem uma agência dos Correios. Vale dizer que a Desembargadora manteve a prisão preventiva decretada em primeira instância. É uma demonstração de que a audiência de custódia
não significa uma soltura generalizada de pessoas presas. Ao contrário, significa a aplicação rigorosa das
medidas cautelares.
Ao menos duas ações civis públicas já foram propostas no intuito de obrigar a União a implantar
a audiência de custódia. Uma, pelo Ministério Público Federal; outra, pela Defensoria Pública da União.
Todas essas experiências demonstram a necessidade premente de disciplinarmos, em lei, a audiência de custódia. É esse nosso objetivo com o Projeto de Lei do Senado nº 554, de 2011.
Os especialistas apontam que ele deve mudar a realidade das prisões preventivas no País. Hoje,
temos 580 mil pessoas presas no Brasil. Cerca de 40% delas, ou seja, 232 mil pessoas, estão presas provisoriamente. Não resta dúvida de que, para uma boa parte delas, caberia a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, sem prejuízo do desenrolar do processo penal e, até, da condenação final.
Todos acompanharam as imagens das rebeliões ocorridas no presídio de Pedrinhas, no Maranhão, no
ano passado. Não preciso ilustrar o drama da situação carcerária brasileira para comprovar a importância dessa questão.
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Entendo que a resistência de alguns a esse projeto traz argumentos legítimos, que devem ser considerados; mas não poderão levar à rejeição dessa proposta. O diálogo nos permitirá avançar. Afinal, o
debate é da essência da democracia. Por esse caminho, poderemos construir uma grande convergência
pela aprovação do projeto. Afinal, é de interesse de todos os direitos sejam preservados e que a Constituição Federal seja cumprida. Não custa lembrar que a democracia possui uma dimensão substantiva,
que significa a preservação de valores e direitos fundamentais.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Regimentalmente, será atendida a solicitação de V. Exª, Senador Antonio Carlos Valadares.
Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, pela Liderança do PSDB.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o verbo “estarrecer” ganhou certa voga durante a campanha eleitoral, uma
vez que foi usado recorrentemente pela então candidata Dilma Rousseff para demonstrar surpresa diante da
revelação de coisas que todos sabiam.
Vou usar o verbo “estarrecer”. Eu fiquei estarrecido, Srª Presidente, quando li reportagem no jornal O Estado de S.Paulo e também no jornal O Globo a respeito de uma nota, de um documento que foi elaborado na
Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República por um senhor que tem o título de Ministro. Chama-se Thomas Timothy Traumann. É o Ministro-Chefe da Secretaria. Nesse documento, patenteia-se
a mistura entre interesse partidário e interesse do Estado, entre Governo e partido, que está na raiz de todos
os totalitarismos.
Seguramente, os meus colegas Senadores tomaram conhecimento, assim como eu, desse documento,
que visa a estabelecer medidas e estratégias de comunicação, visando a “virar o jogo”. Seguramente, já se tinha
conhecimento das pesquisas catastróficas para a Presidente da República, que atestam o desmoronamento do
seu prestígio já ao final do terceiro mês do seu Governo. Propõe virar o jogo a partir do diagnóstico absolutamente fantasioso, errado, de que os problemas políticos da Presidência da República e a ruína política prematura da Senhora Presidente se devem a erros de comunicação. Na verdade, não se trata de erro de comunicação,
mas de erro das ações que são comunicadas.
Para virar o jogo, o que propõe esse Sr. Timothy Traumann é, pura e simplesmente, criminoso: a utilização
dos meios oficiais da Secretaria de Comunicação da Presidência, das verbas de que ela dispõe, para promover
uma ação conjunta, coordenada entre a divulgação institucional a cargo da Secretaria e a ação dos blogues
ditos progressistas. Outros falam em blogues sujos, porque são financiados por verbas governamentais, às vezes mesmo por baixo do pano, com a finalidade de destruir reputações de adversários, de espalhar rumores,
de fazer uma espécie de terrorismo ideológico.
Diz esse documento:
As responsabilidades da comunicação oficial do Governo Federal e as do PT/Instituto Lula/bancada/
blogueiros são distintas. [...]
É natural que o Governo [...] tenha uma comunicação mais conservadora, centrada na divulgação de
conteúdos e dados [...]. A guerrilha política precisa ter munição vinda de dentro do Governo, mas ser disparada por soldados fora dele.
Srª Presidente, V. Exª é uma jornalista de escol. Passa pela sua cabeça que, em um País civilizado e democrático, que respeita as instituições, um órgão da Presidência da República, comandado por alguém que tem
status de Ministro, forneça munição para a guerrilha de soldados de fora do Governo, numa ação coordenada
de propaganda política misturada com propaganda institucional? Onde já se viu uma coisa dessas? Parece-me que todos assistem a isso anestesiados. Será que é papel do servidor público municiar guerrilha política?
Isso é crime!
O Código Penal, no seu art. 321, tipifica a advocacia administrativa. É crime! Diz o art. 321: “Patrocinar,
direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário: Pena – detenção, de um a três meses, ou multa.”
O que é isso senão a promoção de um interesse privado, que é o interesse partidário? O partido não é
Estado. Dizem os democratas: acreditamos todos nós democratas que o partido não é Estado. Trata-se de patrocinar o interesse privado de um partido com recursos públicos, valendo-se da condição de funcionário público!
O documento, em determinado trecho, meus caros colegas, foca a cidade de São Paulo – talvez, eu use
um termo impróprio diante do descalabro administrativo promovido pelo Sr. Haddad, Prefeito da cidade de
São Paulo, do PT –, identificando, no desfavor em que se encontra a administração petista na capital do meu
Estado, uma das razões da queda geral da popularidade da Presidência. O documento, a partir daí, preconiza a
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focalização em São Paulo das parcerias desses blogues com a Prefeitura. Diz o seguinte o documento: “Não há
como recuperar a imagem do Governo Dilma em São Paulo sem ajudar a levantar a popularidade do Haddad.
Há uma relação direta entre um e outro.”
Ora, isso é um atentado aos princípios da Administração Pública inscrita no art. 37 da Constituição Federal, que são a impessoalidade e outras características que devem marcar a conduta da Administração Pública.
A impessoalidade, a honestidade, a probidade são características que devem revestir todo ato da Administração Pública.
Ora, o que faz o documento da Secom senão preconizar o uso da propaganda oficial para promover,
pessoalmente, o Prefeito de São Paulo?
A Lei Maior, no §1º desse art. 37, veda a utilização de nomes, de imagens e de símbolos que caracterizem
a promoção pessoal de autoridades ou de servidores, devendo a propaganda pública ter caráter informativo,
educativo ou de orientação social.
Querem promover a imagem, recuperar a imagem, de resto, irrecuperável, do Prefeito Haddad, para, com
isso, de tabela, recuperar a imagem e o prestígio da Presidente Dilma, usando os recursos oficiais.
Aliás, o documento, de alguma forma, refere-se a rivalidades internas do núcleo petista do Governo,
quando, de alguma forma, recrimina a gestão da antiga Ministra da Cultura Ana de Hollanda e de uma antecessora do Sr. Traumann, que é a Helena Chagas. Recrimina essas duas ex-ministras, pelo fato de que, no primeiro Governo Dilma, elas tenham, talvez, por escrúpulo, por respeito à Lei dos Direitos Autorais e a outros
aspectos da legislação da Comunicação Social, promovido certo distanciamento, dizem eles, entre a comunicação oficial e os blogues progressistas, blogues financiados com o dinheiro do Governo. E o Sr. Traumann
prevê exatamente, como estratégia para virar o jogo, a reaproximação, a simbiose, a parceria, a coordenação
entre esses mesmos blogues...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – ...e a ação da sua Secretaria.
Usa-se o termo “consolidar”: “É preciso consolidar o núcleo de comunicação estatal, juntando, numa mesma coordenação [vejam os senhores], a Voz do Brasil, as páginas de sites, Twitter e Facebook de todos os Ministérios, o Facebook da Dilma e a Agência Brasil.” É o que diz o Sr. Traumann ou algum assessor avalizado por ele.
Esse é um documento que foi distribuído no seio do Governo e que acabou vazando para a imprensa.
Essa consolidação e essa ação para virar o jogo, mediante a promoção pessoal de governantes, configuram também improbidade administrativa, uma vez que a ação da Secretaria de Comunicação Social, preconizada pelo Sr. Traumann, foge às regras legais que definem o campo funcional, as atribuições funcionais dessa
Secretaria.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) –Não compete à Secretaria fazer coordenação entre o Facebook da Presidente com blogues progressistas. Esse documento é um sintoma grave do
estágio de degradação institucional que o atual Governo está promovendo no Brasil. Isso é feito por alguém
que ocupa gabinete ao lado do gabinete da Presidência da República. Então, quando a Presidente fala em diálogo, fala em respeito à oposição, em respeito às regras do jogo, à democracia, ela devia começar por demitir
esse senhor, demitir esse Sr. Traumann, que, aliás, como gato escaldado tem medo de água fria, sabendo que
haveria uma repercussão muito ruim e de indignação, pelo menos na imprensa e no mundo político em relação a esse documento, apressou-se em pedir férias de seis dias.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Seu pedido de férias está publicado
hoje, no Diário Oficial. Mas, assim que ele voltar, já vai receber uma convocação, que estou propondo hoje, da
Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, para que ele venha se explicar perante a nossa
Comissão, se não for demitido antes, como eu espero que seja. Mas, independentemente dessa medida de
natureza política, estou propondo também, na data de hoje, Srª Presidente – e aqui concluo –, que a Procuradoria-Geral da República inicie um processo de investigação por prática de crime, assim como um pedido de
investigação, que estou dirigindo hoje ao órgão do Governo que serve para controlar algo que não sei mais se
pode ser controlado, que é a Comissão de Ética Pública, ironicamente vinculada a Presidência da República.
(Soa a campainha.)
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O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Senador Aloysio, o que V. Exa acabou de relatar é
realmente alguma coisa muito grave. Não faz nenhum sentido isso, quer dizer, não é que não faz sentido, é
uma coisa que causa muita estranheza. Como é isso? O Governo vai influenciar o setor privado? Vai estabelecer
uma parceria, como diz o documento de V. Exª?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Com blogues ditos progressistas.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Então, essas coisas, em qualquer momento, seria
muito grave, mas, nesse momento, em particular, é pior ainda. É como se a gente estivesse sem nenhum tipo
de controle dessas coisas. Imagino que ele seja jornalista, comunicador, não é?
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Ele é o Secretário. É Ministro!
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Não é possível. Eu não acredito nisso! É fundamental que esta Casa tome esse tipo de providência. Quero parabenizar V. Exª por ter trazido esse tema. É um tema
que me deixa, realmente, extremamente preocupado com esse tipo de comportamento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Agradeço-lhe o aparte, Senador Moka.
V. Exª é um lutador, calejado, pela democracia no Brasil. Conheço muito bem a sua história e a admiro.
Esse tipo de comportamento, além do episódio que beira ao ridículo, porque, querer reverter a situação
de desfavor que hoje cerca a Presidente Dilma com ação de blogues, é, realmente, algo risível em si. Mas o fato
é que isso é sintoma de algo grave, de confusão entre Governo e partido.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Como eu disse, no início do meu discurso, é a matriz dos totalitarismos.
Agradeço a tolerância da Sra Presidente.
Estou encaminhando à Mesa Diretora os documentos a que me referi há pouco.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Senador Aloysio, cumprimento-o.
O Senador Aloysio falou pela Liderança. Regimentalmente, não há apartes para a Liderança, mas o aparte do Senador Moka foi perfeitamente compreensível. Eu penso que, em uma Casa política, o Regimento tem
uma validade fundamental na organização dos trabalhos, mas estamos vivendo momentos extremamente
delicados na vida nacional, e o Regimento fica secundário, diante da relevância do tema tratado. Refiro-me ao
aparte do Senador Waldemir Moka.
Convido para fazer uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Lasier Martins.
Com a palavra o Senador Lasier Martins, do PDT do nosso Rio Grande do Sul.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Ana Amélia; Srªs Senadoras; Srs. Senadores; telespectadores e ouvintes da TV Senado
e da Rádio Senado, muito já se disse, mas ainda não se disse tudo.
Hoje, o Brasil se vê às voltas com a Operação Lava Jato, que abala as estruturas da nossa República. Nossas instituições se veem questionadas, na medida em que estão sendo exibidos publicamente os laços ilícitos
entre grandes empreiteiras, dinheiro público e políticos.
Agora, Srs. Senadores, há paralelos claros entre o que acontece hoje, no Brasil, e aquilo que se deu, na década
de 90, na Itália, com a Operação Mãos Limpas. É preciso expor esses paralelos para que consigamos transformar
o sistema político brasileiro, ao mesmo tempo em que evitemos eventuais equívocos cometidos pelos italianos.
Como se recorda, na Itália, o processo se iniciou com o envolvimento de 900 pessoas. Posteriormente,
esse número alcançou cerca de 5 mil investigados, sendo que 152 eram Parlamentares. Além disso, um governo – o do socialista Bettino Craxi – veio abaixo, bem como se encerrou a carreira de várias lideranças políticas
tradicionais, sendo as mais conhecidas as de Giulio Andreotti e Arnaldo Forlani, da Democracia Cristã. Além
disso, os principais partidos políticos italianos do pós-Segunda Guerra, o Socialista e a Democracia Cristã, desapareceram em consequência das investigações policiais e judiciais da Operação Mãos Limpas.
De maneira algo similar, Srs. Senadores, com o que se dá agora no Brasil, as Mãos Limpas ocorreram após
longa inação dos poderes constituídos. O que seria questão política acabou por se transformar em tema policial.
Essa é uma lição importante que devemos aprender. A inabilidade de mudar ou de compreender a vontade popular é elemento que colaborou para a falência do sistema político italiano durante a Operação Mãos
Limpas. As investigações desnudaram a associação nefasta que havia se estabelecido na sociedade daquele
país entre grupos criminosos, caso da Máfia, grupos políticos, secretos, inclusive, e políticos eleitos.
Convenhamos, Srªs e Srs. Senadores , que há certa relação com o que aconteceu aqui, no Brasil. Em ambos os casos, presencia-se a combinação nefasta entre omissão, beneficiários indevidos de dinheiro público,
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cartéis de empresas e partidos políticos. Em ambos os casos, aqui, no Brasil, e lá, na Itália, é bastante sintomático que ambas as operações relacionam-se com a ideia de limpeza. Na verdade, o nome de ambas as operações envolvem a defesa do mesmo princípio: a necessidade de se depurar o sistema político, retirar a sujeira
acumulada e oferecer ao país um novo começo.
O que aconteceu na Itália foi algo aterrador. Para que possamos ter uma ideia dos desvios éticos que
havia naquele país, tomo a liberdade de citar, aqui, a confissão do ex-Primeiro-Ministro italiano Bettino Craxi,
investigado pela Operação Mãos Limpas, e que, para não ser preso – para não ser preso –, fugiu para a Tunísia.
Vejamos, pois, o que ele disse a respeito do cenário italiano. Confissão do ex-Primeiro-Ministro Bettino
Craxi:
Os partidos políticos têm sido o corpo e a alma das estruturas democráticas... Infelizmente, é usualmente
difícil identificar, prevenir e remover áreas de infecção na vida dos partidos... Mais, abaixo da cobertura
do financiamento irregular dos partidos, casos de corrupção e extorsão, floresceram e tornaram-se interligados... O que é necessário dizer é que, de todo o modo, todo mundo sabe que a maior parte dos financiamentos da política é irregular ou ilegal. Os partidos e aqueles que dependem da máquina partidária
(grande, média ou pequena), de jornais, de propaganda, atividades associativas ou promocionais... têm
recorrido a recursos adicionais irregulares. Se a maior parte disso deve ser considerada pura e simplesmente criminosa, então, a maior parte do sistema político é um sistema criminoso. Eu não acredito que
exista alguém nesta Casa que seja responsável por uma grande organização que possa ficar em pé negar
o que digo. Cedo ou tarde, os fatos farão dele um mentiroso.
Não sou eu quem o disse. Foi o Primeiro-Ministro Bettino Craxi, numa confissão durante o processo.
Esse era o cenário político italiano. Em que medidas, Srs. Senadores, essas palavras se adaptam ao que
ocorre no Brasil?
Essas palavras foram extraídas de um artigo publicado pelo magistrado Sérgio Moro, escrito em 2004,
portanto, há 11 anos. O mesmo magistrado que hoje preside a Operação Lava Jato. Falava ele, na época, a respeito da Operação Mãos Limpas.
Na Itália, o processo durou 11 anos. Esperamos que aqui não chegue a tanto; que, talvez, um terço desse
período seja suficiente para a investigação e responsabilização penal dos envolvidos.
Essa é uma lição que devemos aprender com os italianos. O esgarçamento do tecido político e social se
agrava, no entanto, com a demora na apuração dos fatos.
Existe ainda, Srs. Senadores, outra lição muito importante. Casos de abuso envolvendo o Poder Público
constituem-se com frequência na morte dos governos.
Lembro aqui alguns exemplos. O primeiro é o do Presidente americano Richard Nixon, pego no escândalo de Watergate, ao extrapolar de sua prerrogativa presidencial, quando vários membros de sua equipe foram
flagrados espionando ilegalmente lideranças políticas adversárias.
Da mesma maneira, neste rol, o Xá do Irã, Mohammad Reza Pahlavi, viu sua legitimidade abalada em
razão da maneira como a corrupção...
(Soa a campainha.)
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT – RS) – ... acabou por ser vista como algo imbricado ao
seu governo. Isso acabou por levar a perda de apoio político e à consequente derrubada da monarquia no Irã.
Um terceiro exemplo se deu nas Filipinas na década de 80. O casal Ferdinando e Imelda Marcos acabou
por se transformar em símbolo do descaso com o dinheiro público. As imagens dos milhares de pares de sapatos de Imelda tornaram-se marco do quanto o poder corrompe.
Mais recentemente e mais próximo do Brasil, temos o caso do ex-Primeiro-Ministro de Portugal José Sócrates, que se encontra preso desde novembro de 2014, suspeito de crimes de corrupção, fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Seus crimes seriam de pelo menos €20 milhões.
No Brasil, também temos antecedentes conhecidos.
(Soa a campainha.)
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT – RS) – Srª Presidente, a utilização ilícita ou viciada
de cargos públicos corrói a lisura da Administração Pública com o consequente prejuízo social – é o que temos.
Por outro lado, a corrupção mundo afora acaba por induzir a mudança de costumes e a renovação política.
Isso foi o que aconteceu na Itália.
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Srs. Senadores, não queremos aqui pregar a queda de um governo, mas fazer uma advertência. Neste
momento ainda nos cabe sugerir, aconselhar, propor, insistir. É preciso ouvir o povo brasileiro que está nas
ruas, é preciso ouvir o que dizem. Cabe ao Governo Federal mudar. Prioridade 1: mudar a política econômica ...
(Soa a campainha.)
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT – RS) –... admitir erros e, sobretudo, limpar a casa e
se afastar dos que praticam malfeitos.
Não pode existir dúvida de que a sociedade repudia a corrupção. Isso se mostra evidente nas pesquisas
de opinião indicadoras de que, em todas as regiões do País, pelo que se lê hoje nos jornais, em todas as camadas de renda, mais de 50% dos brasileiros consideram o atual Governo ruim ou péssimo.
Em conclusão, Srª Presidente, a Operação Mãos Limpas nos deixou muitas lições. Uma delas é que a omissão é imperdoável e a mudança deve ser levada adiante, com coragem e ousadia. Que a Operação Lava Jato
seja seguidora desse caminho e transforme o Brasil. É o que sonhamos e precisamos.
Obrigado.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador, V. Exª me permite um aparte?
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT – RS) – Com muito prazer, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF.) – Senador Lasier, em primeiro lugar: é muito oportuno o assunto que o senhor trouxe, comparando a Lava Jato com a Mãos Limpas, na Itália. Na Itália,
pagaram o preço os que foram considerados culpados. Um homem da estatura de um ex-primeiro ministro,
com a respeitabilidade que tinha, e que teve que sair do País corrido para a Tunísia, onde acho até que morreu
alguns anos depois.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT – RS) – Morreu na Tunísia.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Então, acho que foi um belo exemplo.
Segundo: é muito oportuno que o senhor traga isso no dia em que a Presidente Dilma lança um pacote anticorrupção. Ainda não tive tempo de analisá-lo com cuidado, mas aparentemente, Senador Ferraço, não traz
grandes novidades não. A impressão que fica é que ela traz apenas aquelas velhas ideias que existiam antes,
de algumas prevenções.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Por exemplo, a Ficha Limpa, que nem teve
origem no Governo. Ela, por exemplo, não traz medidas de prevenção, como a nomeação de certos cargos ser
feita com base em editais – para procurar grandes cargos –, em vez de acontecer apenas por decisão partidária.
Ela não traz o uso da Abin ou de outros sistemas de informação. Aliás, devo dizer que me surpreende que a Abin
não soubesse do que acontecia na Petrobras, e me surpreenderia mais ainda se soubesse e não tivesse informado
a Presidente, e ainda mais se soubesse, tivesse informado e a Presidente não tivesse tomado medidas. Creio que
falta pensar um pouco nesse sentido. Eu não vi, por exemplo, a eliminação cuidadosa do aparelhamento das estatais – colocam pessoas vinculadas a políticos, vinculadas a eleições, que já chegam ali com uma tentação muito
grande para caírem na corrupção. Eu creio que foi um pacote, pelo que vi até aqui – é cedo, ainda não me aprofundei –que merece mais estudos nossos. E eu até o convido, sendo do mesmo Partido, para juntos, de repente,
trabalharmos uma proposta alternativa a esta que a Presidente lançou hoje. De qualquer maneira, parabéns pela
comparação, por lembrar que é possível, sim, levar avante um projeto de mãos limpas no Brasil também.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT – RS) – Muito obrigado pela contribuição, Senador
Cristovam.
Espero que não precisemos de tanto tempo como o que demandou a chamada Mani Pulite da Itália – dez
a onze anos. Tomara que aqui consigamos fazer a depuração, quem sabe, em três ou quatro anos. Mas talvez
não vá ser assim tão rápido: ouvi uma declaração do Dr. Janot dizendo que o tempo jurídico não é o mesmo
que o tempo político, mostrando que as investigações demoram muito mais do que os brasileiros querem.
E com relação ao projeto da Presidente, a Lei Anticorrupção: esse projeto poderia vir daqui a 10, 15, 20
dias. Antes deveria ter vindo um projeto de grandes mudanças na política econômica. É isso que os brasileiros
estão pedindo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Só uma coisa, Senador: acho que o tempo
jurídico, de fato, não pode ser o político, mas também não pode ser o tempo geológico, como às vezes termina sendo.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT – RS) – É o que todos nós esperamos.
Obrigado, Srª Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Obrigada, Senador Lasier Martins. Meus
cumprimentos pelo pronunciamento.
Convido para fazer uso da palavra, como orador pela Liderança do PMDB, o Senador Ricardo Ferraço.
Em seguida estão inscritos os Senadores Donizeti Nogueira, Douglas Cintra, Walter Pinheiro, que fez uma
permuta com a Senadora Lídice da Mata, Ivo Cassol, Marta Suplicy, que está de aniversário hoje, Cristovam,
Otto Alencar, Ataídes Oliveira, Telmário Mota e Delcídio do Amaral.
Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Presidente desta sessão, Senadora Ana Amélia.
Srªs e Srs. Senadores, nos últimos dias, nas últimas semanas, até mesmo em razão da intensificação desta
complexa crise que o nosso País está vivendo – complexa porque traz a combinação das variáveis da crise política
com as da crise econômica e a ausência de uma liderança que possa dar um rumo seguro ao nosso País –, a impressão que fica, sinceramente, é de um governo nas cordas, sitiado, sem propor um rumo claro e firme para o País.
É nesse ambiente e nessas circunstâncias, Senador Garibaldi, nosso Presidente da Comissão de Infraestrutura, que nós estamos aqui a refletir sobre iniciativas concretas e efetivas que o Senado da República, ou até
mesmo o Congresso Nacional, pode adotar para contribuir, além da retórica, além das palavras, para a construção de um ambiente mais saudável.
O caso que trago aqui para a tribuna do Senado é um desses muitos e muitos projetos que tramitam
pela Casa e que, surpreendentemente para nós, não ganham efetividade.
Em 1998, Senadora Ana Amélia, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, com o melhor dos propósitos,
editou o Decreto nº 2.745 com o objetivo de flexibilizar o processo de compras e contratações de serviços por parte
da Petrobras – a Petrobras necessitava disso em razão da concorrência pública, da competição estabelecida, porque
esse é um setor que, por suas circunstâncias, exige velocidade para tomar a medida certa, para não chegar atrasado.
Esse decreto criou, à época, flexibilidades para que a nossa Petrobras pudesse ser mais ágil. A Petrobras
ganhava o mundo, se globalizava, crescia o seu papel e a sua importância não apenas no Brasil, mas em todo
o mundo, como companhia global. Foi nesse período que a Petrobras e o arranjo do petróleo e do gás deixaram de representar alguma coisa muito próxima a 2% do Produto Interno Bruto para passarem a representar
10% do Produto Interno Bruto.
Enfim, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, com o melhor dos propósitos, editou esse decreto.
Os mecanismos de flexibilidade desse decreto, Senador Valadares, que deveriam ser usados em condições excepcionais, em condições em que efetivamente fosse relevante o uso desses mecanismos, terminaram
se desvirtuando ao longo do tempo e passaram a ser usados de maneira indiscriminada: o que era para ser exceção virou regra. Esses mecanismos contribuíram para uma série de irregularidades e abusos cometidos pelos
gestores da empresa, como a formação do chamado “clube das empreiteiras”, que está sendo, efetivamente,
denunciado pela Operação Lava Jato.
Segundo levantamento recente realizado pelo jornal O Globo, a dispensa de licitação, a inexigibilidade e o
convite foram as três principais formas de contratação feitas pela Petrobras ao longo dos últimos dez anos. Juntas,
essas modalidades concentram 99% dos contratos de aquisição de bens, produtos e serviços por parte da Petrobras.
A inexigibilidade ocorre quando a empresa contrata diretamente um fornecedor, mas precisa comprovar
que só ele é capaz de entregar aquele serviço ou equipamento. Utiliza-se a dispensa de licitação, normalmente,
quando a contratação se dá de forma direta e por motivos da mais absoluta urgência.
No modelo ideal, as licitações de grande valor devem ser feitas por concorrência pública, na qual é admitida a participação de qualquer interessado que reúna as condições estabelecidas pelo edital, tudo, evidentemente, de forma absolutamente transparente. Porém, o que observamos na Petrobras é o uso – como disse e
repito – indiscriminado da modalidade convite, que carece minimamente de dois princípios básicos por parte
da Administração Pública: a impessoalidade e a transparência.
Na licitação da modalidade convite, a Petrobras não é obrigada a divulgar o edital nem a aceitar propostas de qualquer interessado. Ela decide, a seu critério, quem pode se candidatar para realizar aquele tipo de
serviço ou adquirir aquele tipo de equipamento ou produto. Daí abre-se espaço para que criminosos infiltrados na nossa maior e mais importante empresa tirem a Petrobras da grande relevância que tem para a nossa
economia e a levem para as páginas policiais.
No intervalo de quase dez anos, quase R$220 bilhões em contratos da estatal foram disputadas apenas
por um grupo restrito de fornecedores. Esse montante representa mais de 60% de todas as compras feitas pela
Petrobras entre 2003 e 2012, quando ocorreram os atos de delinquência institucionalizada de que estamos
tomando conhecimento, por parte da Operação Lava Jato.
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Estamos, portanto, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, diante de um exemplo clássico de superdosagem. Aquilo que separa o remédio do veneno, o excesso e o uso na dose. A exceção virou regra e abriu espaço
para a formação de um esquema bilionário de corrupção, desvios e todo o tipo de prática lesiva ao patrimônio
da nossa Petrobras, da Petrobras que pertence a todos os brasileiros.
Chamam a atenção ainda, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os diversos acórdãos do Tribunal de Contas da União, órgão de controle que tem, a cada momento, ampliado a sua participação e o seu papel na condução do controle das contas públicas.
O Tribunal de Contas já tomou inúmeras decisões contrárias aos processos licitatórios da Petrobras. De
acordo com o órgão, o regime simplificado de licitações permite a empresa tomar uma série de atos de flexibilização desnecessários. Ou seja, há dez anos, o Tribunal de Contas emite acórdãos, conclusões, consagrando
que a Petrobras deve alterar esse modelo e essa conduta...
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – ... de não se prevalecer da concorrência pública,
da melhor competição para a contratação de produtos, serviços e fornecedores, e assim por diante.
A Petrobras foi ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal mantivesse o direito
de ela continuar atuando dessa forma.
Por isso mesmo, Srª Presidente, é que nós adotamos a iniciativa em linha com os fundamentos e o conteúdo
das ações do Tribunal de Contas da União, que apresentamos, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça.
E fizemos isso ainda no mês de outubro de 2014, quando tomamos conhecimento desse conjunto de denúncias da Operação Lava Jato. Apresentamos, na Comissão de Constituição e Justiça, o Decreto Legislativo nº 197,...
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – ... com o objetivo de sustar os efeitos do Decreto nº 2.745, no instante em que estamos constituindo a nossa Comissão de Constituição e Justiça. Elegemos o
Senador José Maranhão para nos conduzir, para coordenar nosso trabalho na Comissão. Faz-se inadiável que
a Comissão de Constituição e Justiça, como primeiro passo, realize esse debate. É o que pleitearemos ao Presidente da Comissão, o Senador José Maranhão: que, na primeira reunião, possamos deliberar e debater acerca da oportunidade e da tempestividade desse decreto legislativo, a fim de dar um freio de arrumação e de
colocar um ponto final no uso dessas alternativas, que eram para ser exceções e se transformaram em regra.
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – No momento em que vamos iniciar os trabalhos na Comissão de Constituição e Justiça, revelo minha expectativa e minha confiança de que a Comissão
de Constituição e Justiça dará o primeiro passo para que possamos deliberar sobre isso. E, em segundo lugar,
que possamos, aqui no plenário, deliberar sobre a necessidade desse decreto legislativo, que é uma prerrogativa, Srª Presidente, constitucional do Senado da República, para sustar os efeitos desse decreto que está na
origem, no núcleo das delinquências que observamos nos últimos meses, que são de conhecimento público,
considerando as investigações que estão sendo conduzidas de maneira adequada pela Procuradoria-Geral da
República, pela Polícia Federal e pelos órgãos de controle.
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Considero absolutamente inadequado responsabilizar o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, porque quando se editou esse decreto, Senador Walter
Pinheiro, foi para dar condições de melhor competição à Petrobras. Mas, infelizmente, o lamentável é que o
que era para ser exceção virou regra, e 90% dos contratos de serviços e produtos, para fornecedores em geral
da Petrobras, não estão submetidos à regra da melhor concorrência e da melhor competição.
Ouço, com prazer, o Senador Walter Pinheiro.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Senador Ferraço, eu quero buscar contribuir.
Concordo com V. Exª pelo seguinte: a tese do passado de que nós precisávamos fazer isso para introduzir a Petrobras num cenário de competitividade não se aplica mais para hoje porque essa Petrobras, pelo menos era
o que havia inclusive a partir do que se avançou em inovação...
(Soa a campainha.)
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O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ... em novas ferramentas, enfim, ganhou competitividade no mundo. Portanto, esse cenário do passado não se aplica. E mais – e aí concordo plenamente
com V. Exª –: o que era para ser um facilitador para a competitividade terminou sendo usado como um facilitador para caminhos tortuosos. A Petrobras já tem condições hoje de disputar mercado. Então, vamos devolver
a regra rígida e dura, garantindo que a Petrobras continue tendo competitividade, mas assegurando que nós
teremos transparência e, principalmente, combate à corrupção.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Senador Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Senador Valadares, ouço V. Exª com enorme prazer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – É claro que eu informo que o Senador
Ferraço está falando pela Liderança do PMDB. A liberação para o aparte do Senador Walter Pinheiro se justifica
porque ainda não demos início da Ordem do Dia.
Senador Valadares, da mesma forma que foi concedido o aparte ao Senador, V. Exª tem a liberdade também de fazer um aparte ao Senador Ferraço porque estamos aguardando, e a situação e os temas abordados
são relevantes. Penso que o Regimento deixa de ter validade nesta circunstância. Por isso, tem V. Exª toda a
liberdade do aparte ao Senador Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Fora do microfone.) – Agradecemos a benevolência de V. Exª.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Agradeço a V. Exª. Senador
Ferraço, V. Exª fez um histórico firme, um histórico justo e equidoso sobre esse processo de licitação que foi
modificado no governo de Fernando Henrique Cardoso, naturalmente agindo com a maior boa-fé, mas que
não deu certo em virtude dos acontecimentos que são públicos. Inclusive ficamos admirados que um simples
diretor tivesse tanta autoridade para traçar planos e também executar esses planos na construção de grandes
projetos como, por exemplo, uma refinaria.
(Soa a campainha.)
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – O Presidente da Petrobras
tinha uma ação, a meu ver, bloqueada em razão dessa autonomia, dessa independência de diretores, que agiam
de uma forma que nenhum secretário de Estado age, nenhum ministro de Estado age, isto é, sem obediência
aos trâmites burocráticos que são normais em qualquer entidade de governo, de não apenas uma diretoria
tomar conhecimento da profundidade dos projetos, mas toda uma estrutura do ministério, da secretaria, toda
essa estrutura se envolve diretamente na realização, na elaboração e na execução desse projeto. Portanto, quero dizer que V. Exª fez um histórico importante para que o público que acompanha...
(Soa a campainha.)
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – ... nossos trabalhos possa atinar
sobre a evidência dos erros que foram cometidos em razão de uma simples modificação na Lei das Licitações.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Encerrando, Srª Presidente.
Este é o fato, Senador Valadares: nos últimos dez anos, a Petrobras contratou R$220 bilhões sem passar
pelo critério da concorrência pública, utilizando-se desse decreto. Não há outro caminho a não ser nos valermos
das prerrogativas constitucionais e aprovarmos um decreto legislativo para sustar os efeitos desse decreto, de
modo a dar uma arrumação, porque esse decreto foi feito, eu disse aqui duas ou três vezes, para ser usado em
casos excepcionais. O que era exceção virou regra.
Não há outro caminho para o Senado que não sustar os efeitos desse decreto, para que possamos dar a
contribuição no processo de reconstrução da nossa Petrobras.
Muito obrigado, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Cumprimento o Senador Ricardo Ferraço.
Convido para fazer uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Donizeti Nogueira, do PT de Tocantins.
Estão inscritos também os Senadores Douglas Cintra, Ivo Cassol, Walter Pinheiro, Marta Suplicy e Cristovam Buarque.
Com a palavra, o Senador Donizeti Nogueira.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, aproveito para parabenizá-la pela realização da audiência
pública em Não-me-Toque, muito importante, pois enriqueceu o debate da questão do emplacamento. Foi
muito rico o debate. Meus parabéns. Fui muito bem recebido pelos nossos irmãos gaúchos naquela cidade.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Volte sempre, pois será sempre muito
bem recebido, Senador Donizeti, até porque o senhor tem laços afetivos com o Rio Grande do Sul. Então, será
sempre bem-vindo.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT – TO) – É verdade.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, a Petrobras está no centro das investigações de uma operação que
apontou dirigentes da estatal envolvidos no pagamento de propina a políticos e a executivos de empresas que
firmaram contratos com a petroleira. Como procurei ressaltar em discurso anterior, feito aqui desta tribuna, o
mercado mundial de petróleo passa por modificações profundas, que têm causado efeitos negativos em quase
todas as indústrias de petróleo do mundo.
Conforme procurei mostrar, no aspecto estritamente produtivo, não existe crise na Petrobras. As ações
da empresa valem hoje quase quatro vezes mais do que valiam há doze anos. A empresa continua aumentando a sua produção de petróleo, que já supera 2,5 milhões de barris por dia. A produção de petróleo no pré-sal,
das Bacias de Santos e de Campos, bateu novo recorde mensal no último mês de janeiro, alcançando a média
de 669 mil barris por dia.
Apesar disso, Srª Presidenta a Petrobras tem sido objeto incansável de cobertura da mídia e das redes
sociais, que tentam, a todo momento, imputar responsabilidade pela crise da empresa exclusivamente ao PT,
omitindo propositadamente que existe queda de empresas petroleiras no mundo inteiro, omitindo também
fatos relevantes sobre a corrupção na empresa, especialmente aqueles revelados por Pedro Barusco, ex-Gerente
de Serviços da Petrobras, de que a corrupção foi iniciada muito antes do Governo do PT.
Necessário recordar, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, que em 1989 o jornalista Ricardo Boechat ganhou
um Prêmio Esso de jornalismo por denúncias de corrupção na Petrobras. Em 1997, o jornalista Paulo Francis
denunciou a corrupção na empresa e, ao invés de ter as denúncias investigadas, o jornalista foi processado
pelos diretores da empresa então presidida por Joel Rennó, que representava o Governo do PSDB.
Ora, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, se àquela época não tivessem sido engavetadas as denúncias, se
em vez de processar o jornalista tivéssemos apurado as denúncias, talvez não estivéssemos passando por este
processo hoje.
A campanha de ódio que se tem travado contra o Governo da Presidenta Dilma não busca nada mais do
que tentar inflar determinados fatos objetivando esconder os casos de corrupção do governo do PSDB, especialmente em São Paulo e também do Governo do PSDB nos oito anos em que esteve à frente do governo do País.
É o que vemos acontecer, por exemplo, com o chamado trensalão paulista, cujas investigações mostram
que foram fraudadas licitações para aquisição de trens entre 1998 e 2008, e cujos desvios chegam a pelo menos R$834 milhões.
Nesse escândalo, foram indiciadas 33 pessoas por crimes de corrupção ativa e passiva, formação de cartel, crime licitatório, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Dentre elas, estão o presidente da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), diretores e ex-diretores da companhia de trens, como João Roberto
e Ademir Venâncio, ligados ao governo do PSDB paulista.
Tamanho foi o trabalho de acobertamento das fraudes perpetradas pelo governo paulista, que o escândalo
só veio à luz por conta de uma investigação na Suíça e um acordo de colaboração firmado pela empresa Siemens
no Brasil. A Siemens é uma das envolvidas no esquema de pagamento de propinas para o PSDB naquele Governo.
O inquérito foi aberto em 2008, mas somente em 2013 avançou, depois da delação premiada feita pela
Siemens ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em que admitiu participar de um conluio
com outras empresas do setor de trens para fraudar licitações do Metrô e da CPTM de 1998 a 2008.
De acordo com a Siemens e a Alstom, o esquema de pagamentos de propinas tinha a finalidade de favorecer as empresas estrangeiras em licitações, além de financiar o caixa dois de partidos políticos daqueles governos.
Everton Rheinheimer, um dos seis ex-funcionários da Siemens que assinaram o acordo com o Cade, afirmou ter em
seu poder uma série documentos que provam a existência de um forte esquema de corrupção do PSDB paulista.
Srs. e Srªs Senadoras, o Metrô e a CPTM, duas grandes companhias de São Paulo, foram dilapidadas pelos governos daquele Estado. Os contratos do Metrô e da CPTM sob suspeição já somam pelo menos R$11,2
bilhões, em valores corrigidos pelo IGP-DI.
Levantamentos realizados pela Bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo e que constam
de mais de 11 representações ao Ministério Público Estadual daquele Estado mostram que os contratos do
cartel da corrupção com os sucessivos governos de São Paulo nos últimos anos podem chegar a R$40 bilhões.
Ainda, de acordo com o Ministério Público, o superfaturamento chegou a 30% dos respectivos valores
nos contratos em que houve a ação do cartel.
Contudo, Srª Presidenta, diferentemente do que tem acontecido nos governos do PT, sobretudo no Governo da Presidenta Dilma, no sentido de dar transparência e celeridade às investigações da Petrobras, há uma
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verdadeira paralisia do Governo do Estado de São Paulo em relação à apuração das denúncias de corrupção e
formação de cartel no Metrô e na CPTM, vez que a investigação está parada há quase um ano.
Procuro evidenciar a clara tentativa de certos setores da oposição que, na ânsia de atacar e destruir o
Governo da Presidenta Dilma e do PT, esquecem de olhar para seu próprio quintal e tentam jogar para debaixo
do tapete toda a sujeira produzida durante anos nos governos de São Paulo. Falam abertamente em “sangrar”
a Presidenta Dilma, Srª Presidenta.
Quero fazer coro, aqui, com a fala do Senador Cristovam Buarque.
(Soa a campainha.)
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT – TO) – O que está desgastado não é a Presidenta, somos todos nós políticos porque existe uma campanha deliberada de ataque aos governos do PT e ao PT
que não atinge só o PT, mas atinge todos os partidos e todos os políticos em nosso País.
Digo, sem dúvidas, que o PT foi e é o partido que mais combate a corrupção e mais combateu a corrupção
nos seus doze anos de Governo. As investigações saltaram de seis para 250 por ano, totalizando 2.226 operações especiais durante o Governo Dilma e Lula, graças à independência dos órgãos fiscalizadores.
A Sra Regina Sousa (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Senador Donizeti, um aparte, por favor.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT – TO) – Com prazer, Senadora Regina, lá do nosso Piauí.
A Sra Regina Sousa (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Queria aplaudir o seu discurso e dizer uma coisa.
Aqui, hoje se falou na operação Mãos Limpas, da Itália, mas se esqueceram de fechar dizendo que o novo começo da Itália foi o Berlusconi.
(Soa a campainha.)
A Sra Regina Sousa (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Exatamente pela forma seletiva como são feitas essas operações, já têm o alvo certo. Assim como a daqui, Lava Jato, já tem o alvo, já encontraram o alvo. O PT, o
Vaccari, o tesoureiro do PT. Não há um tesoureiro de outro partido nessa história, como se não tivessem todos
recebido. Vai chegar no Vaccari porque as contas legais do partido são do demônio. Agora, as contas legais
dos outros partidos é dinheiro santo. Então, a gente já sabe o que vai dar. Hoje um delator, vi no jornal, já disse
que não conversou com o Palocci. Já começaram a isentar alguns porque vão isentar todos e vão começar por
um do PT para não levantar suspeita, mas vão ficar só os do PT. Nossos companheiros Senadores aqui e mais
o Vaccari, para dizer que o dinheiro é de propina.
(Interrupção do som.)
A Sra Regina Sousa (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Dinheiro legal na conta, mas vai virar ilegal, vai virar criminoso. E as empresas vão continuar distribuindo porque vão pegar esses, pegar o PT, para criminalizar
o Partido, e aí fica tudo bem. Por isso que não se defende acabar o financiamento privado, para as empresas
continuarem distribuindo, como distribuíram, só que só aparece a distribuição para o Partido dos Trabalhadores. Então, eu queria conclamar a gente a defender o financiamento público de campanha. E não venham dizer que a população não quer dinheiro público financiando campanha, porque ela já sabe que o dinheiro que
financia as campanhas hoje é público, é fruto da sonegação fiscal ou do superfaturamento nas obras públicas.
Então, já é dinheiro público que financia o caixa dois. Então, vamos ter coragem de defender o financiamento
público de campanha. Muito obrigada.
(Soa a campainha.)
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT – TO) – Obrigado, Senadora Regina.
Sigo no meu pronunciamento, caminhando para finalizar.
Isso pode gerar uma sensação de que a corrupção está se propagando no País. Porém, senhoras e senhores, o que acontece é o combate sistemático à prática tão antiga quanto a nossa Nação.
Tal afirmação é corroborada por nada mais nada menos que Ricardo Semler, filiado ao PSDB, que, no
artigo intitulado “Nunca se roubou tão pouco”, afirma que “essa onda de prisões de executivos é um passo histórico para este País.”
Ainda diz ele: “A turma global que monitora a corrupção [no mundo] estima que [o desvio] do PIB [no
Brasil hoje] é 0,8%.” Continua dizendo: “Esse número, [nos governos anteriores ao do PT, era de] 3,1%.” Nos governos da ditadura militar, esse número era acima de 5%. “O roubo está caindo, mas como a represa da Cantareira, em São Paulo, está a desnudar o volume barrento.”
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Afirma ainda Ricardo Semler que há que se deixar de hipocrisia, que “Garantir renda para quem sempre foi preterido no desenvolvimento deveria ser motivo de princípio e de orgulho para um bom brasileiro. Tanto faz o partido.”
Os Governos do PT iniciaram um processo de desprivatização do Estado, retirando a atenção pública
dos ricos e direcionando-a ao combate à exclusão social e econômica da maioria da população. Esse redirecionamento do papel do Estado promovido pelo nosso Governo criou um processo lento, porém seguro e firme
de fortalecimento da cidadania, visando colocar o aparelho estatal a serviço do verdadeiro interesse público,
e não mais sob o controle do interesse privado de grupos que dominam este País há séculos.
Termino voltando ao ditado popular ao qual me referi, vejo que existe
(Soa a campainha.)
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT – TO) – ... uma ponta de inveja daqueles que participaram do governo anterior por não terem dado à população a mesma transparência aos seus atos, a mesma
autonomia à Polícia Federal para investigar aqueles que, de alguma forma, causaram prejuízo ao Erário público,
por não terem conseguido fazer com que o povo brasileiro pudesse sorrir um pouco mais, como disse o saudoso Oscar Niemeyer. Há quem não perdoa o PT pela atitude de distribuir renda, promover a democratização
da distribuição da riqueza em nosso País.
Daí, termino, dizendo o que o Senador Cristovam falou, aqui, hoje: o povo vai para a rua porque não encontra interlocutor para defendê-lo. E é isso que a oposição representada pelo PSDB não tem moral para fazer,
porque praticou corrupção, não teve competência para desenvolver o País e, agora, quer pintar de bom-moço
e de santo do pau oco.
Era isso o que tinha para dizer.
Meu muito obrigado.
Obrigado, Presidenta, e uma boa tarde a todos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Obrigada, Senador Donizeti Nogueira.
Convido para fazer uso da palavra o Senador Walter Pinheiro.
(Soa a campainha.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Senador Walter Pinheiro, que está inscrito para falar, para fazer uso da palavra.
O Presidente Renan vem presidir.
O Senador vai abrir a Ordem do Dia.
Então, com muita honra, vou passar.
Está inscrito, também, o Senador Ronaldo Caiado, pela Liderança do Democratas.
A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra ao Senador
Ronaldo Caiado, pela Liderança dos Democratas.
Em seguida, nós começaremos a Ordem do Dia.
Se V. Exª combinar com esse procedimento. Se não, nós garantiremos a palavra durante Ordem do Dia.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – Sr. Presidente, na Ordem do Dia, eu aguardarei
e terei um tempo maior para falar, logo a seguir, já que, agora, eu teria apenas 5 minutos, e, como falo como
orador inscrito e Líder, eu teria, logo após a votação, os 20 minutos, que me são concedidos. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Eu queria comunicar aos Senadores que, depois de uma exaustiva reunião com os Líderes partidários,
nós combinamos alguns procedimentos.
Primeiro procedimento: nós vamos, Senador Aloysio, permitir que tramite no Plenário do Senado Federal,
em uma sessão temática – que, se não resolver o problema, demorará mais até resolvê-lo – todas as matérias
que tratam de financiamento de campanha.
Há uma cobrança enorme da sociedade para que o Parlamento dê uma reforma com relação a isso. Então, nós vamos discutir essas matérias com as comissões todas sentadas no plenário. Não é o financiamento
público apenas. São todas as matérias que tratam de financiamento: financiamento público, privado, misto. Nós
discutiríamos, nós garantiríamos a todos os Senadores o direito de participar desse debate, profundamente, e,
com o Plenário, nós verificaríamos um calendário para apreciar as matérias. Há uma fundamental divergência
com relação a esse calendário, e nós discutiríamos isso aqui abertamente. Traríamos todas as matérias sobre
financiamento, de todos os matizes – público, privado, misto – e discutiríamos aqui, porque algumas dessas
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matérias foram apresentadas recentemente. Faríamos isso na terça-feira e combinaríamos com o Plenário uma
ordem para apreciar essas matérias, discutindo aqui, à luz do dia, e votando apenas quando chegássemos ao
entendimento de que deveríamos, naquele momento, apreciar. Eu acho que criaríamos, com isso, condições para
darmos uma resposta à sociedade brasileira, na exata medida em que essa resposta está sendo cobrada de nós.
Hoje, nós trataremos, na Ordem do Dia, principalmente da proposta de emenda à Constituição que trata da desincompatibilização dos executivos candidatos à reeleição, o segundo item da pauta. Com relação ao
primeiro item, do fim da coligação proporcional, nós ainda estamos contando prazo. Se houver uma decisão
do Plenário no sentido de que essa discussão seja encerrada – isso pode ser feito, regimentalmente –, nós apreciaremos o requerimento e deliberaremos também com relação a essa matéria.
Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
concordo com V. Exª no que diz respeito ao financiamento. Acho que é importante esse aspecto da comissão
geral do debate, mas eu queria só acrescentar, nesse ponto, uma questão que eu acho importante.
Ainda que processemos os debates e ouçamos aqui todas as opiniões, nada impede que, no curso desse debate, também possa haver aí uma comissão, com a representação de cada um dos partidos que existem, para tentar
garimpar as diversas propostas que há na Casa. E já, nesse meio de caminho, enquanto se debate, já iríamos fazendo
uma espécie de junção das idéias, para ir buscando certo nível de afinação e de consenso, ou até das matérias que
nós traríamos para o plenário. Se não houver consenso, nós teremos que ir para o caminho do voto. Então, portanto, já podia se estabelecer uma comissão com um representante de cada partido ou de cada bloco – eu acho que é
importante isso –, para tentar ir juntando as idéias e ir tentando trabalhar uma matéria que, depois do debate, seria
transformada em peça para apreciação em plenário. Então, é essa sugestão que eu queria fazer para V. Exª.
E também, Sr. Presidente, eu quero dizer a V. Exª que vou votar na questão da desincompatibilização muito mais com o argumento da tese do direito adquirido do que, efetivamente, da concordância com a matéria,
porque eu sou árduo defensor do fim da reeleição. Acho que há a questão do consenso, a que não se chegou,
mas, mesmo votando hoje o fim da reeleição, nas eleições de 2016 e as eleições de 2018, nós não poderíamos
retirar o direito daqueles que disputaram a eleição em 2012 ou disputaram a eleição em 2014, e aí, segundo os
juristas – o povo do nobre saber jurídico, que eu respeito muito –, nós estaríamos retirando esse direito assegurado no processo eleitoral. Portanto, a tese nossa de fim da reeleição aplicar-se-ia somente para aqueles que
disputarão a eleição em 2018, fazendo a consagração. Então, dessa forma, eu terminei sendo convencido, na
tarde de hoje, que o meu voto favorável é exatamente para esse período, porque, inclusive, já colocaríamos, aí
sim, a tese da desincompatibilização – poder-se-ia aplicar essa tese já na eleição de 2016 e na eleição de 2018,
para os casos daqueles que disputaram a eleição em 2012 e em 2014.
Nesse sentido, Sr. Presidente, acho que até é correto votarmos essa matéria, mas eu continuo insistindo
que o correto é tirar o câncer e não ficar na periferia nessa questão da reeleição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

ORDEM DO DIA
Eu peço aos Senadores e às Senadoras que estão em outras dependências da Casa que, por favor, venham
ao plenário. Vai haver, pelo menos, três votações nominais. Peço aos Senadores que venham ao plenário. Vai
haver, pelo menos, três votações nominais.
Item 1:
Apenas para discussão.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 40, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em segundo turno, tendo como primeiro signatário o Senador José Sarney,
que altera o art. 17 da Constituição Federal, para permitir coligações eleitorais apenas nas eleições majoritárias.
Pareceres da CCJ, Relator: Senador Valdir Raupp, sob nºs:
– 660, de 2011 – 1º Pronunciamento (sobre a Proposta de Emenda a Constituição nº 40, de 2011): favorável, com votos vencidos dos Senadores José Pimentel, Antonio Carlos Valadares, Humberto Costa,
Sérgio Petecão e da Senadora Marta Suplicy; e vencido, em separado, do Senador Inácio Arruda e outros;
– 1.097, de 2011 – 2º Pronunciamento (sobre as Propostas de Emenda à Constituição nºs 40, de 2011;
e 29, de 2007, tramitando em conjunto, nos termos do Requerimento nº 919, de 2011): favorável
à Proposta de Emenda a Constituição nº 40, de 2011, com votos vencidos dos Senadores Marcelo
Crivella e Antonio Carlos Valadares, e vencido, em separado, do Senador Inácio Arruda; e pela prejudicialidade da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2007, que tramitava em conjunto; e
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– 721, de 2012 – 3º Pronunciamento (sobre as Emendas nºs 1 a 4-Plen): contrário, com votos vencidos dos Senadores Inácio Arruda, Antonio Carlos Valadares e José Pimentel.
A proposta foi aprovada, em primeiro turno, na sessão deliberativa do dia 10 de março último. A matéria constará da Ordem do Dia, durante três sessões deliberativas, em fase de discussão, em segundo turno,
quando poderão ser oferecidas emendas que não envolvam o mérito, nos termos do disposto no art. 363, do
Regimento Interno do Senado Federal.
Primeira sessão de discussão da proposta, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta, nós declaramos encerrada a discussão, por hoje.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –
Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2010
Primeira sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de
2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal, para explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar
os requisitos para o provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da CCJ, Relator: Senador Demóstenes Torres.
A discussão da matéria, em primeiro turno, foi encerrada na sessão deliberativa de 10 de setembro de 2013.
Discussão da proposta, em segundo turno. (Pausa.)
Consulto o Plenário se, não mais havendo quem queria discutir a matéria, podemos passar imediatamente à votação, nos termos do art. 275, inciso I, do Regimento Interno, combinado com o art. 412. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, está encerrada a discussão e passa-se à votação.
Eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, prepare o painel. De acordo com o disposto no art. 60,
§2º, da Constituição, combinado com o art. 288, II, do Regimento Interno, a matéria depende, para sua aprovação,
do voto favorável de três quintos da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.
Antes de passarmos à votação da matéria, eu concedo a palavra ao Senador Cássio Cunha Lima, pela
ordem. Com a palavra V. Exª.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas
para fazer o encaminhamento à Bancada do PSDB: votaremos “sim”, dentro dos prazos que foram discutidos no
Colegiado de Líderes. Portanto, enquanto o restante da Bancada não comparece ao plenário, o PSDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Peço aos Senadores, a exemplo do
que fez o Senador Cássio Cunha Lima, que, por favor, venham ao plenário.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Está havendo votação nominal. Nós
estamos apreciando uma proposta de emenda à Constituição.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira e Senador
Valadares, na sequência.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Sr. Presidente, só para convocar a Bancada do PMDB.
Nós estamos votando uma matéria importante, que é a Proposta de Emenda à Constituição nº 32, e é importante
que haja aqui quórum. Nós precisamos de 49 votos favoráveis para que essa proposta seja aprovada em segundo
turno. Portanto, o PMDB convida os seus Parlamentares a comparecerem ao plenário desta Casa e votarem “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB,
pede aos Senadores da Bancada que, por favor, venham ao plenário. Vai haver, pelo menos, três votações nominais.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Apoio Governo/PP – AL) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Benedito de Lira. Senador
Valadares. Em seguida, o Senador Benedito de Lira.
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O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Apoio Governo/PP – AL) – Sr. Presidente, gostaria de convidar os companheiros do PP para comparecerem ao plenário, pois estamos votando uma matéria da maior importância,
nominalmente, uma emenda à Constituição.
E o PP encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Senador Valadares, Senador Ronaldo
Caiado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Presidente, estou
aguardando aqui uma informação. Daqui a pouco. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democratas também convoca todos os Srs. Senadores para a votação da PEC n.º 32.
Essa PEC tem como objetivo explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário.
Isso é uma matéria já por demais conhecida, é mais do que direito do Superior Tribunal do Trabalho ser reconhecido também como Poder Judiciário.
E, como tal, o Democratas encaminha votação favorável, Sr. Presidente, a essa PEC.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente, quero também convocar a
nossa Bancada para vir ao plenário.
Nós encaminharemos o voto favorável, inclusive reafirmando o raciocínio que já havia expressado aqui,
no plenário, em relação a essa questão da desincompatibilização dos cargos, Senador Caiado, porque, no nosso
entendimento, o correto é acabar com a reeleição. Como, nas eleições de 2016 e 2018, nós teremos que garantir
a expectativa do direito, portanto, para essas duas, já poderíamos experimentar a desincompatibilização dos
ocupantes tanto no cargo de prefeito quanto no cargo de governador. Portanto, o PT vota “sim”.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Presidente, já estou
pronto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Valadares, com a palavra V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeço.
Presidente, é sobre dois requerimentos: o Requerimento nº 998, de 2014, e o Requerimento nº 71, de
2015, que pede o desarquivamento de 14 proposições.
Agradeço a V. Exª.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Orientar, melhor dizendo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª, Senador Blairo.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Presidente, para orientação de voto, o PR orienta
o voto “sim” e, com a concordância do Líder do Bloco União e Força, o Senador Fernando Collor, ele também
indica o voto “sim” na PEC nº 32.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente, só uma correção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Eu falei em relação à PEC que nós vamos votar num segundo momento, mas a esta do TST também nós encaminhamos o voto “sim” – o bloco do Partido
dos Trabalhadores.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Acir, como vota o PDT?
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – O PDT encaminha voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PDT encaminha voto “sim”. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Peço aos Senadores que venham ao
plenário. Nós já contamos com o comparecimento de 65 Srªs e Srs. Senadores.
Eu queria expressar nossa alegria com o aniversário da Senadora Marta Suplicy e desejar à Marta muitas
felicidades e muito trabalho em prol do Estado que ela representa aqui, nesta Casa da Federação.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Humberto.
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente, apenas quero registrar aqui
que, na votação da PEC nº 32, meu voto foi “sim”. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registrará a manifestação de V. Exª. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – 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) – Votaram SIM 65 Srs. Senadores; nenhum voto NÃO.
Está, portanto, aprovada a Proposta de Emenda à Constituição nº 32, em segundo turno.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR – MT) – Sr. Presidente, não consegui aqui ser
ágil a tempo de participar da votação. Registro o meu voto com o Partido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registrará a manifestação de V. Exª, Senador Wellington.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final, que será publicada na forma regimental.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação da redação final.
As Srªs e Srs. Senadores que a aprovam, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –
Item 3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 73, DE 2011
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
73, de 2011, tem como primeiro signatário o Senador Wilson Santiago, que altera a redação do §6º
do art. 14 da Constituição Federal para determinar a desincompatibilização do Presidente da República,
do Governador do Estado e do Prefeito Municipal como condição para a candidatura eleitoral.
O Parecer nº 233, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve como Relator o Senador
Luiz Henrique, é favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
Poderão ser oferecidas emendas assinadas por 1/3, no mínimo, da composição do Senado, nos termos
do disposto no art. 358 do Regimento Interno.
A proposta contou da pauta da sessão deliberativa do dia 17 de março, oportunidade em que foi retirada a Emenda nº 2 de Plenário.
Passa-se à discussão da matéria.
Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, venho à tribuna consciente da dificuldade da minha tarefa, que é de me opor à aprovação dessa
proposta de emenda à Constituição.
Antes de entrar no mérito da proposição que estamos examinando, gostaria de compartilhar com os
meus colegas Senadores a sensação de que estamos obturando o dente errado. Não creio que esteja na agenda
das premências do povo brasileiro a discussão desse tema e nem mesmo dos demais temas da reforma política. Penso também que o caminho mais prudente para chegarmos à definição de alguns temas que poderiam
receber, por parte do Congresso Nacional, um grau de concordância que garantisse sua aprovação, seria um
encontro de Líderes para amadurecerem essa discussão.
Penso que o caminho adotado pela Câmara dos Deputados me parece ser mais produtivo. Ali se formou uma comissão especial, reunindo o conjunto de temas que constitui a chamada reforma política, e, nessa
comissão, que tem como Relator um ilustre Deputado, que representa o Estado do Piauí, Marcelo Castro, está
sendo elaborada uma proposta, consultando os partidos políticos, os especialistas, assuntando a história política brasileira, para propor algo que pudesse ser aprovado.
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Quero dizer também que desconfio das grandes reengenharias em matéria de reforma política, reformas
que mudem, em toda a sua extensão e profundidade, regras de funcionamento do sistema eleitoral e do sistema político, uma vez que todas elas têm suas inconveniências; todas elas têm os seus problemas. E também
porque esse tema é abordado, muitas vezes, de maneira, digamos assim, de quem vê as árvores, mas não vê
a floresta. Discute-se acaloradamente tipo de financiamento, reeleição ou não reeleição, voto distrital ou voto
proporcional, sem se levar em conta os objetivos que uma reforma política deveria perseguir, de forma a dar
mais legitimidade, mais consistência, mais operacionalidade, governabilidade ao sistema político. Estamos
pegando as coisas aos pedaços, sem uma visão de sistema, que deveria ser aquela que presidisse um esforço
bem-sucedido, fadado a ser bem-sucedido de reformar o nosso sistema político-eleitoral.
Agora, voltando à questão que está hoje sob a deliberação do Senado, a proposta de emenda à Constituição que estamos examinando preconiza a renúncia do titular de um cargo eletivo – Chefia do Poder Executivo, Prefeito, Governador ou Presidente da República – que queira se candidatar à reeleição. Mantém a reeleição, mas aquele que se candidate à reeleição deve renunciar ao seu mandato num período que a lei preconiza
hoje para desincompatibilização.
Ora, Sr. Presidente, se a reeleição deve ser mantida, por que a desincompatibilização? Um dos argumentos, digamos, práticos que fundamentam a tese da reeleição é exatamente a continuidade. Por que o nosso
sistema político hoje mantém o instituto recentemente adotado da reeleição? Exatamente para assegurar a
continuidade de um governo. O que está em jogo, do ponto de vista do eleitor, é saber se um determinado governante – Prefeito, Governador ou Presidente – deve ou não continuar no exercício do seu mandato. Aqueles
que acham que não deve votam contra. Não o reelegem. Aqueles que consideram que ele está dando conta
do recado votam pela sua reeleição, mas o que está em jogo é a continuidade ou a descontinuidade de um
mandato. Então, este é um remendo a um sistema: mantém-se a reeleição, mas se exige a renúncia. Com isso,
corrói-se uma das bases lógicas do instituto da reeleição.
Quero dizer também, Sr. Presidente, já me adiantando a um debate que será travado pouco mais adiante,
que, contrariando a opinião de muitos dos meus colegas, inclusive dos meus companheiros de Bancada, sou
favorável à reeleição. Eu já era favorável muito antes de o Congresso Nacional ter votado a mudança constitucional que permitiu que esse instituto fosse introduzido no Brasil. E o faço, aprovo a reeleição, apoio a reeleição,
sob a ótica do eleitor, a ótica do cidadão.
Considero que o sistema democrático é tanto mais perfeito – se é que uma criação humana possa ser
perfeita – quanto maior for, mais amplo for o leque de opções oferecido aos cidadãos na hora do voto. Por que
extrair desse leque de opções, à disposição dos cidadãos na hora da eleição, a possibilidade de permitir a continuação de um governo exitoso, de um governo que a seus olhos corresponde exatamente aos seus anseios,
à sua visão do que seja o bem comum?
O debate sobre a reeleição não é um debate novo. O Senado conhece seguramente o debate que foi
travado na origem do constitucionalismo americano, logo depois da independência dos Estados Unidos. Está
lá, em O Federalista, o debate memorável que contrapôs figuras gigantescas do pensamento político e do constitucionalismo, como Thomas Jefferson e como Alexander Hamilton. Esse debate foi travado naquela época,
há mais de dois séculos. Basta que consultemos O Federalista nº 71, Senador Anastasia. O debate está lá, e ali
se coloca a questão da reeleição exatamente sob essa ótica que estou trazendo à consideração do Senado, a
ótica do eleitor, a ótica do alargamento e da manutenção do mais amplo grau de liberdade para o eleitor, em
termos das suas escolhas, na hora do voto.
O sistema americano conviveu com a reeleição durante muitos anos; reeleição, inclusive, sem limite.
Apenas na época do Presidente Roosevelt é que foi introduzida uma mudança na Constituição, limitando o
número de reeleições a dois mandatos. Apenas uma reeleição.
De modo, Sr. Presidente, que, contrariando a opinião de muitos dos meus colegas, me permito trazer à
consideração do Senado esse ponto de vista. A reeleição é um direito, é uma faculdade do candidato. Ninguém
é obrigado a se candidatar à reeleição; nenhum Prefeito, nenhum Governador, nenhum Presidente é obrigado
a se candidatar à reeleição. Portanto, é uma faculdade, mas quero que ele seja o direito do eleitor de reconduzir alguém que, a seus olhos, seja um bom governante.
A Srª Marta Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Um aparte, Senador.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Ouço o aparte da Senadora Marta Suplicy.
A Srª Marta Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Eu quero dizer que concordo plenamente com a
sua tese, com a sua avaliação e bom senso no que foi agora transmitido. E quero dar um exemplo: em relação
à continuidade, é extremamente importante, porque a quebra de seis meses em um mandato que hoje é de
quatro anos equivale a uma parcela importante de um mandato.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Claro.
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A Srª Marta Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Inclusive, eu posso dizer: se não estiver sendo bem
avaliado, tanto faz sair ou não sair. Tanto faz, porque não vai ser reeleito. E se estiver bem avaliado, vai ser, e a
continuidade não é quebrada. Então, apoio e votarei exatamente como V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Muito obrigado, Senadora Marta Suplicy, muito obrigado.
Apenas para concluir, Sr. Presidente, eu queria também lembrar, sem minimizar, o argumento daqueles
que são contra a reeleição ou que preconizam a renúncia no período da desincompatibilização sob a alegação
de que a reeleição com a presença no cargo dá margem a abusos. É verdade, pode dar margem a abusos, mas
para esses males há remédios: o remédio da legislação, o remédio da Justiça Eleitoral.
Lembro que o Tribunal Superior Eleitoral tem sido cada vez mais rigoroso na punição com a perda do mandato, com a recusa da diplomação de candidatos à reeleição que abusaram do poder administrativo, que abusaram dos recursos que a máquina eleitoral propicia a um político inescrupuloso para captar sufrágios usando da sua influência, a influência do cargo que ocupa.
Não vejo como, portanto, Sr. Presidente, acabar com um instituto que, no meu entender, é um instituto que
vai na linha, repito, da amplitude dos direitos democráticos do cidadão, quando há à nossa disposição todo
um caminho para se aperfeiçoar os mecanismos de controle que permitam combater os abusos que maculam
a democracia.
Muito obrigado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Presidente Renan, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Senador Jorge Viana.
Com a palavra V. Exª para discutir a matéria.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
colegas Senadoras e Senadores, primeiro eu queria dizer que acho interessante estarmos incluindo na pauta
legislativa matérias que dizem respeito a um aperfeiçoamento do sistema político-eleitoral brasileiro. Não dá
para seguir adiando esse tema. O esforço da Mesa Diretora é no sentido de recolher o conjunto de matérias
que estão tramitando na Casa e submetê-lo à deliberação do Plenário, como estamos fazendo desde ontem.
Especificamente esta matéria que nós estamos apreciando agora teve aqui, na voz do Senador Aloysio
Nunes Ferreira, uma posição que não é uma posição do partido dele, é dele. Mesmo no PSDB não há consenso
sobre essa matéria, como não há dentro do PT, mas é uma posição que nos faz lembrar o instituto da reeleição,
apresentado pelo PSDB.
O PSDB parou o País, parou o Congresso, para pôr em discussão o instituto da reeleição. E quem está
falando aqui – do mesmo jeito que V. Exa, Senador Aloysio – defende a reeleição. Acho que ela está longe de
estar representando os males da política brasileira. Ao contrário: tivemos governadores cassados porque que
abusaram do poder econômico, prefeitos que foram cassados.
Para mim, os que souberam aproveitar a reeleição – e eu, modestamente, me incluo aí... O meu segundo mandato foi muito melhor do que o primeiro. Foi importante para mim. Então, nisso estamos de acordo.
Eu acho que há possibilidade, já que são matérias em torno das quais os partidos não vão fechar questão,
de haver entendimento entre o PT e o PSDB do ponto de vista do voto. O PMDB está com o distritão, apresentou ontem, não traz a discussão de financiamento de campanha. Mas quem disse que... Eu já ouvi V. Exa falar
de um sistema parecido com o sistema alemão, que é parecido também com o que eu e outros colegas do PT
defendemos.
Eu penso que este pode ser o entendimento para, de fato, avançarmos na reforma política: suprapartidariamente estabelecermos um diálogo aqui dentro, e na Câmara, para dar uma satisfação para a sociedade.
Agora, essa matéria que estamos votando hoje... Falo aqui na condição de ter sido prefeito e não ter podido disputar a reeleição, e de ter sido governador e ter sido reeleito. Eu tive 67% dos votos válidos na minha
reeleição, foi o maior percentual do País, e acho que fiz um segundo mandato muito melhor do que o primeiro.
Agora, eu queria me referir ao art. 14 da Constituição. É exatamente nesse artigo, que trata dos direitos
políticos, que se instituiu a emenda da reeleição. E aí, vejam só: no §5º e no §6º do art. 14 da Constituição...
O que aconteceu no §5º?
“§5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem
os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente”.
Esse é o §5º, que garante o instituto da reeleição.
E o que diz o §6º, que veio junto com a emenda da reeleição? É nesse ponto, Senador Aloysio Nunes, que
vou divergir de V. Exª. A emenda da reeleição trouxe o §6º. O que diz o §6º?
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“§6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.”
Então, vejam: ao mesmo tempo em que a emenda da reeleição trouxe o direito de, no cargo, os prefeitos, os governadores e o Presidente da República disputarem a reeleição, em outro parágrafo proíbe disputar
no cargo qualquer cargo que não seja o que ele exerce. O que acontece? Hoje, um secretário de Estado que
queira disputar mandato de vereador ou de Deputado tem que renunciar ao mandato seis meses antes, mas
o governador, que é o chefe dele hierarquicamente, é o chefe do Poder Executivo, se quiser disputar o maior
cargo, disputa no cargo.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Me permite, Senador?
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Claro.
Só para concluir o meu raciocínio: temos aí uma divergência enorme, porque se estabeleceu o instituto
da reeleição, que eu defendo – V. Exª também –, e se estabeleceu a desincompatibilização, que não tem sintonia com o instituto da reeleição.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Me permite?
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Ouço V. Exª.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Senador Jorge Viana, primeiro quero saudar
esta convergência de opiniões, que, aliás, se reproduz em vários outros temas além deste – para a minha alegria. No entanto, na minha opinião, não existe a contradição que V. Exª aponta, porque o argumento favorável
à reeleição, um dos argumentos que mais me atraem – e possivelmente atrairá também V. Exª –, é o argumento
da continuidade de um bom governo, é o argumento da continuidade. O mesmo não ocorre quando alguém
que detém um cargo do Poder Executivo concorre a um cargo de Deputado, de Senador, a um cargo diferente, a um cargo do Legislativo. Aí o argumento da continuidade não se sustenta, porque o titular do cargo – por
exemplo, o prefeito, o governador ou o Presidente – está disputando outro cargo. Então, o argumento da continuidade já não tem cabimento. Agora, para a reeleição, em que a questão da continuidade é uma questão
chave, não faz sentido a desincompatibilização. Esse é o meu ponto de vista.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Bem, eu respeito o ponto de vista de V. Exª, mas o
que estou propondo – e acho que é a oportunidade que temos quando apreciamos esta matéria – é fazermos
esta correção: a correção que permite que tenhamos uma regra que possa valer para todos.
Eu não estou, então, me posicionando contra o instituto da reeleição, mas acho que é bem razoável o
parecer do Senador Luiz Henrique, que estabelece a igualdade.
Ora, todos nós nos perguntamos sobre qual é a função do vice – vice-prefeito, vice-presidente e vice-governador. Está aí uma boa função para o vice. Se o titular resolve concorrer à reeleição, não tem descontinuidade: o vice assume, vira governador, vira presidente da República, vira prefeito, e o titular vai disputar o
mandato em igualdade de condição com quem queira disputar a presidência, o governo ou a prefeitura. Nós
estaríamos criando um mecanismo que daria as mesmas condições para quem disputa a eleição.
Não é adequado, é só fazer a conta. Todos os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras são pessoas experientes,
que trazem uma história de vida, uma bagagem, ocuparam muitos cargos públicos. Todos nós sabemos que há
uma vantagem, num país que ainda tem muitas falhas na fiscalização durante o processo eleitoral... Nós sabemos que há abuso do poder econômico. Imagine se não há abuso do poder político... São 5,5 mil Municípios.
Vá fiscalizar a ação de 5,5 mil prefeitos, candidatos a reeleição, ocupando o cargo!
Teríamos um mecanismo de fiscalização muito mais eficiente: o afastamento do cargo. Ele vai para a rua,
vai conversar com a sociedade – os concorrentes terão o mesmo direito – e, caso a sociedade entenda que
merece, aquele candidato à reeleição para a prefeitura, aquele candidato à reeleição para o governo ou para a
presidência da República, dá continuidade a seu trabalho. Ele deixou o seu vice trabalhando durante seis meses, e ele, se for vitorioso na reeleição, reassume e conclui o seu trabalho no segundo mandato. É simples assim.
Agora, eu concluo dizendo: acho um abuso nós termos feito essas duas alterações na Constituição e, numa
delas, o que é inexplicável, por mais que eu respeite a posição do Senador Aloysio Nunes, dizermos que o Presidente da República pode disputar a reeleição no cargo, ou seja, buscar ser reeleito para o cargo mais importante
do País e, se quiser ser Deputado Estadual pelo Acre, ter que renunciar à presidência da República. O mesmo vale
para o prefeito: ele pode ser candidato a reeleição, a prefeito, mas não pode ser candidato a vereador. É isso que
a Constituição diz, porque há essa deformação quando se instituiu, quando se aprovou a emenda da reeleição.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Aécio
Neves. Com a palavra V. Exª.
Em seguida, falará o Senador José Agripino e o Senador Valadares.
Com a palavra V. Exª.
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O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Oposição/PSDB – MG. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
em primeiro lugar eu tenho que louvar e respeitar o esforço que V. Exa vem fazendo para que os temas da reforma política finalmente possam ser não apenas debatidos e discutidos, mas votados nesta Casa.
Temos essa questão específica, que já trouxe a esta tribuna Parlamentares da envergadura de Aloysio
Nunes e tantos outros, mas eu acredito que outra matéria deveria estar sendo votada, precedendo esta que
diz respeito à renúncia de candidatos ao mesmo cargo. Há uma questão que me parece mais relevante e que
até, de alguma forma, poderia estar prejudicando essa proposta que agora está sendo objeto de deliberação
por este Plenário. É, a meu ver, uma questão fulcral, uma questão central no reordenamento do nosso sistema político, que é a manutenção ou não da possibilidade de reeleição para detentores de cargos majoritários.
Eu tive oportunidade, durante a última campanha eleitoral, de apresentar ao Brasil um conjunto de propostas que considerava as mais adequadas para darmos um mínimo de ordenamento ao nosso sistema político.
Defendi o retorno da cláusula de barreira, portanto a cláusula de desempenho, para que os partidos políticos pudessem efetivamente representar segmentos de pensamento na sociedade brasileira – proposta que
já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e, depois, derrubada pelo Supremo.
Defendi, em nome do Partido da Social Democracia Brasileira, o voto distrital misto como o instrumento, a meu ver, mais moderno e eficaz para nós rompermos com esse absurdo divórcio que existe hoje entre os
representados e seus representantes – me pareceu sempre, dentre tantas outras propostas, ser este o caminho
mais adequado: metade das vagas da Câmara dos Deputados seriam ocupadas por Parlamentares ou candidatos eleitos em seus distritos, e a outra metade, através de lista partidária.
Por fim, defendi a coincidência das eleições, Senador Lobão, com mandatos de cinco anos para todos
os cargos.
Nós teríamos aí uma grande eleição nacional e depois quatro anos de serenidade, de tranquilidade, para
que os eleitos pudessem exercer os seus mandatos. Portanto, a meu ver, há uma inversão imprópria da pauta,
porque nos traz hoje aqui, ao debate, algo que deveria ser precedido e apenas ser votado se houvesse aprovação da manutenção do instituto da reeleição. Mas não podemos deixar de debater esse tema.
E o que me parece, Sr. Presidente, Srs. Senadores, até com a experiência de quem já teve a oportunidade de disputar a eleição e a reeleição no exercício do cargo e, depois, de enfrentar também uma candidatura,
no exercício do cargo, de Presidência da República, Senador Petecão, onde o anúncio de que “faria o diabo”
se confirmou, em profundezas muito maiores do que aquela que poderíamos imaginar inicialmente, e, assim,
uma competição absolutamente, desigual.
Quando alguém no cargo do Poder Executivo, seja prefeito, governador, presidente, disputa, com todas
as ferramentas na sua mão, há um constrangimento geral em setores da vida, naquele Município, no Estado
ou mesmo na vida nacional, que impede um mínimo de isonomia na disputa, porque deveria haver isso como
uma premissa.
Se nós formos aqui avaliar as circunstâncias dos nossos Estados, dos Municípios que representamos, certamente as posições serão bastante díspares. Mas do ponto de vista de recuperar uma isonomia mínima nas
disputas majoritárias, eu creio que o instituto da renúncia é o mais adequado.
Mais ainda, na minha avaliação – e peço desculpas ao meu Líder Aloysio Nunes para discordar dele neste
tema, que é um tema, realmente, em que as experiências de cada um, obviamente, apontam o caminho que
aqui cada um de nós defende –, preocupava-me a proposta anteriormente colocada da simples desincompatibilização, porque ela, além de não desapegar o antigo detentor do mandato do cargo, possibilitaria, Senador
Aloysio, um retorno dele, independentemente do resultado, o que geraria, por si só, uma descontinuidade que
não atende as boas práticas da Administração Pública.
Repito: quando tivermos a oportunidade de discutir aqui o instituto da reeleição, eu estarei defendendo
o mandato de cinco anos para todos os cargos eletivos e, portanto, o fim da reeleição. Mas enquanto isso não
ocorre, parece-me que essa proposta que leva à renúncia daquele que porventura houver por bem disputar um
segundo mandato permite o mínimo equilíbrio, condições minimamente razoáveis à competição que se dará.
Portanto, eu trago aqui à reflexão das Srªs e dos Srs. Senadores essa posição. Sei que, dentro do meu
Partido, ela não é unânime. Por isso mesmo, o PSDB deverá liberar, através do Líder, Cássio Cunha Lima, a sua
Bancada, mas eu não gostaria de me omitir em questão tão grave, tão, repito, fulcral para a modernização do
nosso sistema político.
Mas repito, Senador Renan, que acho que nós deveríamos antecipar, o máximo possível, a definição de
algo, sim, estruturante, que é se continuaremos permitindo a reeleição ou se vamos encerrar este ciclo com
essa experiência que tivemos e encontrar um novo modelo.
Portanto, fica aqui a minha palavra de apoio a essa proposta, mas achando que ela deveria ser votada
apenas depois da definição se vamos ou não ter reeleição no Brasil.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador José
Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu acho que esta matéria é o tipo da matéria que cada Parlamentar – Senador, Senadora,
Deputado, Deputada – votará com convicções, em função de experiências vividas na sua vida pública, o que
é o meu caso.
Eu já fui candidato a governador por três vezes. Ganhei duas vezes e perdi uma vez. Já fui candidato quatro vezes ao Senado. Ganhei as quatro eleições. Na primeira vez em que fui candidato a governador – claro, eu
tinha sido prefeito de Natal –, não exercia função nenhuma, tinha o apoio do governador de então e ganhei a
eleição. Na segunda eleição de governador, que também ganhei, Senadora Rose, eu fui candidato a governador e tinha contra mim o governador no exercício do cargo. Eu não fui reeleito, eu fui eleito, exerci o mandato
por quatro anos, depois fui eleito Senador, renunciei ao mandato de Senador – renunciei –, quando fui eleito
governador, e voltei a ser candidato a governador enfrentando o sistema dominante, que me era adverso, era
meu adversário.
Eu, portanto, enfrentei situações curiosas. Fui candidato a governador com o apoio do governador e fui
candidato a governador contra o governador de então. Ganhei as duas, como ganhei as quatro eleições que
disputei para o Senado da República. A única eleição que eu perdi foi a eleição que eu disputei contra um governador no exercício do cargo – a única.
Em sete eleições majoritárias que eu disputei, a única que eu perdi foi a disputada contra um governador no exercício do cargo.
Algo de estranho, Senadora Lúcia Vânia, deve haver nesse sistema. Em sete eleições, você ganhar seis e
perder uma única, e ser exatamente a eleição que você disputou contra alguém que tinha nas mãos o poder e
que usou o poder, claro, para ganhar a eleição, é, no mínimo, digno de consideração.
Eu digo isso porque o regime democrático pressupõe, ou deve pressupor, igualdade de oportunidades.
As pessoas precisam ter, na disputa, oportunidades assemelhadas. E acho que essa matéria, que é preciso que
seja aqui esclarecido, o que nós estamos votando é o substitutivo do Senador Luiz Henrique, que não apenas
determina a desincompatibilização do cargo, determina a renúncia, determina aquilo que eu fiz. Quando eu
fui governador, para ser candidato a Senador, eu renunciei ao cargo de governador para disputar o cargo de
Senador. O que S. Exª, Senador Luiz Henrique, está propondo, Senadora Ana Amélia, é aquilo que eu já vivi. É
mais do que a desincompatibilização; é a renúncia do cargo do Poder Executivo para igualar oportunidades e
disputar de igual para igual.
A outra matéria, que é a matéria original da Câmara, remete, exclusivamente, a uma desincompatibilização. Você se desincompatibiliza, se você ganhar a eleição, você prossegue no mandato; se você perder a
eleição, você ainda governa por dois meses e, depois, entrega o mandato.
Eu, portanto, estou com a posição coerente da minha vida pública inteira. Estou propondo um posicionamento em função do que eu vivi, das disputas que eu experimentei ao longo da minha vida pública e contando as minhas experiências, das sete eleições que disputei e da única eleição que perdi. A única foi a eleição
em que eu disputei contra um candidato digno, digno, mas que exercia as funções de governador e que teve,
na minha opinião, forças desproporcionais às minhas, e me derrotou. Foi a única derrota da minha vida.
Eu ouço, com a permissão da Mesa, com muito prazer, a Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Caro Senador José Agripino, de fato, é uma questão
de coerência. Veja só a distorção criada na desincompatibilização: se o detentor do cargo de governador, por
exemplo, for candidato ao Senado, ele precisa se desincompatibilizar. Se ele disputar a reeleição, como governador, ele não precisa, fica até o ultimo dia da eleição, criando para os seus adversários ou concorrentes uma
disputa absolutamente desigual. Aí está um dos piores males da reeleição: a desigualdade da disputa. E isso a
história já confirmou. Eu apresentei uma emenda constitucional para dar o mesmo tratamento na desincompatibilização a todos aqueles que ocupam cargos no Executivo que se candidatassem a sair no mesmo prazo
de desincompatibilização dos demais candidatos, um secretário de Estado, por exemplo. O Relator foi o Senador Luiz Henrique, que acabou acolhendo, não no todo, mas admitindo – e penso que ele agiu corretamente
– que a desincompatibilização se daria no ato da homologação da candidatura do postulante ao cargo. Ela foi
aprovada na CCJ, quando houve uma intensa discussão de que a validade daquela emenda constitucional só
deveria acontecer, Senador Ronaldo Caiado e caros colegas Senadores, no momento em que discutíssemos
aqui o fim da reeleição. E nós estamos também agora, de novo, botando a carroça na frente dos bois. Quer dizer, nós estamos tratando de uma coisa que não resolve o problema, e temos que discutir a questão de acabar
com a reeleição, mandato de cinco anos. E eu penso também que deveria haver coincidência de eleições para
prefeito, governador e Presidente da República. Seria uma forma, digamos, de amadurecermos no processo
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político e evitarmos tudo que está acontecendo. Mais grave do que a questão do financiamento de campanha
eleitoral, que é o tema que está se debatendo nesta Casa, é a questão gerada pela reeleição. Mostrou-se um
processo absolutamente pernicioso às praticas políticas no País. Sei que aqui existem muitos candidatos, muitos governadores disputaram, viveram essa experiência, mas todos, de sã consciência, sabem que é mesmo
desigual a disputa, e isso é antidemocrático. Então, parabéns à sua argumentação em relação a este assunto,
Senador Agripino, e obrigada pelo aparte.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN) – Obrigado a V. Exª, e V. Exª aduz argumentos muito
consistentes, muito claros, até contando da sua experiência e do debate desta matéria na Comissão de Constituição e Justiça.
Eu quero dizer a V. Exª, Senadora Ana Amélia, que antecipo aqui o meu voto contra a reeleição. A reeleição, no regime democrático, na prática política brasileira, enseja a que as pessoas assumam o mandato e no
primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano tenham como meta a reeleição. Não é exatamente cuidar do
interesse público – nem sempre, às vezes o é, mas nem sempre o é –; o objetivo fundamental, em havendo a
reeleição, principalmente com a possibilidade de se reeleger no exercício do cargo, é construir as condições
para a reeleição. E o exercício do mandato pode ser dedicado, consagrado, à causa pública, ou não.
Eu não quero correr esse risco. E essa é a razão pela qual, num avant-première, eu vou votar pela renúncia, votaria pela desincompatibilização e vou votar contra a reeleição. Pelo entendimento que tenho, da prática
que eu consigo observar, o processo de reeleição no Brasil vicia o comportamento até dos puros e faz com que
os mandatos sejam instrumentos de ambição pessoal do detentor do cargo, e não interesse da maioria para
quem deve governar o governante.
Por essa razão, Sr. Presidente, é que eu declaro aqui que o meu Partido está, evidentemente, liberado para
votar como quer, até porque esta não é uma matéria de fechamento de posição partidária. Agora, pessoalmente, a minha posição será votar contra a reeleição e votar a favor da renúncia e a favor da desincompatibilização.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste Congresso tudo pode acontecer, inclusive nada. Fala-se em reforma
política, em reforma eleitoral há anos, e nada acontece. Como nós estamos em um período de bastante efervescência, o que mais se fala é em financiamento de campanha, o que mais se fala é em acabar com a reeleição.
Acredito que a coincidência de mandatos viria em benefício da redução de gastos de campanha. Uma
eleição de dois em dois anos, além do desgaste financeiro para os partidos, os candidatos e a própria Nação,
evidencia também, expressa um prejuízo incomensurável para a gestão administrativa porque, de dois em dois
anos, ocorrendo eleição municipal ou majoritária e proporcional de Presidente, governadores e Deputados,
nós passamos o último ano do Presidente e o último ano do prefeito ou do governador praticamente cuidando
de eleição, e os convênios são suspensos, a liberação de verba também é suspensa, a administração praticamente para durante o ano da eleição, porque nós mesmos aprovamos aqui uma legislação proibitiva de que
transferências voluntárias sejam proibidas durante o período eleitoral, isto é, até o mês de outubro do ano da
eleição, a administração só vai cuidar de papel e de mais nada, porque não pode o Executivo inaugurar obra, se
for candidato, não pode assinar convênio, não pode receber verba, e quem está perdendo aí é o Estado, quem
está perdendo aí é o Município. Por isso, a coincidência de mandatos é importante. Agora, como fazer isso? O
mandato do governante vai ser de cinco anos. Muito bem. Para haver coincidência de mandatos, o Senador
vai ter que ter um mandato de cinco ou de dez anos: de dez anos, é um escândalo; de oito anos todo mundo já
fala mal, imagine de dez. O mandato de Deputado não pode ser de quatro anos; para coincidir, tem que ser de
cinco anos. Tem gente que diz que mandato de Deputado de quatro anos já é muito, imagine de cinco anos.
Ora, então qual seria o remédio?
Eu fui contra a reeleição. Eu estava aqui, no Senado; o Senador Renan estava aqui, no Senado; alguns,
como Tasso Jereissati e José Agripino, também estavam aqui; o Senador Jucá também estava aqui.
Eu votei contra a reeleição. Fernando Henrique Cardoso pintou o sete, pintou e bordou – não foi, Senador? – para conseguir a reeleição. Eu votei contra, mas, ao longo do tempo, fui me convencendo de que, para
haver coincidência de mandatos, o mandato tem que ser de quatro anos mesmo, para que nós não possamos
fazer a besteira de propor um mandato de cinco anos para Deputado ou de dez para Senador. Se o objetivo
é fazermos uma economia na realização de eleições seguidas de dois em dois anos, então, vamos adotar a
seguinte regra: o mandato é de quatro anos. Se quem detém o Executivo quiser uma reeleição, vai ter que se
afastar por seis meses; o vice-governador assume, ou quem de direito. Se ele ganhar, reassume o mandato; se
perder, reassume, mas, ao final do seu mandato de quatro anos, vai entregar a faixa ao seu sucessor.
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Então, a questão é esta: queremos um mandato de cinco anos? Certo, não vai haver coincidência de
mandatos.
O Sr. Donizeti Nogueira (Bloco Apoio Governo/PT – TO) – Senador Valadares, um aparte, por favor.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Com muito prazer.
O Sr. Donizeti Nogueira (Bloco Apoio Governo/PT – TO) – Senador, é complexa, mas acho importante
essa discussão, se fosse num pacote completo. Estamos discutindo aqui desincompatibilização, amanhã vamos
discutir se vai haver ou não reeleição. Do meu ponto de vista, reeleição, mudança do calendário em relação a
eleições gerais, financiamento de campanha, seria muito melhor se discutíssemos tudo junto. Tenho visto V. Exª
defendendo isso. Mas me inscrevi neste aparte para dizer que sou favorável a acabar com a reeleição, mandato
de seis anos, inclusive para os Senadores, eleição geral para todo mundo. Algumas coisas me dão convicção...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Para os Deputados
também seis anos.
O Sr. Donizeti Nogueira (Bloco Apoio Governo/PT – TO) – Seis anos. Para todo mundo, prefeito, vereador, Deputado, Senador, governador e Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Eu votarei nessa
emenda, mas não sei se todo mundo vota.
O Sr. Donizeti Nogueira (Bloco Apoio Governo/PT – TO) – Eu tenho acompanhado ao longo do tempo
o seguinte: quatro anos no modelo que está aí é impossível governar bem. Oito anos da reeleição, os dois últimos anos, a maioria dos gestores está esgotada, cansada e não faz o que devia fazer. Então, o ideal, do meu
ponto de vista, seriam seis anos para todo mundo, eleição geral. E nós teríamos uma economia de no mínimo
de 50% dos custos da eleição. E aí eu acho que isso seria muito razoável para o País e traria a possibilidade da
renovação, uma vez que nós não teríamos o candidato agora acumulando para disputar eleição daqui a dois
anos, nós teríamos que ter candidato de vereador a presidente da República. Possibilitaria uma renovação só
com a mudança da lei nesse aspecto muito importante para o País e uma economia muito importante também para o País nos custos das eleições, embora ache que qualquer custo para o exercício da democracia seja
pouco, porque a democracia é muito importante para nós. Obrigado pelo aparte, Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.
Na verdade, na maior nação do mundo, na maior potência do mundo, o Presidente tem um mandato de
quatro anos com direito a uma reeleição. E eu nunca ouvi dizer que o Presidente dos Estados Unidos ficasse
cansado ao final de seu mandato ou que fosse insuficiente para o exercício de suas funções.
Então, o nosso modelo foi copiado por Rui Barbosa, há tempos, dos Estados Unidos. A nossa Constituição
inclusive se chamava Constituição dos Estados Unidos do Brasil, não era Constituição do Brasil.
Então, sobre o mandato, V. Exª tem razão. Vamos colocar isso tudo num pacote, mas como nós estamos
votando esse afastamento para reeleição, porque, como disse anteriormente, tudo pode acontecer neste Congresso, inclusive nada, não haver mudança nenhuma, vamos aprovar isso aqui e deixar no armário, porque,
se continuar a tal da reeleição, isso aqui está no armário para a gente dizer: “Bom, a reeleição continua, mas o
governante tem que se afastar seis anos.”
Então, eu vou votar pensando em colocar essa emenda no armário para guardar e não para que ela seja
definitiva ou permanente, na hipótese de a reeleição não ser proibida.
Agora, para terminar, Sr. Presidente, para terminar, com relação ao mandato de quatro anos, eu fui Governador do Estado e achei esse um tempo razoável para governar. Na época, não existia a reeleição. Até hoje,
eu me elejo Governador com o que eu fiz em quatro anos. Eu não tenho o que reclamar de um mandato de
quatro anos. O Senador Aécio Neves foi governador com um mandato de quatro anos, teve direito à reeleição;
eu não tive. Mas V. Exª fez um grande governo, tanto no primeiro mandato como no segundo.
Então, a gente não pode reclamar de um mandato de quatro anos. A gente pode reclamar é que, apesar
de uma legislação forte, pesada, proibitiva durante o período eleitoral, ainda ocorrem muitos erros e os erros
já foram apontados aí, já existem e são públicos e notórios no processo da reeleição. Não é preciso aqui que a
gente comente isso de novo.
Por isso, Sr. Presidente, votarei favoravelmente para colocar a emenda no armário e esperar o que o Congresso vai fazer depois.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Omar.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu acho que nós temos que limitar o tempo para o encaminhamento da votação, porque há muitos Senadores que querem falar
sobre esse assunto.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Para simplificar o procedimento da
discussão e da votação, nós poderemos fazer duas coisas: primeiro, estabelecer um tempo comum, comum,
que pode ser de cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos...
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Sem apartes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – ... em segundo lugar, nós poderemos,
se os Senadores desejarem, e as Senadoras, nós poderemos abrir o painel.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Vamos abrir, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Qual é a consequência disso? É que
nós vamos realizar apenas esta votação, porque nós estaremos retirando o quórum da segunda votação.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Presidente, vamos abrir o painel.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Vamos abrir o painel.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Vamos abrir o painel.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu peço à Secretaria-Geral da Mesa
que, por favor, abra o painel.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – E concedo a palavra ao Senador Reguffe.
Com a palavra, V. Exª.
Antes de conceder a palavra ao Senador Reguffe, nós vamos proceder à votação da Emenda nº 1, que é
o substitutivo.
O substitutivo, Senador Reguffe, o parecer do Senador Luiz Henrique, que tem preferência regimental,
ele prevê – ele é diferente do texto da emenda –, ele prevê a renúncia. A renúncia. Isso, na prática, tem uma
alteração básica. É que, em perdendo a eleição, não volta para completar os dois últimos meses da eleição. Há
uma diferença.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Sr. Presidente, questão de ordem. Renúncia,
afasta-se com a renúncia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O substitutivo... Por que estou antecipando essa discussão? É que o substitutivo do Senador Luiz Henrique prevê a renúncia.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – E nós iremos votar agora
o substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – É que o substitutivo tem preferência
regimental. Nós teríamos, para votar a desincompatibilização, que aprovar um requerimento. Ou seja, é uma
complicação que nós temos que necessariamente deixar clara, sobretudo, antecipando o processo de votação
como pedem os Senadores.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – Sr. Presidente, nós vamos votar renúncia ou
desincompatibilização?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Renúncia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – No substitutivo é renúncia. Se perder
o substitutivo, em seguida, vota-se a desincompatibilização.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – A preferência é do substitutivo, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A preferência regimental é do substitutivo, por isso essa dificuldade.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – E V. Exª vai abrir o painel?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Como pediram para abrir o painel, nós
não poderíamos abrir o painel sem explicar detalhadamente isso para não incorrermos depois no erro de não
termos aclarado exatamente os aspectos todos da votação.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – Então, Sr. Presidente, todos nós votaremos “não”
ao primeiro, para que possamos votar o texto principal como sendo exatamente a desincompatibilização. É
isso, Sr. Presidente?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Não, não.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – Nós votaremos “não”.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Se não houver concordância com a renúncia.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Se não houver concordância com a renúncia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – É “sim” ao primeiro. É “sim”
ao primeiro.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Apenas questão de procedimento, Sr. Presidente. Como o painel será aberto, há uma certa confusão no plenário. Talvez fosse de bom alvitre permitir que
os Líderes encaminhassem as votações e aí posteriormente abriríamos o painel e as discussões continuariam.
O que está sendo votado neste instante é o substitutivo que prevê a renúncia do mandato. Renúncia é
um ato unilateral de vontade, em que não há retorno da decisão tomada. Portanto, não é uma licença. Para que
um prefeito ou um governador de Estado possa disputar a reeleição, ele tem que renunciar o mandato, como
se faz no caso, por exemplo, de um governador que vai disputar uma vaga para o Senado Federal. Seis meses
antes do pleito, o governador renuncia o mandato, e assume em caráter definitivo o vice-governador. É o que
está sendo votado. Aprovada essa matéria, prejudica-se a proposta original, que prevê a licença dos postulantes.
O PSDB tem uma posição muito clara em defesa do fim da reeleição. A defesa do PSDB é pelo fim da reeleição, mas, como a regra em vigor ainda é a reeleição, nós estamos liberando a Bancada para que cada um
dos seus membros possa votar com a sua consciência, deixando claro que o PSDB defende o fim da reeleição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Só uma palavra com relação ao procedimento.
Nós poderíamos votar, se esse for o desejo, um requerimento de preferência, porque ai nós votaríamos,
em primeiro lugar, a desincompatibilização. Inverteríamos a ordem da votação.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Aí é melhor, é melhor, é melhor!
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – Eu acho que a desincompatibilização impõe-se
(Fora do microfone.) para que ele possa ser candidato à reeleição, ou seja, ele obrigatoriamente tem que estar
compatível com as regras. E a compatibilidade significa estar exatamente fora do cargo – como tal, o vice assume. Não há por que a palavra renúncia, especificamente, se ele vai para um processo de reeleição. Ele não pode
retroagir para voltar ao governo, ele já tomou uma decisão que é definitiva. Então, a desincompatibilização é
muito mais coerente dentro da legislação eleitoral brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe, Senador Omar. E
vamos conceder a palavra ao Senador Reguffe que...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Sr. Presidente, eu quero
propor um encaminhamento: logo após a fala do Senador Reguffe, que se abrisse para orientação, visto que
há uma dúvida no Plenário. Para não pairar confusão, isso poderia ser resolvido com o encaminhamento, com
a orientação da Bancada por parte dos Líderes. É o encaminhamento que proponho a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente, com a proposta de inverter
que V. Exª fez por último, fica mais fácil. Eu acho até mais fácil usar a expressão correta. Na cabeça de todos
nós, desincompatibilizar, no dia de hoje, significa renúncia. O que havia na proposta original era uma licença
no cargo, portanto, um afastamento temporário durante o período eleitoral. Então, inverter a votação, fazendo
essa inversão para que votemos primeiro a matéria que trata dessa licença temporária para a disputa eleitoral,
seria muito mais fácil para as Lideranças encaminharem essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Vamos fazer exatamente o que foi proposto pelo Senador Randolfe. Vamos conceder a palavra ao Senador Reguffe. Até lá, não iniciaremos o processo de votação. E, em seguida, daremos a palavra aos Líderes para que os mesmos posicionem suas Bancadas.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Estou inscrito, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – V. Exª está inscrito.
Repito que, se houver desejo com relação à inversão da votação, é só assinar o requerimento que já está
sobre a mesa.
Com a palavra V. Exª, Senador Reguffe.
O SR. REGUFFE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Sem revisão do orador.) – Srªs e Srs. Parlamentares, quero, em primeiro lugar, Sr. Presidente, parabenizar V. Exª por debater nesta Casa a questão da reforma política.
Durante quatro anos, fui Deputado Federal, e isso não foi debatido na Câmara dos Deputados. Considero de
suma importância para este País discutirmos o nosso modelo político que tanto é criticado pela população.
Apenas como sugestão a V. Exª, eu queria que houvesse um calendário de discussões e votações sobre
todos os temas, até porque não podemos discutir apenas alguns e não outros. Protocolei, na primeira semana
nesta Casa, sete propostas de emenda à Constituição sobre a reforma política e penso que deveríamos votar
todos os temas da reforma política. Votar a questão da reeleição, mas votar também a questão do sistema
eleitoral. Eu, por exemplo, advogo a tese do voto distrital. Podemos colocar outras. Vamos debater e vamos
votar. Se não passar, faz parte da democracia, mas acho que não votar é que é ruim para a sociedade brasilei-
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ra. O voto facultativo, a possibilidade de candidaturas avulsas sem filiação partidária, a criação de um sistema
de revogabilidade de mandatos, a proibição que alguém se eleja para o Legislativo e, durante o mandato, vá
ocupar um cargo no Executivo, entre outros temas.
Com relação à questão da reeleição, sou contra a reeleição para cargos do Executivo e penso que, para
cargos do Legislativo, deveria ser limitada a uma única reeleição. Isso foi objeto de duas propostas de emenda
à Constituição de minha autoria.
Vou votar hoje pela desincompatibilização e, se for votada a questão da renúncia, voto pela renúncia. Já
que defendo o fim da reeleição, menos pior que haja a desincompatibilização, mas quero dizer que o ideal é
que não haja a reeleição para cargos do Executivo e que haja o limite de uma única reeleição para cargos do
Legislativo, para que possamos ter o sistema constantemente oxigenado, renovado, para dar chance a outras
pessoas, já que o acesso à política hoje é tão difícil para o cidadão comum deste País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, requerimento de
preferência para votação da proposta antes da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), substitutivo.
Peço à Senadora Vanessa Grazziotin que, por favor, faça a leitura do requerimento.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) –
REQUERIMENTO Nº 170, DE 2015
Requeiro preferência para votação de Proposta de Emenda à Constituição nº 73, de 2011, antes da
Emenda nº 1, da Comissão e Justiça, substitutiva.
Sala de Sessões.
Assinado pela Senadora Vanessa, pelo Senador Ronaldo Caiado, pelo Senador Collor de Mello e pelo
Senador Benedito de Lira.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Em votação o requerimento.
É um requerimento de inversão de pauta, porque há um problema fundamental. É que, na proposta, no
substitutivo aprovado na CCJ, há a palavra renúncia, que tem preferência regimental, e não a desincompatibilização. Para votar a desincompatibilização, nós temos que aprovar o requerimento que acabamos de fazer
de inversão de pauta.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – E, se não aprovar, vai ficar renúncia, é isso? Então,
quem quer renúncia vota “não”; quem quer desincompatibilização vota “sim”. É isso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Quem quer votar primeiro a renúncia
vota “não” ao requerimento; quem quer votar primeiro a desincompatibilização vota “sim” ao requerimento.
O SR. GLADSON CAMELI (Bloco Apoio Governo/PP – AC) – Então, vou votar “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Passa-se à votação da proposta.
De acordo com o disposto no art. 60, §2º, da Constituição, combinado com o art. 288, inciso II, do Regimento Interno, a matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável de três quintos da composição da
Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.
(Procede-se à votação.)
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Sr. Presidente, para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Vou conceder aos Líderes a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – O.k. Eu queria encaminhar a votação.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Sr. Presidente, vamos abrir o painel.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Omar.
Consulto os Líderes se podemos abrir o painel.
Peço à Secretaria-Geral da Mesa...
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – O PDT concorda em abrir o painel, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PDT concorda em abrir o painel,
Senador Acir.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – O PR também concorda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PR também concorda, Senador
Blairo Maggi.
Senador Walter Pinheiro.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – O PMDB também concorda em abrir o painel, Sr.
Presidente, e encaminha favoravelmente à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PMDB também concorda e encaminha favoravelmente à matéria.
Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – O PT concorda em abrir o painel e com o encaminhamento sugerido por V. Exª, o da inversão, para que votemos o afastamento como licença, não como
renúncia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe, como encaminha
o PSOL?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – O PSOL encaminha pela
abertura do painel. Preferiríamos que fosse o substitutivo do Senador Luiz Henrique, mas acatamos o requerimento agora encaminhado e também votaremos “sim” à desincompatibilização para a reeleição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Benedito de Lira, Senadora
Vanessa Grazziotin e Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Apoio Governo/PP – AL) – O PP, Sr. Presidente, concorda com a abertura
do painel e, ao mesmo tempo, comunica aos Srs. Senadores que votaremos “sim” ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PP recomenda o voto “sim”.
Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, “sim” para
a abertura do painel. Encaminhamos favoravelmente a esta matéria, a favor da desincompatibilização e, posteriormente, contra a reeleição.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – O PSDB, igualmente, concorda com a liberação do painel e reafirma a posição de liberação da Bancada, uma vez que o Partido tem um compromisso pelo
fim da reeleição. O PDSB defende o fim da reeleição e votaremos, provisoriamente, a desincompatibilização. E
manifestamos a concordância com a abertura do painel.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.
Em seguida, daremos a palavra ao Senador Omar Aziz.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Sr. Presidente, o Bloco União e Força recomenda
o voto “sim”. Já havíamos concordado com a abertura do painel.
Muito obrigado.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Só para encaminhar. O PDT vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PDT vota “sim”.
Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – O PSB concorda com a abertura
do painel e encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PSB encaminha o voto “sim”.
Senador Omar, com a palavra V. Exª.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, eu acho que todos nós já ganhamos e já perdemos eleições. Uma questão que hoje o Brasil espera
deste Congresso, principalmente do Senado Federal, não é a discussão pura e simples se acaba ou não a reeleição ou se há desincompatibilização e a pessoa tem de sair do cargo. É muito maior essa discussão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras. Nós não estamos combatendo o mal pela causa, estamos querendo arranjar
um motivo para uma discussão que vai passar muito tempo aqui e muito tempo na Câmara.
Eu estou ouvindo os Senadores encaminharem “sim”. Eu também sou a favor de acabar com a reeleição,
sou a favor de que não haja reeleição, mas, agora, eu queria fazer um questionamento aos Srs. Senadores e às
Srªs Senadoras: quem assume no lugar do candidato? Se a pessoa for o governador, ela vai sair; o vice-governador também é candidato à reeleição; o presidente da Assembleia é candidato à reeleição. Vai assumir quem,
para passar quatro ou cinco meses para ser irresponsável, quebrar a prefeitura ou quebrar o governo, para depois o prefeito, se for reeleito, ou o governador, se for reeleito, voltar para o cargo? Acho que estamos fazendo
um mal aos Municípios e aos Estados, não tendo a responsabilidade de dar ao prefeito ou ao governador eleito
o direito de cumprir o seu mandato e depois colocar um mandato-tampão sem responsabilidade nenhuma
para assumir o governo ou a prefeitura. Se o Senado não fizer o dever de casa e não aprovarmos aqui o fim da
reeleição, não estamos resolvendo problema nenhum. Estamos empurrando o problema e dando uma satisfação pequena à sociedade brasileira. Por isso, a responsabilidade dos Senadores que votarem “sim”. Eles têm
que entender quem irá assumir no lugar do governador ou do prefeito. Ah, o vice? Ele é candidato à reeleição.
O presidente da Câmara ou o presidente da Assembleia? É candidato também. Aí a Assembleia ou a Câmara,
de uma forma escusa, vai eleger o governador-tampão ou o prefeito-tampão. É isso que o Senado está aprovando aqui neste momento.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador, me permite um aparte?
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Por isso, eu peço para que possamos discutir essa matéria
com a seriedade que ela requer neste momento.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador, me permite um aparte?
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Pois não.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Aziz, eu quero agradecer a V. Exª.
Acabo de tomar a decisão do meu voto graças ao senhor. Eu não vou compactuar com essa brincadeira que
a gente está fazendo aqui. O senhor mostrou as consequências disso. Eu vou me abster, porque eu também
não quero votar contra isso que tenta moralizar, mas que não moraliza. Desculpe a palavra, mas esculhamba
tudo. Não é nem desmoraliza.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Vai ser uma negociata. Vão se negociar cargos de governador e de prefeito pelo Brasil afora.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu não votarei, ou seja, eu me absterei, para
não compactuar com essa brincadeira, que é uma brincadeira de reforma política que a gente vem fazendo,
Senador Renan, dias depois de dias, com pequenos arranjos aqui, arranjos ali, alguns sem reflexão profunda,
como o senhor acaba de mostrar. Quem vai ser prefeito das 5.564 cidades daqui para frente?
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Vai se negociar tudo.
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – O juiz da comarca? Nem isso.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Não! Você pega um cidadão qualquer, a Câmara o elege,
ou a Assembleia, e ela tem de se comprometer com os Vereadores que estão em reeleição. É isso que o Senado está aprovando hoje.
A reforma política, Sr. Presidente, que o Brasil exige é uma reforma profunda, não é uma reforma que vá
propiciar mais tarde se negociar ser Governador ou se negociar ser Prefeito, como acontece hoje ainda. Quando se saca o Prefeito depois de dois anos, a Câmara elege o Prefeito. E nós sabemos – há muitos exemplos, inclusive, no meu Estado – o que acontece com o Município. Imagina colocar uma pessoa sem espírito público
para ficar cinco ou seis meses com o orçamento do Estado ou com o orçamento do Município, para governar
um Estado ou um Município! É isso que nós estamos aprovando.
O Sr. Telmário Mota (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Senador Omar, V. Exª me permite um aparte?
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Vamos pedir, sim, o voto “não” à reeleição, mas não se
pode fazer uma brincadeira dessas com o povo brasileiro.
O Sr. Telmário Mota (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Senador Omar, V. Exª me permite um aparte?
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Pois não.
O Sr. Telmário Mota (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – V. Exª teve uma grande lucidez. Com relação ao
Estado, ainda se pode usar o Tribunal de Justiça. Mas com relação às prefeituras?
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – É o juiz mais antigo.
O Sr. Telmário Mota (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – V. Exª teve uma lucidez enorme. Então, é verdade, ao se afastar um Prefeito, concorre o Vice, concorre o Presidente da Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Assume o Vice!
O Sr. Telmário Mota (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – E se vai criar uma situação que não permite a
administração do Município. Parabéns a V. Exª!
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – O Presidente me diz: “Assume o Vice.” O Vice também pode
ser candidato à reeleição. O Presidente da Câmara também é candidato a Vereador, e o Presidente da Assembleia é candidato a Deputado. Aí cai, vamos escolher alguém. É este o apelo que faço: não vamos fazer mais
com que as Câmaras ou as Assembleias negociem nomear um Governador por cinco ou seis meses. É isso que
nós estamos fazendo.
O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC) – Líder Omar, então, qual é a sua orientação do voto,
como Líder?
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – É voto “não”. É voto “sim” para acabar a reeleição. É voto
“não” para a gente protelar a reforma política aqui, no Congresso.
Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero, está com a palavra
V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, quero registrar aqui meu voto: eu vou votar “não”. E vou votar “não” porque voto a favor
do fim da reeleição. Se eu criar algum tipo de mecanismo que perpetue, de algum modo, a reeleição, estou
indo contra a minha posição.
Nós temos diversas propostas tramitando aqui, no Senado, que acabam a reeleição. Eu tenho duas emendas constitucionais: uma delas acaba a reeleição e dá mandato de cinco anos; a outra, cujo Relator é o Senador
Luiz Henrique, acaba a reeleição, dá mandato de seis anos e reduz, inclusive, o mandato de Senador para seis
anos também, unificando as eleições.
Então, nós temos diversas opções para discutir. Se nós votarmos e aprovarmos a desincompatibilização
para os candidatos à reeleição, em tese nós estaremos endossando o modelo contra o qual nós queremos ir.
Eu tenho conversado aqui, no plenário, e a maioria das Senadoras e dos Senadores é contra a reeleição.
Concedo um aparte ao Senador Aécio Neves.
O Sr. Aécio Neves (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Eu serei bastante breve, Senador Romero. V. Exª caminha na mesma direção em que não apenas eu busquei caminhar, mas também outros Senadores. Não há
sentido nós estarmos votando algo que depende da continuidade da reeleição, sem sabermos se isso ocorrerá.
Assim como V. Exª, eu também e vários outros Senadores temos propostas nessa direção. Mas, enfim, o tema
está sendo discutido aqui. Eu quero apenas chamar a atenção daqueles que, como eu, mantendo-se o sistema
com a reeleição, preferem a renúncia à desincompatibilização para o fato de que o adequado seria votar “não”
a essa proposta que fala da desincompatibilização, que levaria depois ao retorno, vencido ou vencendo, daquele candidato, o que é mais uma descontinuidade no final de uma administração. Com isso, não alcançando a
maioria constitucional, nós poderemos, na sequencia, votar pela renúncia, para que haja uma isonomia maior
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na disputa. Apenas chamo a atenção dos Senadores, porque aqueles que, mantendo-se a reeleição, preferem
a renúncia deveriam votar “não” agora, para que possa em seguida ser votada a renúncia. Mas o correto seria
que, efetivamente, nós votássemos se vamos ou não ter a reeleição mantida no País. Cumprimento V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Eu gostaria só de registrar que as duas emendas
constitucionais que eu tenho proíbem a reeleição a partir de 2018. Portanto, não tira direito adquirido nem de
Prefeitos nem de Governadores que se elegeram sob o instituto da reeleição. Eu acho que nós estamos fazendo um projeto político para o País. Não precisa ser de curto prazo, pode ser de médio prazo.
Junto com a proposta da coincidência de mandatos e do fim da reeleição, também há um projeto de
lei que diminui despesas na eleição. Nós já aprovamos aqui alguns dispositivos. Alguns deles foram vetados
pela Presidenta da República, como o instituto das placas, de pintura de muro, de uma série de questões que
aumentam despesas. Se queremos diminuir despesas, deve haver um intervalo maior de eleição, menos despesas, o fim da reeleição, enfim diversos procedimentos que vão na direção do que quer a sociedade brasileira.
Portanto, meu voto é contra a reeleição e, portanto, contra qualquer mecanismo que possa postergar
um papel que já foi cumprido no País.
A reeleição já foi importante. A reeleição já ocorreu. Nós vivemos um novo momento político. Portanto,
acho que, agora, estamos maduros para acabar a reeleição e criar uma nova sistemática política e eleitoral no País.
Esse é o meu voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Walter
Pinheiro.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui, de novo, nessa matéria, chamar a atenção exatamente para a inversão que estamos fazendo. Ficou evidente nesta Casa que há uma maioria esmagadora pelo fim da reeleição.
O Senador Romero anunciou o seu projeto.
Eu também, Senador Romero, tenho uma PEC, a PEC nº 35, que, além de tratar da reeleição quanto ao
seu fim em 2018, estabelece a coincidência das eleições em 2023, com mandato de cinco anos. E vai mais além,
porque essa questão é estruturante, Senador Caiado. Nós precisamos resolver também a questão partidária.
Nessa mesma PEC em que proponho o fim da reeleição e eleições coincidentes, estou propondo também que
partidos que não são constituídos como diretórios em 50% mais um dos Estados brasileiros não podem continuar recebendo o fundo partidário. Falo de partido que tem dono, de partido que tem cacique, dessa história de comissão provisória. É isso que tem determinado não só o encarecimento das eleições, ou seja, o custo
elevado, como também um verdadeiro, eu diria até, desrespeito ao eleitor.
Portanto, Senador Aécio, o correto é que essa matéria, que determina se se vai desincompatibilizar ou se
se vai renunciar, deveria ser o passo seguinte, depois do modelo que vamos adotar. Se é um modelo sem reeleição, não precisa haver renúncia, não precisa haver desincompatibilização. Se o modelo de fim da reeleição não
vingar, aí voltaremos a discutir qual regra será estabelecida no cenário em que resolvemos manter a reeleição.
Não é esse o sentimento que colhemos da maioria desta Casa. As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores,
majoritariamente... É majoritária, Senador Benedito, a posição contrária à continuidade da reeleição.
Então, se é isso, o correto seria que nós, inclusive, até não querendo matar essa matéria, postergássemos essa discussão, para promovê-la depois da definição da regra geral. Nós estamos fazendo a discussão da
derivada da regra, para, depois, discutir a regra. Nós estamos fazendo a discussão de como aplico a resultante,
para, depois, eu discutir qual é a minha matriz principal. Aqui, estou falando, inclusive, na linguagem da Matemática. Eu nunca vi isso! Isso é igual ao sujeito que, em vez de estudar direito para desenvolver, meu caro
Caiado, qualquer equação, termina vindo do resultado para tentar montar a equação. O que nós temos de fazer
é montar a equação, a equação com a regra, para, depois disso, estabelecermos, com a regra firmada, como
vamos conviver com o período e até com a necessidade do afastamento.
Se esta Casa, volto a insistir, confirmar o fim da reeleição, não haverá nenhuma necessidade mais da discussão acerca da possibilidade de o sujeito se licenciar ou se desincompatibilizar ou de o Vice, o Presidente da
Câmara ou o Presidente da Assembleia continuar. Essa é a derivação de uma regra. Qual é a regra? Nós ainda
vamos discuti-la no futuro.
Portanto, nós estamos fazendo de forma equivocada a discussão da matéria. Se não há a possibilidade
de recuo, para que possamos fazer a discussão da estrutura central, o melhor voto, inclusive no caso dessa matéria, é o voto “não”, para permitirmos, inclusive, no passo seguinte, construir a regra para, depois, discutirmos
efetivamente quais os caminhos que serão percorridos para aplicarmos essa regra.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (Bloco Maioria/PMDB – RN) – Senador Walter Pinheiro...
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – E o melhor da regra, meu caro Reguffe, é o
fim da reeleição, com a necessidade, inclusive, de eleições gerais, o que é importante.
Até na minha proposta, Senador Romero, estou propondo um mandato também para os Senadores, a
partir de 2023, de cinco anos. Senador Tasso, o mandato seria igual para todo mundo.
Portanto, essa seria a forma de unificar a eleição, de acabar a reeleição, de haver mandatos de cinco anos,
de haver regras claras sobre o processo de financiamento e sobre a questão do acesso de partidos ao Fundo
Partidário.
Ouço o Senador Garibaldi.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (Bloco Maioria/PMDB – RN) – Senador Walter Pinheiro, eu queria apenas
dizer que o Senador tem inteira razão. Aliás, outros Senadores já se pronunciaram nesse mesmo sentido. Nós
estamos colocando o carro na frente dos bois.
Nós estamos, como disse V. Exª, fazendo uma inversão. Nós teríamos é de votar agora se queremos ou
não a reeleição, e não como queremos a reeleição. Eu sei que estou chovendo no molhado, que estou sendo
repetitivo, mas eu faria um apelo ao Presidente Renan para que, juntamente com os Líderes, pudesse adiar...
Aliás, a votação já está em curso, mas poderia haver um consenso em torno disso.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – V. Exª tem razão. Não está chovendo no molhado, não, Senador Garibaldi. É que, de vez em quando, nem sempre o óbvio é tão óbvio assim. Portanto, acho
que o fundamental é que nós façamos isso.
Para concluir, eu queria dizer que a Bancada do Partido dos Trabalhadores, efetivamente, está liberada
para essa questão. Não há uma posição aqui orientada pelo meu Líder, o Senador Humberto Costa, que teve
de sair, mas a minha posição pessoal é a de que deveríamos fazer a opção pela regra, e não pela derivação da
regra, antes do estabelecimento da regra.
Portanto, voto “não” a essa matéria.
A Sra Gleisi Hoffmann (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Desculpe-me, Senador. Vota “não” à matéria do
requerimento? Ou vota “não” à matéria que virá depois?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Voto “não” à matéria que estabelece a definição sobre a questão da desincompatibilização ou renúncia.
A Sra Gleisi Hoffmann (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Entendi. É porque o requerimento nós já votamos. Eu achei que não era a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ronaldo Caiado, está com a
palavra V. Exª.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, realmente esse tema é um tema efervescente. É interessante que a tese de que
todo mundo é a favor da reforma política é uma realidade, mas cada um tem a sua reforma e, a cada momento,
a sua discussão. Mas quero pedir a atenção dos nobres Pares para o que está em discussão neste momento. O
que está na pauta é a desincompatibilização. Isso é que está na pauta. A pergunta que faço ao Presidente é: a
proposta que hoje tive a oportunidade de assinar, do Senador Romero Jucá, terá a condição de ter um acordo de
Líderes, para que ela realmente não precise sequer cumprir aquele rito de tantas sessões para receber emendas?
Ela teria condições de chegar ao plenário, de imediato, para ser votada? A disposição que todos sinalizam aqui é uniforme, para que possamos votar o fim da reeleição?
Então, se isso não é possível, o que nós estamos votando é uma situação que não contempla todos, mas
que também não pode ser desenhada como um quadro que iria se transformar no caos político, porque o Vice
não assumiria, ou porque o Presidente da Câmara assumiria, ou porque o Presidente da Câmara iria destruir,
ou inviabilizar o orçamento. Isso é responsabilidade de quem é prefeito.
O cidadão, se colocar alguém que vai dilapidar o orçamento da prefeitura, do governo, ele será responsável por aquele ato que ali está sendo praticado.
Em relação à tese de que nós vamos exigir o mais, não existe essa PEC aqui para ser apreciada, neste
momento, Sr. Presidente. A PEC que está sendo apreciada é a da desincompatibilização. Se, amanhã, houver a
PEC do fim da reeleição, é lógico que essa PEC passa a ser matéria inócua. Ela não vai progredir.
Agora, nós vamos perder essa oportunidade? Nós não vamos aprovar pelo menos um passo? Todos aqui
são unânimes em entender que o que está destruindo o prestígio da classe política é esse mercantilismo, essa
corrupção implantada nas eleições do País, independentemente de sigla partidária. É um processo promíscuo!
É a máquina sendo usa ali sem a menor cerimônia, para que a pessoa seja reeleita. Exatamente: é o Governador, é o Prefeito, é o Presidente, recebendo as Lideranças políticas e despachando. E dizer que, nessa hora, ele
tem a postura republicana? Que ali, naquela hora, ele é Governador, e não é candidato? Essa é história da carochinha! Ninguém acredita nisso!
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Nós estamos cansados de ver a situação com que está chegando o processo político-eleitoral brasileiro.
Se, amanhã, for possível o fim da reeleição, ninguém mais do que eu vai lutar por isso.
Eu já disse que, nessa eleição, eu identifico, como diagnóstico principal, que o fator mais lesivo à política
brasileira é a reeleição. Eu a encabeço como sendo a pior das situações que nós temos vigente hoje no País, no
sistema eleitoral brasileiro. Depois, eu elencaria outros.
Mas quem tem a garantia aqui de que essa matéria vai ser aprovada ou que venha a plenário? Qual é a
garantia de que essa matéria, nessa extensão, do fim da reeleição, que eu defendo, vai ser aprovada na Câmara
dos Deputados? Quantas matérias foram daqui para lá e foram arquivadas? E de lá para cá? Então, nós precisamos, no mínimo, fazer algo. Pelo menos que seja um processo de tamponamento para esse momento grave
por que passa a política nacional.
Eu sei que essa matéria é muito pequena. Na discussão que eu falava, há pouco, com o Senador Aloysio
Nunes Ferreira, nós estamos aqui como o pianista do Titanic, diante de um processo de afundamento da governabilidade do País, discutindo assuntos menores. Mas, se esse assunto exige de nós a votação, vamos ter,
pelo menos, a sensibilidade e entender que, se Prefeito, Governador ou Presidente for ali desincompatibilizado,
pelos próximos seis meses do processo eleitoral, durante os seis meses do processo eleitoral, ele será menos
danoso, ele dará mais condições de disputa a outro candidato. Nós teremos regras que sejam, pelo menos, limitadoras. Mesmo que o vice queira encarnar o governador, ele vai medir os seus passos, porque ele é que vai
ser processado amanhã e responder por todos os atos de crimes administrativos que tenha praticado.
Então, Sr. Presidente, eu peço a atenção de todos. Por favor, vamos votar “sim”. Pelo menos, nós vamos
exigir que o cidadão saia por seis meses. Amanhã, vem a reeleição. Vamos aprovar a reeleição. Acabou. Isso
passa a ser letra morta. Sequer vai para a promulgação.
Se o sentimento de reeleição é esse, vamos fazer um acordo. Eu, pelo Democratas, Líder do Partido, assumo essa posição. Eu assumo o acordo de quebra do interstício. Eu assumo o acordo para quebrarmos as dez
sessões necessárias de emendas, para que a proposta apresentada pelo Senador Romero Jucá venha, analisada
apenas pela Comissão de Constituição e Justiça, imediatamente, para o plenário.
Estamos de acordo para que isso seja votado no decorrer da próxima semana, mas, se isso não é possível,
vamos pelo menos votar “sim” à necessidade da desincompatibilização.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia. PSOL – AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra, pela ordem, ao Senador Randolfe, que está sugerindo, ao final e ao cabo, e, há pouco, nós conversávamos aqui com
o Senador Aloysio Nunes Ferreira, um encaminhamento que pode ser com relação à complexidade dessa matéria e o estágio em que a redação do substitutivo está posta, deixando vácuos, vazios. Talvez seja o caso de
nós elegermos, aqui, agora, um procedimento, para que a gente, num outro momento ou invertendo a ordem
lógica, apreciando as propostas contrárias à própria reeleição, que começam a chegar... Elas, até então, não
tinham sido apresentadas. Nós, nesta tarde, estamos recebendo a primeira proposta com o fim da reeleição.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Eu apresentei desde o ano passado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Já está tramitando, não é, Senador
Walter?
Senador Randolfe, com a palavra V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Presidente, é exatamente no sentido em que V. Exª, aqui, coloca os termos.
Nós percebemos, no contexto do debate, que existe, na redação, um conjunto de lacunas, e nós temos
um vício insanável para esse debate. Qualquer debate aqui, nesta Casa, neste plenário, só ocorre com sucesso
com a presença do Relator da matéria. O Relator dessa matéria é o Senador Luiz Henrique, e nós, em virtude de
missão oficial, em nome do Senado, para o exterior, não temos a presença aqui, no plenário do Senado, neste
momento, do Senador Luiz Henrique.
Então, dito esse vício insanável, no meu entender, Sr. Presidente, nós já tivemos vários pronunciamentos
na tribuna, em que foram levantados questionamentos, levantado, inclusive, qual seria a sequência sucessória se saísse eventualmente o prefeito, o vice-prefeito e o presidente da Câmara de Vereadores ou no âmbito
estadual e no âmbito federal.
Tendo em vista esse vício insanável da ausência do Relator, para esclarecer, por exemplo, questionamentos como esse, Sr. Presidente, eu encaminho a sugestão para a Mesa e para o Plenário. Encaminho à Mesa su-
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gestão para que nós suspendamos essa votação, para que ela ocorra em outro momento, quando a Mesa e o
Colégio de Líderes acharem melhor, inclusive com entendimento do Colégio de Líderes.
É o encaminhamento que faço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Senador Randolfe está propondo,
em função da inversão da lógica com relação ao que argumenta...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – E da ausência do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – ...e da ausência do Senador Luiz Henrique, que é o Relator da matéria, que nós esperemos a volta do Senador Luiz Henrique para que possamos
retomar essa discussão.
Realmente, da forma como está, a proposta de emenda à Constituição está imprecisa, porque ela deixa
vazios jurídicos. Por exemplo, se o vice for candidato, o que acontecerá?
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Sr. Presidente, vamos abrir o painel. Nós já
estamos votando, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Por isso, eu queria consultar os Líderes
se nós podemos suspender a votação e aguardar.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Oposição/PSDB – MG) – É o mais sensato, Presidente. É o mais apropriado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu concordo.
Inclusive, o Relator é o Senador Luiz Henrique, que não está presente. Eu tenho a responsabilidade de Líder do
Partido do qual ele faz parte. Portanto, se houver a anuência dos demais Líderes, eu pediria a V. Exª que suspendesse a votação, que não abrisse o painel, para que a gente possa fazer uma discussão com a presença do
Senador Luiz Henrique, que é o Relator dessa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – O DEM concorda com essa avaliação. Solicitaríamos, então, a presença do nobre Senador Luiz Henrique. Aí, nós concluiríamos a votação, e, até o momento,
outras matérias também poderiam ser pautadas.
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) – Para manifestar também a concordância do
PSDB com o procedimento que foi sugerido, há pouco, pelo Senador Randolfe, que, aparentemente, tem o
acolhimento de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Apoio Governo/PP – AL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, considerando que o nosso Relator não se encontra e para que a gente possa evitar um vício de procedimento, o
PP também concorda com o que estão dizendo os outros companheiros, no sentido de suspender o processo
de votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Então, está suspensa a votação da proposta de emenda à Constituição. A matéria continuará na Ordem
do Dia, e nós vamos aguardar a presença do Senador Luiz Henrique para que nós possamos não só profundamente discutir essa matéria como estabelecer também uma ordem para apreciação desses itens da própria
reforma política.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
4
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 268, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos dos Recursos nºs 17 e 18, de 2011)
Continuação da discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2011, dos Senadores José Sarney e Francisco Dornelles, que dispõe sobre o financiamento público exclusivo das
campanhas eleitorais e dá outras providências.
Parecer sob o nº 1.003, de 2011, da CCJ, Relator do vencido: Senador Renan Calheiros, favorável ao
Projeto, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Francisco Dornelles, Sérgio Petecão, Aloy-
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sio Nunes Ferreira, Alvaro Dias, Demóstenes Torres, Armando Monteiro, Flexa Ribeiro e Ciro Nogueira;
e, em separado, do Senador José Pimentel; e pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº
373, de 2008, que tramitava em conjunto.
5
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.
6
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 601, DE 2011
(incluído em Ordem do Dia, nos termos do Recurso nº 21, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 601, de 2011, do Senador Pedro Taques,
que acrescenta o art. 27-A à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, para impor aos candidatos, partidos políticos e coligações o dever de divulgar na internet relatórios
periódicos referentes aos recursos arrecadados e aos gastos efetuados na campanha eleitoral.
Parecer sob nº 1.267, de 2013, da CCJ; Relator do vencido: Senador Sérgio Petecão, pela rejeição do
Projeto, com votos vencidos dos Senadores José Pimentel, Aníbal Diniz, Antonio Carlos Valadares,
Eduardo Suplicy, Sérgio Souza, Luiz Henrique, Humberto Costa e Roberto Requião; e vencido, em
separado, do Senador Antonio Carlos Rodrigues.
7
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 60, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia nos termos dos Recursos nºs 6 e 7, de 2014)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 60, de 2012, da Senadora Vanessa Grazziotin, que altera o art. 24 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para estabelecer vedações a doações para campanhas eleitorais.
Parecer sob nº 325, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Roberto Requião, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
8
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 279, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso nº 10, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2012, do Senador Cyro Miranda,
que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social, para estabelecer
a idade mínima de sessenta anos para fins de recebimento do benefício de prestação continuada.
Pareceres sob nºs 555, 556 e 1.327, de 2013, das Comissões:
– CDH, Relator: Senador Paulo Paim, favorável;
– CAS, Relatora: Senadora Ana Amélia, favorável; e
– CAE (em audiência, nos termos do Requerimento nº 843, de 2013), Relator: Senador José Pimentel, pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Caiado, pela Liderança do DEM.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, neste momento, eu quero tratar de outros assuntos, entendendo a necessidade
de nós revermos essa pauta da reforma política com mais objetividade e, talvez, num grande entendimento
também com a pauta da Câmara dos Deputados.
Mas o momento agora exige de nós uma grande reflexão, pela crise que está instalada no País. Nessa
crise, avaliada hoje pela pesquisa Datafolha, a Presidente da República, no seu terceiro mês de governo, apre-
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senta a mais baixa avaliação de uma Presidente da República em tão curto espaço de tempo, ou seja, chega
hoje a apenas 13% de aprovação.
Com isso, Sr. Presidente, nós sabemos que, associada a esse quadro, nós temos aí uma crise econômica
em que o processo de desemprego é cada vez maior, em que o quadro da inflação se amplia e aumenta a cada
minuto. Há também as crises e as denúncias de corrupção na Base do Governo. Essas denúncias aumentam
por minuto.
A cada manhã, nós somos surpreendidos com mais quatro, cinco escândalos, os mais variados possíveis.
Agora, a Presidente da República está quase que num processo de perda do controle do Governo, desnorteada nas ações. Nós vimos atitudes que foram quase pirotécnicas, momento em que a Presidente achava que a
crise existia, acusando o seu antecessor. Nós vimos o Líder do PT, na Câmara, acusar a CIA da movimentação
do panelaço de milhões de brasileiros nas ruas no último domingo.
No entanto, Sr. Presidente, o que nós precisamos deixar bem claro é que a sociedade brasileira já deixou
evidente, patente uma situação: ela não suporta mais esse clima de corrupção que foi instalado no Governo.
A Presidente, ao tratar do assunto, disse: “A corrupção é uma senhora idosa.” Eu tive a oportunidade de
responder a ela, e disse: “Não. A corrupção é uma jovem de 12 anos de idade, porque ela nasceu no governo
Lula e teve continuidade no Governo Dilma Rousseff.”
É o primeiro momento na história política de um país em que nós temos a corrupção como programa de
governo. A corrupção foi instalada e foi institucionalizada pelo Governo Lula e continuada pelo Governo Dilma
Rousseff. Essa é a realidade com a qual nós convivemos nos dias de hoje, e a sociedade, atônita, mobiliza-se
para dizer em alto e bom som: “Não é possível que repassem para os nossos ombros todo esse processo de corrupção, de dilapidação do patrimônio público!” – como se tem feito nesses últimos anos à frente do governo.
A Presidente da República, também em rede nacional, diz: “Vou mandar um pacto, vou mandar uma
proposta ao Congresso Nacional que é um pacote anticorrupção”. Isso acontece no momento em que o mandatário maior conta apenas com 13% de aprovação da população brasileira. Ou seja, se nós traduzirmos isso
em número de eleitores, ela hoje representa exatamente em torno de 13 milhões de eleitores no Brasil, num
universo de mais de 130 milhões de eleitores. Por isso, Sr. Presidente, ao propor um pacto anticorrupção, ela
deveria, em primeiro lugar, dar sinais de que está realmente determinada a combater a corrupção no País.
Primeiro ponto: ela deveria deixar claro... Se o Procurador-Geral da República não se sensibilizou com os
depoimentos dos delatores envolvendo a Presidente Dilma em 11 oportunidades nas delações, se o Procurador utiliza uma prerrogativa constitucional para que ela não seja investigada... Quando se usa na Constituição
a palavra “responsabilizada”, não tem nada a ver com “investigada”. A Constituição brasileira não desautoriza:
pelo contrário, estimula, incentiva a investigação de todas as autoridades, de Presidente da República a qualquer funcionário público.
Essa matéria é matéria vencida no Supremo Tribunal Federal. Nós já tivemos o parecer do Pleno do Supremo Tribunal Federal em matéria defendida pelo Ministro Celso de Mello, decano daquela casa, homem respeitado no mundo jurídico: a Constituição brasileira autoriza, sim, a investigação da Presidente da República.
Quando manda esse pacote anticorrupção, por que ela não sinaliza dizendo que, se há dúvida em relação
à sua postura, ela é a primeira a abrir mão da prerrogativa – se é que há algum impedimento constitucional –
para que seja feita uma devassa em toda a sua vida e em sua trajetória à frente do País? Por que não faz isso
para mostrar que não tem envolvimento com esse caixa dois que foi mantido e muito bem institucionalizado
dentro da Petrobras? Mas ela assume o governo e mantém exatamente a Graça Foster até o último momento
possível. Sem dúvida alguma não é pela competência da Graça Foster, mas muito mais por aquilo que a Graça
Foster estava tentando apagar: digitais, sinais, indícios de um processo de corrupção instalado naquela empresa.
Nós ouvimos, nas delações premiadas, pessoas, empresários – assistimos na televisão –, cidadãos dizendo: “Eu fui achacado pelo PT, eu entreguei o dinheiro ao Vaccari, esse dinheiro era para o caixa de campanha do
PT” – denúncia clara, com endereço, CPF, com todas as características e nominado: Sr. Vaccari. Pois ela manda
um pacote anticorrupção e o Sr. Vaccari continua tesoureiro do PT, continua em seu posto o homem que coordenou e que comandou o processo financeiro da campanha da Presidente da República! Então, qual é o sinal
para a população brasileira de que essa intenção da Presidente procede? É mais um gesto, como foi o gesto
virtual da campanha eleitoral: prometia tudo para o povo e nada fazia.
Quantas vezes esta Casa já assistiu à edição de pacotes para combate à corrupção e para desengavetar
reforma política? Toda crise do PT vem acompanhada desta prescrição: pacote anticorrupção e reforma política. Superada a crise, em 30 dias tudo é engavetado.
Para concluir, Sr. Presidente, é importante que seja dito que, nesta hora, diante do quadro a que estamos assistindo, esta Casa tem uma importância ímpar. Na reunião de hoje com os Líderes, eu me dirigi ao Presidente da Casa Renan Calheiros e lhe disse da necessidade de esta Casa discutir assuntos que tenham maior
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consequência, disse-lhe da necessidade de não nos omitirmos num momento tão grave da política nacional.
É inadmissível que a Presidente da República não seja incluída numa lista para ser investigada depois de ter
sido citada mais de dez vezes nas delações premiadas.
Sr. Presidente, este momento exige de nós muita reflexão, mas exige de nós também coragem para decidirmos. O Brasil não pode ficar à deriva. O Governo, a cada dia, ostenta cenas deprimentes. O seu Ministro
de Estado, depois de tudo bem elaborado, veio aqui para agredir os Deputados e ser demitido pela Presidente
Dilma. Cumpriu o script! Ou seja, pousar agora de grande defensor da ética e da moralidade.
Ora, o Governo, a cada dia que passa, dá sinais de que está se desintegrando. E esta Casa vai ficar calada?
Esta Casa não vai buscar alternativas? Quais são as alternativas que a Constituição nos impõe? Exatamente o
direito à ampla defesa. Nós não queremos cercear a de ninguém...
(Soa a campainha.)
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – Para concluir, Presidente.
Mas como é que um processo pode ser aberto se ela sequer é investigada? Se não há investigação, como
vamos ter provas? Como teremos indícios para chegarmos à conclusão de que ela é merecedora, ou não, da
abertura de um processo?
Diante desse quadro, o Líder do PT esteve aqui no plenário dizendo que é inaceitável essa campanha que
fazem tentando o impeachment neste momento e que a população brasileira saiu pelas ruas... E aí ele, como
Líder do PT, responsabilizou a CIA e quis dizer que a população que agora defende o impeachment é uma população golpista. A população não é golpista, Sr. Presidente!
(Soa a campainha.)
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – A população está estarrecida diante dessa apatia das lideranças políticas e diante de tantos escândalos de corrupção.
Ele disse coisas como: “A Presidente da República, num discurso apelativo...”, “As pessoas estão agredindo
verbalmente a Presidente...”. E não pôde usar esses adjetivos... Todos nós concordamos plenamente com isso.
Nós temos que fazer um debate em altíssimo nível.
Agora, Sr. Presidente, primeiro ela precisa também se corrigir, porque até as Lideranças da Base do Governo são unânimes em dizer que as reuniões ministeriais, como outras reuniões que se dão lá dentro do Palácio do Planalto...
(Interrupção do som.)
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – ... são useiras e vezeiras em mostrar uma torcida de futebol (Fora do microfone.) irritada com o juiz. Então, Sr. Presidente, ela precisa também se corrigir para,
depois, exigir que a população tenha por ela respeito.
Eu encerro dizendo que, nesta hora, a Oposição, o Democratas, quer continuar – e continuará – respeitando as regras constitucionais, mas exigirá, cada vez mais, que a Justiça cumpra a sua tarefa e dê oportunidade para que todos os atos praticados pela Presidência, dos quais ela teve benefício direito – foi exatamente
aquilo denunciado pelo organograma do Promotor Dallagnol, que mostrou com toda a clareza o caminho do
dinheiro da propina da Petrobras – sejam esclarecidos. E o benefício direto é a...
(Interrupção do som.)
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – Encerro e agradeço, Sr. Presidente, pela paciência e pela tolerância de V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Ronaldo Caiado, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da presidências que é ocupada pelo Sr. Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) – Agradeço, Senador Ronaldo Caiado.
O pronunciamento de V. Exª é uma tradução do sentimento das ruas, do sentimento da população brasileira
diante deste momento grave que vive a nossa Nação. V. Exª é um grande orador, mas não bastaria ter a capacidade da retórica sem conhecimento e sem conteúdo. V. Exª traz à tribuna um conteúdo que não lhe pertence,
mas é o sentimento de uma Nação sofrida, Senador Walter Pinheiro e Senador Reguffe.
Fui obrigado a ver no Jornal Nacional uma publicidade – e eu soube hoje que 30 segundos no horário
do Jornal Nacional custam R$300mil – mostrando a Petrobras como a oitava maravilha do mundo. Isso afronta o povo do Brasil, isso afronta uma Nação que vê a Petrobras caindo de podre, de indignidade, de assaltos.
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Isso afronta a população, porque a Petrobrás é mostrada como uma empresa robusta, sem problemas, e com
aquele velho slogan: “A Petrobras é nossa”.
E a população, que não sabe fazer apologia, nunca ouviu falar em apologética, na sua mente simples
se pergunta: “Como é nossa, cara pálida? Se eu nunca vi gasolina a R$0,20? Se eu nunca vi gasolina a R$0,30?
Como é nossa, cara pálida, se não tem óleo de R$0,50? Eu nunca vi, não há uma ponte no meu Município ou
uma creche ou uma escola que tenha sido construída para nós com o dinheiro da ‘nossa’ Petrobras.” A Petrobras, neste momento, pertence a quem a está roubando.
V. Exª traduz o sentimento da Nação brasileira. E não tenha dúvida de que aqueles que veem a TV Senado neste momento – não é que aplaudam V. Exª –, no mínimo, estão dizendo: “Ele falou o que eu queria falar.”
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR – MT) – Sr. Presidente, há um requerimento de
minha autoria, o de nº 135, que eu gostaria que V. Exª submetesse à apreciação da Casa.
Trata-se de um requerimento para uma sessão especial em homenagem ao Marechal Rondon, 150 anos.
Gostaria que V. Exª aquiescesse.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) – O prestígio de V. Exª é tão grande que
eu o farei mais rápido do que imediatamente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) – Foi lido anteriormente o Requerimento n° 135, de 2015, do Senador Wellington Fagundes – lá do Mato Grosso do nosso Governador Pedro
Taques – e de outros Senadores, solicitando a realização de sessão especial, destinada a celebrar os 150 anos
do nascimento do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, a realizar-se no dia 4 de maio de 2015.
Em votação o requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Está aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) – A Presidência designa os Senadores
Paulo Paim, Fátima Bezerra, Cristovam Buarque e Gladson Cameli como titulares, e os Senadores Angela Portela,
Paulo Rocha, Ivo Cassol e Gleisi Hoffmann como suplentes, para integrarem a Comissão do Senado do Futuro,
nos termos do Ofício nº 30, de 2015, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.
Assinado: Senador Humberto Costa.
E já existe o acordo de que o Presidente será o Senador Wellington Fagundes, que, por via de consequência, é o proponente da festa de Marechal Rondon e que, por via de consequência, com muita alegria, é filho
de Mato Grosso.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 30/2015 – GLDBAG
Brasília, 18 de março de 2015
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os Senadores Paulo Paim, Fátima Bezerra, Cristovam Buarque e Gladson
Cameli como Titulares e os Senadores Angela Portela, Paulo Rocha, Ivo Cassol e Gleisi Hoffmann como Suplentes para a composição da Comissão Permanente Senado do Futuro, em vagas destinadas ao Bloco de Apoio
ao Governo. – Senador Humberto Costa, Líder do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) – Requerimento nº 168, de 2015, do
Senador Donizeti Nogueira, que solicita, nos termos do art. 40, do Requerimento Interno do Senado Federal,
licença dos trabalhos da Casa, no período de 3 a 5 de abril do corrente ano, para participar, conforme indicação da Presidência, do “Seminário Internacional – A Cidade e o Mundo”, organizado pelo CAICI (Institut Internacional Culturel Castro Alves), na cidade de Paris, França; e comunica, nos termos do art. 39, I, do Regimento
Interno, que estará ausente do País no período de 31 de março a 6 de abril.
Eu só peço ao Senador que não vá à sede daquele jornal, para não correr perigo.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) – Convido o Senador Wellington Fagundes para se dirigir a Presidência porque neste momento se dirigirá à tribuna o Senador Magno Malta.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Fora do microfone.) – De acordo com a lista, era eu.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) –Não senhor, sou eu. V. Exª venha se
inscrever.
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O Sr. Magno Malta deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wellington Fagundes.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. Bloco União e Força/PR – MT) – Com a palavra, então, o Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Jorge Viana, meu amigo, tenho sido solidário a uma legião
de pessoas orando pelo seu Estado, o Estado do Acre, tão querido. Nada podemos considerar a respeito das
chuvas porque Deus tem o controle e o comando de todas as coisas, e Ele sabe o porquê. As águas estão baixando, mas tenho muita vontade de ir ao Acre. Disse ao Senador Petecão e estou dizendo a V. Exª agora, que,
ao baixar as águas, pois imagino que até os grandes espaços estejam inundados, possamos fazer um grande
evento do meu segmento, um evento gospel, com artistas da música gospel, e chamar o povo para participar
conosco com alimentos e com roupas, a fim de dar a nossa contribuição ao querido Estado do Acre.
Srªs e Srs. Senadores, aqueles que nos veem e que nos ouvem pela TV Senado, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, gostaria, ainda, Sr. Presidente Wellington Fagundes, Senador Paulo Paim, Senador
Reguffe, de fazer uma consideração a respeito daqueles que foram às ruas. O debate das ruas está bem presente, o debate das ruas, um movimento pacífico.
Dizia ontem desta mesma tribuna, Senador, que o Brasil se vestiu de Brasil. O Brasil se vestiu de verde e
amarelo. Hoje, numa reunião de Líderes, no gabinete do Presidente, discutia-se o pacote anticorrupção. E ouvimos muita coisa. Ouvi discursos aqui também, ontem, a respeito do pacote anticorrupção. O que é pacote
anticorrupção? É uma lei muito boa. E o pacote anticorrupção é uma proposta da Presidente da República. Vão
fazer uma lei tão draconiana, tão inteligente, tão dura, que não haverá mais corrupção no Brasil.
Eu queria refletir com você, cidadão.
Senador Reguffe, buraco de rato, se você fechar, o rato abre em outro lugar. Uma lei contra a corrupção
é tapar um buraco de rato. Nós aqui estamos fazendo papel de Parlamentar ou de pedreiro? Estamos tapando
um buraco, e isso não vai resolver, porque a lei anticorrupção tem que funcionar como um cadeado de bicicleta, Senador Reguffe. Você coloca sua bicicleta na rua e não tem cadeado. Alguém diz: “Reguffe, Paim, vocês
gostam de andar de bicicleta. Coloquem um cadeado na bicicleta, ou vão roubar suas bicicletas”. Aí você diz:
“É mesmo, vou colocar um cadeado”. E coloca o cadeado para a sua bicicleta não ser roubada. O sujeito passa,
vê a bicicleta com cadeado e diz: “É, não dá pra levar, não”. Não é, Senador Wellington? Tem cadeado. Mas se
ele for ladrão mesmo e quiser roubar, ele coloca a bicicleta na cabeça e leva com cadeado e tudo.
A lei funciona como um cadeado de bicicleta. É para dizer ao cara: “Olha, tem dono. Tem dono, está guardada. Este cadeado é para impedir!”. Mas ladrão é ladrão.
Você faz uma lei muito forte contra a corrupção, mas o corrupto é eleito para vir para esta Casa. Uma
reflexão, Senador Paim: o corrupto é eleito com o voto do povo. Aí quero chamar a população para refletir. O
povo tem que nos ajudar neste momento, porque os corruptos que estão aqui e que estão na outra Casa, que
estão na política – não estou aqui metendo o dedo na cara de ninguém –, os possíveis corruptos que entram
na vida pública não entram nomeados por ninguém. Eles entram pelo voto. Este País é democrático.
O povo tem que ajudar a lei. O povo tem que dizer: “Olha, não voto em você porque você tem mau costume. Ali tem uma bicicleta com cadeado do Reguffe, e se você for morar naquele bairro, vai querer pegar. Então, não vou votar em você para morar naquela rua”.
Ora, examina o indivíduo em quem você vai votar, examina sua história, sua vida pregressa, e não o manda para cá. Quero chamar a sua atenção, de você que está me ouvindo agora. Em quem você votou? Onde você
depositou o seu voto? Depois, dizer que tem que fazer uma lei dura para punir corruptos, tudo bem, vamos
fazer uma lei dura. Mas se você manda o rato para cá, o rato abre buraco em outro lugar. Se você mandar o rato
para cá, o rato coloca a bicicleta na cabeça e leva.
Tem que fazer lei bacana? Fizemos. Você pediu a lei? Pediu. Fizemos. Mas você precisa, com o seu título
de eleitor, com o seu voto, com a sua cidadania, matar o rato. E olha que rato é um bicho desgraçado, só pare
de ninhada. Você já viu? Você já viu uma rata parida? Rapaz, é uma ninhada de ratinhos vermelhinhos, fazendo
uma sinfonia de ratos – kikikiki –, que é até bonitinho! Já viu? Hein? E rato, meu amigo, se você fecha o buraco
e não o mata, ele vai para outro lugar.
E nós vamos ficar fazendo leis todo dia? Vamos fazer leis todo mês, todo ano mais uma? Não, você tem
que ajudar. Os líderes têm que ajudar.
Vou falar aqui para o meu segmento, para os pastores, para gente que tem microfone na mão, gente
que fala para o povo, lideranças, padres, professores, juízes, radialistas. Radialistas, não adianta ficar falando
que está cheio de ladrão, ajudem a conscientizar o povo, ajudem a ajudar o povo. Ulysses disse que só o povo
pode ajudar o povo. O povo não pode entrar aqui para votar, mas o povo pode impedir que o rato venha votar.
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Então, o povo, quando foi às ruas, imagino que o fez para fazer essa reflexão também, Paim, porque as
pessoas que foram para as ruas, Senador Reguffe... Estou falando muito o nome do Senador Reguffe porque
hoje almocei com o Pastor Fadi, que falou seu nome umas duzentas vezes. Pelo menos umas vinte ficaram na
minha cabeça.
Senador Reguffe, Senador Paim, Senador Wellington, estou falando somente o nome deles porque só
nós três estamos aqui, e mais um, do qual não me lembro do nome. Você é simpático, fica bem com essa gravata, mas... Como é que se esquece do nome de Davi? Não tem cabimento! Davi era a carta na manga de Deus.
Quando Israel pensou que estava destruído pelas lambanças de Saul. E o Brasil está vivendo como nos dias
de Saul. Quando Saul estava fazendo lambança no poder, estava tudo destruído, acabado, Deus tinha Davi na
manga, e o ungiu Rei de Israel. Não é, Davi? Conhece essa história? Eu citei o nome dos quatro porque só há
nós quatro aqui. Vocês não estão vendo, mas só estamos nós quatro sentados aqui.
É o seguinte: as pessoas que foram às ruas são pessoas simples.
Eu citei aqui o discurso do Ministro Rossetto. Falou até em CIA, que eram oportunistas os que foram às
ruas. Oportunistas, Ministro? Ministro, quem foi às ruas foram mães de família que não querem a legalização da
maconha no Brasil, mães de família que sofrem com filhos usando drogas e não querem a legalização da maconha. Elas foram para as ruas, sim, Ministro Rossetto, mas não são oportunistas. Elas foram para as ruas dizer:
“Não aguento mais violência. Não aguento mais. Meu filho acha maconha em todos os lugares, em qualquer
esquina tem. Meu filho foi induzido. Eu não aguento mais. Preciso de uma política de Governo que tenha pelo
menos a presença ostensiva da polícia”. Precisamos melhorar os quadros da polícia.
Falando em polícia, quem foi para as ruas foram as famílias da polícia, pedindo a votação da PEC 300,
pela qual o Senador Paim luta tanto, pela qual lutamos. “Nós queremos melhorar o salário dos nossos maridos,
nós queremos que eles saiam para trabalhar e voltem para casa, que haja segurança.” Eram as famílias deles,
Ministro Rossetto, eram as famílias de mães que perderam filhos aos 13, 14 anos, que começaram a fumar a
maconha que vocês dizem que é tão inofensiva, mães de meninos que morreram dentro do sistema com 17
anos de idade.
Sabe quem estava nas ruas? Não são oportunistas, não. Não foi gente paga pelo PSDB, não, Ministro
Rossetto. Eu não sou do PSDB, minhas filhas não são, tanta gente não é. Muito pelo contrário, eu sou é contra
o discurso de Fernando Henrique de legalização de maconha neste País.
Fernando Henrique criou, Senador Reguffe – mais uma vez –, a Senad (Secretaria Nacional Antidrogas)
no Brasil. Foi ele que criou, sabia? Depois que foi embora deixou um orçamento de R$65,00 – R$65,00 –, e agora fica alardeando que é legal legalizar a maconha.
Nós somos contra isso, Ministro. Quem foi às ruas é contra isso. São mães de família. Quem foi para as
ruas foram homens e mulheres que choraram a dor e o sangue de ver um filho assassinado dentro do sistema
porque roubou um iPhone! Foi parar dentro do sistema com um de 17 anos, que já matou, estuprou, sequestrou. E lá dentro o filho virou um marginal de igual monta, porque se assim não acontece ele então vai morrer
dentro do sistema.
As pessoas que foram para as ruas, Ministro, foram pessoas que são contra o aborto. Os Estados Unidos,
em 1970, legalizou o aborto, mas 83%, Ministro, da América quer que a Suprema Corte revogue, porque não é
uma lei, lá foi a Suprema Corte que aprovou. E aprovou por conta do lobby da indústria farmacêutica. Nos Estados Unidos, uma criança pode ser degolada com nove meses. A mãe vai ter o filho e se arrepende: “Eu quero
abortar!”. É lei! Degola, corta o pescoço, corta os braços, põe o sugador, arranca os pedaços, os dedinhos, os
pés, no sugador.
Eles querem legalizar o aborto no Brasil. Quem foi para as ruas, Ministro, quem foi para as ruas, Ministro
Aloizio Mercadante, foram pessoas que não querem conviver com essa afronta, com esse acinte a Deus.
A Bíblia diz que uma nação é bendita quando Deus é Senhor dela, mas quando uma nação resolve ser
acintosa contra Deus, resolve se levantar contra a natureza de Deus, porque é a própria vida, ela começa a pagar o preço de enfrentar o Criador. E, interessante, 90% das pessoas que são abortistas no Brasil, Senador Davi,
são contra a redução da maioridade penal. Eles dizem: “Nós somos a favor de que se mate no útero, no ninho.
Pode matar, destrói, mas se conseguir sobreviver, pode tocar o terror, estuprar, matar, sequestrar, queimar ônibus, matar aposentado, matar gente em ponto de ônibus, até 18 anos. Até aí nós protegemos vocês”.
É uma brincadeira.
As pessoas que foram para as ruas ontem deram este recado: ninguém aguenta mais.
As pessoas que foram para as ruas ontem são as pessoas que disseram: “Nós somos um país e queremos
ter liberdade religiosa.” Este País é laico. Você pode professar sua fé de umbanda. Pode! Em qualquer lugar que
você quiser, pode professar a sua fé se você é do candomblé. Se você é do espiritismo, pode, em qualquer lugar. Se você é católico, pode rezar a sua missa. Você pode rezar o seu terço. Pode!
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Foram os padres, foram os católicos, Ministro Rossetto, que foram para as ruas. Eles não são oportunistas.
Eles foram dar um recado quanto a isso tudo. Pode! Os evangélicos podem! Eu posso professar a minha fé e
posso, na minha liberdade democrática, Senador Reguffe, ser a favor de algo ou ser contra algo, Senador Davi.
Eu tenho que respeitar aqueles que são a favor do casamento homossexual, porque o respeito é regra
da boa convivência. Eu respeito. Se paga imposto, tem o direito de defender o que quiser. Se Deus deu livre
arbítrio a eles, sou eu quem vai tirar? Não, eu tenho que respeitá-los. Mas é preciso que eles respeitem o fato
de eu não bater palma, o fato de eu não acreditar, o fato de eu não concordar e o fato de eu lutar contra. Mas
eu tenho que respeitá-los.
Eu respeito tanto, Senador Davi, Senador Reguffe, Senador Wellington, que eu sou Presidente do meu
Partido no meu Estado, e o meu Vice-Presidente é um travesti, chama-se Moa, já me cansei de falar aqui.
Não existe essa história de discriminação e de que tudo é homofobia. Mas não é homofobia quando o
Zorra Total faz piada com homossexual, quando os reality shows fazem, quando o Rafinha faz, quando o Danilo
Gentili faz, quando o Jô Soares faz, quando alguém na televisão faz, quando há uma anarquia no teatro. Tudo
isso é motivo de riso e cultura. Mas vai um padre desavisado, ou um pastor, ou alguém de confissão evangélica
falar sobre isso que ele já é denunciado ao Ministério Público como homofóbico, como se nós tivéssemos lei
de homofobia neste País. E o que é homofobia?
As pessoas que foram às ruas foram dizer que rejeitam isso. Rejeitam. Rejeitamos, mesmo, e vamos enfrentar. Como Presidente da Frente Parlamentar da Família, vou enfrentar, sim.
Hoje, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, Senador Paim, passou para as minhas mãos o projeto de lei, com 20 mil assinaturas, pedindo a legalização do aborto. Eu vou relatar, mas nós vamos fazer primeiro um grande debate no Brasil. Nós vamos fazer audiências públicas. Nós queremos ouvir quem é a favor
do aborto, quem é contra o aborto. Nós queremos trazer aqui mulheres que abortaram e hoje sofrem dramas
psicológicos, que não conseguem dormir, que são mutiladas no seu emocional. Elas não conseguem dormir,
porque, quando o sono vem, elas sonham com o bebê chorando, como se estivesse sendo assassinado no seu
útero. Nós queremos ouvir aqueles que se livraram de um aborto. Nós queremos ouvir todos aqui. Todos nós
vamos ouvir. Essas pessoas foram às ruas.
Pois bem. Uma resolução chamada, vinda do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Interessante, Senador Reguffe, que se
criou um conselho nacional, a Presidência da República criou para esse fim.
Senador Reguffe, Senador Paim, Senador Wellington, Senador Davi. Estou falando porque só há esses
quatro aqui. Não há um conselho nacional de combate à discriminação... Cadê Randolfe? Randolfe está ali. Esse
é sabido. Não há um conselho nacional de combate à discriminação do negro, um conselho da Presidência da
República. Se há, eu não sei, Senador Paim, um conselho específico. Eu não conheço um conselho específico
de combate à discriminação dos portadores de deficiência, nunca vi. Não sei se há um conselho nacional de
combate à discriminação do índio, nunca vi. Eu nunca vi um conselho nacional de combate à discriminação
dos pobres, eu nunca vi.
Agora, há um conselho específico. Olha, Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção
dos Direitos... Estão querendo criar um império homossexual no Brasil, com leis específicas.
Agora, eu vou ler aqui e já estou avisando: “Pode vir, pode vir quente...” Aqui eu não vou nem citar Salomão, vou citar Erasmo Carlos: “Pode vir quente que [nós estamos] fervendo”. Art. 6º da resolução que virá. Senador Paim, preste atenção para você levar isso aqui para sua filha lá e seu genro, que são pastores e pastora.
Viu? Vou dar na sua mão. Venha cá, olhe para mim.
Art. 6º – Deve ser garantido o uso de banheiros... [Senador Reguffe, Senador Randolfe. Harry Potter, olhe
para mim, porque eu vou ler aqui. Parece o Harry Potter, o cara do filme.] Deve ser garantido o uso de
banheiros, vestiários e demais espaços [Senador Wellington, preste atenção, o senhor, que tem filho e
filha] segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito.
Art. 7º – Caso haja distinções quanto ao uso de uniformes e demais elementos de indumentária, deve ser
facultado o uso de vestimentas conforme a identidade de gênero de cada sujeito.
Art. 8º – A garantia do reconhecimento da identidade de gênero deve ser estendida também a estudantes
adolescentes, sem que seja obrigatória autorização do responsável.
Amigo, sabe o que é isso aqui? O homossexual, um homem, ele vai ter direito de entrar no banheiro das
mulheres, onde entra sua esposa, onde entram seus filhos. E, se não aceitar, você é criminoso, está discriminando.
Quem é que defende essas mulheres? Quem é que defende essas adolescentes, essas jovens? Uma lésbica – é o texto que diz – pode entrar em qualquer banheiro que quiser se sentir homem. Amigo, aonde chegamos? As mulheres ficam constrangidas quando entra um homem, mesmo que esteja trajado de mulher.
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E outra coisa pior, Senador Reguffe, que tem a mente brilhante e me deu uma ideia, nesse corredor, sobre esse mesmo assunto numa ocasião – V. Exª sabe o que estou falando: imagine um estuprador, imagine um
pedófilo. Ele pode muito bem disfarçar, se trajar, fingir. Presta atenção, porque não estou dizendo que é. Estou
dizendo que ele pode muito bem se disfarçar, porque o sujeito se disfarça para cometer crime. O sujeito se
disfarça de mulher para cometer crime, para matar gente na rodovia e tomar o carro.
Eu pergunto: este Governo, que fala tanto em direito das mulheres, respeito às mulheres, respeito às
adolescentes... Senador Paim, Senador Randolfe, Senador Davi, Senador Wellington, eu tenho três filhas e a
minha esposa. Imagine se aprova isso aqui, Wellington? Vai entrar no mesmo banheiro em que a sua esposa
entrou no shopping.
E a Presidente Dilma, que fala que está nas mãos a defesa das mulheres, Senador Randolfe e Senador
Davi – os dois do mesmo Estado –, disse, respondendo a Eduardo Cunha: “A corrupção no Brasil é uma senhora idosa.” Ei, Presidente, respeite a senhora idosa, respeite as mulheres. Isso é uma ofensa às mulheres! A
corrupção é um monstro velho. Fale “monstro”! Fale “uma anomalia”, “um bicho de sete cabeças”, mas não se
refira às mulheres assim, Presidente, que pediu para ser chamada de Presidenta. O seu Governo defende as
mulheres. Ei! Então, a corrupção é uma mulher? A corrupção é uma senhora antiga? Por que a senhora não
falou “um homem antigo, um senhor idoso”? Por que a senhora não falou isso? Outros Senadores disseram
aqui: “Não. Ela é uma menina nova de 14 anos.” Não. Não é menina nova. A corrupção não é uma mulher, não
pode ser comparada com uma mulher, até porque você não pode chamar esses ladrões, picaretas, safados,
pústulas, sujos que assaltaram a Petrobras de palhaços, porque se ofende um palhaço de circo, que leva a
cultura a este País.
Ei, Presidente! Ei!
Então, quer dizer que a corrupção é uma senhora. Não é senhora, não. Respeite as mulheres.
Presidente, minha avó morreu uma senhora de 84 anos de idade. Minha mãe ainda morreu uma jovenzinha de 57 anos.
Agora, veja bem, ninguém reagiu. Agora, se fosse eu que tivesse falado isso, meu Deus, haveria tanta coisa na internet, porque eu sou fundamentalista – eu sou fundamentalista –, eu sou atrasado, eu sou retrógrado.
Ei, Davi! Quem é contra o aborto é retrógrado. Quem é contra casamento homossexual é fundamentalista, retrógrado, mente doente, e tu és. Mas eu sou também. Mas, quem é a favor: “Nossa, é avançado demais,
intelectual, inteligente! Nossa, acompanha os novos tempos! Mudou. A internet...”
Ei, fundamentalista! A internet mudou o mundo, mas Deus não mudou.
Ei, a concepção do Supremo é outra sobre família! É? Mas a concepção de família de Deus é macho e fêmea.
Senador Randolfe, você que tem uns três ou quatro pastores na sua Assessoria, já deve ter ouvido isso,
muitas vezes, desses pastores aí, de mim não. Ah, e o povo, lá, gosta de você. Com essa carinha de menino,
você vai longe.
Você também, Davi, e a câmera está filmando os dois. Não têm cara de menino? Eu estou bem vendo vocês.
Mas é uma geração de gente do bem, preparados e que entendem que Deus é Deus. Deus é imutável.
Deus é Deus.
Davi, alguns dizem que Deus não existe. O mundo é produto do big-bang. Foi uma explosão de dois meteoros. Pow! Apareceu o mundo.
Eu não discordo não, mas, esses dois meteoros, alguém deve tê-los criado, e foi Deus.
“Ah, o homem é fruto da evolução, tem nada de Deus.” É, mas alguém tinha que ter criado o primeiro
para os outros evoluírem, não é? E foi Deus.
Senador Randolfe, a última informação boa, há vida em Marte – há vida em Marte. V. Exª leu, intelectual.
Eu sou analfabeto profissional, mas V. Exª é intelectual. Um homem do Direito, e vive lendo, tudo que vai discutir tem fundamento, porque sabe do que está falando, porque lê muito.
V. Exª sabe da notícia que eu vou dar para o Brasil: há vida em Marte. Eles conseguiram isolar uma bactéria. A bactéria é vida, mas, aqui, no Brasil, não. Mata, porque um feto não é vida.
Meu Deus, me acode! Onde é que nós estamos?
Uma bactéria determina que há vida no planeta. Mas aqui, não. Aqui, o feto não é vida. Mata.
Ei, Ministro Rossetto, foram essas pessoas que foram às ruas. Não são oportunistas, não. Não são de Fernando Henrique, não são de Lula. Quem sabe já foram, até. Eu mesmo já defendi muito o Lula. Não são de Dilma, não são de Paulo, não são de Apolo, não são de Maduro, não são de Fidel. As pessoas que foram à rua são
as pessoas que não aguentam ver no Jornal Nacional, na hora do Jornal da Record, nos horários mais caros, no
Jornal da Globo, no Fantástico...
Eu ouvi dizer que, nesse horário, 30 segundos custam R$300 mil. O Governo paga R$300 mil por 30 segundos. Aparece a propaganda da Petrobras como a oitava maravilha do mundo. Já viu, Randolfe? “Nossa Pe-
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trobras” – uma voz bonita, não é? – “é forte, é não sei o quê, e tal, e tal.” Isso é um acinte ao povo. Isso é uma
afronta. Foi esse povo que foi para a rua dizer: “Eu não aceito isso! Eu não aceito isso!” Eu fui falar hoje para um
Líder de partido, um Líder do PT aqui: “Aquilo é um acinte. Pede para tirar aquilo, porque a Petrobras não é nada
daquilo hoje. A Petrobras só está despencando, desmoralizada, nas manchetes do mundo. Não põe aquilo, não,
que é um acinte ao povo”. E ele falou assim: “Não, não dá para tirar, não, porque senão as televisões vão ficar
ofendidas e vão bater em nós mais ainda”. Então, aquilo é para aplacar a ira das televisões?
Eu só queria dizer que essas foram as pessoas que foram às ruas. Eu ouvi aqui de alguns Senadores e,
para fazer justiça, de Senadoras, também, que as pessoas que foram dia 13 na rua... Eu ouvi a Presidente Dilma falando na Voz do Brasil. Ela disse: “quando eu vi as pessoas na rua no dia 13, sexta-feira, eu me emocionei
e pensei ‘valeu a pena lutar pela democracia’”. Dia 13, Presidente? E no dia 15, Presidente? Quer dizer que só é
democrata quem vestiu a camisa vermelha e foi com a bandeira para a rua? Os outros são oportunistas?
Que Deus tenha misericórdia de nós.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. Bloco União e Força/PR – MT) – A Presidência recebeu das
Lideranças partidárias os nomes para integrarem a Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 94, de 2015, destinada a apurar supostas irregularidades na abertura de contas no HSBC da Suíça.
Ficam designados os seguintes membros da Comissão:
Titulares
Paulo Rocha – PT
Fátima Bezerra – PT
Regina Sousa – PT
Acir Gurgacz – PDT
Ricardo Ferraço – PMDB
Waldemir Moka – PMDB
Sérgio Petecão – PMDB
Cássio Cunha Lima – PSDB
Randolfe Rodrigues – PSOL
Blairo Maggi – PR

Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo
(PT-PDT-PP)
1. Ciro Nogueira – PP
2. Paulo Paim – PT
3.
4.
Bloco da Maioria
(PMDB-PSD)
1.
2.
3.
Bloco da Oposição
(PSDB-DEM)
1. Aloysio Nunes Ferreira – PSDB
2.
Bloco Socialismo e Democracia
(PSB-PCdoB-PPS-PSOL)
1. José Medeiros – PPS
Bloco União e Força
(PR-PTB-PSC-PRB)
1.Wellington Fagundes – PR

São os seguintes os ofícios:
Ofício nº 29/2015 – GLDBAG
Brasília, 10 de março de 2015
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os Senadores Paulo Rocha, Fátima Bezerra e Regina Sousa como Titulares
para a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 94, de 2015, destinada
a investigar, no prazo de cento e oitenta dias, irregularidades praticadas pelo HSBC da Suíça, na abertura de
contas irregulares.
– Senador Humberto Costa, Líder do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 37/2015 – GLDBAG
Brasília, 18 de março de 2015
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senado Acir Gurgacz como Titular e os Senadores Ciro Nogueira e Paulo
Paim como Suplentes, para a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº
94, de 2015, destinada a investigar, no prazo de cento e oitenta dias, irregularidades praticadas pelo HSBC da
Suíça, na abertura de contas irregulares, em vagas destinadas ao Bloco de Apoio ao Governo.
– Senador Humberto Costa, Líder do Bloco de Apoio ao Governo.
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Of. nº 15/2015 – BLUFOR
Brasília, 10 de março de 2015
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Em atenção ao Of. nº SF/118-2015, indico a Vossa Excelência os Senadores Blairo Maggi (PR/MT) e Wellington Fagundes (PR/MT) para comporem, como membro Titular e Suplente, respectivamente, a Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 94, de 2015, que “Requer a criação de CPI para apurar supostas irregularidades na abertura de contas no HSBC da Suíça”.
Atenciosamente, – com o abraço do Senador Fernando Collor, Líder do Bloco Parlamentar União e Força PTB – PR – PSC – PRB.
BLSDEM-Of. nº 26/2015
Brasília, 10 de março de 2015
Assunto: Indicação de membros para CPI
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência que esta Liderança indica para compor
membros da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 94, de 2015, destinada a “apurar
supostas irregularidades na abertura de contas no HSBC da Suíça”, os seguintes senadores:
Titular
Senador Randolfe Rodrigues
Suplentes
Senador José Medeiros
Atenciosamente, – Lídice da Mata, Líder do Bloco Socialismo e Democracia.
Ofício nº 60/15-GLPSDB
Brasília, de março de 2015
Senhor Presidente,
Em resposta ao ofício nº 115/15 – SF, indico o Senador Aloysio Nunes Ferreira, para integrar, como Suplente, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar supostas irregularidades na abertura de contas no
HSBC da Suíça, em vaga destinada ao PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira.
Atenciosamente, – Senador Cássio Cunha Lima, Líder do PSDB.
Ofício nº 61/15-GLPSDB
Brasília, de março de 2015
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cássio Cunha Lima, para integrar, como titular, em substituição
ao Senador Paulo Bauer, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar supostas irregularidades na
abertura de contas no HSBC da Suíça.
Atenciosamente, – Senador Cássio Cunha Lima, Líder do PSDB.
Memorando nº 51/2015/GLDPP
Brasília, 3 de março de 2015
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Partido Progressista – PP, o nobre Senador Ciro Nogueira para integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 94, de 2015, destinada a “apurar supostas irregularidades na abertura de contas no HSBC da Suíça”.
Atenciosamente, – Benedito de Lira, Senador da República Líder do Partido Progressista no Senado Federal.
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Of. GLPMDB nº 75/2015
Brasília, 18 de março de 2015
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos regimentais, a indicação dos
Senadores do Bloco da Maioria (PMDB/PSD) para a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito criada
pelo Requerimento nº 94, de 2015, que “Requer a criação da CPI para apurar supostas irregularidades na abertura de contas do HSBC da Suíça.
Titulares
Senador Ricardo Ferraço
Senador Waldemir Moka
Senador Sérgio Petecão
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
O SR. REGUFFE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. Bloco União e Força/PR – MT) – Pois não. Pela ordem.
O SR. REGUFFE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Parlamentares, eu quero aqui registrar a minha indignação com a decisão, ontem, do Congresso Nacional de aumentar os recursos do Fundo Partidário. O Fundo Partidário vai passar de R$289 milhões por ano
para R$867 milhões, quase triplicando – triplicando! – esse valor.
Eu advogo a tese de que não deveria haver Fundo Partidário. Não é correto com o contribuinte ele pagar
para que os partidos tenham essa quantidade de recursos num País onde a educação não está indo bem, onde
faltam recursos para a saúde. E muitos desses recursos ficam sem a menor prestação de contas, sem a menor
fiscalização de para onde vai esse dinheiro.
Eu quero aqui registrar a minha indignação e dizer, Sr. Presidente, que eu considero, principalmente neste momento que estamos vivendo, que essa decisão vai na contramão do que a sociedade brasileira exige do
seu Parlamento, uma decisão que é um tapa na cara dos contribuintes deste País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. Bloco União e Força/PR – MT) – A Presidência gostaria de
convidar o Senador Paulo Paim para me substituir, porque, também, desejo fazer o meu pronunciamento, e,
logo após, ainda, há alguns inscritos.
O Sr. Wellington Fagundes deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senador Wellington Fagundes, pela
Liderança do PR, está com a palavra para o seu pronunciamento.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR – MT. Como Líder. Sem revisão do orador.) –
Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, hoje houve uma reunião de instalação da comissão e também de
eleição em que foi eleito, por unanimidade, o Senador Garibaldi Alves. Quero elogiá-lo e parabenizá-lo pela sua
experiência aqui no Congresso. Tenho certeza de que ele, como Presidente desta comissão muito importante, vai estar à frente conduzindo os trabalhos nessa que eu entendo ser uma das comissões mais importantes
aqui do Congresso Nacional.
Como Presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, conhecemos essa
área. Temos lutado muito desde o nosso mandato como Deputado Federal, e, agora, como Senador, queremos
continuar essa luta, porque sabemos que a questão da logística é fundamental para o desenvolvimento, para
a geração de emprego, para salvamento de vidas.
O Mato Grosso, o Centro-Oeste e todo o Brasil, praticamente, ainda dependem das nossas rodovias, em
que concorrem as carretas e os caminhões com os veículos de passeio. O Brasil é um país recorde em número
de acidentes no mundo. Uma verdadeira guerra é travada no trânsito, nas cidades, bem como nas rodovias. Já
disse aqui e repito, mais uma vez, que há um trecho do Estado de Mato Grosso, de Rondonópolis a Cuiabá e
Posto Gil, que é o trecho que tem mais acidentes frontais do Brasil. E, normalmente, o acidente frontal representa perda de vida.
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Por isso, hoje, na Comissão de Infraestrutura, apresentei um requerimento, que já foi aprovado, de uma
audiência pública que haverá amanhã lá na cidade de Alto Araguaia, na região sul de Mato Grosso, na divisa
com o Estado de Goiás, que se une à cidade de Santa Rita do Araguaia, através do Rio Araguaia. Lá haverá essa
audiência pública, amanhã, com a presença de representantes do Ministério dos Transportes e da ANTT, para
discutir a duplicação da BR-364. Hoje, já é possível sair daqui de Brasília e ir até Jataí, praticamente com toda
a estrada duplicada, inclusive já com a concessão de trecho. E, claro, nós nos unimos à Bancada de Goiás para
que haja também a duplicação de Jataí até a divisa de Mato Grosso.
Nessa audiência lá, amanhã, a nossa pretensão, junto com o Prefeito Maia Neto, que é do nosso Partido,
o PR, com os vereadores e com os prefeitos da região, é discutir exatamente a futura concessão da BR-364 na
divisa de Mato Grosso com Goiás, até a cidade de Rondonópolis.
Hoje, já foi concessionado o trecho da BR-163 que se encontra na cidade de Rondonópolis – a BR-163
vem de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, até Rondonópolis e de Rondonópolis até Sinop. Então, no nosso
Estado, em Mato Grosso, são 800km de concessão já realizada pelo Governo Federal, com muito sucesso. Um
dos deságios maiores do Brasil foi essa concessão no Estado de Mato Grosso, visto que parte das obras será
feita pelo Ministério do Transporte, o DNIT, e parte das obras pela concessionária.
Aliás, queremos aqui trazer uma bela notícia à população de Mato Grosso, porque, esta semana, houve a
aprovação pelo Consema (Conselho de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso)... E aí eu quero parabenizar
à Secretária Ana Luiza Peterlini, que é Secretária de Meio Ambiente do Estado, e também ao Governador Pedro
Taques. Mesmo lá estando em palanques opostos, nós temos que estar aqui para, juntos, trabalhar pelo Estado
de Mato Grosso. Semana passada, o Governador Pedro Taques esteve aqui, e fomos com ele ao Ministério do
Transporte. Discutimos vários assuntos da questão da infraestrutura e da logística do Estado do Mato Grosso,
e um dos assuntos era exatamente a cobrança da licença ambiental desse trecho da BR-163. Então, agora já
podemos aqui dizer que a empresa concessionária Rota do Oeste já tem todas as autorizações ambientais e
pode, então, trabalhar e fazer intervenções em todo o trecho da BR-163. Na verdade, a BR-163, como eu disse,
se encontra com a BR-364 em Rondonópolis e, logo após, na Serra de São Vicente, também recebe a BR-070.
Então, são três estradas federais até Posto Gil. E, de Posto Gil a Sinop, então, a BR-163 continua, e, por isso, a
importância dessa obra e dessa duplicação. Essa licença ambiental, então, vem em boa hora, até porque lá no
Mato Grosso o momento certo para começar a trabalhar é agora. Agora, a partir do mês de abril, cessam as
chuvas; então, o ritmo pode ser bastante acelerado. E aí a nossa preocupação.
E hoje, também na Comissão de Infraestrutura, apresentamos um requerimento para convidar um Ministro do nosso Partido, o ex-Senador, o Ministro Antonio Carlos, para estar conosco na comissão para discutir
exatamente as obras em andamento do Ministério dos Transportes. Nós temos cobrado insistentemente aqui
a atualização dos pagamentos do Ministério dos Transportes, cobrando isso da equipe econômica, do Ministro
Levy. Há poucos dias, estivemos com ele e com a Presidente Dilma no Rio de Janeiro, onde fomos inaugurar lá
um grande porto, o Porto do Futuro, uma grande obra, uma PPP (Parceria Público-Privada), um investimento
de R$1 bilhão por parte da iniciativa privada e mais R$800 milhões por parte do Governo Federal. Essa é uma
prova de que, no Brasil, é possível fazer uma Parceria Público-Privada funcionar. E lá, no caso do Mato Grosso,
também há uma situação análoga, ou seja, a concessão da BR-163 é uma PPP. Portanto, é importante, é fundamental para o desenvolvimento do Estado, mas é importante que cada um faça a sua parte. Por isso, tenho
cobrado aqui que o Governo Federal libere os recursos, coloque em dia os pagamentos do Ministério dos Transportes, para que essas obras agora voltem a ter um ritmo muito rápido, porque são seis meses de possibilidade
de trabalho em que ganhamos um ano. Se atrasar dois, três, quatro meses, já perdemos um ano. Então, quero
aqui esperar isso da equipe econômica. O Ministro Antonio Carlos tem sido bastante competente, trabalhando
com muita intensidade para que todas essas obras estejam em ritmo acelerado.
Presidente Paim, fala-se muito tem crise no Brasil. É claro que vivemos uma crise. Há 24 anos, estou aqui,
no Congresso Nacional, e nunca presenciei duas crises acumuladas, ou seja, uma crise política e uma crise econômica ao mesmo tempo. E claro que nós temos que resolver a crise política para que possamos avançar nas
conquistas econômicas do País. Agora, a crise política se desfaz com diálogo.
Ontem mesmo, tive uma reunião lá no Palácio do Planalto, representando o meu Partido, em nome do
nosso Líder Blairo, juntamente com o Líder do nosso Bloco, o ex-Presidente da República Fernando Collor, com
o Ministro da Justiça, com o Ministro Pepe Vargas, com o Ministro da Casa Civil, Mercadante. Lá pudemos, inclusive, discutir aquilo que foi lançado hoje pela Presidente Dilma, que é o pacote anticorrupção.
E esse compromisso é um compromisso de todos nós. A população, cada dia mais, cobra de toda a classe política medidas, ações moralizadoras. E eu acredito que, além de combater a corrupção, de implementar
ações moralizadoras e dos controles que devem ser feitos, temos que buscar também a eficiência, a eficiência na aplicação do recurso público. Há pouco tempo, na posse do Presidente do Ministério Público em Mato
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Grosso, o companheiro Desembargador Cunha dizia a Antonio Joaquim, do Tribunal de Contas, que às vezes a
incompetência causa muito mais prejuízo. E é por isso que temos aqui essa preocupação.
E lá, ontem, conversamos muito. Espero que a Presidente Dilma encontre, através do diálogo, da conversa e daquilo que muitos aqui estão cobrando, a humildade, os avanços nas decisões políticas e econômicas
deste País.
Aqui quero trazer também a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa fé com a força do povo brasileiro, esse povo que foi às ruas se manifestar de forma legítima. Por isso, queremos apoiar, inclusive, porque
foi uma manifestação em que se cobrava de todos. Lá não se cobrava apenas da classe política, cobrava-se,
sim, que o Brasil mudasse.
Estive há poucos dias com o Ministro Afif Domingos, quando ele apresentou o programa Bem Mais Simples Brasil. E aí, Presidente, acredito que esse seja o caminho também. Além da competência da aplicação dos
recursos públicos – o cidadão que está lá na fila de espera num posto de saúde tem pressa; quem está em uma
estrada esburacada que quer levar a sua produção ou quer levar a sua criança na escola tem pressa –, nós aqui
do Congresso Nacional temos que responder a isso com ações práticas e, principalmente, buscar através do
entendimento político essas soluções.
Quero aqui colocar também, Sr. Presidente, que hoje nós estivemos com o Presidente da Comissão de
Turismo. Estivemos também com o Ministro do Turismo, Ministro Vinicius Nobre Lages. Colocamos para ele a
necessidade de que esse Ministério possa, em conjunto com nossa Comissão de Turismo, fazer um trabalho no
sentido de análises e de encaminhamentos para o legado da tão famosa Copa do Mundo.
Em meu Estado, o Mato Grosso, fomos subsede da Copa do Mundo. O que mais se falou foi do legado
que a Copa do Mundo poderia deixar para o incremento do turismo no Brasil. Este é um bom momento. O dólar está alto. É a hora de convidarmos as pessoas a acreditarem no Brasil, a conhecerem o Brasil, a conhecerem
nossos potenciais.
Essa questão da Copa do Mundo, em cada Estado, teve seu impacto. Em Mato Grosso, ainda se discutem
as obras que precisam ser concluídas. Nesse aspecto, quero cobrar do Ministro uma parceria, para que possamos diagnosticar quais caminhos devemos tomar para aproveitar tudo aquilo que foi construído, com muita
dedicação, pelo povo de Mato Grosso.
Algumas obras foram questionadas. Por exemplo, na questão da mobilidade urbana, discutiu-se se deveria ser feito o VLT ou o BRT. Houve uma discussão muito grande, e, inclusive, perdeu-se tempo com isso, mas
o Governo decidiu pelo VLT. A obra está lá inacabada. O Governador Pedro Taques disse que faria auditorias.
Espero que elas sejam concluídas e que as obras recomecem o mais rápido possível, porque o financiamento
está contraído. É claro que qualquer obra tem de ser concluída; caso contrário, o prejuízo é muito grande. Naquilo que estiver errado, cabe aos órgãos de controle, ao Ministério Público, buscar penalizar quem tiver culpa
no cartório. Agora, a população precisa usufruir de uma obra como aquela, que é uma das obras mais modernas do mundo. Por isso, é importante sua conclusão.
Convidamos o Ministro para discutir a questão do aeroporto de Várzea Grande. O aeroporto de Várzea
Grande, Presidente Paim, é o segundo maior aeroporto do Brasil. São 720 hectares encravados no centro da
cidade de Várzea Grande, que é uma cidade vizinha de Cuiabá. Quando você desce em Mato Grosso, você desce, primeiro, em Várzea Grande. Aliás, quero aproveitar para agradecer a todos os várzea-grandenses a grande
votação que obtive naquela cidade. É o Rio Cuiabá que une essas duas cidades.
O aeroporto de Várzea Grande é o Aeroporto Marechal Rondon. Propusemos hoje um requerimento para
fazermos uma sessão em homenagem aos 150 anos de Marechal Rondon, pessoa respeitada que construiu a
comunicação brasileira. Marechal Rondon é homenageado em todo o mundo.
Então, como eu ia colocando, há 15 anos, as obras do Aeroporto Marechal Rondon vêm se arrastando.
Foi feito um convênio com o Governo do Estado. Agora, o Governo do Estado o devolveu para a Infraero. Nós
precisamos concluir aquela obra. A população de Mato Grosso reclama hoje, com razão. É um aeroporto com
grande capacidade, com uma infraestrutura enorme. Como eu disse, são 720 hectares. Aquela pode ser a grande obra de promoção do desenvolvimento da cidade de Várzea Grande e também da nossa capital.
Eu já disse aqui que Cuiabá está no centro geodésico da América do Sul. O Aeroporto Marechal Rondon
pode perfeitamente ser um aeroporto hub, pode ser um aeroporto de cargas. Nós poderemos fazer a integração
com o Mercosul. E, hoje, praticamente estamos de costas para isso. Apesar de ser um aeroporto internacional,
ele não funciona, porque não temos nenhuma linha aérea que nos liga a qualquer país vizinho. Só sofremos
as consequências dos 720 quilômetros de divisa seca e da questão do narcotráfico.
É por isso que queremos aqui também cobrar da Infraero e do Ministro uma definição sobre se vai licitar
novamente essa obra ou se vai ainda aproveitar a licitação vigente.
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Presidente Paim, ainda quero aqui cobrar algo do Ministro dos Transportes. Nós lhe fizemos um convite
para que ele estivesse em Mato Grosso, para também definirmos outros trechos das estradas de Mato Grosso.
Além da conclusão da duplicação da BR-163, que depende ainda da licitação do trecho de Cuiabá a Rosário –
cabe ao DNIT essa publicação –, estamos cobrando com muita veemência também a BR-242, que é outra estrada importante, que liga a região do Araguaia ao norte de Mato Grosso.
A região do Araguaia é uma das regiões que mais vão se desenvolver no Brasil. Mais de quatro milhões
de hectares estão prontos, sem impacto ambiental. Estão prontos para produzir. Só a região do Araguaia pode
produz tudo o que se produz no Mato Grosso, e o Mato Grosso pode produzir tudo o que se produz no Brasil.
Agora, para isso nós precisamos de infraestrutura logística.
Hoje, na minha cidade natal, em Rondonópolis, houve a inauguração de um terminal na ferrovia Ferronorte, um terminal de abastecimento de toda a área de petróleo, um terminal da Cosan. É uma obra muito
importante. Na cidade de Rondonópolis, nós temos hoje o maior terminal ferroviário da América Latina. E, por
isso, essa conexão, a ligação intermodal da ferrovia com as estradas é fundamental para o nosso Estado.
Amanhã também, juntamente com o Deputado Baiano Filho, uma comitiva fará uma viagem para a cidade de Matupá, no nortão de Mato Grosso, através da BR-080, atravessando o Xingu, indo também até a região
do Araguaia. É uma ligação extremamente importante do nosso Estado, porque vai oportunizar àquela região
um desenvolvimento muito grande.
Então, para o Mato Grosso, com 900 mil quilômetros quadrados, com menos de 3,5 milhões de habitantes, eu diria que o mais importante é construir estradas. Mas, é claro, precisamos ainda investir nas nossas
ferrovias, nas nossas hidrovias, porque, com isso, com certeza, o Mato Grosso dará uma resposta, como vem
dando nos últimos 20 anos, sendo o Estado que mais se desenvolve no Brasil, sendo o maior produtor de commodities agrícolas e de carne e, com isso, sendo um dos Estados que contribuem extremamente para a nossa
balança comercial.
Para cada real que se investe em Mato Grosso, a resposta para o Brasil é muito rápida. Eu diria que, se
se investe R$1,00, são R$10,00 de volta em poucos anos. Por isso, temos cobrado desta tribuna – e já falamos
sobre isto com o Ministro Levy e com o Ministro do Planejamento, Nelson Barbosa – a questão da devolução
do FEX, ou seja, da Lei Kandir, dos recursos de compensação das exportações que fazemos, como eu disse
aqui, contribuindo muito com a balança comercial. Mas nós importamos nossos insumos e exportamos toda
a nossa produção com um custo Brasil muito alto, sem recebermos nada de imposto. Existe um compromisso
do Governo Federal de devolver esses recursos do FEX, de fazer a compensação, mas isso está atrasado. Os
recursos do ano passado não foram para os Estados produtores. E aí quem padece? Padecem os Municípios,
porque parte desses recursos vai para os Municípios, e, da mesma forma, padecem os Estados, que precisam
fazer seus investimentos.
Então, quero mostrar aqui minha coerência.
Da mesma forma, defendi no Mato Grosso o FETHAB, que é o Fundo Estadual de Transporte e Habitação,
que foi votado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo Governo do Estado, bem como a partilha desses
recursos, para que 31% fossem para os Municípios, para que os Municípios pudessem fazer a conservação das
estradas vicinais, porque toda estrada vicinal vai para uma estrada estadual e, consequentemente, para uma
federal. E a outra parte desses recursos fica na mão do Governo do Estado. Houve um questionamento jurídico
através da Aprosoja e da Famato, mas, na semana passada, houve uma definição da Justiça no sentido de que
o Governo tem de fazer esse repasse também aos Municípios.
Então, da mesma forma, eu cobrei e defendi os Municípios, até porque, em toda a minha trajetória política e, mais ainda, nessa campanha eleitoral, eu disse, eu afirmei que estaria nesta tribuna para cobrar aquilo
que era de direito de Mato Grosso, mas, principalmente, para defender também o Pacto Federativo, para que
tenhamos uma partilha maior dos recursos arrecadados pelo Governo.
Hoje, de tudo que se arrecada no Brasil, mais de 75%, quase 75% ficam nas mãos do Governo Federal
e do Governo do Estado. Pouco mais de 15% vão diretamente para os Municípios. E os Municípios é que têm
todas as ações de atender a população no dia a dia. Os Vereadores e os Prefeitos é que estão lá junto com a
população. Lá é que existem os problemas. E é claro que a melhor solução é exatamente a aplicação direta dos
recursos por meio dos Municípios.
Por isso é que precisamos fazer aqui uma reforma tributária urgente, uma reforma tributária que faça
com que tenhamos maior eficácia na aplicação dos recursos. É claro que o Prefeito, o Vereador... O recurso do
Município tem muito mais capacidade de ser fiscalizado através da população, dos Vereadores, do Ministério
Público presente. E, com isso, é claro, há também uma melhor capacidade de custo/benefício.
Não tem cabimento continuarmos ainda... E, hoje, pelo menos podemos comemorar, Sr. Presidente, porque, ontem à noite, já hoje de madrugada, conseguimos aprovar o Orçamento da União. Aquilo era uma gran-
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de preocupação para todos nós. As universidades já estavam passando por problemas. Estamos vivendo uma
dificuldade econômica, mas, sem Orçamento, a coisa pioraria. Então, agora, já temos o Orçamento aprovado.
Por isso, quero aqui, ao mostrar essa coerência, da mesma forma que defendemos a partilha do FETHAB,
valorizando o municipalismo, também cobrando aqui que o Governo Federal cumpra com a Lei Kandir, queremos também aqui trabalhar e lutar pela questão do Pacto Federativo.
Ou seja, é preciso fazer uma reforma agrária que vá diminuir essa burocracia e fazer com os recursos
cheguem mais rápido, sem que os Prefeitos tenham de vir aqui de pires na mão para definir a construção de
uma creche, a construção de uma escola, o tipo de material a ser usado. Isso é feito pelo laudo de um técnico,
em Brasília, que, às vezes, não conhece a realidade de uma cidade do Nordeste ou de uma cidade do interior
do Amazonas. E, aqui, em Brasília, tem de se decidir sobre isso. Por isso, Sr. Presidente, falo aqui em nome dos
Prefeitos.
Quero dar como lido este pronunciamento. Falo aqui sobre a questão do Pacto Federativo. Neste pronunciamento, deixo muito claro o nosso compromisso com o municipalismo, o nosso apoio à política comunitária até mais do que ao municipalismo. É a valorização do cidadão. Quando as pessoas se unem, conversam
e discutem para fazer uma obra ou para fazer uma ação na sua comunidade, com certeza, a eficácia é muito
maior. Aliás, ouvi uma palestra de uma especialista na área de segurança, que disse que a grande maioria dos
crimes elucidados se dá com a participação da comunidade, com a informação daquilo que está acontecendo
de errado com o vizinho, na vizinhança. Então, na segurança, na saúde, em qualquer área, é na comunidade, é
nos Municípios que é a melhor forma de se encontrar a solução.
Quero ainda registrar aqui meu entusiasmo nesta semana de ter participado na cidade de Barra do Garças da inauguração do Núcleo de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, no campus da Universidade
de Barra do Garças.
Barra do Garças é a cidade polo da região do Araguaia. São três cidades: Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças, no Estado de Goiás. Os Rios Aragarças e Garças e o Rio Araguaia se unem naquelas três cidades. É o Pontal. Lá houve a inauguração do campus de Direito da Universidade Federal, com a presença da
Magnífica Reitora Maria Lúcia e também dos professores daquele campus. Quero aqui homenagear o Pró-Reitor
Pessoa, que é pequeno no tamanho, mas que é competente na ação e no trabalho.
Esse é um campus novo da Universidade Federal. Temos um campus em Pontal. Esse campus novo foi
criado no Governo do meu companheiro de Partido Blairo Maggi. Conseguimos desapropriar uma área e, apesar de ser um campus novo, já temos hoje lá vários cursos funcionando. E a nossa luta aqui será também para
levarmos o curso de Odontologia e o curso de Medicina para a cidade de Barra do Garças. Já conseguimos implantar o curso de Medicina na cidade de Cáceres, em Sinop, Rondonópolis, Várzea Grande, e a última cidade
polo, em que falta implantação é a cidade de Barra do Garças, que vai atender a região do Araguaia, bem como
grande parte da região do Estado de Goiás.
Esses cursos são fundamentais. Hoje se falou muito do Programa Mais Médicos.
O Mais Médicos é importante, porque você vai trazer médicos para atender à população numa proporção que temos hoje, que é muito pequena. Faltam muitos médicos no Brasil. Mas o mais importante é formarmos médicos brasileiros, principalmente no interior. Um jovem que se forma em qualquer cidade do interior,
durante a faculdade, ele passa a conviver com a população, e a tendência maior é ele ficar na própria região e
construir sua família.
Por isso é que aqui defendemos tanto o programa de interiorização da universidade.
Quero aqui parabenizar a cidade de Barra do Garças, toda a região, por essa conquista, porque esse núcleo de direito, Sr. Presidente, é exatamente a extensão da universidade federal. As pessoas carentes poderão
procurar a universidade federal para a defesa dos seus processos, mais ou menos como são hoje os critérios
da Defensoria Pública. E a universidade estará cumprindo esse papel da extensão.
Quero falar ainda, ao encerrar, de uma obra importante. Como se fala de Barra do Garças, que é uma luta
tão grande nossa, trata-se do contorno viário de Barra do Garças.
Vamos discutir essa questão em Alto Araguaia. Também já registrei isso para o Ministro. É uma obra que
visitamos. Ela está sendo construída com uma emenda que fizemos no orçamento. Já cobramos muito e precisamos que essa obra seja incluída no PAC. É a construção de duas pontes: uma, sobre o Rio Araguaia; outra,
sobre o Rio Garças, mas vão fazer o contorno viário das três cidades.
Hoje, passa pelo centro de Barra do Garças, de Pontal e de Aragarça todo o volume de caminhões. E lá,
Presidente, são mais de mil bitrens, treminhões que, às vezes, passam na safra pelo centro das três cidades.
Isso é um transtorno muito grande. Por isso, essa obra representa a solução de um dos pontos mais críticos do
Centro-Oeste brasileiro.
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No meu Estado, tínhamos dois pontos críticos: Serra de São Vicente, que conseguimos resolver, foi toda
duplicada; Serra da Caixa Furada, que está duplicada, mas temos um problema geológico que está sendo estudado, mas o importante é que a obra foi feita; e o outro ponto crítico é essa questão do contorno viário de
Barra do Garças.
Agradeço muito a tolerância de V. Exª pelo tempo.
Dou como lido este pronunciamento.
Também posso substituí-lo, para que V. Exª possa fazer o seu pronunciamento.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR – MT. Sem apanhamento taquigráfico.)
– Meus senhores, minhas senhoras, entre sexta-feira e domingo, o Brasil viveu dias de grandes protestos.
Independentemente de números, ser a favor ou contra o Governo, na minha opinião, acima de
tudo, vejo esses movimentos como manifestações legítimas. A população que foi às ruas, ainda sob os
ecos daqueles protestos de 2013, foi e vai porque é contra todo o cenário que está colocado já há algum
tempo em nosso país.
Cada um tem um motivo para ir às ruas. Até porque, como se vê, temos muito o que ajustar em
nosso país. É um coletivo de situações e uma população cada vez mais exigente – o que é natural: todos
querem crescer cada vez mais.
O fato é, Sr. Presidente, que o Brasil precisa ser reformado. E com urgência!
A corrupção – que a presidente chamou de “velha senhora” – de fato, precisa ser combatida com
muito mais força, neste momento. Como legisladores, sintonizados aos anseios populares, vamos ajudar
a aperfeiçoar esse pacote que se chama anti-corrupção.
Mas eu quero dizer que essa “senhora velha”, que mais se parece com um monstro, é conhecida
do Brasil há muito tempo. E o que é pior, Sr. Presidente, vive se fortalecendo pelo espírito pouco republicano de várias pessoas que ocupam cargos importantes, no setor político-público e no setor privado
do nosso país.
E esse monstro tem muitas faces. Corta aqui, corta-se ali5 mas sempre aparece um jeito de colocar
suas garras no dinheiro do contribuinte. É uma luta que não devemos, porém, jamais parar. A corrupção
é a força que mais causa males ao nosso povo e das os protestos nas ruas.
Mesmo os que apoiam a presidente Dilma e o Governo, evidentemente, não estão satisfeitos e
cobram mudanças e querem ações mais duras.
O Governo encaminha agora ao Congresso o pacote para tornar as leis mais duras, mais exigentes. É um caminho muito importante. Especialmente porque o Governo conhece onde estão as falhas,
os buracos, por onde sangra o dinheiro público.
Sr. Presidente! Já antecipo aqui minha posição: vamos discutir esse pacote e votá-lo o mais rápido
possível. Até para que seja implementado no Governo e nas demais instituições. Temos que dar uma
resposta à sociedade
Penso, no entanto, que só esse pacote de combate a corrupção não seja suficiente para atender
aos anseios da sociedade brasileira. Temos que avançar mais! Muito mais mesmo.
As reformas estruturais precisam acontecer. Como disse aqui no primeiro pronunciamento que
fiz, o modelo que vivemos hoje na política e o próprio modelo tributário precisam sofrer alterações que
estejam sintonizados com os anseios da sociedade.
Acredito que essa quantidade de impostos que o brasileiro paga atualmente torna tudo inviável.
Meu partido defende o Imposto Único. Porque simplifica para o contribuinte e reduz essa máquina burocrática da arrecadação.
A burocracia é algo muito caro, colegas senadoras e senadores. O Brasil perde muito até para se
arrecadar. É dinheiro que poderia estar lá na ponta e acaba ficando nas áreas meios.
Sem contar que essa burocracia faz o Brasil perder muito sua competividade.
Então, senhoras senadoras e senhores senadores, nós temos a responsabilidade também de fazer
com que o Brasil comece a enfrentar esses problemas, como reduzir a excessiva burocracia, simplificar
o sistema tributário e investir em logística.
É preciso investir lá na ponta.
Por isso que fiz questão de apresentar o projeto da CIDE-Combustíveis, propondo uma redistribuição mais justa, com 1/3 do valor arrecadado ficando com o Estado e 1/3 com os municípios. A União
ficaria com 1/3.
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Hoje os municípios recebem apenas 7,25% do total arrecadado. Praticamente nada comparado à
enorme responsabilidade que tem com os habitantes.
Lá no meu Estado, um exemplo da luta para fortalecer os municípios, foi a aprovação da distribuição do Fundo de Transporte e Habitação, o Fethab, criado pelo Governo, em que repassa metade de tudo
que é arrecadado pelos municípios. Eu apoiei essa mudança e a questão foi parar na Justiça. Felizmente,
o Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa aos municípios. E tenho certeza que os prefeitos vão
investir pesado nas estradas vicinais, melhorando o acesso do produtor e o transporte escolar.
E é possível fazer mais e de uma forma efetiva. E como podemos fazer isso?
Não tenho duvidas que é através do Pacto Federativo, fazendo essa redistribuição mais justa de
todo dinheiro arrecadado.
Eu sou municipalista, já disse isso aqui! Vou estar sempre defendendo a bandeira dos municípios
porque é lá que mora o cidadão.
Muitas vezes, Sr. Presidente, o atendimento que a população reclama está ligado, claro, as políticas
públicas, mas também, principalmente, a falta de recursos. O exemplo está na saúde. Veja bem. Todos nós
sabemos que a responsabilidade do atendimento está lá no município. Mas o dinheiro não é suficiente. O
SUS é o programa mais perfeito no papel. Mas deixa a desejar porque o financiamento não é suficiente.
A gente vê isso claramente na quantidade de ações judiciais que os prefeitos são obrigados a responderem diariamente. E a estrutura das prefeituras, pelo menos ia no interior de Mato Grosso, em sua
grande maioria,é pequena para tanto processo judicial. É só um exemplo.
Então, não basta apenas acertar o SUS, criar uma política de inclusão social ou de melhorar o ensino. É preciso ter o dinheiro, investir no ser humano, na vida do cidadão.
E penso, então, que o melhor caminho de se fazer isso é colocando mais recursos nos municípios,
via o pacto federativo.
A autonomia conferida aos entes federativos tem que comportar lastro financeiro que lhes permita
atuar nas áreas demarcadas pela Constituição.
Na mais pura noção do regime federativo, nada é mais evidente do que a necessidade de que a
autonomia política do ente federativo seja acompanhada pela autonomia financeira.
Então, temos que nos debruçarmos sobre isso, Sr. Presidente.
A Câmara dos Deputados iniciou a discussão sobre esse tema que pretende discutir mais detidamente esse assunto no segundo semestre.
Evidentemente que cada Casa tem seu calendário, seu tempo de discussão. Mas penso que esta
Casa deva se debruçar sobre este tema, urgentemente, e deliberar sobre eles. Não podemos deixar para
depois.
Até porque, senadoras e senadores: eu fui eleito com o compromisso de lutar para aprimorar o
Pacto Federativo. Ajudar a construir um acordo que beneficie os municípios porque acredito que assim
vamos ter condições de melhorar a vida nas cidades. E principalmente, fazer justiça porque o que acontece hoje não é certo.
Creio que a maioria de vocês também tem esse compromisso.
Como disse há pouco, se entregou a responsabilidade e não deu o devido provimento aos municípios. O resultado é essa queixa que estamos vendo porque os serviços são muito ruins, sem qualidade.
Por isso, diante desse quadro que está posto, penso que o pacto federativo não pode ser deixado
para depois. É uma forma inteligente, uma forma rápida de dar respostas que a sociedade tanto deseja.
A partilha dos recursos precisa acontecer de forma a dar equilíbrio e sustentação as ações em favor do cidadão.
Então eu penso, Sr. Presidente – e defendo isso – que essa discussão sobre as funções, direitos e
deveres de cada um dos entes federados, com a divisão justa e equânime dos recursos... a distribuição
equilibrada de tudo que é arrecadado, precisa ser feita com muita ênfase. Temos que pensar nisso.
Colegas senadoras, colegas senadores!
Não vamos, seguramente, debelar jamais esse grau imenso de insatisfação com os serviços prestados ao contribuinte se não tentarmos essa vertente de fortalecimento dos municípios. Lá no interior,
vocês podem ter certeza, muitos dos problemas que hoje acontece.
Até porque o dinheiro lá é mais vigiado pelo cidadão, que pode cobrar dos executores obras melhores.
O Pacto Federativo Brasileiro hoje está as avessas disso porque centraliza o poder e distribui os
recursos arrecadados de maneira imparcial, gerando guerras fiscais entre os Estados. Vou dizer: sou a fa-
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vor de um Pacto Federativo, dando prioridade aos municípios para que possam administrar uma maior
fatia do que é produzido ali.
Por isso, defendo aqui, que o debate do pacto federativo precisa caminhar se não junto, mas muito próximo, bem próximo das reformas política, eleitoral e tributária que este Congresso tem a responsabilidade de fazer.
É o que eu tinha que dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Wellington Fagundes. Cumprimento V. Exª.
Antes, primeiro, leio o requerimento abaixo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) –
Requeremos, nos termos do art. 199 do Regimento do Senado Federal, a realização de Sessão Especial
de homenagem, no 22/05/2015, a fim de celebrar mais de duas décadas da Rede Vida de Televisão.
Assinam os Senadores Paulo Paim, Donizeti Nogueira, Cássio Lima, Raimundo Lira, Omar Aziz e Elmano Férrer.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Em votação o requerimento.
Aqueles que concordam com o requerimento permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Farei um rápido pronunciamento, com
a tolerância do nosso querido Senador Wellington Fagundes.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wellington Fagundes.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. Bloco União e Força/PR – MT) – Com a palavra o Senador Paulo Paim, brilhante como sempre.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador.
Senador Wellington Fagundes, farei um pronunciamento.
Eu quase não falo em CPI, mas essa CPI, inclusive, envolveu muito o Estado do Rio Grande do Sul. Eu a
assinei, faço parte, e foi iniciativa do nosso colega Senador Magno Malta.
Sr. Presidente, registro – e quero chamar atenção – a criação, em 27 de fevereiro passado, da Comissão
Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar as irregularidades e crimes relacionados aos procedimentos
médicos de colocação de órteses e próteses no País.
Como devem lembrar todos, essa situação, que nos deixou muito preocupados, desenvolveu-se em todo
o País. O campo de cirurgia protética foi descrito de forma clara e contundente por uma série de reportagens,
veiculadas pela imprensa, no início do ano, com repercussão nacional e internacional.
A instalação da CPI, liderada pelo Senador Magno Malta, é um prolongamento bem-vindo à esperada
onda de indignação que se propagou pela opinião pública brasileira, que, agora, chega aqui, para a análise
desses Congressistas.
O que foi apropriadamente descrito como a Máfia das Próteses, Sr. Presidente, envolve toda uma rede
organizada, compreendendo fabricantes, distribuidores, vendedores e profissionais. O modus operandi, bem
conhecido de outras máfias, inclui oferta e cobrança de comissões, superfaturamento, golpes contra a seguradora, plano de saúde, principalmente golpes contra a população, pagamentos por material não utilizado,
reaproveitamento de material revendido como novo, realização de procedimentos inúteis, fraudes em licitações, e assim por diante. Tudo isso, não nos podemos esquecer, jogando com algo que tem um valor que não
podemos medir, que é a saúde e a própria vida da nossa gente.
Mas, se o valor das vidas em jogo não pode ser medido, senhoras e senhores, a dimensão econômica
da atividade é palpável e bem medida, infelizmente. Trata-se de um mercado que movimenta no país R$12
bilhões por ano, atrativo o bastante para a cobiça e a ganância de comerciantes e de profissionais inescrupulosos, dispostos a prosperar com a fragilidade e a vida do semelhante. As comissões pagas a esses profissionais
aliciados pelo esquema podem chegar, segundo testemunhas, a R$100 mil por mês. Inevitavelmente, esses
custos vão pressionar os planos, o preço dos planos de saúde, quando não resultar em perda de recursos públicos do nosso SUS.
Sr. Presidente, em um mundo organizado segundo a lógica do mercado, é inevitável que necessidades
prementes da saúde sejam o alvo privilegiado das pressões econômicas do dito mercado. Impossível resistir
completamente à mercantilização e à transformação da saúde em comércio – digo isso, infelizmente. Isso não
impede que nos esforcemos ao máximo para resistir e contrapor a essas pressões econômicas, às armas da legislação e da fiscalização.
Existe, Sr. Presidente, uma verdadeira indústria de liminares, alimentada pelas empresas que comercializam as próteses. Não é raro que pacientes sejam encaminhados pelo próprio médico a escritórios de advocacia
nessa corrente do mal, que, com base em documentos e orçamentos adulterados, conseguem liminares, forçando o SUS a pagar procedimentos, forçando o SUS a pagar procedimentos algumas vezes inúteis, frequentemente superfaturados, e outros nem sequer realizados.
Muitas vezes, pensando estar defendendo interesses dos pacientes em disputa com planos de saúde ou
com os hospitais, os juízes estão, sem saber, fazendo o jogo dos fabricantes e dos distribuidores.
Aqui, quero dar o meu depoimento a favor dos juízes.
A instalação de uma CPI, como propõe o Senador Magno Malta, para investigar os abusos cometidos
nesse mercado, com danos gravíssimos tanto para os recursos públicos quanto para a qualidade de vida dos
cidadãos, é uma arma importante nessa luta, e nós estamos nessa trincheira de resistência.
Por isso, repito aqui, vejo com muito bons olhos a iniciativa do Senador Magno Malta, autor do requerimento que deu ensejo à criação dessa CPI. Essa exploração abusiva das necessidades de saúde, que não deixa
de ser uma forma especialmente acintosa, cruel, tem que acabar, Sr. Presidente. Temos que fazer todo o possí-
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vel para investigar, combater essa máfia e criar as condições institucionais, por meio da legislação e do mecanismo de fiscalização, para que não se organize ou volte a existir esse tipo de procedimento, bandido, contra
o nosso povo.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. Bloco União e Força/PR – MT) – Senador Paulo Paim, como
Deputado, eu também coletei assinaturas, há questão de oito anos, para apresentar essa CPI na Câmara dos
Deputados.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. Bloco União e Força/PR – MT) – E, à época, tivemos uma pressão muito grande e não conseguimos instalar a CPI.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Parece que a pressão já está aqui. Foi bom o seu alerta.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. Bloco União e Força/PR – MT) – Não conseguimos instalar.
Veja bem, depois da comissão, com as assinaturas todas. E essa denúncia já vem de tempos.
Então, é importante, realmente, essa CPI, até porque, como V. Exª colocou, existem as liminares. Muitas
delas com isenção, com a intenção do Ministério Público de propor ali aquele questionamento do direito do
cidadão. O juiz também tomando a sua decisão.
Mas, infelizmente, tem que ser investigado. Com certeza, grande parte dessas liminares foi direcionada,
e isso descontrola completamente o Orçamento do Poder Público.
Eu tive a oportunidade de ir a uma cidade do Mato Grosso, Barra do Bugres, durante essa campanha. No
dia em que lá cheguei, o Secretário Municipal de Saúde me mostrou 14 liminares, num dia só. Como é que se
planeja um orçamento em uma cidade onde, praticamente, o recurso todo de um ano ou dois anos é definido
por três, quatro, cinco procedimentos?
Então, é extremamente oportuno o seu pronunciamento.
A população também faz essa denúncia no dia a dia. E o que há também, muitas vezes, é que, no documento, é colocada uma prótese; no paciente, outra. Próteses com custos altíssimos.
Portanto, acredito que essa CPI será uma oportunidade muito grande de a gente combater não só a
questão dos desvios dos recursos públicos, mas também de buscar um encontro junto à Justiça, ao Ministério
Público, para que haja também muito cuidado ao se promover essas liminares, que, às vezes, são muito bem-intencionadas. Pode ocorrer uma situação em que a população sofra por falta de um antibiótico, por falta de
um remédio básico ou de um tratamento básico. Ou seja, gasta-se só com uma especialidade, e a maioria da
população padece por falta de um remédio, preventivo, extremamente importante.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Wellington Fagundes. Pela sua
fala, percebemos que V. Exª, de fato, conhece o tema com profundidade, já que aqui lembrou que já houve a
iniciativa na Câmara, mas que, infelizmente, não deixaram instalar. Neste momento, por via do Senador Magno
Malta, nós assinamos essa CPI e vamos querer, sim, que se investigue e que ela seja instalada.
O mecanismo da CPI é excelente para isso. Tenho muito esperança de que a gente consiga instalar e
avançar nessa luta em defesa do nosso povo e da nossa gente.
Sr. Presidente, quero também dizer que, inclusive, já me propus a fazer parte da Comissão. Fiz essa defesa
junto ao meu Partido e fui indicado para fazer parte. Sei também que o Líder do meu Partido será o Relator, e
o Líder Magno Malta será o Presidente dessa Comissão.
Temos aqui uma ótima oportunidade para sanear um conjunto de práticas que influem decisivamente na
qualidade de vida das pessoas, além de representar um custo social significativo, que não tem preço, porque é
a vida. As pessoas são mutiladas, muitas vezes, sem necessidade. E V. Exª, mais do que eu, conhece o assunto.
Enfim, para concluir, quero só dizer que é de nossa responsabilidade encontrar uma forma de fazer frente
aos abusos dessa verdadeira máfia.
A sociedade brasileira espera, muito, muito, dessa CPI. Estou seguro, Sr. Presidente, de que esta Casa vai
enfrentar o desafio para não permitir que fatos lamentáveis como esses voltem a acontecer.
Era isso.
Obrigado, Senador Wellington Fagundes.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. Bloco União e Força/PR – MT) – Parabéns, nobre Senador
Paulo Paim. V. Exª, sempre com sua competência e inteligência, está aqui apresentando seus projetos, e está
presente também nas comissões – tanto aqui neste plenário como nas comissões – discutindo os assuntos de
relevância para este País.
Fico muito feliz de tê-lo aqui como companheiro e tenho certeza de que vou aprender muito com a experiência de V. Exa. Inclusive, já o convidei para estar também comigo na Comissão do Senado do Futuro, que,
por indicação do meu Bloco, irei presidir.
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V. Exa é Presidente de uma das comissões mais importantes desta Casa, a Comissão de Direitos Humanos. É isso mesmo?
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. Bloco União e Força/PR – MT) – É uma comissão a que V. Exa
tem se dedicado há muito tempo.
Tive oportunidade de assistir a um pronunciamento de V. Exa aqui quando defendia os caminhoneiros,
as pessoas que sofrem neste País – V. Exa, até com emoção, fazia aqui o seu pronunciamento. Quero aqui parabenizá-lo por essa preocupação.
Hoje no Brasil se fala muito da escassez de recursos, mas um dos problemas grandes do Brasil também
é exatamente a eficiência na aplicação dos recursos. Nesse caso específico, é claro que o preventivo fica muito
mais barato.
Há a preocupação também com essa questão do trânsito, da qual eu falava. Hoje, infelizmente, os acidentes que ocorrem, tanto nas cidades como nas rodovias, são os maiores geradores da necessidade de cirurgias
com próteses de um modo geral.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Um é consequência do outro.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. Bloco União e Força/PR – MT) – A consequência é que isso
custa muito. Então, por isso, fazer a prevenção sempre é fundamental.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Presidente. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. Bloco União e Força/PR – MT) – Ao terminar aqui, eu quero
cumprimentar toda a população brasileira, todos aqueles que nos assistem pela TV Senado, pela Rádio Senado,
pela internet e, em especial também, todos os meus companheiros, conterrâneos mato-grossenses.
E convido mais uma vez: amanhã estaremos na cidade de Alto Araguaia para uma audiência pública na
qual se discutirá a concessão das obras de duplicação da BR-364, do trecho de Rondonópolis até a divisa de Goiás.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srs. Senadores e Srªs Senadoras, educadores brasileiros.
Uma rica Agenda de Desenvolvimento para as Universidades Federais foi entregue pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) a cerca de 200 deputados federais
e senadores, pertencentes a partidos políticos diversos, e que representam todos os estados da federação no
Congresso Nacional.
Construída a partir de diálogos promovidos com especialistas, comunidade científica e agentes políticos
do Parlamento brasileiro, essa agenda, que faz interlocução com órgãos do governo federal, com destaque
para os ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, apresenta uma visão multidimensional e
de reconhecimento da diversidade do Brasil.
Baseada nas potencialidades de cada universidade e na superação das desigualdades existentes, a agenda é direcionada para a construção de um país moderno, tanto no campo econômico quanto tecnológico, de
modo a oferecer, ao mesmo tempo, direitos e oportunidades.
Esta agenda, que já foi entregue à presidenta Dilma Rousseff, contém seis dimensões prioritárias, para
as universidades federais: Desenvolvimento nacional, desenvolvimento regional, inovação tecnológica, internacionalização, formação de professores e educação a distância.
Entendo que as universidades federais assumem papel de destaque na formação de profissionais nas
mais variadas áreas do conhecimento e no mundo do trabalho, posto que, elegem uma visão sistêmica, comprometida com a valorização do ensino em todas as suas etapas, desde a educação infantil, com creches, até
a pós-graduação.
Neste cenário, em se tratando de ensino superior, as universidades federais desempenham papel determinante na política de expansão e modernização do sistema, de modo a melhor ofertar alternativas para os
jovens estudantes.
É neste contexto de dinâmicas dos tempos atuais, que quero tratar dos pontos da Agenda de Desenvolvimento para as Universidades Federais, em que se reafirma o compromisso destas instituições federais com
o desenvolvimento econômico e social do país e com as políticas educacionais implementadas pelo governo
federal, nos últimos anos, tomando como base, as dimensões acima mencionadas.
Na defesa da consolidação do projeto de expansão e democratização das universidades, os 65 reitores
e reitoras de todo o país, que assinam o documento, reconhecem que foi graças às condições criadas pelo
processo de expansão implantado pelo governo do ex-presidente Lula e continuado pela presidenta Dilma
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Rousseff, que contribuiu para reposicionar as universidades federais diante das prioridades do país, renovando a motivação dos profissionais.
De acordo com o documento, no período recente, mais engenheiros, médicos e professores se formaram
para a educação básica, sem criar, no entanto, nenhum problema no processo de formação de mais profissionais nas outras áreas, fazendo com que o Brasil tenha hoje, um número cada vez mais crescente de mestres e
doutores.
O documento reconhece, e eu faço questão de destacar, que este processo deveu-se à política de ampliação de cursos noturnos e de criação de novas universidades e novos campi, especialmente, em regiões antes desassistidas. Foi esta política, senhoras e senhores senadores, que mudou a realidade nas universidades
federais que, hoje, tendo a qualidade como diretriz, garante a estruturação do ensino superior com mais salas de aula, laboratórios, refeitórios, residências universitárias e a contratação de mais professores e doutores.
Trata-se, nobres pares, do REUNI, um processo que governo, Congresso Nacional e sociedade ajudaram
a construir, e que se reflete na qualidade da educação. A propósito, destaco aqui, um trecho da agenda, que
diz: “O REUNI foi exitoso e revelou-se um programa de fundamental importância, pois criou condições para
deflagrar uma nova e necessária fase de desenvolvimento das universidades federais, com naturais reflexos no
conjunto da educação, da ciência, da tecnologia e do desenvolvimento nacional”.
Fato é, senhores parlamentares, que atualmente, o sistema das universidades federais está composto
por 63 universidades, mais de 1 milhão de alunos, da graduação à pós-graduação, 83.972 docentes e 102.056
técnico-administrativos, que trabalham em mais de 321 campi, distribuídos em todo o território nacional.
Estas instituições têm, também, alunos do ensino fundamental e médio nos colégios de aplicação, escolas técnicas e agrícolas, e disponibilizam para a sociedade 45 hospitais universitários, que formam a maior e
mais qualificada rede do Sistema Único de Saúde, o SUS.
Em Roraima, criada há apenas 26 anos, nossa universidade federal também evidencia os impactos benéficos da política de expansão do ensino superior. Tenho conversado com a reitora de nossa Universidade
Federal de Roraima (UFRR), a professora Gioconda Martínez, sobre estas mudanças, que estão a contribuir para
o desenvolvimento regional.
Nos últimos tempos, nossa universidade tem conseguido apresentar soluções para os desafios amazônicos e contribuído, decisivamente, para elevar a qualidade de vida da população de Roraima bem como a das
pessoas residentes nas comunidades fronteiriças. Para se ter ideia do protagonismo da UFRR em nossa região,
vale ressaltar, que desde a última segunda-feira (16), 44 estudantes vindos de outros países, se somaram aos
24 intercambistas que já tínhamos na UFRR.
Estes 68 acadêmicos estrangeiros, com idade entre 18 e 25 anos, são por nós atendidos, sem pagar nenhuma taxa, em cursos de graduação ou pós-graduação. Tal possibilidade se deve a um processo de internacionalização da nossa instituição pública em que estão incluídos convênios, adesões e alianças.
Vale destacar que somente em 2014, a UFRR investiu mais de R$ 7 milhões na aquisição de equipamentos
– laboratoriais, filmagem, instrumentos musicais e softwares e GPS – para garantir o pleno funcionamento dos
cursos de graduação e pós-graduação, que temos em diversas áreas. No campo de pesquisa, os investimentos
que nossa universidade federal vem fazendo têm contribuído diretamente para consolidar a pesquisa, setor
que vem crescendo bastante, em função da ampliação do quadro de doutores.
De modo geral, a UFRR tem hoje, 87 grupos certificados, distribuídos em oito grandes áreas do conhecimento, formando um total de 327 linhas de pesquisa distintas, sendo que a maioria (78%) dos grupos certificados estão concentrados nas áreas das Ciências Exatas e da Terra, Humanas, Agrárias e Biológicas.
Atualmente a UFRR possui 43 cursos de graduação nas mais diversas áreas do conhecimento e conta com
456 professores e 284 técnicos servidores. Isso, senhores senadores e senadoras, sem contar com o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR), que possui uma organização multicampi. Além
da reitoria, o IFRR conta com cinco campi, a saber: Câmpus Boa Vista, localizado em Boa Vista; Câmpus Novo
Paraíso, situado na região sul do Estado; Câmpus Amajari, localizado em Amajari; Câmpus Zona Oeste, situado
na zona oeste da capital e o Câmpus de Bonfim.
Todas as mudanças que estamos a testemunhar nas universidades federais do país fazem parte de um
planejamento de gestão que, além de promover a melhoria da infraestrutura destas instituições, inclui a qualificação dos professores e técnicos. Como afirma a reitora Gioconda Martínez, com as condições atuais, a Universidade Federal de Roraima pode formar profissionais melhor preparados para superar os desafios do desenvolvimento sustentável de nosso Estado.
Retomando a Agenda de Desenvolvimento para as Universidades Federais, quero destacar que uma das
preocupações dos reitores e parlamentares refere-se às medidas econômicas de ajuste fiscal. Reunidos no café
da manhã de lançamento desta agenda, todos nós, parlamentares presentes, assumimos o compromisso de
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lutarmos, aqui no Congresso Nacional, para que os ajustes fiscais, que precisam ser feitos na economia do país,
não afetem o orçamento da educação brasileira.
É aqui que entra a ação da Frente Parlamentar Mista pela Valorização das Universidades Federais. Quando
recebeu esta agenda, no ano passado, a Presidenta Dilma Rousseff afirmou estar seu governo disponível para
dar continuidade ao processo de expansão das universidades, a partir da qualidade, combinando projetos de
educação que transformem a economia do conhecimento em inovação e promova mais desenvolvimento.
Este foi o anseio externado pelos reitores e reitoras das universidades brasileiras que desejam ver assegurados, nos próximos dez anos – 2015 e 2025 -, investimentos no ensino superior.
Neste sentido, defendo, junto com os nobres reitores, os pontos constantes da agenda. Concordo, por
exemplo, que devemos considerar prioritária, a aderência aos planos – Plano Nacional de Educação (PNE), Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade e Plano Nacional de Pós-Graduação -, alguns aprovados
nesta Casa, assim como a ampliação e qualificação da pós-graduação e a articulação da pesquisa com o setor
produtivo.
Penso que, destacado como a sétima economia do mundo, o Brasil tem o desafio de assumir o desenvolvimento em padrões compatíveis com a importância do país. De igual modo, penso ser inadiável transformarmos nosso país, numa pátria educadora, como preconizou a presidenta da República.
No mundo contemporâneo, é consenso entre as nações e ponto de unidade entre pesquisadores, pensadores, intelectuais e políticos, que uma educação com qualidade é fator determinante para o desenvolvimento
e, também, requisito básico para melhorar as condições de vida dos seres humanos.
Em que pesem as crises, que ora enfrentamos, vejo este caminho no horizonte. Penso que, diferentemente do que falam alguns críticos do governo do Partido dos Trabalhadores, o Brasil avançou bastante no
campo da educação nestes anos.
De certo que ainda temos um leque de desafios a serem superados, em todas as áreas, especialmente,
na educação, Mas, eu estou muito otimista. Penso que todos nós, políticos e administradores públicos, poderemos alcançar a sociedade idealizada na agenda das universidades federais.
Este compromisso, nobres colegas, não deve ser somente do governo federal, mas do governo em todas
as esferas, e de nós, parlamentares eleitos para fiscalizar, mas também, para contribuir com o desenvolvimento
nacional, regional e local.
Era o que tinha a registrar.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. Bloco União e Força/PR – MT) – Nada mais havendo a tratar,
queremos dar como encerrada esta sessão.
Boa noite.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 32 minutos.)
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