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2.2.2.2 – Ofício do Presidente da Câmara dos Deputados
Nº 903/2015, informando a Declaração da perda do mandato de Deputado Federal do Sr. Deoclides Antônio Santos Neto Macedo (PDT/MA) em 9 do corrente ...................................................................................................................
2.2.2.3 – Projetos de Resolução
Nº 19/2015, de autoria do Senador José Medeiros, que institui o Prêmio Senador Jonas Pinheiro do Mérito
Agropecuário no âmbito do Senado Federal. .......................................................................................................................................
Nº 20/2015, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos. ..........
2.2.2.4 – Projetos recebidos da Câmara dos Deputados
Projeto de Lei da Câmara nº 28/2015 (nº 7.920/2014, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Supremo
Tribunal Federal, que altera o Anexo II da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006 – Plano de Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, e dá outras providências ...............................................................................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 29/2015 (nº 2.505/2000, na Câmara dos Deputados), que altera a Lei nº 10.201,
de 14 de fevereiro de 2001, para determinar que constituem recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública bens,
direitos e valores apreendidos pela Polícia Federal, com perdimento decretado pela Justiça Federal como fruto de contrabando ou descaminho, e que possam ser usados na repressão ao crime ................................................................................
2.2.2.5 – Ofícios da Procuradoria-Geral da República
Nº S/53/2015 (nº 3/2015, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do Senhor CLAUDIO
HENRIQUE PORTELA DO REGO para recondução no Conselho Nacional do Ministério Público, em conformidade
com o disposto no art. 130-A da Constituição Federal....................................................................................................................
Nº S/54/2015 (nº 4/2015, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do Senhor ANTÔNIO
PEREIRA DUARTE para recondução no Conselho Nacional do Ministério Público, em conformidade com o disposto
no art. 130-A da Constituição Federal ...................................................................................................................................................
2.2.2.6 – Mensagens da Presidência da República
Nº 14/2015 (nº 104/2015, na origem), submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor
ARTHUR HENRIQUE VILLANOVA NOGUEIRA, Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Islâmica
da Mauritânia ..................................................................................................................................................................................................
Nº 15/2015 (nº 105/2015, na origem), submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor
FLÁVIO HUGO LIMA ROCHA JUNIOR, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República do Senegal e, cumulativamente, na
República da Gâmbia ...................................................................................................................................................................................
Nº 16/2015 (nº 106/2015, na origem), submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor
JOSÉ BORGES DOS SANTOS JÚNIOR, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na Confederação Suíça e, cumulativamente, no
Principado de Liechtenstein......................................................................................................................................................................
Nº 17/2015 (nº 107/2015, na origem), submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor
PAULO CESAR DE OLIVEIRA CAMPOS, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Francesa e, cumulativamente, no
Principado de Mônaco ................................................................................................................................................................................
Nº 18/2015 (nº 108/2015, na origem), submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor
MARCOS LEAL RAPOSO LOPES, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República do Peru ..................................................................
Nº 19/2015 (nº 109/2015, na origem), submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor
CARLOS ALFREDO LAZARY TEIXEIRA, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República do Equador ....
Nº 20/2015 (nº 110/2015, na origem), submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor
ENIO CORDEIRO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil nos Estados Unidos Mexicanos ...............................................................................
Nº 21/2015 (nº 111/2015, na origem), submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor
GUILHERME DE AGUIAR PATRIOTA, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Representante Permanente do Brasil junto à Organização dos Estados
Americanos......................................................................................................................................................................................................
Nº 22, de 2015 (nº 112/2015, na origem), submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor
ROBERTO ABDALLA, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil no Estado do Catar ...........................................................................................
2.2.3 – Oradores
SENADOR ACIR GURGACZ – Defesa do adiamento da mudança do indexador das dívidas dos Estados e Municípios para 2016, em benefício do ajuste fiscal proposto pelo Governo Federal; e outros assuntos .........................
SENADOR PAULO PAIM – Agradecimentos pelas mensagens de solidariedade recebidas durante os dias em
que S. Exª esteve hospitalizado ................................................................................................................................................................
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SENADOR TELMÁRIO MOTA, como Líder – Satisfação com o posicionamento da Ministra da Agricultura acerca
dos casos de febre aftosa nos Estados de Roraima, Amapá e Amazonas; e outros assuntos ............................................
SENADOR JORGE VIANA – Comentários sobre a aprovação, pela Câmara dos Deputados, do projeto de lei
que trata do acesso à biodiversidade ....................................................................................................................................................
SENADOR VALDIR RAUPP – Destaque às concessões que o Governo Federal planeja fazer à iniciativa privada
na área de infraestrutura; e outro assunto ...........................................................................................................................................
SENADORA ANA AMÉLIA – Considerações acerca da importância do projeto que trata da terceirização da
mão de obra no País; e outros assuntos ................................................................................................................................................
SENADOR DAVI ALCOLUMBRE – Alerta para a necessidade da pavimentação da rodovia BR-210 ......................
SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA – Críticas ao ex-Presidente Lula pela tentativa de desvincular a sua imagem da
gestão do atual Governo Federal ............................................................................................................................................................
SENADOR JOÃO CAPIBERIBE, como Líder – Pesar pelo falecimento da Srª Inês Etienne Romeu em 27 do corrente; e outro assunto..................................................................................................................................................................................
SENADOR PAULO BAUER – Críticas aos parlamentares que assinam requerimentos de instalação de CPI e,
posteriormente, retiram suas assinaturas; e outros assuntos .......................................................................................................
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA, como Líder – Comentários sobre a decisão da Presidente da República
de não discursar no Dia do Trabalhador por suposto receio de manifestações populares ...............................................
SENADOR OTTO ALENCAR – Críticas à atuação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério
da Fazenda e defesa de sua extinção .....................................................................................................................................................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Mensagem da Presidente da República
Nº 120/2015, na origem, comunicando a indicação do Senador Delcídio do Amaral como Líder do Governo
no Senado Federal ........................................................................................................................................................................................
2.3.2 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 403/2015, de autoria dos Senadores Gleisi Hofmann e Roberto Requião. Aprovado .........
2.3.3 – Ordem do Dia (continuação)
2.3.4 – Item extrapauta (incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 91/2014 (nº 402/2014, na origem), da Presidente da República, que submete à apreciação
do Senado Federal a indicação do Sr. MANOEL ANTONIO DA FONSECA COUTO GOMES PEREIRA, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Bósnia e Herzegovina. Aprovada, nos termos
do Parecer nº 110/2015-CRE (votação nominal).............................................................................................................................
2.3.5 – Item extrapauta (incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 226/2015, de autoria do Senador Tasso Jereissati, solicitando desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 229/2009-Complementar, que tramita em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs
150/2005; 90, 180, 298, 414 e 540/2007; 66, 72, 265 e 482/2008; 12, 128, 175, 230, 243, 248, 302, 315, 350, 450 e
507/2009; 21, 75, 538 e 719/2011; 113, 135, e 382/2012, todos Complementares. Aprovado ........................................
2.3.6 – Item 1
Projeto de Lei de Conversão nº 2/2015 (proveniente da Medida Provisória nº 661/2014), 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; e altera as Leis nºs 12.096, de 24 de novembro de 2009, 10.820, de 17 de dezembro de 2003, 8.213, de 24 de julho de 1991,
e 8.112, de 11 de dezembro de 1990 ..........................................................................................................................................................
2.3.7 – Questão de Ordem
Suscitada pelo Senador Cássio Cunha Lima e respondida pela Presidência ...............................................................
2.3.8 – Item 1 (continuação)
Projeto de Lei de Conversão nº 2/2015 (proveniente da Medida Provisória nº 661/2014), 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; e altera as Leis nºs 12.096, de 24 de novembro de 2009, 10.820, de 17 de dezembro de 2003, 8.213, de 24 de julho de 1991,
e 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Apreciação transferida para a próxima sessão deliberativa ordinária ..............
2.3.9 – Comunicações da Presidência
Transferência da sessão conjunta do Congresso Nacional, destinada a leitura de expedientes e à apreciação
dos Vetos Presidenciais nºs 5 a 7/2015 para terça-feira próxima .................................................................................................
Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal para amanhã, às 11 horas .............................................
2.3.10 – Ordem do Dia (continuação)
2.3.11 – Item 2
Projeto de Lei da Câmara nº 15/2015-Complementar (nº 37/2015-Complementar, na Casa de origem), que
altera a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014 (indexador da dívida de estados e municípios). Adendo
de Plenário ao Parecer nº 95/2015 proferido pela Senadora Marta Suplicy............................................................

506
509
512
514
517
520
522
523
527
528

531
532

532

539

539
539

539

541
541

541

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

2.3.12 – Leitura de requerimento
Nº 407/2015, de autoria do Senador Ataídes Oliveira e de outros Senadores, solicitando a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as denúncias de que julgamentos realizados no âmbito do
CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais foram manipulados para, em descompasso com a lei, anular
autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos cobrados, resultando em sonegação fiscal da ordem
de até R$ 19.000.000.000,00 (dezenove bilhões de reais) ..............................................................................................................
2.3.13 – Ordem do Dia (continuação)
2.3.14 – Item 2 (continuação)
Projeto de Lei da Câmara nº 15/2015-Complementar (nº 37/2015-Complementar, na Casa de origem), que
altera a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014 (indexador da dívida de estados e municípios). Aprovados o Projeto e a Emenda nº 7-PLEN, após leitura e rejeição dos Requerimentos nºs 409 a 415/2015 (votação
nominal) ...........................................................................................................................................................................................................
2.3.15 – Projeto recebido da Câmara dos Deputados
Projeto de Lei da Câmara nº 30/2015 (nº 4.330/2004, na Casa de origem), de autoria do Deputado Sandro
Mabel, que dispõe sobre os contratos de terceirização e as relações de trabalho deles decorrentes ....................................
2.3.16 – Comunicações da Presidência
Convocação de sessão de debates temáticos para 5 de maio próximo, destinada a debater o tema "Crise e
desenvolvimento" .........................................................................................................................................................................................
Convocação de sessão de debates temáticos para 12 de maio próximo, destinada a debater o tema "Terceirização" ..............................................................................................................................................................................................................
2.3.17 – Ordem do Dia (continuação)
2.3.18 – Item 2 (continuação)
Projeto de Lei da Câmara nº 15/2015-Complementar (nº 37/2015-Complementar, na Casa de origem), que
altera a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014 (indexador da dívida de estados e municípios). Aprovada a subemenda à Emenda nº 8-PLEN (votação nominal) ....................................................................................................
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 15/2015-Complementar (Parecer nº 111/2015-CDIR). Aprovada. À Câmara dos Deputados ..............................................................................................................................................................
2.3.19 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária.............
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Discurso encaminhado à publicação
SENADORA ÂNGELA PORTELA – Registro do transcurso do Dia do Empregado Doméstico, em 27 de abril, e
apelo à regulamentação dos demais direitos trabalhistas garantidos pela “PEC das domésticas” .................................
2.5 – ENCERRAMENTO......................................................................................................................................................................
3 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL EM 28.4.2015 .............................
4 – DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO
4.1 – GRUPO PARLAMENTAR BRASIL-IRLANDA
Ata da Reunião de eleição e posse de sua Diretoria, realizada em 31 de março de 2015 .......................................
4.2 – GRUPO PARLAMENTAR BRASIL-FRANÇA
Ata da Reunião de eleição e posse de sua Diretoria, realizada em 18 de março de 2015 .......................................
4.3 – GRUPO PARLAMENTAR BRASIL-CHINA
Ata da Reunião de eleição e posse de sua Diretoria, realizada em 31 de março de 2015 .......................................
4.4 – GRUPO PARLAMENTAR BRASIL-EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
Ata da Reunião de eleição e posse de sua Diretoria, realizada em 31 de março de 2015 .......................................

7

553

561

592

632
632

642
642
648

649
651
651

662
664
687
698

SENADO FEDERAL
5 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
Por Unidade da Federação .............................................................................................................................................................
Bancadas dos Partidos .....................................................................................................................................................................
Por ordem alfabética ........................................................................................................................................................................
6 – COMPOSIÇÃO DA MESA DO SENADO FEDERAL .....................................................................................................
7 – LIDERANÇAS ..............................................................................................................................................................................
8 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS ...............................................................................................................................................
9 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO .......................................................................................................
10 – COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos ...............................................................................................................................
CAS – Comissão de Assuntos Sociais ..........................................................................................................................................
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ..........................................................................................................
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte ......................................................................................................................
CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.........................................

699
700
701
702
703
705
708
711
714
716
718
721

8

Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa ..................................................................................
CRE – Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ................................................................................................
CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura............................................................................................................................
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo ................................................................................................
CRA – Comissão de Agricultura e Reforma Agrária ...............................................................................................................
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática .......................................................
CSF – Comissão Senado do Futuro..............................................................................................................................................
11 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Corregedoria Parlamentar (Resolução nº 17/1993)................................................................................................................
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (Resolução nº 20/1993)...................................................................................
Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz (Resolução nº 2/2001)....................................................................
Conselho de Estudos Políticos (Ato da Comissão Diretora nº 21/2006; e Portaria do Presidente nº 8/2015)...
Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes (Resolução nº 35/2009).........................................................................
Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara (Resolução nº 14/2010).................................
Conselho do Prêmio Mérito Ambiental (Resolução nº 15/2012).......................................................................................
Conselho da Comenda Dorina Gouveia Nowill (Resolução nº 34/2013)........................................................................
Conselho da Comenda Senador Abdias Nascimento (Resolução nº 47/2013)............................................................
Procuradoria Parlamentar (Resolução nº 40/1995)................................................................................................................
Procuradoria Especial da Mulher (Resolução nº 9/2013)......................................................................................................
Ouvidoria do Senado Federal (Resolução nº 1/2005)............................................................................................................
Comissão do Projeto Jovem Senador (Resolução nº 42/2010)..........................................................................................

725
728
729
732
734
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
747
747
748

CONGRESSO NACIONAL
12 – COMISSÕES MISTAS
CMO – Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (Resolução nº 1/2006)...........................
CMMC – Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas (Resolução nº 4/2008)....................................
Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas – Fipa
(Resolução nº 2/2007)...................................................................................................................................................................................
CCAI – Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (Lei nº 9.883/1999).........................................
CMCPLP – Comissão Mista de Assuntos Relacionados à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Resolução nº 2/2014).........................................................................................................................................................................................
CMCVM – Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher (Resolução nº 1/2014).........
CMCFL – Comissão Mista de Consolidação da Legislação Federal (Ato Conjunto dos Presidentes do Senado
e da Câmara nº 1/2015)................................................................................................................................................................................
13 – CONSELHOS E ÓRGÃO
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Resolução nº 1/2011-CN) ....................................................
Conselho da Ordem do Congresso Nacional (Decreto Legislativo nº 70/1972) .........................................................
Conselho de Comunicação Social (Lei nº 8.389/1991) .........................................................................................................

749
751
753
754
755
756
758
759
761
762

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

9

10

Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

Ata da 57ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 28 de abril de 2015
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Ataídes Oliveira e da Srª Ana Amélia.

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 8 minutos e encerra-se às 20 horas e 43 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
A Presidência comunica ao Plenário que há expediente sobre a mesa que, nos termos do art. 241 do Regimento Interno, vai à publicação no Diário do Senado Federal.
É o seguinte o expediente:
REQUERIMENTOS
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REQUERIMENTO Nº 404, DE 2015
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, solicitamos ao senhor Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, que, ouvindo o senhor Presidente da Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), Aldemir Bendine, preste informações, no prazo
regimental de 30 dias, sobre a previsão de retomada das obras da empresa atualmente paralisadas em todo
o País, com especial atenção para a UFN III – Unidade de Fertilizantes Nitrogenados, em Três Lagoas/MS, com
respostas especificamente para as seguintes questões:
– Todas as obras atualmente paralisadas serão retomadas? Se não, quais o serão, e quais os critérios
para essa seleção?
– Já está estabelecido um cronograma para a retomada dos contratos?
– Quais as fontes dos recursos necessários para a retomada das obras? Próprios da Petrobrás? Empréstimos junto a organismos financiadores nacionais e/ou internacionais? Captação por meio de
lançamento de Títulos?
– Para a retomada da execução das obras que se encontram paralisadas, serão estabelecidas novas
parcerias?
– Durante o período da paralisação, a Petrobrás realizou estudos técnicos e orçamentários, no sentido de que os prazos de retomada das obras sejam minimizados?
– No caso específico da UFN III – que por ocasião do rompimento do contrato então vigente, encontrava-se já com 82% das obras concluídas, e com previsão inicial de entrada em funcionamento para
outubro de 2014 (ambos dados oficiais da própria Petrobras) – já existe uma nova previsão para a
conclusão da obra, considerando a sua importância para o mercado nacional de fertilizantes, para
o agronegócio brasileiro e para a economia do País?
Justificação
No momento em que todos discutem as dificuldades presentes da Petrobras – que, felizmente, parecem
estar sendo encaminhadas de forma adequada aos interesses maiores da Empresa e do País – parece-nos apropriado que dirijamos nosso olhar para o futuro dos seus projetos e investimentos.
No último dia 22 de abril, a Petrobras divulgou o seu Balanço Anual referente ao exercício de 2014, abrindo caminho para a definitiva regularização de sua situação junto ao mercado. Na ocasião, disse o presidente
Adelmir Bendine: “A Petrobras não vai parar, não vai entrar em marcha ré. (...) A Companhia retomará sua capacidade enorme de geração de valor para o acionista e para toda a sociedade brasileira.”
Pela importância da Petrobras no passado e na construção do presente (o que já se encontra devidamente
reconhecido nos livros da nossa História), garantir a continuidade de sua atividade motriz do desenvolvimento,
e, portanto, o seu futuro, é um exercício de soberania, de democracia e de cidadania.
Nesse sentido, a Petrobras não é apenas uma empresa que produz e distribui combustíveis, mas é ela
mesma um dos principais combustíveis do nosso desenvolvimento. Se sua importância econômica não pode
ser diminuída, é ainda maior sua importância estratégica, como indutora do desenvolvimento em todas as
suas áreas de atuação e como produtora de conhecimento científico e tecnológico de ponta – talvez uma das
poucas áreas da chamada “economia do conhecimento” em que o Brasil não segue, mas orienta, as demais nações, como é o caso da exploração de petróleo em águas profundas.
Se existem pontos positivos na crise recente que envolveu a Empresa – além da oportunidade ímpar de
promover uma depuração em suas rotinas administrativas, garantindo maior transparência e eficácia para as
suas ações –, um dos mais importantes é ter explicitado o tamanho da Petrobrás no âmbito da nossa economia,
e como a sua eventual falta (mesmo temporária) compromete setores produtivos inteiros, a montante e a jusante, mesmo alguns que, à primeira vista, possam parecer nada ter a ver com a atividade principal da empresa.
Isso se tornou evidente nos municípios onde a Empresa investiu pesadamente nos últimos anos, e
que viram florescer a oferta de emprego e os ramos de fornecimento de material e serviços (entre os quais
hotelaria, alimentação, capacitação de mão de obra) em níveis inéditos, beneficiando a economia municipal
e regional como um todo e propiciando significativo aumento na arrecadação fiscal e na geração de emprego
e renda.
Com o rompimento dos contratos em andamento, que se generalizou no final do ano passado, todo esse
ciclo virtuoso se inverteu, e as economias locais mergulharam em graves dificuldades econômicas. Se ainda era
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necessário provar a importância das atividades da Petrobras para a economia como um todo, a crise gerada
pela interrupção dos seus investimentos veio fazê-lo, infelizmente pelo viés negativo.
Para citar o caso que conhecemos melhor, o de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, foram milhares de
trabalhadores demitidos, pequenas empresas que fecharam suas portas, o que gerou um quadro de grave
instabilidade econômica e social e uma dívida corrente (de pagamentos a fornecedores, em sua maioria de
pequeno porte) que ultrapassa a casa dos 36 milhões de reais.
Não é só a Petrobras que precisa planejar o seu futuro. Três Lagoas, Macaé, Camaçari, e o Brasil como um
todo, também precisam fazê-lo. Nunca é demais lembrar que a Petrobras, sozinha, impacta em cerca de 13%
do PIB nacional, e que suas atividades envolvem mais de 86 mil empregados, mais de 104 bilhões de reais em
investimentos, uma produção diária de 2 milhões e 539 mil barris de óleo e 2 milhões e 124 mil barris de derivados. A Empresa tem presença global em 17 países. Seu patrimônio inclui 134 plataformas de produção, 15
refinarias, 5 usinas de biodiesel e 10 de etanol, além de 3 fábricas de fertilizantes.
Em reunião de que participamos, juntamente com a prefeita Márcia Moura, na sede da Petrobras, em
30 de março último, tivemos a oportunidade de expor a difícil situação de Três Lagoas para o Diretor de Gás e
Energia, Hugo Repsold Júnior, e o Diretor de Engenharia, Tecnologia e Materiais, Roberto Moro, e de formular
apelo em favor da urgente retomada do contrato e da finalização das obras da UFN III. Ao apresentarmos este
Requerimento, que não se restringe ao problema específico de Três Lagoas, nosso objetivo é que o Senado,
Casa da Federação, recebendo essas informações estratégicas, possa contribuir para a retomada de um projeto
de desenvolvimento que interessa à Empresa e ao País, às gerações presentes e futuras.
Assim sendo, confiamos no apoio da Mesa do Senado Federal para encaminhar o presente requerimento de informações.
Sala das Sessões, 28 de abril de 2015. – Senadora Simone Tebet, PMDB-MS – Senador Waldemir Moka,
PMDB-MS.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N° 405, DE 2015
Requer informações ao Ministro de Estado da Fazenda sobre o valor arrecadado pelo Governo
Federal com a tributação incidente sobre medicamentos no ano de 2014, além das previsões
para os anos de 2015, 2016 e 2017.
Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal e do art. 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, o encaminhamento ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda o presente requerimento de
informações, a fim de que o titular da pasta remeta ao Senado Federal os seguintes esclarecimentos:
1) o valor exato e discriminado arrecadado pelo Governo Federal com tributos (IRPJ, Cofins, IRRF
retido na fonte, CSLL, PIS/PASEP, IPI e outras receitas relacionadas) incidentes sobre medicamentos
destinados ao consumo humano, no ano de 2014;
2) a previsão de arrecadação tributária com estas rubricas para os anos de 2015, 2016 e 2017.
Justificação
Conforme temos dito, os medicamentos não podem ser considerados como qualquer tipo de mercadoria, já que não se trata de uma questão de escolha o seu uso por parte das pessoas, mas uma imposição
devido ao risco em relação à sua saúde. Ora, a própria Constituição Federal diz que cabe ao Estado garantir a
vida das pessoas.
Indaga-se, a propósito, o valor arrecadado pelo Governo Federal com tributos de várias modalidades
(IRPJ, Cofins, IRRF retido na fonte, CSLL, PIS/PASEP, IPI e outras receitas relacionadas) incidentes sobre medicamentos, no ano de 2014, além das previsões para os anos de 2015, 2016 e 2017.
Aguardamos a mais pronta resposta à solicitação objeto do presente requerimento de informações.
Sala das Sessões, – Senador Reguffe, PDT/DF.
(À Mesa para decisão.)
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COMUNICAÇÕES
Of. nº 281/15/PSD
Brasília, 27 de abril de 2015
Assunto: Substituição de indicação 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 Rogerio Roman (PSD-PR), como Titular da Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 673/2015.
Atenciosamente,– Deputado Rogério Rosso, Líder do PSD
(Será feita a substituição solicitada.)
Of. n° 261/15/PSD
Brasília, 28 de abril de 2015
Assunto: Substituição de indicação de parlamentar do PSD para compor Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a substituição da indicação do Deputado Jaime Martins (PSD-MG) pelo Deputado Rômulo Gouveia (PSD-PB), na condição de Titular, e por sua vez a indicação do deputado
Jaime Martins (PSD-MG) como Suplente da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.
Atenciosamente,– Deputado Rogério Rosso, Líder do PSD.
(Serão feitas as substituições solicitadas.)
BLSDEM-Of.n° 50/2015
Brasília, 28 de abril de 2015
Assunto: Retirada de membro de Comissão Parlamentar de Inquérito
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência a retirada do Senador Romário, membro
Titular, da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a “investigar as irregularidades e os crimes relacionados aos procedimentos médicos de colocação de órteses e próteses no País, desde a indicação e execução dos
procedimentos até a cobrança pelos produtos e serviços prestados”.
Atenciosamente,– Lídice da Mata, Líder do Bloco Socialismo e Democracia.
Of. n° 5/2015/CAE
Brasília, 24 de março de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 3ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 24 de março de 2015, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 93 de 2014 (Aviso
nº 352/GMF/MF-DF), de 15 de dezembro de 2014, do Ministério da Fazenda, encaminhando relatório com as
características das operações de crédito analisadas no âmbito daquela Pasta no mês de novembro de 2014 e
tabelas demonstrativas da posição de endividamento dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 7/2015/CAE
Brasília, 24 de março de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 3ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 24 de março de 2015, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 3 de 2015
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(Aviso nº 39/MF) de 29 de janeiro de 2015, do Ministério da Fazenda, encaminhando Relatório sobre o Programa de Recompra de Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal Externa Brasileira realizadas no último
trimestre de 2014.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 8/2015/CAE
Brasília, 24 de março de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 3ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 24 de março de 2015, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 1 de 2015 (Aviso
nº 138/2014-BCB), de 23 de dezembro de 2014, do Banco Central do Brasil, encaminhando o demonstrativo
das emissões referentes ao mês de novembro de 2014, as razões delas determinantes e a posição das reservas
internacionais a elas vinculadas.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. Nº 9/2015/CAE
Brasília, 24 de março de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 3ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 24 de março de 2015, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 5 de 2015 (Aviso nº
40/GMF/MF-DF), de 29 de janeiro de 2015, do Ministério da Fazenda, encaminhando relatório com as características das operações de crédito analisadas no âmbito daquela Pasta, no mês de dezembro de 2014, tabelas
demonstrativas da posição de endividamento dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. Nº 10/2015/CAE
Brasília, 24 de março de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 3ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 24 de março de 2015, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 4 de 2015 (Aviso nº
9/2015-BCB), de 27 de janeiro de 2015, do Banco Central do Brasil, encaminhando o demonstrativo das emissões
referentes ao quarto trimestre de 2014, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais
a elas vinculadas, bem como o relatório da execução da programação monetária.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. Nº 16/2015/CAE
Brasília, 24 de março de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 3ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 24 de março de 2015, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 11 de 2015 (Aviso
nº 21/2015-BCB), de 25 de fevereiro de 2015, do Banco Central do Brasil, encaminhando o demonstrativo das
emissões do real referentes ao mês de janeiro de 2015, as razões delas determinantes e a posição das reservas
internacionais a elas vinculadas.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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OF. Nº 23/2015/CAE
Brasília, 24 de março de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 3ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 24 de março de 2015, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 19 de 2015 (Aviso
nº 139-Seses-TCU-Plenário), de 5 de março de 2015, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do
Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte, nos autos do processo nº TC 023.915/2014-5, na Sessão Ordinária de 4/3/2015, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 27/2015 – CAE
Brasília, 24 de março de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 3ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 24 de março de 2015, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 22, de 2015 (Aviso
nº 155-Seses-TCU-Plenário), de 11 de março de 2015, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do
Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte, nos autos do processo nº TC 018.319/2014-9, na Sessão ordinária de 11-3-2015, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 28/2015/CAE
Brasília, 24 de março de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 3ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 24 de março de 2015, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 23 de 2015 (Aviso
nº 162-Seses-TCU-Plenário), de 11 de março de 2015, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do
Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte, nos autos do processo nº TC 023.913/2014-2, na Sessão Ordinária de 11-3-2015, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 29/2015/CAE
Brasília, 24 de março de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 3ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 24 de março de 2015, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 24, de 2015 (Aviso nº
95/GMF/MF-DF), de 19 de março de 2015, do Ministério da Fazenda, encaminhando documentação contendo
relação das operações de crédito analisadas no âmbito daquele Ministério, no mês de fevereiro de 2015, e tabelas demonstrativas da posição de endividamento dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. n°39/2015/CAE
Brasília, 7 de abril de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 8ª Reunião, Extraordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 7 de abril de 2015, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 25 de 2015 (Aviso
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nº 176-Seses-TCU-Plenário), de 19 de março de 2016, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do
Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte, nos autos do processo nº TC 023.908/2014-9, na Sessão Ordinária de 18-12-2014, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente,– Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of.n°40/2015/CAE
Brasília, 7 de abril de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 8ª Reunião, Extraordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 7 de abril de 2015,foi dado conhecimento à Comissão do Aviso n° 27 de 2015 (Aviso
nº 184-Seses-TCU-Plenário), de 19 de março de 2016, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do
Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte, nos autos do processo nº TC 046.387/2012-9, na Sessão Ordinária de 18-12-2014, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente,– Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. n°43/2015/CAE
Brasília, 7 de abril de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 8ª Reunião, Extraordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 7 de abril de 2015, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 28 de 2015 (Aviso
nº 170-Seses-TCU-Plenário), de 19 de março de 2015, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do
Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte, nos autos do processo nº TC 018.511/2014-7, na Sessão Ordinária de 18-3-2015, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente,– Senador Delcídio do Amaral,Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 44/2015/CAE
Brasília, 7 de abril de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 8ª Reunião, Extraordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 7 de abril de 2015, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 29 de 2015, (Aviso
nº 185-seses– TCU – Plenário), de 19 de março de 2015, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte, nos autos do processo nº TC 005.939/2014-3, na Sessão Ordinária de 18-3-2015, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Informo, ainda, que e a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 45/2015/CAE
Brasília, 7 de abril de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 8ª Reunião, Extraordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 7 de abril de 2015, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 30, de 2015 (Aviso nº 34/2015), de 26 de março de 2015, do Banco Central do Brasil, encaminhando o anexo demonstrativo
das emissões referentes ao mês de fevereiro de 2015, as razões delas determinantes e a posição das reservas
internacionais a elas vinculadas.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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Memorando nº 12/2015-GSLHEN, do Senador Luiz Henrique, referente ao Requerimento nº 140, de
2015, de missão, por meio do qual relata participação na “Visita informativa e troca de opiniões sobre o tema
Bioeconomia”, nos dias 14 a 21 de março de 2015, na Alemanha.
O Requerimento vai ao Arquivo.
Memorando nº 47/2015, do Senador Telmário Mota, referente ao Requerimento nº 190, de 2015, de
missão, por meio do qual relata participação na abertura do “1º Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer
Para os Povos Indígenas”, nos dias 7 e 8 de abril do corrente ano, na cidade de Cuiabá-MT.
O Requerimento vai ao Arquivo.
Expediente, da Senadora Fátima Bezerra, referente ao Requerimento nº 130, de 2015, por meio do qual
encaminha relatório de viagem, em missão oficial, para participar do 35º Salão do Livro de Paris, no período
de 18 a 24 de março de 2015.
O Requerimento vai ao Arquivo.
Memorando nº 30/2015-GSCAMELI, do Senador Gladson Cameli, referente ao Requerimento nº 106,
de 2015, de missão, por meio do qual relata participação na “132ª Assembleia da União Interparlamentar”, nos
dias 27 de março a 1º de abril do corrente ano, em Hanói, Vietnã.
O Requerimento vai ao Arquivo.
OFÍCIOS DE GRUPOS PARLAMENTARES
GRUPO PARLAMENTAR BRASIL – IRLANDA
(*) Of. nº 3/15/GP – BR/IE
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que foi instalado no
Congresso Nacional em 31 de março último, o Grupo Parlamentar Brasil – Irlanda. Na mesma oportunidade,
foi eleita e empossada a sua Diretoria, de que Vossa Excelência, como Presidente do Senado Federal, faz parte
como Presidente de Honra, juntamente com o Presidente da Câmara dos Deputados.
Este Grupo Parlamentar foi criado pela Resolução nº 41/14, de 11 de dezembro de 2014, do Senado Federal. O Projeto de Resolução nº 6/14, de minha autoria, visava criar o referido Grupo Parlamentar como serviço
de cooperação interparlamentar, com o objetivo de intensificar o relacionamento entre as Casas Legislativas
do Brasil e da República da Irlanda. O Grupo é formado por 34 Senadores e 50 Deputados.
Encaminho, em anexo, para os devidos registros, a Ata da Reunião de Instalação do Grupo Parlamentar
Brasil – Irlanda, a relação dos Parlamentares que o integram e a composição de sua Diretoria. Tive a satisfação
de ser escolhidos pelos meus pares do Congresso Nacional para presidir este importante Grupo Parlamentar,
no biênio 2015-2017.
Na certeza de que Vossa Excelência dará o necessário apoio às ações que serão desenvolvidas para aprimorar o relacionamento entre nossos Parlamentares, antecipo os meus agradecimentos.
Respeitosamente, - Senador Flexa Ribeiro, Presidente do Grupo Parlamentar Brasil – Irlanda.
(*) Os documentos a que se refere este ofício encontram-se publicados neste Diário (vide item 4.1 do Sumário).

GRUPO PARLAMENTAR BRASIL - FRANÇA
(*) Of. nº 3/15/GP-BR/FR
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que foi reinstalado no
Congresso Nacional, em 18 de março último, o Grupo Parlamentar Brasil – França. Na mesma oportunidade,
foi eleita e empossada a sua Diretoria, da qual Vossa Excelência, como Presidente do Senado Federal, faz parte
como Presidente de Honra, juntamente com o Presidente da Câmara dos Deputados.
Este Grupo Parlamentar foi criado pela Resolução nº 27/90, de 17 de maio de 1990, da Câmara dos Deputados. O Projeto de Resolução nº 211/89, de autoria do então Deputado Evaldo Gonçalves, da Paraíba visava
criar no referido Grupo Parlamentar como serviço de cooperação interparlamentar, com o objetivo de intensificar o relacionamento entre as Casas Legislativas da República Federativa do Brasil e da República Francesa.
O Grupo é formado por 38 Senadores e 59 Deputados.
Encaminho, em anexo, para os devidos registros, a Ata da Reunião de Reinstalação, do Grupo Parlamentar Brasil – França na 55ª Legislatura, a relação dos Parlamentares que o integram e a composição de sua Dire-
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toria. Tive a satisfação de ser escolhido pelos meus pares do Congresso Nacional para presidir este importante
Grupo Parlamentar, no biênio 2015-2017.
Na certeza de que Vossa Excelência dará o necessário apoio às ações que serão desenvolvidas para aprimorar o relacionamento entre nossos Parlamentos, antecipo os meus agradecimentos.
Respeitosamente, - Senador Aloysio Nunes Ferreira, Presidente do Grupo Parlamentar Brasil - França
(*) Os documentos a que se refere este ofício encontram-se publicados neste Diário (Vide item 4.2 do Sumário)

GRUPO PARLAMENTAR BRASIL - CHINA
(*) Of. nº 2/15/GP-BR/CN
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que foi reinstalado no
Senado Federal, em 31 de março último, o Grupo Parlamentar Brasil – China. Na mesma oportunidade, foi eleita e empossada a sua Diretoria, de que Vossa Excelência, como Presidente do Senado Federal, faz parte como
Presidente de Honra.
Este Grupo Parlamentar foi criado pela Resolução nº 4/04, de 7 de março de 2004, do Senado Federal.
O Projeto de Resolução nº 37/03, de autoria do então Senador Alberto Silva, do Piauí, visava criar o referido
Grupo Parlamentar como serviço de cooperação interparlamentar, com o objetivo de intensificar o relacionamento entre as Casas Legislativas da República Federativa do Brasil e da República Popular da China. O Grupo
é formado por 46 Senadores.
Encaminho, em anexo, para os devidos registros, a Ata da Reunião de Reinstalação do Grupo Parlamentar
Brasil – China, na 55ª Legislatura, a relação dos Parlamentares que o integram e a composição de sua Diretoria.
Tive a satisfação de ser escolhido pelos meus pares do Senado Federal para presidir este importante Grupo
Parlamentar, no biênio 2015-2017.
Na certeza de que Vossa Excelência dará o necessário apoio às ações que serão desenvolvidas para aprimorar o relacionamento entre nossos Parlamentos, antecipo os meus agradecimentos.
Respeitosamente, - Senador Flexa Ribeiro, Presidente do Grupo Parlamentar Brasil – China.
(*) Os documentos a que se refere este ofício encontram-se publicados neste Diário (Vide item 4.3 do Sumário).

GRUPO PARLAMENTAR BRASIL – EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
(*) Of. nº 3/15/GP-BR/AE
Brasília, 16 de abril de 2015
Senhor Presidente:
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que foi reinstalado no
Congresso Nacional, em 31 de março último, o GRUPO PARLAMENTAR BRASIL – EMIRADOS ÁRABES UNIDOS.
Na mesma oportunidade, foi eleita e empossada a sua Diretoria, da qual Vossa Excelência, como Presidente do
Senado Federal, faz parte como Presidente de Honra, juntamente com o Presidente da Câmara dos Deputados.
Este Grupo Parlamentar foi criado pela Resolução nº 6/08, de 31 de outubro de 2008, da Câmara dos
Deputados. O Projeto de Resolução nº 108/07, de autoria do Deputado Alex Canziani – PTB/PR, visava criar
referido Grupo Parlamentar como serviço de cooperação interparlamentar e tinha por objetivo intensificar o
relacionamento entre as Casas Legislativas do Brasil e dos Emirados Árabes Unidos. O Grupo é formado por 53
Deputados e 32 Senadores.
Encaminho, em anexo, para os devidos registros, a Ata da Reunião de Reinstalação do GRUPO PARLAMENTAR BRASIL – EMIRADOS ÁRABES UNIDOS na 55ª Legislatura, a relação dos Parlamentares que o integram
e a composição de sua Diretoria. Tive a satisfação de ser escolhido pelos meus pares do Congresso Nacional
para presidir este importante Grupo Parlamentar, no âmbito 2015-2017.
Na certeza de que Vossa Excelência dará o necessário apoio às ações que serão desenvolvidas para aprimorar o relacionamento entre nossos Parlamentos, antecipo os meus agradecimentos.
Respeitosamente, Senador Flexa Ribeiro, Presidente do Grupo Parlamentar Brasil – Emirados Árabes Unidos
(*) Os documentos a que se refere este ofício encontram-se publicados neste Diário (Vide item 4.4 do Sumário)
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AVISO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
– Nº 251/2015, encaminhando cópia do Acórdão nº 850/2015, proferido nos autos do TC 029.816/20149, em resposta ao Requerimento nº 800, de 2014, do Senador Kaká Andrade.
As informações foram juntadas ao processado do Requerimento que vai ao Arquivo.
TÉRMINO DE PRAZO
Encerrou-se no dia 27 de abril o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº
118, de 2013.
Não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
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OFÍCIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Of. nº 137/2015/PS-GSE
Brasília, 28 de abril 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 6.785, de 2006, do Senado
Federal (PLS nº 26, de 2008, nessa Casa). Que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de os serviços de registros civis
de pessoas naturais comunicarem à Receita Federal e à Secretaria de Segurança Pública os óbitos registrados,
acrescentando parágrafo único ao art. 80 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973”, foi sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta da República e convertido na Lei nº 13.114, 16 de abril 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.
OFÍCIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Of. n° 903/2015/SGM/P
Brasília, 22 de abril de 2015
Assunto: Perda do Mandato Parlamentar.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a Perda do Mandato Parlamentar do Senhor Deoclides Antonio Santos Neto
Macedo, nome parlamentar Deoclides Macedo (PDT/MA), em 9 de abril de 2015, nos termos do Ato da Mesa
n° 14/2015, publicado no Diário da Câmara dos Deputados n° 53-A, de 9 de abril de 2015, exemplar em anexo.
Atenciosamente, – Eduardo Cunha, Presidente.
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ABERTURA DE PRAZO
O Projeto de Resolução nº 20, de 2015, ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis a fim de receber
emendas.
PROJETOS RECEBIDOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu queria cumprimentar todos os que
nos acompanham pela Rádio e pela TV Senado, e agradecer a todos que me deram uma boa acolhida lá no
meu Estado, neste final de semana.
Gostaria de cumprimentar o Senador Paulo Paim, que nós dá a satisfação de sua volta ao plenário, já
restabelecido de uma cirurgia a que foi submetido. Contou com a torcida não só dos familiares e amigos, mas
de todos os colegas do plenário do Senado Federal. Seja bem-vindo! V. Exª, que é tão presente aqui, fez falta
nesse período, mas o bom é que voltou melhor. Agora está...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Já estou na fila para uma comunicação inadiável!
(Risos.) Já deixo meu nome inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Está aqui em uma lambretinha, para
cumprir as recomendações médicas.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Isso. Os médicos me liberaram para eu vir, mas não
tanto quanto antes, por enquanto.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu sou do tempo do Senador Aziz. O
Senador Aziz é do tempo da lambreta. Nós somos do tempo da lambretinha.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Do tempo da lambreta!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Paulo Paim está em uma lambretinha
de primeira qualidade. Acho que foi feita lá na Zona Franca de Manaus.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Não duvido.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Não é, Senador Aziz?
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM. Fora do microfone.) – Tem qualidade sim! (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu inscrevo o Senador Paulo Paim
para uma comunicação inadiável e convido, para fazer uso da palavra, sem prejuízo para os demais colegas, o
Senador Acir Gurgacz, como primeiro orador inscrito.
Nós estamos hoje recebendo dirigentes da Petrobras. Temos uma audiência conjunta de três Comissões
da Casa, sediada na Comissão de Assuntos Econômicos. Esta audiência, da maior importância para o País, estava
sendo transmitida ao vivo até ainda há pouco, e nós, inclusive, devemos hoje retardar a Ordem do Dia por conta dessa audiência. Eu estava acompanhando-a pela manhã, vendo o Presidente da Petrobras esclarecer uma
série de situações questionadas pelos colegas Senadores, passando uma segurança, passando informações reais e concretas que são bastante diferentes de algumas versões colocadas e que mostram que nós temos uma
grande empresa que é a Petrobras, diante de qualquer outra do mundo, que está enfrentando problemas, sim,
mas vai superá-los e, logo, logo, estará ameaçando as demais empresas do mundo no setor, já que a Petrobras
é uma das gigantes da área de petróleo e gás.
Eu passo a palavra para o Líder e Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, aqueles
que nos ouvem pela Rádio Senado, saúdo, principalmente, nosso companheiro e parceiro, o Senador Paim,
pelo seu retorno. Ontem e sexta-feira, V. Exª fez falta aqui, nas nossas sessões pequenas, e V. Exª está sempre
presente nas sextas e segundas-feiras. É bom vê-lo novamente e com muita energia para continuar o trabalho,
até porque V. Exª saiu na quinta-feira e já retornou ontem, para os trabalhos nas Comissões. Não esteve ausente,
mas a nossa preocupação foi grande com relação ao seu restabelecimento pleno de saúde.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Acir, eu só tenho que agradecer a solidariedade de todos os Senadores e inúmeros Deputados. Claro que é um momento em que a gente leva um susto,
não há como. Saí daqui, digamos, urrando de dor e, graças a Deus, hoje estou aqui na tribuna, recebendo os
cumprimentos de V. Exª e do Senador Jorge Viana. Muito obrigado.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Muito bem, Senador Paim.
Antes de iniciar o meu pronunciamento, Sr. Presidente, faço, mais uma vez, um apelo ao Ministério do
Meio Ambiente com relação à prorrogação do prazo para a realização do Cadastro Ambiental Rural (CAR), que
vencerá no dia 5 de maio. Conforme votamos, através do Código Florestal, foram necessários dois anos para se
regulamentar o CAR. E cederam apenas um ano para que os agricultores fizessem o Cadastro Ambiental Rural,
embora no decreto já estivesse escrito que pode ser prorrogado por mais um ano. Então, fica aqui o nosso pedido, o nosso apelo ao Governo – principalmente à Ministra Izabella, que acompanhou todas as negociações
com relação ao Código Florestal – para que renove ou postergue o prazo por mais um ano, para que os nossos
agricultores possam fazer o seu Cadastro Ambiental Rural.
E o tema que trago hoje à tarde, Sr. Presidente, é com relação às mudanças no indexador e nos juros das
dívidas dos Estados e Municípios. É um tema que tem sido destaque aqui no plenário do Senado e também na
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agenda pública do País neste momento. Essa discussão acontece em todos os Municípios, em todos os Estados, principalmente com os Governadores. E, desde meados de março, o PLC nº 15, de 2015, que propôs essas
mudanças, está na pauta do Senado e as discussões têm sido acaloradas, sendo que a principal divergência
continua sendo a data da aplicação dessas mudanças.
Sou favorável ao adiamento da troca do indexador em 2016. Isso, porque a troca imediata poderá comprometer o ajuste fiscal que o Governo está fazendo este ano. Além disso, porque, segundo a emenda que
altera a data apresentada pelo Senador Walter Pinheiro, o Governo terá que fazer os encontros de contas ao
final desse prazo, ressarcindo todos os Estados e Municípios, que pagarão a mais pelo valor – que já pagaram
e pagarão também.
Só lembrando que o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) será trocado pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Além disso, os juros serão reduzidos dos atuais 6% a 9% ao
ano para 4% ao ano.
Entendo a preocupação do Governo Federal em prorrogar o prazo para a viabilidade dessas mudanças
propostas por essa medida para o ano que vem, pois o momento é de ajuste fiscal, mas o fato é que não podemos mais adiar a votação dessa matéria, sob pena de comprometermos a situação fiscal de Estados e Municípios, que já não suportam mais pagar os juros de suas respectivas dívidas de acordo com as regras atuais.
Dívidas essas, Senador Omar, feitas ao longo de muitos e muitos anos. Então, está na hora de rever esse indexador, para darmos um fôlego aos Estados e aos Municípios.
Esse é o caso do...
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – V. Exª me concede um aparte?
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Claro! Com o maior prazer, Senador Omar.
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – Senador Acir, V. Exª vê os juros que são cobrados naquele acordo que foi feito na década de 90, ainda com Fernando Henrique Cardoso, quando Presidente, que era
IPCA mais 6%, IGP-M, vários tipos de indexadores. Os juros que Estados e Municípios pagam nem agiota cobra.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Na época, quanto era o IGP-M, aproximadamente?
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – Era em torno de 6%, 7%, então eram 11% mais 6%.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Ao mês?
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – Ao ano. Mesmo assim, nos volumes, Estados que têm que
pagar um bilhão por ano, dois bilhões por ano, trezentos milhões. O Estado de Rondônia, por exemplo, é um
Estado novo, mas tem dívidas. Mais 60, 70 milhões/ano fazem diferença hoje no caixa. E não dá para que o
ajuste fiscal que nós estamos analisando aqui no Congresso tenha a ver com algo que já foi comprometido lá
atrás, pelo Ministro Guido Mantega. Quando era Ministro da Fazenda, em reunião com todos os governadores,
ele se comprometeu a mandar para cá uma medida provisória para que corrigíssemos. De lá para cá, já houve
eleição, aí se descobriu que o Brasil passava por dificuldades financeiras – até então não se falava sobre esse
assunto –, e agora estão querendo adiar para fevereiro do ano que vem. Eu acabei de falar com o Presidente
Renan Calheiros, há pouco, há uma hora, e disse: Presidente, da mesma forma que o Governo Federal está com
dificuldade financeira – e o Ministro Levy, o que ele vem pedindo é que votemos, mas só para cobrar a partir
de fevereiro do ano que vem –, os Estados brasileiros, neste momento, sem exceção, estão com problemas financeiros também. Então, está espocando greve no Brasil todo. Os servidores públicos têm o entendimento,
mas, se chega a época de fazer reajuste, eles querem o reajuste deles, independentemente de como estão as
finanças do Estado ou não.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – E têm razão.
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – Sim, têm razão.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Isso é um direito.
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – Não dá para tirar a razão do servidor. Ele tem razão. Então,
o senhor traz um debate que, até no seu Estado, acredito até que, como no Estado do Amazonas também, é
muito pequena a dívida do Estado do Amazonas nessa época. Então, os juros que são pagos, não vou dizer que
não ajudam; ajudam, mas não comprometem o Estado amazonense. Como também Rondônia – não acredito
–, Roraima, os Estados mais novos não têm essas dívidas todas, até porque, antigamente, o tratamento era diferenciado: tudo para São Paulo, tudo para o Sul do País e nada para o Norte. Tanto que a cidade de São Paulo,
capital, e o Estado de São Paulo são as maiores dívidas que temos; mas há Estados comprometidos, como Alagoas, como Rio Grande do Sul e outros Estados brasileiros que não têm condições mais de sobreviver se não
houver a boa vontade do Governo Federal. Deveremos analisar isso mais tarde. Sou favorável que seja retroativo a janeiro deste ano em relação às dívidas, porque esse não é um compromisso do Ministro Levy, não! E o
Ministro Levy tem que entender uma coisa: ele assumiu o Ministério agora, mas há compromissos anteriores
que têm que ser cumpridos pelo Governo. Ele não pode chegar, como Ministro, agora, e dizer: “a partir de agora
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é desse jeito, eu quero desse jeito”. Não. Há compromissos anteriores que têm que ser cumpridos, e não são de
outro Governo, são do mesmo Governo da Presidenta Dilma. Se fosse ainda outro Presidente: era presidente
A, agora é presidente B; era o governador A, agora é o governador B. Não é! Só mudou o Ministro, mas a Presidência é a mesma, o compromisso é o mesmo. E esse compromisso não foi tratado com a equipe econômica
do Governo; ele foi discutido com a equipe econômica, mas a decisão política para que se baixassem os juros
de agiota que são cobrados pelo Governo Federal... É engraçado que ele empresta o dinheiro, Presidente Jorge Viana, ao Estado do Acre, e cobra IGP-M mais 6%, IGP-M mais 7%, que vai dar 16, 17% ao ano. Ele empresta
esse dinheiro e, depois, com recursos, empresta para empresas particulares, como grandes empresas do Brasil, a juros de 6% ao ano. Ele subsidia juros para empresas, mas quer cobrar juros de agiota dos governos e das
prefeituras. Eu concordo com V. Exª quando vê essa preocupação. Esse era o aparte que eu queria fazer.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Omar Aziz, pelo seu
aparte.
Não sei quanto é no Estado do Amazonas, mas o Estado de Rondônia terá uma redução de até R$6 milhões por mês, ou seja, R$72 milhões por ano, ou cerca de 8% da receita líquida do Estado, somente com a troca do indexador. Então, é um avanço muito grande, e Rondônia precisa desse dinheiro, assim como todos os
outros Estados, é evidente. São 8% da receita líquida real do nosso Estado.
Hoje, a dívida de Rondônia é de 28 milhões por mês, aproximadamente, sem contar a dívida do Beron,
que foi suspensa por força de liminar do STF, e cujo valor mensal chegava a R$15 milhões. Nosso Estado paga
uma média de 7,5% de juros ao ano sobre a dívida, e esta renegociação proposta em novos patamares dará
um pouco de fôlego para investimentos do Governo em áreas de infraestrutura, educação, saúde, estradas,
que são investimentos importantes para o nosso Estado.
Portanto, manifesto aqui meu posicionamento de que devemos votar com urgência essa matéria, que
está na Ordem do Dia desta terça-feira, para que possamos beneficiar todos os Estados e todos os Municípios,
sem esquecer que, neste ano, precisamos também contribuir com o ajuste fiscal do Governo para que possamos retomar o crescimento de nossa economia e assegurar principalmente o emprego e a renda de todos os
trabalhadores brasileiros.
Além disso, a votação dessa matéria representa mais uma etapa na construção de um novo Pacto Federativo, em que o bolo tributário possa ser dividido de forma mais justa e equilibrada.
E é justamente no sentido de contribuir para o novo Pacto Federativo e para amenizar os prejuízos da
guerra fiscal sobre os Estados mais novos da Federação, que ainda estão em processo de industrialização ou
desenvolvimento, como é o caso do nosso Estado de Rondônia, que apresentei duas propostas de emenda à
Constituição: as PECs 124 e 125, de 2011.
A PEC 124 propõe que a cobrança do ICMS seja feita nos Estados produtores de energia elétrica, e não
nos Estados consumidores, como ocorre atualmente. Essa distorção tributária, originada na Constituição de
1988, por meio de uma emenda proposta pelo então Deputado Federal José Serra, de São Paulo, está prejudicando os Estados onde estão instaladas ou onde estão sendo construídas as grandes usinas hidrelétricas do
País, como é o nosso caso de Rondônia e o do Pará, onde estão sendo construídas as usinas de Jirau, Santo
Antônio e Belo Monte.
A proposta de transferir para a origem a totalidade ou parte da receita do ICMS interestadual é fundamental para o equilíbrio econômico entre os Estados. Precisamos iniciar este debate com muito equilíbrio e
serenidade, pois este é um momento histórico de transformações sócio-econômicas no País, em que a Região
Norte passa a integrar o eixo de desenvolvimento com a produção de energia elétrica. Portanto, nossa proposta
também vai contribuir para alavancar o desenvolvimento de toda a Região Norte e demais Estados produtores
de energia elétrica.
Já por meio da PEC 125, proponho que a União destine 10% do produto da arrecadação das contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico, divididos igualmente, aos Fundos de Participação dos
Estados e do DF (FPE) e dos Municípios (FPM).
Esses recursos arrecadados das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico abastecem...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – ... exclusivamente o caixa da União. Com a PEC
125, nossa proposta é que uma parte seja destinada para os Estados e os Municípios através do FPM e do FPE.
De acordo com a proposta, a União deverá repassar 5% do total arrecadado com essas contribuições ao
Fundo de Participação dos Estados e mais 5% ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
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Essa divisão que propomos se justifica porque os Estados e os Municípios estão sofrendo perdas nas
transferências obrigatórias, justamente por conta do aumento da participação das contribuições sociais na
arrecadação federal.
Como a Constituição não prevê a partilha desses recursos com os Governos estaduais e municipais, o
Governo Federal tem preferido aumentar sua receita por meio desses tributos, sem qualquer repasse direto
aos Estados e Municípios.
(Interrupção do som.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Exemplo claro disso é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), com alíquota de 25%, ao mesmo
tempo em que se institui a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), com alíquota de 9%.
Também são exemplos de contribuições para a seguridade social o Programa de Integração Social (PIS),
o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e o Fundo de Investimento Social (Finsocial), além da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Todas essas contribuições são controladas pela União e ficam exclusivamente com a União. Não é repassado um centavo, nem para os Estados, nem para os Municípios.
A nossa proposta, Sr. Presidente, é que 5% sejam entregues para os Municípios, através do FPM, e 5%
para os Estados através do FPE. Eu entendo que, dessa forma, nós teremos uma distribuição mais justa com esses impostos, com essa arrecadação e vamos ajudar um pouco mais os nossos Municípios e os nossos Estados.
Essas contribuições são controladas pela União, e a nossa proposta é justamente que uma parte delas
seja, novamente dizendo, distribuída para os nossos Estados e os nossos Municípios.
Eu entendo que é lá, na cidade, que é lá, no Município, que as pessoas vivem, e é lá que nós precisamos
ter uma atenção especial com elas. E podemos fazer isso através das prefeituras municipais. São as prefeituras
que sabem quais são os maiores problemas que existem nas cidades. Também são elas, através dos prefeitos e
dos vereadores, que sabem como resolvê-los, mas não têm a capacidade financeira para fazê-lo. Dessa forma...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – ... nós vamos contribuir para uma melhor divisão dessa arrecadação da União.
Nesse sentido, peço a colaboração dos demais Senadores para que possamos aprovar essa proposta.
Eram essas as minhas colocações.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Acir,
pelo importante tema que traz à tribuna e convido para fazer uso da palavra...
O Senador Paim quer fazer uso da palavra agora?
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Eu estou numa comunicação...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Então, vamos passar a palavra para o
querido colega e bom companheiro Paulo Paim, que restabelecido volta ao plenário da Casa, para a alegria de
todos nós e do povo do Rio Grande do Sul, que estava também acompanhando certamente essa sua batalha
por um problema, que não era tão grave, mas eu sei da dor e do quanto V. Exª sofreu aqui – agora está muito
bem. Isso é o que importa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Foi um susto. Quando se fala em operação, não há
quem não dê uma tremida.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – É verdade, mas quem vive muito e vai
viver mais ainda tem que pagar alguns pedágios, em alguns estágios, e V. Exª pagou muito bem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Paguei um, pelo menos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª tem a palavra, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Senador Jorge Viana, eu não poderia deixar, no primeiro momento em que uso a tribuna, de falar do
que, de fato, aconteceu – e V. Exª comentou neste momento.
Eu quero resumir devido ao tempo, uma vez que terei outras oportunidades e estou com uns dez discursos acumulados para compensar o que não fiz durante a semana em que estive afastado.
Como todos sabem, eu fui internado às pressas na última quarta-feira, dia 22, no Hospital Santa Lúcia,
com dores fortes no abdômen. Após passar por uma bateria de exames, foi visto que eu estava com pedras
na vesícula biliar. Na sexta-feira, fui submetido a uma cirurgia para a retirada da vesícula. Hoje, volto aqui para
dizer que tudo deu certo. No domingo, dia 26, fui liberado. O boletim médico – que me autorizou a já dar uma

506 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

chegada, na segunda-feira, ao Senado, porque perceberam que eu estava ansioso lá na cama assistindo ao que
acontecia na Câmara e também no Senado – que me autorizou a estar aqui ontem e hoje diz o seguinte: “O
Hospital Santa Lúcia informa que o Senador Paulo Paim recebeu alta no domingo, pela manhã, em excelente
estado geral, apto a retornar a suas atividades”.
Eu digo isso, porque muita gente achava que eu não devia voltar. Eu voltei mediante indicação médica,
porque o pior é ficar todo o tempo deitado em uma cama só lamentando ou chorando, tem que dar uma movimentada. Então, vim ontem pela manhã e vim hoje à tarde.
Porém, mais do que isso, Sr. Presidente, neste momento, quero aqui registrar e fazer um agradecimento
especial aos médicos, aos enfermeiros e aos técnicos do Hospital Santa Lúcia e também daqui, do Senado, aos
brigadistas, aos médicos, aos enfermeiros, ao motoristas da ambulância e ao outro que foi levando a equipe
do gabinete, pelo pronto atendimento. Agradeço muito aos médicos: o Dr. Roland Montenegro Costa, que foi
o cirurgião; a Drª Núbia Vieira, que é a médica que há tempo do probleminha que tenho no coração; e também o Dr. Luchesi – o Dr. Luchesi cuida no Rio Grande do Sul e a Drª Núbia, no caso, aqui em Brasília. Agradeço
muito também ao Dr. Raul Sturari, ao Dr. Sidney Sotero, ao Dr. Fausto Stauffer e a Sandra Carneiro. Agradeço
muito às enfermeiras Rayanne, Roberta, Ticiane, Elaine e Érica, e aos técnicos Gilson, Ana Paula, Pedro, Daiane,
Pedro Henrique.
Agradeço também, Sr. Presidente, aos homens e mulheres de todo o nosso País que fizeram uma verdadeira corrente de fé pela minha saúde, pelas redes sociais, com e-mails – nunca recebi tanta correspondência
num período tão pequeno, conforme o meu gabinete. Obrigado pelo carinho, pelas palavras de conforto, pelas
orações e pelas mensagens enviadas dos mais longínquos torrões do nosso País. Foram mensagens por redes
sociais, telefonemas, Twitter, WhatsApp, telegrama. O que seria de mim se não fosse toda essa energia positiva?
Eu sei que o universo conspira a favor daqueles que fazem o bem sem olhar a quem, e é isso que eles estavam
fazendo: eles estavam fazendo o bem sem olhar a quem, eles sabiam que uma pessoa estava nesse momento
atravessando um momento difícil e fizeram essa rede de oração.
Agradeço a solidariedade dos amigos, dos Senadores, de Deputados, de sindicalistas, de homens e mulheres de fé que acreditam num Brasil justo e soberano, que querem cada vez mais a melhoria da qualidade de
vida dos trabalhadores e das trabalhadoras deste País, enfim, de todos os brasileiros e de todas as brasileiras.
Obrigado aos meus familiares, ao meu gabinete de Brasília e de Canoas – parece que sabiam que o problema da vesícula era de uma pedreira que eu tinha lá depositada, pois disseram: “Resista! Como sempre, Senador, vamos enfrentar mais esta pedreira”.
Agradeço a Deus, que me permite, a cada dia, acordar e agradecer pela luta que todos nós aqui tocamos
juntos pela melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Sou um homem de fé, não nego, e nela eu me sustento. A energia do universo há de orientar sempre a nossa caminhada.
Esse é o registro.
Agradeço a tolerância de V. Exª.
Claro, quando houver oportunidade, eu farei outros registros ao longo do dia, como sempre o fiz.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Paim, V. Exª sabe que eu o
acompanho aqui de perto, porque nós somos parceiros: estar às 2 horas para abrir, estar na sessão de sexta-feira e, às vezes, na segunda-feira, quando não estou no Acre. E sei que uma semana sem tribuna...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – É uma tortura para mim.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Há um acúmulo de temas e discursos.
Nós vamos ter que abrir exceções para serem dois por dia, mas não a partir de hoje, porque V. Exª precisa se
recuperar ainda, ir com calma, recompor as energias e sair da angústia de ficar em quarto de hospital ou em
casa, vindo aqui dar uma voltinha conosco nessa motoca muito bacana que V. Exª tem.
A alegria é do povo do Rio Grande do Sul e dos seus familiares, mas de todos nós aqui colegas, que ficamos apreensivos. Vimos a nota médica, que nos tranquilizou. Então, dissemos: é esperar e pedir a Deus que
tudo corra bem. Correu tudo bem, e V. Exª está de volta para o bom combate.
Eu convido para fazer uso da palavra, pela Liderança, o Senador Telmário Mota, que era inscrito e, para
ajudar a Mesa, está fazendo uma inscrição pela Liderança. V. Exª tem a palavra, Senador.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Senador
Jorge Viana, Presidente, Srs. Senadores, Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
antes de entrar na pauta que me traz a esta tribuna, eu queria parabenizar o Senador Paulo Paim, que retorna a
esta Casa. Ele ainda não está em sua total condição, não está em plena condição de saúde, ainda está ali sentadinho – vou dizer como o Senador Jorge Viana – numa motoca, porque ainda não está totalmente restabelecido.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – É uma lambreta. Pensando aqui, do
tempo do Paim e do meu, é uma lambreta.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Fora do microfone.) – Do nosso tempo. Lambreta é do
nosso tempo.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Mas o Senador Paim, Senador Jorge Viana,
foi muito feliz. O Paim é uma pessoa que tem a cara do Parlamento. Ele é uma presença viva aqui dentro, um
modelo a ser seguido, uma pessoa que a gente se identifica logo, porque – ainda agora ele colocou bem – as
pessoas do bem recebem uma conspiração a favor com energias positivas. E V. Exª passa isso já no primeiro
momento. Rapidamente, conseguimos identificar no seu comportamento, nas suas ações, nas suas diretrizes
a pessoa que realmente você é. Não é um homem de, no plenário, ser uma coisa e nos bastidores ser outra.
Não. O Senador Paim é um homem de sentimento popular, sentimento social, um homem preocupado com
os excluídos, com os humildes, com os negros, com os índios, com as mulheres, com os trabalhadores. Eu fico
muito orgulhoso de fazer parte deste Parlamento e de encontrar aqui neste Plenário uma pessoa com o seu
caráter, com a sua índole e com o seu trabalho.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Telmário Mota, permita que eu faça um pequeno aparte. Primeiro, eu não canso de dizer, esta não é a primeira vez: V. Exª, não para o seu Estado, mas para
o Brasil, é uma grande, gostosa e boa surpresa. Como é bom ver um Senador do seu porte, da sua estatura, das
suas convicções, aqui no centro do País. Nós somos só 81. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade
enorme. E esse povo todo confia na gente. E eu diria para esse povo: neste Senador que está na tribuna, você
pode confiar, porque este tem compromisso com o nosso povo, com a nossa gente. Eu disse isso, Senador Telmário Mota, e disse também para aquele que está ali sentadinho, bem quieto, o Senador Jorge Viana. Ele sabe
do carinho que eu tenho pela história dele, pela luta dele. Até naquele debate, em que estávamos lá com uma
série de ministros – V. Exª estava junto –, sobre uma matéria da medida provisória, ele foi muito firme e disse:
“O Senador Paim aqui não está falando sozinho, não. Eu quero dizer que essa expressão que ele usou é a expressão da Bancada”. V. Exª depois também referendou essa posição com os seus argumentos. E, felizmente,
hoje, estamos vendo – não é, Senador Jorge Viana? – que essas duas MPs estão avançando. Elas serão alteradas
e não serão votadas da forma original. E, quanto à terceirização, que está vindo da Câmara, aí será um embate que nós vamos travar aqui. Ainda bem que eu já estou bem de saúde, porque vai ser um bom combate em
relação à terceirização. E, quanto às MPs nºs 664 e 665, tenho certeza de que vamos avançar, até porque V. Exª,
se não me engano, é relator revisor de uma delas. Meus cumprimentos. É uma alegria enorme que o primeiro
aparte que estou fazendo seja a V. Exª.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu queria, antes de mais nada, aproveitando o aparte do Senador Paim, cumprimentar os alunos que estão aqui do ensino fundamental da Escola
Pequeno Príncipe, de Goiânia, que nos visita. Sejam bem-vindos, assim como as professoras, professores. Vocês
são muito bem-vindos aqui no Senado. São de um Estado vizinho aqui ao Distrito Federal.
E eu queria dizer que, Senador Paim, eu acho que este Senador Telmário Mota já chegou veterano aqui.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Ele está há pouco tempo e já mostrou
uma disposição para o trabalho, já foi relator, parceiro meu em projetos importantes, estando sempre disposto a colaborar e a querer buscar uma maneira de produzirmos mais e melhor aqui na Casa. Então, eu me somo
às palavras do Senador Paim, dizendo que V. Exª já chegou aqui como um veterano, como um bom veterano.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Diz um velho ditado que eu aprendi na roça:
diga com quem andas que eu direi quem tu és. Eu procurei andar com os bons, com vocês.
Presidente, hoje, o que me traz a esta tribuna me deixa com o coração aliviado e, de certa forma, feliz
com relação ao meu Estado. Meu Estado de Roraima hoje é um Estado que, infelizmente, vive do contracheque,
dos recursos públicos. É um Estado pequeno, com 500 mil habitantes, mas um Estado que tem uma riqueza
imensurável, riqueza natural, riqueza cultural, riqueza de povo. É um Estado que, geograficamente, está bem
posicionado – estamos ali na fronteira com a Venezuela, com a Guiana Inglesa. Temos ali uma interligação de
mercados fantástica. É um Estado que hoje deveria estar, como diz o velho ditado, com recursos saindo pelos
sangradouros. É um Estado que deveria estar em alto grau de geração de emprego e renda, mas infelizmente
não foi assim que os grupos administradores que largaram nosso Estado deixaram o Estado de Roraima. Eles
deixaram o Estado cambaleando, deixaram o Estado quebrado, falido, na sua pior crise.
Hoje, eu estive em uma audiência com a Ministra da Agricultura, Kátia Abreu, e saí muito feliz com a posição da Ministra. Apresentamos a ela a preocupação pelo fato de que Roraima, Amapá e Amazonas são três
Estados que ainda têm médio risco de febre aftosa. Isso impede que esses Estados entrem no processo de venda
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para o exterior. Isso impede o crescimento da pecuária, o investimento na pecuária. Isso impede o Estado de
desenvolver esse segmento tão peculiar daquela região. E a Ministra me disse: “Senador, reuni-me, esses dias,
há pouco tempo, com os três Governadores – do Amapá, de Roraima e do Amazonas – e estabelecemos uma
parceria de trabalho”. Agora, dia 6 de maio, estarão de novo aqui em Brasília, no Ministério, com a Ministra Kátia
Abreu, os três Governadores – a Governadora de Roraima e os Governadores do Amapá e do Amazonas – para
ampliar esse debate. Fiquei feliz, porque ela disse também que, no dia 30 de maio, vai começar a fiscalização
para ver o total de vacinação, as exigências técnicas do Ministério para, no menor...
(Soa a campainha.)
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – ... espaço de tempo, serem retirados esses
três Estados do risco da febre aftosa. Isso acalenta os nossos pecuaristas, acalenta o homem do campo, abre
uma luz imensurável para o povo de Roraima.
Nós também fizemos a ministra ver que, como o Estado de Roraima passa por uma crise enorme, ela
precisa de uma mobilidade muito grande. Temos 33 pontos de apoio da Aderr, a agência de fiscalização do
Estado de Roraima, para trabalhar essa fiscalização rigorosa em cima da questão da febre aftosa. A ministra
se propôs, porque tem 80 milhões, a fazer uma divisão, não sei se igualitária ou prioritária, de acordo com os
Estados brasileiros, e colocou na sua pauta de prioridade os Estados de Roraima, Amapá e Amazonas, porque,
se o Amazonas sair do médio risco da febre aftosa e Roraima ficar, Roraima vai ter que comer até os ossos do
boi, pois não tem para onde exportar. Então, hoje, é importante essa parceria harmônica, a conscientização da
Ministra de que esses Estados, realmente, precisam sair do médio risco da febre aftosa.
Também fiquei muito feliz nas nossas proposições. Levamos essa preocupação à ministra com relação
à mosca da carambola, que, hoje, impede também a produção agrícola do nosso Estado. A Ministra disse que
haverá bastante recurso, acho que da ordem de 6 milhões ou mais, ou 6 bilhões, milhões de reais, para trabalhar essa questão da mosca da carambola, não só no Estado de Roraima, como também no Estado do Amapá.
Vai também trabalhar também essa questão com os países, a Guiana inglesa, a Guiana francesa, para que possamos erradicar essa doença que hoje afeta rigorosamente a produção do Estado de Roraima. Fiquei muito
feliz, hoje, com essa perspectiva.
Falei também falei sobre outro assunto que conhecemos e ali ficamos debatendo. Sabemos que o CAR,
que todo mundo sabe que é um registro ambiental rural obrigatório, vence agora, no dia 5 de maio. Estamos
fazendo gestão no Ministério do Meio Ambiente, para que haja uma prorrogação por mais um ano, ou um período maior, para que haja tempo hábil para esse Cadastro Ambiental Rural...
(Interrupção do som)
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – ...do homem do campo (Fora do microfone.).
E Roraima, hoje, quase atendeu. Então, 41.7%, em termos de hectares, Roraima está cadastrada. Fico feliz de
ver o meu Estado cumprindo essa meta. É um dos Estados que está bem avançado, e isso nos ajuda.
A Ministra defende que aqueles Estados que avançaram, que se preocuparam em fazer o cadastro rural
devem ter mais um tempo para concluir esse trabalho que é fundamental para o homem do campo. Sabemos
que quem não tiver o CAR corre o risco de não ter financiamento, uma série de coisas que são necessárias na
área rural. Isso é importante, e a Ministra vai nos ajudar.
Também levamos ao conhecimento da Ministra que, em Roraima, nós tínhamos um laboratório público
que fazia os exames de equicultura, principalmente das anemias infecciosas dos equinos e também do mormo.
Hoje, Roraima está sem esse laboratório. Há um laboratório particular que fez essa solicitação, está dependendo apenas da liberação por parte do Ministério e a pedido dos criadores do nosso Estado, porque lá há festas
– vaquejada, corridas de cavalo – e é necessário a ADERR estar ali fiscalizando. E quem não tiver esses atestados não pode participar de competições com seus animais. Essa foi uma proposta nossa. A Ministra, de pronto,
acatou. Ela vai se debruçar sobre o processo desse laboratório particular, para que dê ao povo de Roraima, a
esses criadores, a oportunidade de ter ali um laboratório próximo porque hoje...
(Soa a campainha.)
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Concluindo, Sr. Presidente, hoje, esses exames
são feitos fora, mas, além de sair caro, leva um tempo. Todos esses exames, tanto do mormo quanto da anemia
infecciosa, têm prazo de vencimento de 30 dias,. Então, é preciso que haja um laboratório próximo, porque aí
o preço naturalmente cai, os animais vão ter oportunidade de ter essa documentação e também os criadores
terão um prazo suficiente com essa documentação em validade.
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Essa, Sr. Presidente, era uma de nossas falas hoje, pela qual estamos lutando.
Para concluir, hoje à tarde vamos ter um encontro, a partir das 16 horas – talvez a Bancada de Rondônia,
a Bancada do Amapá, a Bancada de Roraima –, com o Vice-Presidente Michel Temer, no sentido de sensibilizar
o Vice-Presidente, a Presidente Dilma, para que não haja nenhum veto a nossa Emenda 660, que restabelece
um direito perdido dos ex-servidores do Território de Roraima, Macapá, Amapá e também de Rondônia.
Portanto, estaremos sempre com essa preocupação, com esse trabalho, no sentido de levar a sensibilidade ao Planalto, para que não haja um veto, para que essas pessoas restabeleçam o seu sonho, porque esses
servidores de Roraima, há muito tempo, vêm sendo penalizados por essa ansiedade, por promessas. Os políticos usam isso, conquistando votos e enganando os servidores.
Espero que esta questão, agora, chegue ao fim porque é uma novela muito grande. Muito prejuízo, muito sonho, muita esperança foram dados àquele povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Senadores e Srªs Senadoras.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu estou inscrito para fazer uso da
tribuna e passo a Presidência para o Senador Ataídes, para que ele possa presidir enquanto eu uso a tribuna.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ataídes Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB – TO) – Concedo a palavra, então, ao Senador
Jorge Viana, para uma comunicação inadiável.
Com a palavra, Senador.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, caros colegas Senadores, Senadoras; queria cumprimentar a Senadora Ana Amélia,
querida colega aqui nesta Casa, dizer que estavam celebrando, ainda há pouco, a volta do Paim. A Bancada do
Rio Grande está completa novamente, são muito atuantes aqui.
Eu queria, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, de certa forma lamentando, informar que, ontem, a Câmara
dos Deputados apreciou o PL nº 2/2015, que trata do acesso à biodiversidade. Eu fui Relator dessa matéria, na
Comissão de Meio Ambiente, aqui no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, fizemos um bom debate
aqui no plenário. Tivemos ajuda da maioria da Casa, acolhendo o relatório que fiz graças à ajuda que tive de
técnicos, profissionais competentes do meu gabinete – a turma do gabinete se dedicou, foi vitoriosa em me
ajudar a fazer um bom trabalho legislativo – e também de técnicos e profissionais de órgãos públicos, de instituições de pesquisas e representantes de entidades do Movimento Socioambiental.
Fruto das audiências públicas que fizemos, nós entendemos e concluímos que seria importante promover modificações no PL nº 2/2015, que trata do acesso à biodiversidade. Tive apoio em todas as propostas que
apresentei na Comissão de Meio Ambiente, aprovei todas. Ao todo, nós fizemos 23 modificações ao projeto.
Dessas, a Câmara dos Deputados aprovou 6 de mérito, 5 de redação, sem maior importância; mas a Câmara
rejeitou 12 modificações que fizemos aqui no Senado, nessa matéria, e que eram questões de mérito. Óbvio
que isso é parte do processo legislativo.
Esse tema vem sendo debatido no Brasil há vinte anos. Os brasileiros devem se perguntar: “Mas o Brasil
é o País que tem a maior riqueza de recursos naturais do mundo, tem a maior biodiversidade do Planeta...” E
alguém pode dizer: mas o que é biodiversidade? As espécies, o conjunto da vida, seja vegetal, seja animal, é o
que forma essa biodiversidade. Nós temos a maior biodiversidade do Planeta, quase 20% dessa biodiversidade aqui no Brasil, e ela ocorre aqui de forma endêmica, ou seja, muitas das espécies de animais e vegetais só
ocorrem no Brasil.
Toda a produção agropecuária, toda a produção de fármacos, toda a produção de cosméticos, química,
não utiliza essa biodiversidade brasileira. Nós trabalhamos com espécies exóticas. As espécies florestais que
usamos na silvicultura vêm da Austrália. As espécies que usamos na agropecuária também são de fora: a laranja,
a soja, a cana, o café. Os equinos também são de fora. O gado nosso, a origem é de fora. Até o capim é africano.
E isso tem causado um enorme prejuízo à economia brasileira. Ela perde competitividade.
Mas tem causado algo mais grave ainda: ela tem causado a destruição dos recursos naturais. Nós temos
hoje muitas espécies com risco de serem extintas. E por que é que nós temos essa situação? Porque nós não
valorizamos essa biodiversidade. Ora, se ela não tem valor econômico, se ela não tem valor simbólico e importância para nós, ela pode ser queimada, pode ser destruída. É essa a lógica equivocada, insustentável, errada
que o Brasil tem adotado.
Agora, depois de 20 anos, tivemos a assinatura, aqui no Brasil, da Rio-92, a Convenção da Biodiversidade,
em que 169 países estabeleceram um entendimento sobre biodiversidade: cada um tem autonomia sobre sua
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biodiversidade e cada um dos países precisa fazer uma lei de acesso à biodiversidade. Isso foi no Rio de Janeiro
em 92. Só agora o Brasil está votando a sua lei de acesso à biodiversidade, ao patrimônio genético, ao conhecimento tradicional, também estabelecendo regras para a repartição de benefícios. Ou seja, quando alguém
fizer uso econômico do conhecimento que os índios, que as populações tradicionais detêm e adquiriram ao
longo do tempo, terá de fazer alguma compensação, algum pagamento. Quando for usar o patrimônio genético
que nós temos, também terá de ser feita alguma compensação, algum pagamento em benefício da natureza.
A Senadora Marina, minha conterrânea, dedicada a essa causa, tentou fazer valer aqui os sonhos de Chico Mendes, que sempre nos apontou caminhos. Quantas vezes, andando com ele na floresta, acompanhando
visitantes no Acre, conversando sobre o desmatamento, a destruição, Chico Mendes falava: “Poxa, tanta riqueza na floresta, solução dos problemas de saúde, solução até para o embelezamento. Solução para tudo: para
fazer casa, desenvolver atividade de criação.” E nós nunca tínhamos feito uma lei de acesso à biodiversidade.
Para piorar essa situação que o Brasil tem, que alguns brasileiros têm, de complexo de vira-lata, qualquer um que tentava fazer pesquisa, qualquer cientista, qualquer instituto importante e sério de pesquisa que
começava a querer estudar a Amazônia, diziam que era biopirataria, que eram piratas. Então as empresas, os
pesquisadores, as entidades, as organizações, a comunidade científica, receosa, não acumulou conhecimentos
sobre a biodiversidade brasileira ao longo desses anos.
Marina apresentou três projetos, que foram transformados, em parte, em uma medida provisória no governo do Presidente Fernando Henrique, em 2001. Ganhou eficácia de lei, por conta de uma modificação na
tramitação e na edição de medidas provisórias que o Supremo adotou em 2003, e passou a ser uma lei. Uma lei
que ninguém aplicava. O Governo da Presidenta Dilma, depois de longo debate, capitaneado ora pelo Ministério do Meio Ambiente, ora pelo Ministério da Agricultura, elaborou uma proposta. A proposta chegou aqui, ao
Congresso, à Câmara dos Deputados, mais em função da pressão da indústria do que da necessidade, do que
de uma decisão política de que o Brasil precisa ter um instrumento tão importante como uma lei de acesso à
biodiversidade. Mas, tudo bem. A motivação não importa, o importante é que chegou ao Congresso a proposta.
A Câmara dos Deputados teve oito meses para trabalhar essa proposta – oito meses, Senador Ataídes.
Fizeram o trabalho deles. O movimento socioambiental, os seringueiros da Amazônia, companheiros de vida
toda de Chico Mendes, os povos indígenas, as organizações sociais reclamaram que, mesmo em oito meses,
não foram ouvidos, não apresentaram suas propostas, não colaboraram com suas ideias e suas preocupações.
E a lei de acesso à biodiversidade tem pelos menos três grandes temas a serem tratados: primeiro, acesso
ao patrimônio genético; segundo, acesso ao conhecimento das populações tradicionais; e terceiro, repartição
de benefícios. Exatamente os que podem se beneficiar com a aplicação dessa lei, os que podem ser parte dela
com seu conhecimento não se sentiam contemplados, não tinham sido ouvidos.
Fizemos audiências públicas na Comissão de Meio Ambiente. O Senador Otto Alencar foi fundamental,
convidou-me para ser Relator; tivemos o apoio na minha Comissão de Meio Ambiente. Fui Relator também,
designado pelo Senador Maranhão, na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa; o Senador Douglas o
foi em outra Comissão e o Senador Telmário Mota, em outra.
O Presidente Renan, a Mesa Diretora, estabeleceu a matéria como prioridade; os Líderes da Casa, também.
O Líder Eunício e o Líder Humberto Costa a pautaram, e nós fizemos 23 modificações na lei – modificações não
para diminuir a importância da Câmara dos Deputados, mas feitas com um propósito. Usando a prerrogativa do Senado Federal, que compõe o Parlamento brasileiro, apresentamos modificações, aperfeiçoando essa
matéria, porque o mundo inteiro estava e está de olho em qual será a lei que o Brasil vai fazer sobre acesso à
biodiversidade, em qual será a lei que o País que tem a maior biodiversidade do Planeta vai apresentar ao mundo. Muitos países vão se inspirar nessa lei que a Câmara votou ontem e que nós trabalhamos nela com muita
dedicação, como uma homenagem à ideia e à memória de Chico Mendes.
Parabenizo o relator na Câmara e agradeço pela aprovação de alguns pontos, que, não tenho dúvida, são
importantes. Ele acatou, por exemplo, as Emendas nºs 2 e 3, uma sugestão que apresentamos e que, depois,
virou uma modificação importante na lei, porque quando veio da Câmara...
Vejam só: hoje, se qualquer cientista de qualquer universidade, seja da Fiocruz, da Embrapa ou de qualquer instituição importante, for fazer pesquisa na Amazônia, ele não consegue fazer. Se ele quiser conhecer
a nossa biodiversidade, ele não consegue, ele será chamado de biopirata. Mas o Projeto de Lei já saiu direto
para um estágio extremo: uma empresa privada de qualquer lugar do mundo pode vir se instalar na Amazônia, fazer sua pesquisa, transformar nossa riqueza em um produto e ganhar milhões, à revelia das empresas e
da comunidade científica.
Fiz uma alteração: uma empresa internacional, uma pessoa jurídica do exterior que queira nos ajudar a
conhecer mais a Amazônia, que queira nos ajudar a desenvolver produto na nossa biodiversidade – que não
é só a Amazônia, são todos os biomas –, ela pode, sim, e deve vir, mas associando-se a uma empresa nacional.
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Outra emenda: nós trabalhamos o final do conceito de agricultor tradicional. Ao final desse conceito,
acrescentou-se a expressão “incluindo o agricultor familiar”, que também é um conceito de lei em nosso País
muito importante e que atendeu o movimento dos trabalhadores da agricultura familiar.
Outra alteração que fizemos foi no art. 17, § 9º: “A União estabelecerá por decreto a lista de classificação
da repartição de benefícios”. E o que é isso? O Governo mandou para a Câmara dos Deputados uma proposta...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... de acesso à biodiversidade em que o Governo
não chegou a um consenso. Seis Ministérios não se entendiam. Mas que substâncias vão pagar benefícios para
a comunidade ou para o meio ambiente quando forem transformadas em produtos? E nós fizemos a alteração.
Em vez de discutir se teria uma lista negativa dos produtos que pagam e dos que não pagam, nós falamos que o Governo vai estabelecer por decreto. Como é que nós podemos saber o que vai pagar ou não pagar se nós não conhecemos nossa biodiversidade? Então, foi da maior importância essa solução e foi mantida
pela Câmara, e eu agradeço.
Outra, a Emenda 15, que o ato do Poder Executivo disciplinará a forma de repartição de benefícios na
modalidade não monetária. Tem uma modalidade em que a natureza é que tem que ganhar, e isso também
foi mantido.
Já estou concluindo, Sr. Presidente.
E outra: estão incluídos, aqui, o conceito de atividades agrícolas isentas, também, da repartição de benefício e a exploração econômica de material reprodutivo de espécies utilizadas para fins não alimentares, como
a cana-de-açúcar utilizada para fins energéticos e a celulose utilizada para a produção de papel.
Então, esse foi um aperfeiçoamento importante.
O último ponto que foi votado, recepcionado pela Câmara, foi o que trata de algo que é só um ajuste,
de que a implantação dos tratados internacionais sobre patrimônio genético ou conhecimento tradicional
associado é quando aprovados pelo Congresso Nacional e promulgados, e não fazendo referência só aos de
que o Brasil é signatário.
Eu concluo, então, Sr. Presidente, dizendo que algumas modificações...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... aperfeiçoamentos importantes que havíamos
feito não foram recepcionados.
Devo dizer que, como é uma lei que vai ser regulamentada e como é o primeiro passo que o Brasil dá
para se tornar um exemplo de país de bioeconomia, de uma economia do século XXI, sustentável, uma economia que possa passar para os brasileiros, para quem vive na Amazônia... Há 25 milhões de pessoas vivendo
na Amazônia, uma parte delas passando necessidade, morando na região mais rica do Planeta. Isso não tem
sentido! Quer dizer, pessoas que moram no meio de riquezas, passando necessidade.
Com essa lei, estão criadas as condições para os Estados, para muitas comunidades desenvolverem atividades econômicas verdadeiramente sustentáveis, e quanto mais desenvolvermos atividades sustentáveis usando a floresta e os recursos naturais certamente estaremos mais preocupados para que ela não seja destruída.
Então, eu estou satisfeito...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... cumpri meu papel, acho que a lei que se votou
ontem, na Câmara, é muito melhor do que a que chegou aqui no Senado pela primeira vez, mas acho que o
Brasil ainda tem muito a fazer nesse tema e espero que o Governo da Presidenta Dilma, que a Ministra Izabella
Teixeira e outros Ministros possam nos ajudar a seguir lutando junto com o movimento socioambiental para
que o Brasil tenha a melhor legislação de acesso à biodiversidade, a melhor legislação de acesso ao patrimônio
tradicional das populações e à repartição de benefícios.
Digo a todos os seringueiros e habitantes da Amazônia – indígenas e não indígenas – que nós fizemos
aqui uma boa luta...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... tivemos grandes avanços, mas agora vamos ter
que fazer uso da lei, conforme ela foi aprovada, ontem, na Câmara dos Deputados.
Muito obrigado, Presidente.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Pela ordem, Presidente. Eu gostaria que V. Exª me
inscrevesse para a última comunicação inadiável no dia de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB – TO) –Já está inscrita, Senadora Ana Amélia.
Quero parabenizá-lo, Senador Jorge Viana. Eu pude acompanhar de perto o trabalho de V. Exª como
Relator, tanto na Comissão de Meio Ambiente como também na Comissão de Constituição e Justiça, a nossa
CCJ. Esse projeto de tamanha importância para o nosso País – conforme V. Exª bem colocou – não poderia ter
estado em mãos tão boas como as de V. Exª, que tem como formação Engenharia Florestal. Então, para nós, foi
um presente enorme. Com essas pequenas modificações ocorridas na Câmara – como V. Exª coloca também
–, que foram de bom alvitre e vieram somar, nós agora podemos dizer que temos uma lei de biodiversidade
à altura do nosso País. Parabéns.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB – TO) – Pela ordem.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB – MS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Apenas, Presidente Ataídes, para dizer que estamos protocolando junto à Mesa um requerimento de nossa autoria e de
autoria do Senador Waldemir Moka, solicitando informações ao nosso querido colega Ministro de Minas e
Energia, Eduardo Braga, para que, ouvindo o Presidente da Petrobras – que esteve, hoje, na CAE, apresentando
esclarecimentos a respeito do demonstrativo contábil da Petrobras –, preste informações, nos termos regimentais e no prazo regimental de 30 dias, sobre a previsão de retomada de todas as obras da Petrobras atualmente
paralisadas no Brasil, em especial uma no Município em que nasci e administrei por duas vezes, o Município de
Três Lagoas, que é a Unidade de Fertilizantes Nitrogenados, esta que seria – ou que será, porque sou otimista
– a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados da América Latina, tendo como quesitos alguns itens: Todas as
obras atualmente paralisadas serão retomadas? Se não, quais serão e quais os critérios para essa seleção? Já
está estabelecido um cronograma para a retomada dos contratos? Quais as fontes dos recursos necessários
para a retomada das obras: próprios da Petrobras, empréstimos junto a organismos financiadores nacionais e/
ou internacionais, captação por meio de lançamento de títulos? Para a retomada da execução das obras que se
encontram paralisadas, serão estabelecidas novas parcerias? Durante o período de paralisação, a Petrobras realizou estudos técnicos e orçamentários no sentido de que os prazos de retomada das obras sejam minimizados?
Por fim, Sr. Presidente, no caso específico da UFN-3, Unidade Fertilizantes Nitrogenados, que, por ocasião
do rompimento do contrato então vigente, encontrava-se já com 82% das obras concluídas e com previsão
inicial de entrada em funcionamento em outubro de 2014 – dados oficiais fornecidos pela Petrobras –, se já
existe uma nova previsão para a conclusão da obra, considerando a sua importância para o mercado nacional
de fertilizantes, para o agronegócio brasileiro e para toda a economia do País.
Não vou ler a justificativa, Sr. Presidente, apenas para dizer que, no dia 30 de março passado, eu e o Senador Moka estivemos na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, onde fomos recebidos pelos diretores, que
disseram que estavam aguardando o balanço auditado da Petrobras. O balanço foi realizado sem restrições,
o que é um certo alívio para nós brasileiros, mas sabemos que, apesar das dificuldades da Petrobras, o Brasil
depende de uma Petrobras forte para caminhar rumo ao desenvolvimento.
Lembrando, palavras hoje ditas pelo Presidente da Petrobras, que a Petrobras é responsável por 13% do
PIB do Brasil, daí a importância do requerimento, eu espero que ele seja aprovado por esta Casa.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB – TO) – Senadora Simone, a Mesa aguarda, portanto, a
formalização do requerimento de V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srªs e Srs. ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores, a Senadora Simone Tebet, grande Deputada que foi, Prefeita, Vice-Governadora
e agora Senadora da República, sucedendo, portanto, o inesquecível Senador Ramez Tebet neste Congresso
Nacional, no Senado Federal, abordou um tema importante sobre o qual vou falar também, de infraestrutura
e agenda positiva. Porque chega, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de vivenciarmos uma agenda negativa.
Há muitos dias ou meses que venho falando às autoridades do Governo Federal, aos Líderes do Congresso
Nacional, que devemos abandonar a agenda negativa que estamos vivendo e trabalharmos uma agenda positiva. E é sobre esse tema que eu venho falar nesta tarde, Sr. Presidente, aqui da tribuna do Senado Federal.
No dia 1º de janeiro de 1915, Cândido Mariano da Silva Rondon inaugurou os 1.500 quilômetros do telégrafo que ligou Cuiabá, capital do Mato Grosso, ainda quando os dois Mato Grosso estavam juntos, a Santo
Antônio do Madeira, no Estado de Rondônia hoje, antigo Território Federal do Guaporé, que deve a esse homem o seu nome e a essa obra fundamental de infraestrutura o embrião de sua existência.
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Em Rondônia, nós vivemos cada dia em função da infraestrutura ou da falta dela. Eu, que já fui Vereador,
Prefeito por dois mandatos, Governador do Estado, Diretor Geral do DER, sei o quanto isso significa na vida das
pessoas. Estamos longe, localizados no extremo oeste do Brasil. Nossa economia, apesar disso, é superavitária. Crescemos sempre acima da média nacional, exportamos mais do que importamos. Vendemos carne, soja,
madeira, estanho, nióbio, café e tantos outros produtos para lugares tão distantes quanto Hong Kong, Egito,
Holanda, Rússia, China, Índia, Paquistão e tantos outros países.
Um brasileiro que more no Rio de Janeiro, em São Paulo ou até mesmo em Brasília não sentirá da forma
como nós sentimos a importância desses meios de ligação, dessas vias que nos conectam ao restante do Brasil.
Sem rodovias, hidrovias, ferrovias e aerovias adequadas, nossa existência autônoma como Estado seria inviável.
É por isso, Sr. Presidente, que recebemos com bastante entusiasmo a informação de que o Governo
Federal está trabalhando em um novo pacote de concessões na área de infraestrutura. O Governo diz que
anunciará, dentro de dez dias, uma série de novas concessões em áreas fundamentais de modais de transporte
a energia elétrica.
Segundo noticiou recentemente o Jornal O Globo, a Presidenta Dilma Rousseff teria dito que, nessa nova
rodada de concessões, não quer planos, quer projetos, e projetos com execução. Planos e projetos só são importantes se saírem do papel, se forem executados.
O setor de infraestrutura brasileiro vive uma crise. Enquanto investimos cerca de R$15 bilhões por ano
no setor, temos um déficit que gira em torno de R$400 a R$600 bilhões. Apesar dos importantes investimentos
feitos pelo PAC -Programa de Aceleração do Crescimento que elevaram os aportes do Ministério dos Transportes
de R$1 bilhão, em 2003, para mais de R$20 bilhões nos últimos anos, o dinheiro investido ainda é insuficiente.
Sempre falo, Sr. Presidente, que gosto de fazer justiça. A grande arrancada nesses programas de infraestrutura, Senadora Simone Tebet e Senadora Ana Amélia, que estão aqui no plenário, começou no Governo
Fernando Henrique Cardoso. Os governos militares fizeram alguma coisa, mas muito pouco, algumas poucas
grandes obras, mas, no conjunto, no geral, muito pouco. Então começou com o Governo Fernando Henrique,
com o “Avança Brasil”. Eu era Governador nessa época e lembro que o Presidente Fernando Henrique esteve
no meu Estado, inauguramos juntos a primeira usina hidrelétrica do Estado, a Usina de Samuel, de 220MW, e o
Porto Graneleiro de Porto Velho, que talvez tenha sido uma das primeiras parcerias público-privadas, porque
investi dinheiro do Estado, o Governo Federal investiu também um pouco de dinheiro e a iniciativa privada, o
Blairo Maggi, o Sr. André Maggi, seu pai, o Grupo Maggi investiu também outra parte na área de financiamentos com instituições privadas. Ali começou uma das parcerias que deram certo, a iniciativa privada investindo
juntamente com o governo estadual e federal no Porto Graneleiro, que agora já se multiplicou. Já são três ou
quatro grandes grupos exportando soja pela hidrovia do Madeira, pelo Porto de Porto Velho.
No ritmo atual, só conseguiremos cobrir esse déficit em infraestrutura daqui a cerca de 30 anos, ou seja,
só daqui a 30 anos teremos o que está fazendo falta hoje, muita falta. Isso não quer dizer que não tenhamos
avançado no governo Lula, no Governo Dilma, com o PAC 1, com o PAC 2, com vários projetos de infraestrutura,
mas é muito difícil você conseguir o que não foi feito em décadas, em séculos até no nosso País.
Perdemos competitividade no comércio internacional. A China investe, anualmente, mais de 10% de seu
PIB em infraestrutura; a Índia, 8%; a Rússia, 7%. Nossa posição no ranking de investimento – infelizmente tenho
que dizer, Sr. Presidente – é vergonhosa. Isso não quer dizer que foram os últimos governos. Nosso investimento em infraestrutura é da ordem de apenas 0,42%. Olhem só, a Índia, 8%; a Rússia, 7%; e a nossa, 0,42% do PIB.
Assim, não há mais dúvidas de que essa situação precisa, com urgência, ser alterada para atender às necessidades do País. O novo pacote de concessões anunciado pelo Governo só pode ser recebido com alento,
com muita expectativa. Ao contrário das rodadas anteriores de concessão, em que foram prometidos bilhões
de reais em investimentos, e não se obteve nem uma fração disso, o Governo, desta vez, quer acertar o passo
com os investimentos privados.
Eu acredito muito na iniciativa privada. Não adianta o Brasil ter 600, 700 bilhões investidos em empresas públicas se faltam alguns bilhões para se investir na infraestrutura do País. Não temos dinheiro em caixa
para investir nessas obras. É chegada a hora de a iniciativa privada contribuir com os investimentos e a gestão
adequada nesses projetos.
Neste momento de crise, o Governo Federal precisa saber distinguir os setores em que o dinheiro público
é imprescindível daqueles em que os investimentos privados serão mais úteis ao progresso do País.
O Governo não pode tirar, por exemplo, dinheiro dos programas sociais, dos benefícios dos trabalhadores para colocar em estradas, hidrovias ou aeroportos. Aliás, um modelo bem planejado e bem executado de
concessões vem imprimindo um novo patamar...
(Soa a campainha.)
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O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO) – ... de qualidade aos aeroportos brasileiros e permitindo, por exemplo, que a tarifa de pedágio da Ponte Rio-Niterói baixe de R$5,20 para R$3,70. Olhem só, num
momento de um pouco de inflação, de juros altos, o pedágio baixando. É a iniciativa privada, é a gestão privada atuando.
Um modelo desses pode ser aplicado com vantagens a outros setores da infraestrutura.
Eu tenho viajado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para a terra de Ana Amélia, para o Rio Grande do
Sul. Todos os anos eu vou visitar a minha mãe. Agora no feriado vou de novo. Vou a Capão da Canoa, no Rio
Grande do Sul, perto de Porto Alegre. Desço em Porto Alegre e vou a Capão. E, às vezes, vou de carro daqui.
Nos finais de ano saio de Brasília, vou a São Paulo, à casa do meu sogro. De lá vou a Santa Catarina, à casa dos
meus irmãos, e ao Rio Grande do Sul de carro, e pagando pedágio.
O pedágio da BR-101 Sul, do trecho de Osório a Porto Alegre é uma das melhores rodovias do Brasil.
Das melhores talvez só algumas em São Paulo se comparadas à Free Way, a BR-101 de Osório a Porto Alegre. E
o pedágio é baratinho. Acho que são R$3,00. Eram dois e pouco, três. Não chega a R$5,00 se subiu. Acho que
não subiu. Ali perto de Florianópolis, entre Curitiba e Florianópolis tem outro pedágio. São dois reais e pouco.
Era um e pouco. Hoje deve estar dois reais e poucos centavos o pedágio numa rodovia altamente movimentada, a BR-101 Sul.
Por que esse modelo não pode ser empreendido em outros setores da economia e também, é claro, em
mais rodovias duplicadas? Acho que o Brasil só tem 5 ou 6 mil quilômetros de rodovias duplicadas numa malha de quase 70 mil quilômetros. Isso também é uma vergonha!
Eu já fiz desafios ao Governo Federal para duplicar, triplicar a malha de autoestradas, de rodovias duplicadas e com pedágio. Por que não? Com pedágio de R$3,00, de R$5,00, que a população vai pagar satisfeita.
Além dos aspectos que interessam ao Governo e à iniciativa privada, além da ânsia do setor industrial,
da agricultura e da pecuária, que aguardam melhorias nos modais de transporte e na matriz energética brasileira, além disso tudo há milhões de trabalhadores ainda mais interessados e ansiosos, Sr. Presidente. Esses
trabalhadores, esses brasileiros que estão com seus empregos ameaçados pela crise econômica, pela crise da
construção civil, pela crise da indústria, esses homens e mulheres verão com alívio o surgimento de milhares
de postos de trabalho.
Sobre esse assunto, abro um parêntese para mencionar que, felizmente, no mês de março – olhe só que
notícia boa, uma notícia positiva –, houve a abertura de 19.282 vagas de emprego formal, quase 20 mil vagas
de emprego formal no mês de março, ou seja, o País voltou a contratar, notícia que é muito bem recebida por
toda a população.
É isto que eu sempre falo, Sr. Presidente, agenda positiva. Vamos largar a agenda negativa. Vamos construir
uma agenda positiva neste País.
(Soa a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Estou concluindo, Sr. Presidente.
Essas novas concessões, sendo bem planejadas e bem executadas, fazem antever um cenário em que
ganha o Governo, ganha a iniciativa privada e ganha o povo brasileiro. Portanto, não tenho dúvidas de que nesse sentido o Governo Federal não medirá esforços para a sua concretização. E eu torço por isso, Sr. Presidente.
Encerro dizendo que torço muito por isso e tenho certeza de que não só eu, o povo brasileiro. O Congresso Nacional, o Governo e o povo brasileiro torcem para que a agenda negativa acabe, para que se comecem
agendas, não uma só, várias agendas positivas para voltarmos ao crescimento do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB – TO) – Cumprimento V. Exª pelo seu belo
pronunciamento, Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Obrigado pelos aplausos. É raro isso aqui no Senado.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB – TO) – Aproveito também este momento para
cumprimentar os alunos do ensino fundamental da Escola Madre Teresa, de Taguatinga, que estão aqui conosco.
Sejam bem-vindos. (Palmas.)
Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia para uma comunicação inadiável.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Caro Presidente desta sessão, Senador Ataídes, eu queria saudar a presença do nosso Ministro Néri
Geller, do Mato Grosso, e dizer que é sempre uma alegria tê-lo conosco, caro Ministro, o senhor que trabalhou
tanto em defesa da agricultura brasileira. É um gaúcho como eu, mas bandeou-se para o Mato Grosso e, como
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tantos outros mato-grossenses... Blairo Maggi se gaba de ter nascido, mas diz que nasceu no Paraná. Então já
não sei bem, mas somos todos brasileiros.
Cumprimento o Senador Valdir Raupp pela defesa. Eu ia até lhe fazer um aparte sobre a questão das parcerias público-privadas e dessa divisão e compartilhamento com quem tem poder, tecnologia e capital para
fazer as obras inadiáveis, Senador. O senhor tem razão. Eu andei na sua Rondônia, na 364. Há necessidade urgente de duplicar aquela rodovia, que é fundamental para o escoamento da produção.
Dali dá para sair direto para o mar, para mandar os produtos daquela região para outros locais – o que
vem do Mato Grosso passa por ali também. Então, eu ia fazer um aparte a V. Exª, mas agora o cumprimento e
só lamento que não tenha sido privilegiada como V. Exª com aplauso no final do discurso, porque as galerias
agora já estão vazias.
Mas eu queria dizer, meu caro Senador Ataídes, que já existe um tema candente que a minha querida
Senadora Simone Tebet está liderando. Há uma grande movimentação em duas direções: uma, violência contra
a mulher; e a outra, a questão da maior participação das mulheres na política brasileira. Então, estamos juntas
nessa caminhada, que não é fácil, mas não vamos perder nunca a coragem de levar adiante essa demanda.
Está chegando hoje ao Senado Federal o projeto de regulamentação da terceirização da mão de obra
no País, que foi aprovado na Câmara com o número 4.330, de 2004. Chegou hoje, aqui ao Senado e precisa ser
aprovado sem perder de vista, repito com ênfase – sem perder de vista! –, jamais a garantia dos direitos dos
trabalhadores e a criação de novas vagas no mercado de trabalho. Deve ser, portanto, este marco legal muito
equilibrado e vantajoso ao conjunto do sistema público e privado, sem disputas políticas ou vaidades pessoais, pois tão importante quanto garantir os direitos adquiridos dos trabalhadores, que são clausulas pétreas, e
o combate ao desemprego é a reativação sustentável da economia e o combate à crise, com a atração de mais
investimentos e o pleno desenvolvimento da economia ajudando na geração de empregos.
Como disse o ex-Diretor da Organização Mundial do Comércio, Pascal Lamy, que concedeu entrevista à
revista IstoÉ, nesta semana, abre aspas:
No final das contas, o que interessa na economia [Senadora Simone] é saber quantas pessoas estão
empregadas e a qualidade desses empregos. [Isso é importante na economia e também, claro, do
ponto de vista social. Continua a frase do Pascal Lamy.] Com crescimento lento da economia, é impossível sustentar uma estrutura social do tamanho do Brasil. [Fecha aspas.]
E o Senador Ataídes, que também é um empreendedor, um empresário – prefiro a palavra empreendedor, porque a palavra tem um sentido mais holístico –, sabe bem o que disse Pascal Lamy a respeito da relevância do emprego.
Por isso, a lista de situações negativas da nossa economia é enorme: o câmbio está depreciado, a inflação está alta e há desarranjos nas finanças públicas. O câmbio está sofrendo, eu penso, um ataque um pouco
especulativo – sobe, desce, não há estabilidade. Claro que dólar valorizado é bom para Estados exportadores,
como o meu, para o Brasil, que exporta, para o aço brasileiro, para o minério de ferro, para as commodities agrícolas. Isso é ótimo para exportar, e nós temos que agregar mais valor a essa exportação.
Então, o Brasil não está melhorando a competitividade, e as nossas exportações estão menos diversificadas do que deveriam estar. É menos mau que a nossa Embraer tenha valor agregadíssimo e nos orgulha
muito, e só não exporta mais, porque é preciso um pouco mais de ativismo comercial da nossa diplomacia, da
Presidente da República, no sentido de ir mais para fora do Brasil, para vender esses produtos de que o mundo
está sedento: estive na Ásia recentemente; o Vietnã está querendo comprar aviões da Embraer; a Tailândia tem
um grande mercado; vários países. Mas nós estamos de costas para esse grande bloco dos chamados Tigres
Asiáticos, que está crescendo a 6%, 7% ao ano.
É importante lembrar também que, em março, a taxa de desemprego no País subiu e os salários tiveram
redução, conforme apontam os números divulgados pelo IBGE. A desocupação aumentou para 6,2% no terceiro
mês do ano. O índice é o mesmo registrado em março de 2012 e o maior desde maio de 2011, quando chegou
a 6,4%.
É importante lembrar que o rendimento médio dos trabalhadores chegou a R$2.134,60 – menos 2,8%
do valor de fevereiro, que foi de R$2.196,76. Essa queda é a maior, desde janeiro de 2003, quando o indicador
recuou 4,3%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a retração foi de 3%, a maior desde
fevereiro de 2004.
Como se não bastassem esses números, Senador Ataídes, que são preocupantes, o Governo está dando
provas de um descontrole das contas públicas, ao estudar a possibilidade de usar recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para socorrer o BNDES. Essa operação, que está em análise pelo Ministério
da Fazenda, deve envolver R$10 bilhões.
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E o dinheiro do trabalhador brasileiro não pode, em hipótese alguma, servir a empréstimos concedidos
sem transparência. Somos favoráveis, sim, a usar esse dinheiro, mas, do jeito que está, de maneira alguma.
Não há transparência nesses empréstimos. Por isso é que nós estamos, dentro desse bojo. E o projeto
da terceirização é uma oportunidade que tem o Senado Federal para examinar essa matéria, com a relevância
que ela tem, do ponto de vista social, assegurando os direitos dos trabalhadores, mas também, dando a segurança para aqueles 15 milhões de terceirizados hoje, para que possam ter a tranquilidade de que não estão
na informalidade.
Faço dois registros mais hoje, Senador Ataídes, que está presidindo essa sessão. Nós estamos vivendo,
no âmbito do Mercosul, na relação com a Argentina, um problema gravíssimo que é a burocracia emperrando
de novo e dificultando o trânsito entre as pessoas, entre os brasileiros gaúchos, que atravessam a fronteira, seja
em Paso de los Libres, na fronteira com Uruguaiana, seja em São Tomé, do lado de São Borja. E o que está acontecendo ali? Acontece que há uma carteira que comprova a residência da fronteira, agilizando: eu, brasileira,
recebo uma carteira, que me concede o Governo argentino, para eu chegar lá sem problemas e sem passar pela
aduana, com facilitação – é dessa forma que se entende integração regional, integração dentro do Mercosul.
Só que a Argentina não está concedendo os documentos de inscrição dessa carteira de identidade de
fronteira. Já passou o tempo de concessão de 60 dias. Então, há só apenas uma prova, um documento que pediu.
Mas, na Argentina, o Governo não está aceitando esse documento, porque a responsabilidade da concessão do documento é do Governo argentino, e não está aceitando isso com prova. Então, está colocando
todas as dificuldades possíveis para um cidadão brasileiro entrar na Argentina, seja por Paso de los Libres, seja
ali por São Tomé, que faz fronteira com o Municípios de São Borja.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Trago esse tema, porque já solicitei ao Itamaraty,
caro Senador, providências, pois não podemos aceitar mais uma desatenção do Governo argentino num caso
tão simples que é a relação entre vizinhos na fronteira, de cruzar ali. Seja para ir numa escola, seja para ir num
atendimento médico, seja para comprar alimentos ou para comprar outro produto. Então, nós temos que azeitar.
Por fim – bem rápido Senador, bem rápido! –, recebi hoje uma correspondência que foi distribuída ao
Ministério da Saúde, ao Ministério Público Federal, aos Ministérios Públicos Estaduais, à Anvisa, ao Senado Federal, aos Líderes dos partidos políticos, à Associação Médica Brasileira e ao Conselho Federal de Medicina.
Essa correspondência é assinada pelo Dr. Marcelo Matos Cascudo, que é o Presidente da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Cardiovascular, com sede em São Paulo. E o que diz ele:
A Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SBCCV), representando os cirurgiões cardiovasculares do Brasil, reunida de forma extraordinária em sua sede em São Paulo, analisou a preocupante
situação da assistência cirúrgica aos pacientes portadores de doenças cardiovasculares. Constatou-se um grave e iminente risco de colapso no atendimento cirúrgico, em especial às crianças cardiopatas, com diminuição progressiva e acentuada no número de cirurgias cardiovasculares realizadas
nos últimos cinco anos, além da não incorporação de novas tecnologias. E, por esse motivo, resolve-se alertar todas as autoridades para que se estabeleça uma interlocução imediata de discussão
e equacionamento dos problemas existentes, preservando-se o legítimo direito da população de
acesso universal à saúde.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) –
Considerando-se que, no ano de 2014, computando procedimentos SUS, Particulares e Convênios,
chegou-se a um número total de 92.106 cirurgias cardiovasculares realizadas, enquanto que em 2010
eram realizadas 102.300 cirurgias cardiovasculares, ou seja, houve um decréscimo em torno de 10
mil cirurgias com fechamentos de Hospitais e Serviços de Alta Complexidade.
Todo o sistema de atendimento em cirurgia cardiovascular, compreendendo hospitais, profissionais
de saúde e indústria de equipamentos biomédicos, passa por dificuldades que podem se tornar insuperáveis se não tiverem a ação devida dos órgãos competentes, desmontando o Sistema Público
de Alta Complexidade, particularmente a cirurgia cardiovascular, com danos irreparáveis ao equilíbrio da sociedade.
(Soa a campainha.)
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) –
Há que se ressaltar a importância da manutenção do bom funcionamento dessa especialidade, uma
vez que as doenças cardiovasculares são responsáveis por 32% das mortes no País. [Estou terminando, Senador Ataídes.]
Decidimos tornar pública nossa preocupação e iniciar contatos com todas as autoridades constituídas para partilhar os problemas e equacionar soluções.
A Diretoria da SBCCV encontra-se à disposição para os devidos esclarecimentos e orientações indispensáveis ao equacionamento deste grave problema que aflige a população brasileira.
Essa crise na área da cirurgia cardiovascular é muito grave, porque esta é a área que mais mata homens
e mulheres em nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Precisamos que as autoridades da área da saúde prestem atenção, sob pena de causar um grave prejuízo à população brasileira.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB – TO) – Senadora Ana Amélia, é sempre uma
honra enorme ouvir o seu pronunciamento, que é sempre muito rico em informações.
A respeito da terceirização, como eu gostaria que tivesse vindo da nossa Câmara Federal uma reforma
política, ampla, trabalhista, que atendesse às necessidades, tanto do empregador como do empregado. V. Exª
falou de tantos temas importantes sobre essa transferência de numerário do FGTS para o BNDES. Já foram bilhões, não tenho esse número, mas já foram bilhões, e, agora, mais bilhões, e temos o dever, como Senadores
da República, realmente de ver.
Mas ratifico, é sempre um prazer enorme poder assistir ao seu pronunciamento. Muito obrigado, Senadora.
Concedo a palavra ao Senador Davi Alcolumbre, em permuta feita com a Senadora Marta Suplicy.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Ataídes, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, subo à tribuna do Senado Federal, nesta tarde
do dia 28 de abril, para relatar uma viagem que fizemos, numa comitiva de lideranças políticas do Estado do
Amapá, na última sexta-feira, ao Município de Porto Grande, região centro-oeste do Estado do Amapá, que
tem a interligação direta ainda com a BR-156.
Tive a felicidade de receber o convite do Senador Randolfe Rodrigues e tivemos a companhia, também,
do Vereador de Macapá, Vereador Lucas Barreto, que nos acompanhou nessa audiência pública feita no plenário da Câmara Municipal do Município de Porto Grande. E lá estiveram presentes lideranças políticas locais,
lideranças comunitárias dos Municípios de Porto Grande, de Pedra Branca do Amapari e de Serra do Navio. E
estiveram presentes, na audiência, também, além do Prefeito Tonho, do Município de Porto Grande, o Prefeito
de Serra do Navio, Zé Maria, e, representando o Prefeito Gemaque, do Município de Pedra Branca do Amapari,
os Vereadores do Município de Pedra Branca do Amapari e lideranças locais de todos os Municípios.
Na audiência pública, é lógico, foram tratados vários assuntos de interesse da região centro-oeste do Estado do Amapá. Mas o cerne da discussão da audiência pública no Município de Porto Grande se deu em torno
da pavimentação da antiga Perimetral Norte, atualmente rodovia federal, BR-210. Na presença de lideranças
políticas, como falei ainda há pouco, além de outros temas abordados pelos moradores, pela sociedade, pelas
lideranças que participaram desse evento, tratamos principalmente, Srª Presidente, Srs. Senadores, da questão
da BR-210, que é uma rodovia federal importante para o desenvolvimento do Estado do Amapá.
Salientando a importância desse encontro, quero esclarecer a contabilidade do Estado do Amapá no
que diz respeito aos investimentos da iniciativa privada naquela região, haja vista que aquela região é uma
das mais ricas do País e também uma das mais ricas do Amapá, Estado que represento nesta Casa, no setor
mineral do nosso Estado.
Para se ter uma ideia, de todo o bolo orçamentário de tributos de que o Amapá dispõe para os investimentos no Estado, quase 70%, 72%, 73% desses recursos são oriundos das transferências voluntárias do FPE
e do FPM, feitas pelo Governo Federal ao Estado e aos Municípios. Desses outros 30% de recursos de que o
Estado dispõe para investimento, algo em torno de 18% a 20% são gerados nessa região do Estado do Amapá
com arrecadação de impostos, que se revertem para o orçamento, o bolo do Governo do Estado do Amapá.
Venho a esta tribuna pedir ao Ministério dos Transportes – estamos encaminhando à Bancada do Amapá – uma audiência, talvez aproveitando a oportunidade da marcha dos prefeitos no próximo dia 25 de maio;
uma audiência conjunta da Bancada no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, com a participação dos
prefeitos, especialmente desses Municípios, com as lideranças locais e também com os vereadores, para que
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possamos – indo ao encontro do Ministro dos Transportes, Ministro Carlos Rodrigues – pedir que o Governo
Federal, que a União possa, definitivamente, dar uma solução para os problemas da nossa Perimetral Norte.
Trata-se de uma rodovia, como eu disse, importante para o desenvolvimento do Amapá, importante para
a região centro-oeste do Estado do Amapá, importante para o desenvolvimento, ainda que da iniciativa privada,
mas para as comunidades que ali precisam dessa rodovia federal. Que possa o Governo Federal, rapidamente,
dar uma resposta para que possamos ter esse problema resolvido de uma vez por todas.
Esse é um problema que se arrasta há muitos anos. Essa é uma rodovia federal para a qual já, por várias
vezes, ainda como Deputado Federal, nós fizemos uma inserção junto ao Ministério dos Transportes, junto ao
DNIT, para que pudéssemos ter essa rodovia, de forma definitiva, concluída, para atender também os agricultores, haja vista que esse polo da região centro-oeste do Estado do Amapá é um polo, também, de produção
agrícola, especialmente da agricultura familiar, da produção agrícola de pequena escala, que precisa e que não
tem condições hoje de deslocar-se desses Municípios para a cidade de Macapá para vender a sua produção,
por conta de que hoje, em uma rodovia de 104km, de Serra do Navio a Porto Grande, onde já existe o asfalto,
um carro, um veículo de pequeno porte, um veículo comum está tirando, agora, neste período, algo em torno
de quatro horas e meia, cinco horas para se deslocar 100km nessa rodovia, a Perimetral Norte, BR-210.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – V. Exª concede-me um aparte?
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM – AP) – Com certeza, Senador Randolfe Rodrigues, com
muito prazer.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Senador Davi, quero cumprimentar V. Exª. Estivemos juntos nessa visita, na última sexta-feira, em Porto Grande, e o que nós vimos lá é que
a questão da BR-210, a Perimetral Norte, é uma necessidade inadiável daquela região. A região centro-oeste
do Amapá é uma das regiões mais ricas – se não for a mais rica – em recursos minerais e uma das mais ricas em
potencial turístico, e nós estamos prestes a ver uma situação de inacessibilidade, principalmente aos Municípios
de Porto Grande e Pedra Branca. Nós estivemos no Município de Porto Grande e presenciamos que, na área em
frente ao Município de Porto Grande, onde conflui a BR-210 e a BR-156, ali já está praticamente intrafegável.
As informações são dramáticas, de quase três horas do trecho entre Porto Grande, Pedra Branca do Amapari e
Serra do Navio. É importante destacar, Senador Davi, que o Brasil – o Amapá em especial – constituiu, no entorno do Município de Porto Grande e dos Municípios de Serra do Navio e Pedra Branca, o maior parque florestal
do Planeta. E uma das medidas compensatórias seria a pavimentação dessa BR, que teria resultados turísticos,
que teria resultados para a rica mineração dessa região e teria resultados não só para a comunidade, mas também para as próprias atividades econômicas da região. E o que nós percebemos é que essa contrapartida, há
mais de 12 anos da criação do Parque Nacional das Montanhas de Tumucumaque, ainda não se concretizou. E
há uma situação concreta hoje de inacessibilidade. A outra questão que pudemos presenciar, sobre a qual nós
já tínhamos feito um pronunciamento aqui, Senador Davi, é o abandono da empresa Zamin em relação aos
agricultores, às margens da Perimetral Norte, e em especial em relação aos trabalhadores e fornecedores que
convivem, que dependem dessa empresa mineradora em Serra do Navio e Pedra Branca. Nós já tínhamos denunciado aqui o crime que essa empresa cometeu. E nós, inclusive, encaminhamos um ofício ao Governador
do Estado, pedindo que o Governador tomasse uma providência em relação à concessão da Estrada de Ferro
do Amapá para a Zamin.
(Soa a campainha.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Eu estou convencido de que é
urgente resolver essa questão e que o Estado já está perdendo a oportunidade. O Estado, que é o concessionário da ferrovia, da Estrada de Ferro do Amapá, não pode ficar sem tomar providências, enquanto essa empresa fica especulando com o preço do minério internacional, e agricultores ficam à mercê do funcionamento
da Estrada de Ferro do Amapá. Essa providência por parte do Estado do Amapá, do Governo do Estado já está,
com certeza, passando da hora. Quero cumprimentar V. Exª. Com certeza mobilizaremos aqui uma frente pela
pavimentação da ferrovia, e eu espero que o Governo do Estado tome providências em relação à concessão
da Estrada de Ferro do Amapá.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM – AP) – Agradeço, Senador Randolfe, as palavras de V. Exª.
Quero também informar que o Senador João Capiberibe, que tinha um compromisso...
(Interrupção do som.)
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM – AP) – ... na cidade de Macapá, foi (Fora do microfone.)
representado na nossa audiência pública pela Vice-Prefeita do Município de Porto Grande, a Vice-Prefeita Leide.
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Então, Senador João Alberto Capiberibe, eu também concedo a V. Exª um aparte para que possa falar
sobre o tema.
O Sr. João Capiberibe (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Muito obrigado, Senador Davi. Cumprimento V. Exª pelo trabalho e pelo pronunciamento, assim como o Senador Randolfe. De fato, minha intenção era estar junto na audiência pública, até porque a Perimetral Norte – aqui vou pontuar, rapidamente, Srª
Presidente, alguns fatos históricos de nosso Estado – começou a ser aberta lá nos anos 70, em pleno período
da ditadura civil militar, que causou danos irreversíveis ao povo oiampi. Para se ter uma ideia, eles foram reduzidos a menos de 150 pessoas, de quase mil indígenas. Com a passagem da estrada, eles sofreram um impacto
terrível e quase foram dizimados. Houve família em que restou uma pessoa apenas. E essa estrada está lá... Acho
fundamental que a União, seja por compensação, como declarou o Senador Randolfe, seja pelo compromisso
mínimo com a continuidade de um trabalho começado nos anos 70 – porque foi uma intervenção federal, de
uma estrada que não vai a lugar nenhum até hoje, mas que terminou... Não essa estrada, mas a estrada de ferro, de 180km, terminou atraindo uma população e uma atividade econômica importante, que é a mineração,
e também a agricultura. V. Exª tem inteira razão. Assim como o Senador Randolfe, eu quero me inscrever nessa
frente pela pavimentação asfáltica da Perimetral Norte. Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio/PP – RS) – Senador Davi, eu só queria dizer que o senhor
está sendo ouvido aqui por um grupo de alunos do ensino médio do Colégio Madre Teresa, de Taguatinga,
aqui no Distrito Federal.
Quem está na tribuna é o Senador Davi Alcolumbre, que é do Estado do Amapá, e os Senadores que o
apartearam são o jovem Senador Randolfe Rodrigues, que é do Amapá também, do PSOL, e o Senador Capiberibe, também do Amapá.
Então, desculpe-me, mas era necessário fazer a saudação aos nossos estudantes que aqui nos estão visitando.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM – AP) – Claro, Presidenta. É com muito orgulho que vemos os nossos estudantes participando ativamente da vida pública e da política de nosso País.
Agradeço o aparte feito pelo Senador Randolfe, agradeço o aparte feito pelo Senador João Capiberibe
e volto ao tema.
Vamos fazer essa frente ampla de mobilização para que possamos cobrar do Governo Federal, especialmente do Ministério dos Transportes, do DNIT, que, agora, no Estado do Amapá, foi desvinculado; foi criada
uma regional do DNIT no Amapá. Antes, o Amapá tinha, na relação com o Ministério dos Transportes, na relação com o DNIT, tinha de submeter ao Estado do Pará. Agora, nós tivemos esse desmembramento, e hoje, lá
no Estado do Amapá, nós temos o escritório do DNIT regional.
A partir desse debate, dessa discussão, desse entendimento, estamos vindo à tribuna, para dizer da importância dessa obra para o Estado do Amapá, da importância dessa obra para os empreendedores do ramo
da mineração, mas também da importância dessa obra para os agricultores, que utilizam essa rodovia, a BR210, para escoar sua produção.
E estamos falando aqui de agricultura familiar; de homens e mulheres que vivem no campo e que precisam no mínimo ter a atenção do Governo central no que diz respeito à conclusão dessa obra importante.
Então, eram essas as considerações. Gostaria de utilizar da tribuna do Senado Federal para falar de um
caso específico do meu Estado, o Amapá, mas que reflete a situação de outros Estados. Conforme o discurso
de V. Exª, ainda há pouco, Srª Presidente, falando da pavimentação de rodovias federais no País, no Amapá não
é diferente. Há necessidade, e é urgente.
No nosso caso, nós tivemos, por exemplo...
(Soa a campainha.)
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM – AP) – ... quase 30% do território do Estado do Amapá...
Quando da criação do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, nós tivemos retirados da área territorial do Estado quase 3,9 milhões de hectares. Quase 30% de seu território o Amapá cedeu para o País e para o
Planeta, como uma reserva, uma área de preservação.
Concordo em que todos nós temos de preservar, mas quero saber o que a República fez pelo cidadão
que vive lá – aquilo que se passa de pai para filho, de filho para neto; aquele que vive de lá, que vive da pesca,
que vive da caça, que vive da produção, que vive da agricultura.
Então, é importante também trazer este tema à discussão: as compensações da criação do Parque. Esse,
com certeza, será um tema que nos trará muito a esta tribuna do Senado, haja vista que, até hoje, muitas das
compensações que foram prometidas para aqueles moradores não foram cumpridas.
Nós estamos aqui justamente para cobrar o cumprimento desses compromissos...
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(Soa a campainha.)
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM – AP) – ... e, para a efetivação desses compromissos
como espinha dorsal desse tema, do cumprimento de compromissos na criação do Parque, vamos cobrar a
pavimentação da Perimetral Norte, a nossa BR-210.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Obrigado a todos os Srs. Senadores que estão aqui presentes.
Durante o discurso do Sr. Davi Alcolumbre, o Sr. Ataídes Oliveira deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Cumprimento o Senador Davi Alcolumbre, porque defende, como Senador do Amapá, uma obra que é fundamental não só para o seu Estado,
mas para toda a região, porque ela não está isolada – isso é fundamental –, e também para uma categoria importante, que é a da agricultura familiar, que está desassistida nesse caso também.
Eu convido para fazer uso da palavra... Antes, pela ordem, o Senador Capiberibe. Mas vai fazer uso da
palavra o Senador Ataídes Oliveira, como orador inscrito, pelo PSDB do Estado de Tocantins.
Pela ordem, Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Solicito a minha inscrição, como Líder do PSB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – V. Exª está inscrito, Senador, e é o próximo orador, pela Liderança, depois do Senador Ataídes Oliveira.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, tenho vindo a esta tribuna sempre discutir, de forma técnica, com números e dados,
diversos temas relevantes para o nosso País: o caso da farsa do desemprego; o erro do Pronatec, o erro na condução e na administração do Fies; a questão da corrupção no País; a reforma política; o aumento dos juros e a
queda da poupança; dentre tantos outros. Mas, hoje, o que me traz aqui é o inconformismo com a hipocrisia
do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
No último dia 14 de abril, em evento da CUT, o Lula disse – aspas: “Nenhum daqueles que criticam a Presidente Dilma chega aos pés dela do ponto de vista de caráter, de honestidade e de competência”. Observem
o que ele disse no dia 14 de abril! No entanto, dez dias depois, ele resolveu se juntar aos críticos da Presidente
Dilma dizendo – aspas: “Ela precisa deixar claro o motivo de ter sido eleita para o segundo mandato” e “Ela não
deve ficar falando de bandeiras de governos passados, como o Bolsa Família, o Luz para Todos e a política de
valorização do salário mínimo”, segundo o Valor Econômico. Vejam só que contradição do ex-Presidente Lula:
dias antes, disse que ninguém – os críticos – chegaria aos pés dela; dez dias depois, ele estava criticando a
Presidente Dilma.
Ex-Presidente Lula, não faça isso com a Presidente Dilma! Você está sendo injusto, ingrato e covarde
com a criatura que você criou. Aliás, esta tem sido, desde sempre, a sua postura: deixar pelo caminho os seus
companheiros caídos. Eu não me esqueço daquela vergonhosa entrevista em que você disse que os mensaleiros José Dirceu e José Genoíno, que sempre estiveram ao seu lado, como unha e carne, não eram gente de
sua confiança e de seu convívio.
Eu só espero e torço para que o Vaccari Neto, o Renato Duque, o Léo Pinheiro e todos os seus companheiros se lembrem disso. Lembrem-se de que, no fim das contas, para tentar se salvar, você vai abandoná-los,
como fez com tantos outros.
Agora, você quer fazer o mesmo com a Presidente Dilma? Mas parece se esquecer de que tudo o que
ela fez de forma errada, destruindo a economia, colocando o País em plena recessão, elevando a taxa de juros,
aumentando impostos e tirando direito de trabalhadores, tudo isso foi por sua culpa, Lula, tão somente por
sua culpa. Evidentemente, a Presidente Dilma é culpada também.
Foi no seu governo que os cofres públicos começaram a ser saqueados de forma sistemática, no intuito
de perpetuar seu grupo no poder. Dos sete Ministros demitidos pela Presidente Dilma por suspeita de irregularidades, cinco ela herdou do seu governo.
O roubo descarado à Petrobras também começou em seu mandato. Eu não me esqueço de que, em
2009, Lula disse que o que interessava a ele era fazer Dilma a Presidente e que ele só queria a Petrobras. A Petrobras, hoje, Lula, é sua. Só peço que fique atento, porque o Juiz – tão competente – Sérgio Moro e esses jovens doutores do Ministério Público Federal, a quem eu admiro tanto, podem, qualquer dia, querer tomar um
cafezinho com você.
Foi no seu governo que começou esta política desastrosa de se gastar mais do que se tem.
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Foi no seu governo que teve início esta tentativa tola de dividir os brasileiros, os nordestinos dos sulistas.
A Presidente Dilma simplesmente está lendo e aplicando sua cartilha, Lula. É como diz o ditado: “Quem
sai aos seus não degenera” – fecha aspas.
Eu entendo, Lula, a sua verdadeira intenção e acredito que os milhões de brasileiros hoje indignados com
o PT também entendem: você sabe que, depois de tantos desastres econômicos, políticos e sociais, a Presidente Dilma não conseguirá ser eleita nem mesmo para síndica de prédio! E aqui eu peço perdão aos milhares de
síndicos de prédio, porque não quero, de forma alguma, menosprezá-los. Pelo contrário, admiro síndicos de
prédios que são honestos.
Sabendo disso, ex-Presidente, você agora quer jogar a sua companheira, a sua criatura no fogo, na toca
dos leões, para tentar sair como mocinho desse filme triste. Nós sabemos disso. Você agora quer descolar sua
imagem da Presidente Dilma para tentar voltar, em 2018, como o salvador da pátria. Mas você não é Sassá
Mutema – não sei se alguém se lembra do Sassá Mutema. Você está mais para Odorico Paraguaçu. Isso, sim!
Dessa vez, ex-Presidente Lula, seu plano não vai funcionar! Você não vai enganar o povo brasileiro! Quem
instalou o poste que não ilumina foi você, Lula, que pegou o Brasil com as dívidas interna e externa, em 2003,
em algo em torno de R$1 trilhão e que hoje estão batendo a casa dos R$5 trilhões. Acabou com a nossa economia! Dessa vez, Presidente, seu plano não vai funcionar – quero repetir.
No fim das contas, nós todos sabemos – e o povo sabe – que a culpa do desastre em que o Brasil se encontra é sua, porque foi você quem inventou a Presidente Dilma. Esse verdadeiro presente de grego foi você
quem deu aos brasileiros, que agora, sabiamente, querem devolvê-lo a você.
Se hoje temos uma Presidente, que é do Partido dos Trabalhadores, que não pode sequer falar em rede
nacional no Dia do Trabalho por medo do panelaço; se hoje temos uma Presidente que evita solenidades públicas por medo de ser vaiada; se hoje temos uma Presidente da República que amarga os índices mais baixos
de popularidade da história; se hoje temos uma Presidente que produz, ao mesmo tempo, inflação...
(Interrupção do som.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB – TO) – ... e estagnação, que deixou os empresários
(Fora do microfone.) desmotivados para produzir e gerar empregos e renda; se hoje temos, enfim, uma Presidente que cometeu o maior estelionato eleitoral da história, que já não consegue atender minimamente aos
anseios e às necessidades da população e que vê seus companheiros pulando do barco que naufraga; tudo
isso se deve a você, ex-Presidente Lula.
A Presidente Dilma e seus desastres em série são culpa sua, Lula, e dessa culpa você não vai conseguir
se livrar. Não adianta, ex-Presidente Lula. Acredito até que você venha a deixar o PT. Tudo se encaminha – eu
percebo nos seus discursos – para que tão logo você esteja em outro partido.
Resumindo, Srª Presidente, é esse desastre, essa situação que hoje o povo brasileiro está vivendo, tirando
dinheiro da saúde, da educação, com os nossos empresários desmotivados. Aqui, no seu discurso e também
no discurso do Raupp, falaram de parceria público-privada (PPP) com o Governo, mas nossos empresários estão desmotivados, estão sem ânimo para continuar gerando renda e emprego neste País. Este barco chamado
Brasil, como eu disse, está à deriva e muito perto das pedras. Nós precisamos mudar esse timoneiro. Mas não
há mal que perdure nem bem que dure.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Cumprimento o Senador Ataídes Oliveira.
Senador Antonio Carlos Valadares, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Ana Amélia, eu tenho o grande prazer e a grande honra de registrar a presença de Dom
José Palmeira Lessa, Arcebispo de Aracaju, neste plenário, acompanhado de Dom João José Costa, Arcebispo
Coadjutor de Aracaju, e do Padre Cláudio Dionísio.
Eles vieram aqui a Brasília, no dia de hoje, ao encontro com a Drª Jurema, Presidenta do Iphan, com a
incumbência de, em nome de Sergipe, em nome de nossa capital Aracaju, pedir ao Ministério da Cultura, através do IPHAN, a inclusão da Catedral Metropolitana de Aracaju no sistema de tombamento nacional. É uma
igreja que tem uma história e uma vida religiosa que foi edificada com a presença de padres, de bispos, de
religiosos que honraram a Igreja Católica do nosso Estado, a exemplo de Dom José Palmeira Lessa, que é um
homem identificado com as conquistas sociais do homem da capital e do interior de Sergipe. É um homem
que demonstrou, ao longo de sua vida, a sua identificação e a sua harmonia com as conquistas sociais e com
os direitos dos trabalhadores, dos mais pobres, de uma sociedade mais livre, mais consciente de seus direitos.
Por isso, a minha palavra nesse instante é de reconhecimento ao seu trabalho edificante no Estado do
Sergipe. Marcou história a sua passagem.
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Daqui a um ano e oito meses, ele estará se aposentando, com essa jovial fisionomia e esse espírito de
homem avançado na história religiosa do nosso Estado e do nosso Brasil.
Agradeço a V. Exª essa oportunidade.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/ Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Senador Valadares, a Mesa saúda Dom José Palmeira Lessa e sua comitiva eclesiástica; saúda também nosso ex-colega, Senador Albano Franco, do Estado de Sergipe.
Lamentavelmente, Senador Valadares, não temos prerrogativas para interferir nas aposentadorias eclesiásticas, mas, se tivéssemos, iríamos impedir a prematura aposentadoria do Dom José Palmeira Lessa. Seria a
nossa vontade, dada a biografia do nosso arcebispo de Aracaju, pelos relevantes serviços prestados, não só do
ponto de vista religioso, mas, especialmente, do ponto de vista social.
Então, a Mesa também dá as boas-vindas a Dom José Palmeira Lessa.
Parabéns pelo seu trabalho e a toda a sua paróquia, a sua comunidade e ao arcebispado lá de Aracaju.
Parabéns, Senador Valadares.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/ Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Pela ordem,
Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Solicito a inscrição para falar no horário da Liderança do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/ Bloco Apoio Governo/PP – RS) – V. Exª está inscrito.
Antes de V. Exª, há o Senador Capiberibe, que é o próximo orador a falar.
Senador Capiberibe, orador inscrito pelo PSB do Amapá, mas fala pela Liderança do Partido.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP. Como Líder. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Srª Presidenta, cumprimento V. Exª; cumprimento os Srs. Senadores, as Srªs Senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores.
Na tarde de hoje, quero fazer um registro triste. Na segunda-feira, dia 27, faleceu, no Rio de Janeiro, Inês
Etienne Romeu, um nome emblemático na resistência democrática, a única, última sobrevivente da Casa da
Morte, de Petrópolis, o local para onde o Exército levava os adversários da ditadura militar e ali os submetiam
a torturas. Nenhum escapou, salvo Etienne, e escapou com duras sequelas. Em várias ocasiões, tentou o suicídio. Não conseguiu. Ainda assim, já sem fala, conseguiu reconhecer pelo menos quatro torturadores da Casa
da Morte.
Pelo fato de ter localizado a Casa da Morte, ela sofreu um atentado em plena democracia, dentro do seu
apartamento em São Paulo.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – V. Exª me concede um aparte?
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Pois não, Senador.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Senador Capiberibe, antes de V.
Exª dar sequência ao vosso pronunciamento, eu queria cumprimentar V. Exª pelo registro e compartilhar dele. É
paradoxal que, quando nós recebemos a notícia da morte de Etienne, ainda ontem recebemos outra notícia: a
de que o Supremo Tribunal Federal suspendeu o processo contra o Coronel Ustra, um dos piores torturadores
da ditadura. O que traz um pouco de esperança para mim e para V. Exª – em especial para V. Exª, que sei ser o
principal arquiteto da luta pelo resgate da verdade e da memória aqui nesta Casa – é que a Ministra Rosa Weber, no seu voto, quando suspende o processo do Ministério Público Federal contra o Coronel Ustra, destaca o
seguinte: que é necessário que o Supremo Tribunal Federal ou o Congresso Nacional se manifestem em relação
à revisão da Lei da Anistia. Então, V. Exª traz aqui o antagonismo. Etienne morre duas vezes: morre fisicamente
e morre com a notícia também de que um processo pela penalização de um dos principais criminosos da ditadura foi suspenso. Para nós não continuarmos a matar Etienne, Senador Capiberibe, para o Congresso Nacional
não continuar matando Etienne e tantos outros que sofreram com a ditadura, urge apreciarmos o projeto de
lei de revisão da Lei da Anistia, que está aqui no Senado, e/ou o Supremo Tribunal Federal, o quanto antes, se
manifestar pela revisão da Lei da Anistia.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Muito obrigado, Senador.
Eu queria fazer um apelo aos Senadores e Senadoras: se nós, nesta Casa, quisermos e decidirmos dar uma
grande contribuição para a redução da violência, precisamos fazer a revisão da Lei de Anistia, porque a impunidade dos torturadores é que fez com que a prática da tortura pelo aparelho de segurança atravessasse o tempo
e chegasse aos nossos dias com desaparecimentos e massacres terríveis, que continuam acontecendo todos
os dias em nosso País. Rever a Lei de Anistia e, a partir dessa revisão, abrir investigações e inquéritos e punir
os torturadores, mesmo que mais tarde eles sejam perdoados e anistiados, mas é necessário que se faça isso.
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Mas, Srª Presidente, eu queria também fazer um registro: um grupo de Senadores e Senadoras desta
Casa decidiram...
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – ... formar um grupo suprapartidário
para se contrapor a essa onda conservadora avassaladora de iniciativa da Câmara Federal. Esse grupo se reuniu ainda há pouco, numa iniciativa de vários Senadores e liderado pelo Senador Lindbergh Farias. Acabamos
de concluir uma reunião e estamos lançando uma nota que resume aquilo que nós debatemos e discutimos
nesse encontro.
É com enorme preocupação, Srª Presidente, que assistimos a uma clara ascensão de forças conservadoras
que, aproveitando o vácuo de poder, o enfraquecimento do Poder Executivo, a insatisfação popular, o sofrimento
do povo, tentam forçar uma regressão em diversas conquistas da sociedade brasileira ao longo das últimas
décadas.
É com preocupação que vemos a Câmara de Deputados tomando iniciativa em projetos como redução da
maioridade penal, Estatuto da família, terceirização, aprofundando a precarização do direito dos trabalhadores,
alterações no Estatuto do Desarmamento.
É com convicção que nos manifestamos para formar o bloco e defendermos as conquistas de direito da
sociedade brasileira, graças à luta de diversos movimentos sociais ao longo dos anos.
Esse bloco, já formalizado e assinado por 13 Senadores, Senador Lindbergh Farias, Senador Roberto Requião, é um grupo suprapartidário e a ideia é que nós o ampliemos. Vou citar rapidamente os 13 Senadores
que participaram dessa reunião. Todos aqueles que desejarem se manifestar e apoiar serão muito bem-vindos:
Senador Hélio José, Senador Telmário Mota, Senador Cristovam Buarque, Senador Paulo Paim, Senadora Regina
Souza, Senadora Lídice da Mata, Senador Jorge Viana, Senador Roberto Rocha, Senador Randolfe Rodrigues,
Senador Antonio Carlos Valadares e Senadora Vanessa Grazziotin, a 14ª que pediu a inclusão do seu nome.
Nós estamos, de fato, preocupados porque os temas pautados são absolutamente fora da grande crise
que estamos vivendo. Temos uma crise política que precisa ser resolvida com uma reforma política. Nós temos
uma crise econômica, uma crise...
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – ...e, certamente, não é uma pauta
de costumes, não é uma pauta conservadora como essa que vai minimizar o sofrimento do povo brasileiro.
Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – O Senador Capiberibe falou pela Liderança do PSB.
O próximo orador inscrito é o Senador Paulo Bauer; depois, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, pela Liderança do PSDB. Inscritos também, já para facilitar, o Senador Flexa Ribeiro e o Senador Otto Alencar, que faz
uma permuta, porque eu já falei como comunicação.
Com a palavra, o Senador Paulo Bauer.
Lembro que – os Senadores catarinenses são muito unidos – o Senador Luiz Henrique está afastado temporariamente do trabalho, por ordem médica, porque teve uma fratura no tornozelo, em Santa Catarina, ao visitar
lá uma inauguração de um hospital, se eu não me engano, em Joinvile. Então, foi por recomendação médica.
Hoje retornou o Senador Paulo Paim de uma cirurgia de vesícula. O Senador Paulo Bauer também retorna hoje, depois de um cuidado médico que teve na área da cardiologia.
Então, estamos enfrentando também aqui esses problemas com os Senadores.
Bem-vindo, Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC) – Obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Eu queria pedir licença a V. Exª. Estão
saindo os alunos do Ensino Fundamental da Escola Pequeno Príncipe, aqui de Goiânia, no Estado de Goiás.
Então, bem-vindos.
Vai falar em seguida o Senador Paulo Bauer. Senador, me permita apenas fazer uma saudação especial
a duas mulheres combativas do meu Estado, a Roberta Asmuz, Advogada – bem-vinda, Roberta –, e Susan Sovernigo, também Advogada, que está nos visitando aqui, no plenário do Senado.
Com a palavra, o Senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia Lemos, que neste instante preside esta sessão, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, quero, inicialmente, saudando todos e cada um, dizer da minha alegria e da minha felicidade
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em poder retomar as atividades aqui, no Senado Federal, como representante do povo catarinense, como integrante da Bancada do PSDB em nosso País, e, principalmente, como alguém que tem o propósito de contribuir
com os trabalhos que esta Casa precisa desenvolver e com o engrandecimento do nosso País.
Com muitos sabem, em meados de março precisei ser submetido a uma cirurgia cardíaca e, em razão
daquela cirurgia, precisei me afastar dos trabalhos do Senado Federal, por recomendação médica, como aqui
já disse a Senadora Ana Amélia.
Não bastasse a cirurgia cardíaca, tão logo tive alta do hospital e retornei para casa, tive ainda um problema de ordem renal e precisei novamente ser internado e fazer novos procedimentos, o que retardou o período
da minha convalescença.
Mas, felizmente, estou aqui e aproveito este momento para agradecer a Deus, mais uma vez, por ter me
dado a oportunidade de continuar convivendo com tantos amigos, convivendo com os catarinenses, com os
brasileiros, com os meus familiares e, principalmente, de poder continuar contribuindo e cumprindo a minha
missão.
Quero agradecer muito especialmente àqueles que me visitaram no hospital e em casa, a muitos Senadores que me enviaram mensagens, que me telefonaram. Enfim, quero agradecer aos médicos, às equipes de
enfermagem dos hospitais onde estive internado, porque foi fundamental o trabalho e a dedicação de cada
um, para que eu pudesse me restabelecer e estar aqui novamente.
Agora vamos trabalhar e, mais uma vez, aqui apresentar as reivindicações dos catarinenses, abordar os
temas de interesse nacional.
Mas, antes de fazê-lo, Senadora Presidente, eu quero aqui destacar a presença do Prefeito em exercício
do Município de São João do Itaperiú, Vice-Prefeito daquele Município, meu companheiro e amigo, Gilberto
Azevedo, bem como do Secretário de Agricultura daquele Município, Mauricio Wilbert, e também o Secretário
de Esportes, Anderson Catafesta. Eles se encontram em Brasília e, naturalmente, fazem o mesmo que tantos prefeitos de tantos Municípios brasileiros: vêm a Brasília para buscar a solução dos problemas, já que, infelizmente,
continuamos com o modelo que, muitas vezes, aqui criticamos e questionamos de concentração de recursos
na Capital Federal, de centralização administrativa, nas mãos da União, de todas as decisões que dizem respeito e que interessam às comunidades e, principalmente, aos habitantes de cada um dos Municípios brasileiros.
Eu tenho certeza de que cada prefeito que vem a Brasília uma, duas, três, dez vezes por ano, acaba saindo
daqui com algumas ações ou com algumas necessidades atendidas, mas, com certeza, mais da metade, quase
70% dos pleitos não conseguem tramitar, não conseguem ser atendidos, não são viabilizados.
Isso reflete lá no Município, onde a população se manifesta criticando a administração pública municipal,
mas, principalmente, criticando a Administração Federal, porque o nível de cidadania, de consciência política
de cada brasileiro, hoje, já o faz ser absolutamente conhecedor da realidade que vivemos no País, ou seja, de
que a culpa não é do prefeito.
Muitas vezes não é do governador, mas a culpa é do modelo que temos no Brasil, um modelo perverso,
um modelo que prejudica os interesses do País.
Posso dizer a V. Exªs: nada como um período no qual você fica afastado do dia a dia do Congresso, do
dia a dia do debate político, e vai observando a manifestação da população através dos meios de comunicação, a manifestação das Lideranças, em conversas que você vai tendo no dia a dia, como foi o meu caso nesses
últimos 45 dias.
É inacreditável, é inacreditável, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a gente ler, um dia, no jornal, a notícia
de que se conseguiu o número de assinaturas suficientes e necessárias para instalar uma CPI para investigar
a Administração Pública, por exemplo, no BNDES, e, no dia seguinte, você ler, nos mesmos jornais, a notícia
de que a CPI não pode ser instalada, porque muitos tiveram que retirar as assinaturas que haviam aposto, de
apoio, para que aquela CPI se instalasse.
Não é diferente em outros casos, como no dos do fundo de pensão, por exemplo, que assustam e deixam o povo brasileiro atônito e aflito, porque alguns estão tendo benefícios, alguns estão recebendo favores,
alguns estão administrando o dinheiro público e não estão sendo punidos ou, pelo menos, chamados a explicar o resultado negativo de determinadas ações para a população. É como se o Governo não pertencesse ao
povo ou não existisse para servir ao povo. Fica parecendo que o Governo é uma coisa que está ao lado, Senador Requião. Não é o que nós vivemos e conhecemos no seu Estado, o Paraná, onde as pessoas falam com o
Governador na rua, na esquina, lá no Município. Não é como no seu Rio Grande do Sul, onde a gente sabe que
as pessoas encontram o Governador e o Senador em qualquer lugar, expõem suas ideias e cobram resultados.
Não é como no meu Estado, Santa Catarina, onde qualquer empresário, qualquer cidadão, qualquer jornalista
expõe suas opiniões.
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O Governo Federal parece uma coisa do outro mundo, distante, que não escuta, que não entende, que
não compreende e que não quer fazer o que o povo brasileiro espera.
Eu li também nesses dias, e já ouço os apartes, que obras importantes no meu Estado, como a duplicação da 280, como a duplicação da 470, foram anunciadas no ano passado, ordens de serviços foram entregues,
máquinas foram postas para começar os primeiros trabalhos de terraplanagem. Agora, de repente, para tudo,
como se nada tivesse sido dito, como se nenhum compromisso tivesse sido assumido, para não falar dos pequenos empresários que estão desesperados, porque sabem que não vão chegar ao final deste ano enquadrados
na Lei do Simples. Há mais de dois anos que o Governo não reajusta a tabela do Simples, e o enquadramento
deixa de ser viável para aquelas pequeno e micro empresas, já que tivemos em dois anos qualquer coisa como
20% de inflação.
Nós precisamos de um Governo que seja dos brasileiros e para os brasileiros. Por isso, vamos continuar
aqui, na tribuna, falando, cobrando, explicando e reivindicando.
Ouço, com muito prazer, o Senador Roberto Requião e, depois, o Senador Waldemir Moka.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Senador Bauer, quero concordar com V. Exª em relação às Comissões Parlamentares de Inquérito. Aliás, o Senado não tem limite, ao contrário da Câmara, que
tem um limite de cinco. Nós podemos fazer quantas a Mesa admitir e quantas forem possíveis. A Comissão Parlamentar de Inquérito exerce uma função precípua do Senado. Ela justifica a própria existência do Parlamento,
do Senado e de todo o Legislativo. É a função de investigar. Legislar e investigar. Por exemplo, eu assinei a CPI
do BNDES. Conheço o Presidente do BNDES há muitos e muitos anos. Acredito na sua honorabilidade, na sua
decência, na sua correção, mas, como Parlamentar, eu jamais poderia negar à minoria o direito de fazer uma
investigação. Com pressão de todo lado, a CPI caiu no Senado, e isso, na minha maneira de ver, é rigorosamente
inadmissível. Eu assino qualquer CPI para dar a possibilidade de fiscalização da minoria. A maioria não precisa,
pois está no Governo, e o Governo tem a estrutura toda na mão. Agora, quanto ao Paraná, onde os Governadores andam nas ruas, a coisa não é mais assim. Temos um Governador que não pôde ir à abertura da exposição agroindustrial de Londrina, com medo de ser agredido. Ele não pode ir ao barbeiro, ele não pode mais ir à
padaria, ele não pode frequentar um supermercado, tantos os disparates que têm acontecido no governo. O
Paraná, como o resto do Brasil, é um Estado cordial, mas anda profundamente irritado com os desmandos do
governo. Por exemplo, agora, a Polícia Militar está soltando bombas de gás, sprays de pimenta e jatos de água
em cima dos professores, que querem discutir uma modificação na Paraná Previdência. O governo pretende
pegar a maior previdência estadual do País, que é do Paraná, a única que não teve perdas na época da crise de
2008/2009, porque determinei que todos os seus investimentos fossem feitos em letras do Tesouro, não fiz o
investimento flexível, ou, como preferem os contadores, investimento invariável. Ela foi a única que não teve
perda e hoje tem mais de R$8 bilhões. Ele quer lançar mão desses recursos da Previdência para cobrir os furos do governo mal administrado. Os professores, apavorados com seu futuro, o futuro de sua aposentadoria,
querem levar a discussão para frente. E o Governador colocou a Polícia do Estado inteira, todos os batalhões
de choque do interior se dirigiram a Curitiba, com cães e tudo mais, e os professores estão sendo agredidos na
frente da Assembleia, onde tiveram a entrada proibida. Então, não é bem assim a situação do Paraná. Por outro lado, V. Exª faz parte da oposição. Eu não diria que sou de oposição, eu sou da posição, a posição do povo
brasileiro. Eu voto com o Governo em tudo aquilo que achar correto e me oponho a qualquer barbaridade, a
qualquer leviandade que, por exemplo, no momento, a Fazenda possa estar fazendo. Mas V. Exª contará sempre com a minha assinatura na CPI que V. Exª ou a Minoria propuser no Senado da República.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC) – Muito obrigado, Senador Requião.
Ouço, com muito prazer, o Senador Waldemir Moka.
O Sr. Waldmir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Na verdade, eu queria me restringir a esta questão
que, para mim, é uma vergonha: o sujeito coloca uma assinatura e, dali a pouco, retira-a. Não quero entrar no
mérito do que acontece, mas não é possível um negócio desse! Eu fico pensando, não é possível! O que leva a
isso? Muitas vezes, sei que disseram que acabam não assinando, Senador Requião, porque o cara diz assim: não
vou ficar amarrando cabra para bode mamar! Eu já ouvi essa expressão aqui. Quer dizer, eu vou assinar, vai dar
o número, o Governo vai pressionar, e o cara vai lá e retira a assinatura porque ele fez um entendimento, obteve
algum tipo de apoio, alguma coisa. Esse tipo de comportamento, de postura não é possível! Então, que o sujeito
não assine: “não posso assinar, não vou assinar. Acabou!” Agora, assinar para, depois, em outro dia, “desassinar”!
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – É um negócio de maluco! Eu vim lá da fronteira,
onde é difícil para a gente conviver com esse tipo de situação.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Senador Moka, esse pessoal é conhecido como os
leitõezinhos vesgos, que mamam numa teta com o olhinho na outra.
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O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – (Risos.) Bom, seja lá o que for, é uma coisa que me
contraria muito. Não dá para entender, afinal de contas. Aí o sujeito apresenta, cria a CPI, há toda uma expectativa de que se vai criar, e, dali a pouco, o sujeito retirou a assinatura. Não estou fazendo patrulhamento de
ninguém. Mas V. Exª tocou num assunto que a mim... A Senadora Ana Amélia já havia colocado isso aqui, e, na
mesma direção, eu disse, na oportunidade, que acho isso simplesmente muito vergonhoso.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC) – Senador Moka, eu acolho também o aparte de V. Exª.
Antes de assumir aqui a tribuna, eu conversava com o Senador Aloysio Nunes Ferreira exatamente sobre essa
questão dos fundos de previdência.
Há dois anos, eu apresentei, na Comissão de Assuntos Econômicos, um requerimento para que se fizesse
naquela comissão uma audiência pública e se discutisse, por exemplo, a questão do fundo de pensão da Previ, porque há uma situação de normas que foram editadas no Governo do PT que são prejudiciais aos funcionários aposentados do Banco do Brasil, porque não permitem que, depois de certo tempo, a distribuição de
resultados positivos faça com que eles paguem menor prestação. Em contrapartida, se houver um resultado
negativo, eles terão que fazer um pagamento maior, para assegurar a solidez do fundo.
Eu vejo e tenho conhecimento de que o fundo de previdência da Previ está sob controle, ele não está
hoje sofrendo nenhuma situação de descapitalização. Mas o dos Correios, Nossa Senhora, é de assustar! Parece-me até, não tenho essa notícia confirmada, que os funcionários dos Correios vão ter que pagar um valor muito
expressivo para recompor o capital.
Se a gente não fizer nada agora, esses – desculpem-me a expressão; não é pessoal – incompetentes que
administram fundos de pensão vão levar funcionários de grandes estatais brasileiras a viverem, no futuro, aquilo que os funcionários da Varig viveram e ainda vivem.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC) – Nós não podemos admitir que no Brasil se faça com
o dinheiro dos outros aquilo que ninguém faz com o seu próprio.
Aliás, na manhã de hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos e também na de Infraestrutura, eu pude
ver, pelo sistema interno de comunicação, que diretores da Petrobras faziam exposição sobre a questão contábil e financeira da Petrobras. Srs. Senadores e Srªs Senadoras, se a conversa que eu ouvi hoje de manhã, dos
diretores da Petrobras, fosse feita lá em Santa Catarina, para justificar o balanço da BR Foods, da JBS, da WEG
Motores, da Sadia ou de qualquer empresa do meu Estado, nós teríamos uma coisa chamada falência, publicada no jornal amanhã de manhã. Nós teríamos a palavra “prisão” publicada no jornal amanhã de manhã, para
quem é ou foi responsável por tamanho roubo e assalto aos cofres dos acionistas das empresas.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC) – Porque a Petrobras é capital aberto.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC) – Ela não pode, simplesmente, fazer aquilo que o
Presidente ou o Ministro manda. Tem que fazer aquilo que o mercado e as leis permitem que seja feito. Infelizmente, nós sabemos que as ilegalidades e irregularidades foram tantas que, agora, as explicações precisam
ser maiores ainda.
Eu não vou me estender mais. Agradeço a gentileza da Srª Presidente na concessão de alguns minutos
a mais, mas devo dizer a V. Exªs: voltamos aqui com o coração reforçado e renovado, com a energia que precisamos ter não para ser um Senador de oposição, mas para ser um Senador do Brasil, para ser um Senador com
responsabilidade.
Aliás, Senador Moka, posso dizer a V. Exª que não faço julgamento de ninguém, não. Cada um é dono
do seu destino e das suas...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC) – ... decisões.
Srª Presidente, um minutinho a mais (Fora do microfone.)
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC) – Eu, que já fui Deputado (Fora do microfone.) Estadual, que já fui quatro vezes Deputado Federal e que estou na metade do mandato de Senador, digo, com muito
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orgulho, que jamais, em toda a minha vida parlamentar, eu votei em abstenção uma única vez, eu me abstive
de votar, a não ser quando a Liderança orientou a Bancada a fazê-lo. Mas, pessoalmente, sempre dei o voto
“sim” ou o voto “não”, porque acho que nós fomos eleitos pelo povo brasileiro para ter aqui posição, assumir
responsabilidades, defender os interesses da Pátria. Assinar um documento e depois retirar a assinatura é quase
como rasgar o diploma de Senador ou de Parlamentar que mereceu da população brasileira.
Essa é a minha opinião, com todo o respeito a todos àqueles que usam outras regras para conduzir suas
decisões.
Muito obrigado, Srª Presidente. (Fora do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Cumprimento o Senador Paulo Bauer.
O discurso de V. Exª também remete a não só essa situação de retirada de assinaturas de CPIs, mas também a
uma situação séria da crise federativa, da dificuldade que as Prefeituras e os Estados e a relação com a União
estão enfrentando, neste momento.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Pela ordem, Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da
oradora.) – Eu gostaria apenas de pedir a V. Exª minha inscrição como Líder do meu Partido.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Só informar... Desculpe-me, eu queria
pedir desculpas ao Senador Aloysio Nunes Ferreira. Sugeri que fosse pedido... Há uma orientação da Mesa para a
questão de comunicação inadiável, o Senador faz a solicitação do Plenário para a Mesa, comunicação inadiável.
Para a Liderança, quando não é o titular que faz a inscrição... Não é o seu caso porque V. Exª é a Senadora
do PCdoB e é a Líder natural do Partido. Mas o Senador Aloysio, o Líder é o Senador Cássio Cunha Lima, então
há uma norma da Mesa, que venha, por escrito, uma autorização, e ele também faz uma solicitação. Então,
está inscrita.
Apenas eu queria pedir desculpas ao Senador.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senadora.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Acho que já está aí.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Já está. V. Exª agora é o orador, já vem
aqui.
Só queria pedir, porque a Senadora Vanessa me alertou sobre a inscrição. Então eu queria fazer esse pedido de desculpas necessário. Porque aqui há essa relação amistosa dos Senadores.
Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, que fala pela Liderança do PSDB.
Depois dele, estão inscritos o Senador Flexa Ribeiro e o Senador Otto Alencar, que fazem permuta comigo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.) –
Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, no próximo dia 1º de maio, nós não teremos o pronunciamento
tradicional da Presidente da República.
A Presidente Dilma tem falado todos os anos. O Presidente Lula, nos seus oito anos de mandato, apenas
deixou de se pronunciar no dia 1º de maio por duas vezes, uma delas, inclusive, porque participava de uma
cerimônia religiosa em São Bernardo do Campo.
É uma tradição, um momento de celebração, momento de exaltação da força do trabalho e do valor
do trabalhador, e, também, de celebração da luta dos trabalhadores do mundo inteiro. Da luta contra as
condições de exploração do trabalho, da luta por novas perspectivas de desenvolvimento pessoal, da luta pela
liberdade de organização, de luta pelas conquistas sociais. É, portanto, momento de celebração por aquilo que
já se conquistou e momento em que, sobretudo, o Presidente da República aponta perspectivas de melhora,
perspectivas de progresso, perspectivas de otimismo.
Neste ano, a Presidente Dilma não vai se pronunciar. Segredo de polichinelo, não é preciso que ninguém
venha nos dizer a razão do cancelamento dessa prestação televisiva programada. É o medo do panelaço que
tem saudado os pronunciamentos da Srª Presidente a cada vez que se sabe que ela vai ocupar as redes de televisão. Imediatamente, quase que por reflexo condicionado, as pessoas se mobilizam, vão à janela, pegam a
panela e pá! Fazem panelaço, buzinaço, o que for, o que estiver ao alcance das pessoas para manifestar a profunda insatisfação, a profunda irritação do povo brasileiro com o Governo da Presidente Dilma Rousseff.
Afinal, Srª Presidente, eu compreendo a posição da nossa Presidente da República. Panelaço é sempre
desagradável, é sempre ruim. Vaia é ruim, mas o homem público, a pessoa que está exercendo um cargo público tem que se submeter a isso com coragem e enfrentar se tem alguma coisa a dizer. Ela vai dizer o quê? Vai
dizer: “Olha, aumentou o desemprego no Brasil.” Aumentou. Os dados desta semana mostram que o nível de
desemprego de março aumentou para 6,2%, no terceiro mês do ano. Essa é uma média nacional, mas essa média encobre situações – como vem dizendo da tribuna, há muito tempo, o Senador Ataídes – em que o índice

528 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

de desemprego é muito maior. Refiro-me, por exemplo, ao desemprego entre os jovens da faixa entre os 17 e
24 anos de idade, que ultrapassa os 15%.
Não apenas o desemprego aumenta, mas diminui a renda do trabalho – diminui a renda do trabalho. Os
dados oficiais mostram isso. A economia brasileira vem parando, parando, parando... A queda da arrecadação
dos tributos federais, dos tributos estaduais é mais uma evidência da letargia em que se encontra a economia
brasileira. E, como consequência disso, o desemprego real e o medo do desemprego está rondando as famílias.
O aumento do desemprego na construção civil foi maior. E o aumento no comércio também. Por quê?
Evidentemente, a construção civil, a compra, aquisição, a construção de casas, é alimentada pela expectativa
de que o futuro poderá ser melhor, e, no entanto, a sensação de pessimismo é generalizada. As pessoas não se
arriscam a fazer um investimento de longo prazo.
Vejam Srs. Senadores, o comércio perde fôlego em consequência da diminuição da renda disponível
pelas pessoas. Aumenta o desemprego, aumentam os juros, aumentam os impostos, aumenta a conta de luz,
aumenta os combustíveis. E o que Presidente vai dizer para os trabalhadores brasileiros? Vai dizer que tudo
aquilo que ela sustentou durante a campanha era mentira? Vai dizer que ela se enganou, quando disse que a
situação fiscal brasileira era sorridente, era otimista durante a campanha eleitoral, para, logo depois da eleição,
vir com a adoção de um pacote de ajustes que castiga o trabalhador, subtraindo-lhe direitos há muito tempo
conquistados? O que ela vai dizer? Não tem o que dizer. Esse é o problema do Governo, não tem o que dizer,
e, por isso, ela não diz. Quem diz é o Ministro da Fazenda, que é um superministro hoje. Quem diz, e diz nem
sempre em voz alta, é o Vice-Presidente da República, que parece que foi encarregado pela Presidente Dilma
Rousseff de operar o balcão de acordos políticos, fisiológicos para acomodar uma base cada vez mais rebelde.
Um Vice-Presidente da República que se permitiu ligar para um Senador da República para pedir a ele que retirasse uma assinatura da CPI dos Fundos de Pensão, e recebeu um não, um redondo não desse Senador. Essa
é a situação. Não tem o que dizer.
Por isso, Srª Presidente, as panelas serão poupadas, mas, seguramente, haverá outras formas de manifestação, porque o copo de mágoa está muito prestes a transbordar, se é que já não transbordou.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Senador Aloysio falou pela Liderança
do PSDB.
Agora eu convido, já que o Senador Flexa é o próximo inscrito, Senador Otto Alencar, que faz uma permuta comigo, que estava inscrita e falei para uma comunicação inadiável.
Com a palavra o Senador Otto Alencar, PSD/Bahia. Com a palavra o Senador.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Presidente, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, a minha presença aqui, nesta tribuna, vem
muito em função de uma observação, de fato, que tem ocorrido ao longo desses últimos meses. E venho falar exatamente sobre o papel do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive já com a operação de
Polícia Federal, a Operação Zelotes, que desmantelou completamente esse Conselho, que foi criado em 2008,
por medida provisória que foi convertida em lei aqui, pelo Congresso Nacional.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, criado em 2008, por medida provisória – e hoje é a Lei
nº 11.941, de 2009 –, foi instalado pelo Ministro da Fazenda, em 15 de fevereiro de 2009, mediante Portaria de
nº 4.109.
Esse Conselho é paritário; ele tem hoje 72 conselheiros, e nas diversas câmaras. Paritário significa dizer
que metade desse Conselho, dos seus membros, é indicada por funcionários do Governo do Estado, ou pelo
Governo do Estado, pelo Governo Federal, e os outros conselheiros pelas empresas privadas, grandes empresas privadas, sobretudo bancos de grande porte, quase todos os bancos que comandam o Brasil hoje, notadamente os principais bancos. É um conselho paritário; o presidente é indicado pelo Ministro da Fazenda, e os
outros cargos são indicados pelas empresas que compõem o Conselho.
Posso dizer, inclusive, que hoje a vice-presidente do Conselho, desse Conselho da Carf, onde teve esse
escândalo todo, é uma advogada do Bradesco, que é um dos maiores devedores aqui deste Conselho, tem
bilhões de reais de autos de infração com débito – uma coisa que me chamou a atenção, até pelo volume do
débito. Todas as empresas que mais devem aqui são as grandes empresas do Brasil hoje, e nós vamos chegar
próximos a isso.
Portanto, paritário. Esses autos de infração, essas multas que eram dadas por sonegação, é bom dizer,
no levantamento que fizemos, são casos de sonegação de impostos detectados pelos auditores. O Conselho
julga esses autos de infração, claro que com bons advogados, no sentido de evitar que essas grandes empresas paguem os impostos.
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Uma coisa que é de relevância muito grande pelo volume de recursos que esses grandes devedores,
grandes empresas nacionais do setor automobilístico, do setor dos bancos, do comércio, do setor imobiliário têm com o Governo Federal. Posso dizer, Presidente Ana Amélia, que bastava, dessas grandes empresas,
o Conselho cobrar 20% desses devedores e estaria feito o ajuste fiscal. Não precisava, de maneira nenhuma,
aumentar o seguro-desemprego para 18 meses, nem o abono salarial, nem o seguro defeso, absolutamente.
É claro que essas medidas provisórias são analisadas, eu concordo com algumas coisas e discordo de outras
que estão nessa medida provisória.
Só para ler rapidamente aqui o que essas grandes empresas têm de débito com o Erário, com o Governo
Federal. Pois bem, 780 grandes empresas do Brasil têm R$357 bilhões a pagar de auto de infração. Vou repetir
o volume do débito que as grandes empresas do País têm de autos de infração, que estão nesse Conselho para
serem julgadas há muito tempo, mas não foram julgadas. Antes, quem julgava isso era o Judiciário, o Tribunal
Federal de Recursos; hoje foi criado esse Conselho exatamente para não julgar, para dar despacho de gaveta e
não pagar. Entre esses R$357 bilhões em débito, há débito do Bradesco, do Itaú, do Santander, de vários bancos, de empresas automobilísticas, como a Ford, como a Chevrolet, todas com bons advogados, sem pagar o
auto de infração feito pelo auditor fiscal.
Então, esse Conselho deveria ser extinto. Eu aconselharia o Governo Federal, se tivesse que dar uma
opinião, pediria à Presidente Dilma que mandasse um projeto de lei, uma medida provisória acabando com
o Conselho. Foi um Conselho criado em 2008, por medida provisória convertida em lei, que hoje é paritário e
tem metade dos componentes indicados pelas empresas que devem ao Governo Federal.
Foi uma maneira de conseguir que não se pagassem os autos de infração que foram dados.
São 780 empresas que têm a pagar ao Governo Federal R$357 bilhões. Elas não pagam há muito tempo,
até porque, como falei aqui no começo, a vice-presidente do Conselho é indicada pelo Bradesco. A vice-presidente que vai julgar o Bradesco é indicada pelo próprio Bradesco.
Depois, 4.295 empresas que têm um débito no valor de R$125 bilhões; 13 mil empresas com débito de
R$43 bilhões. E aí vêm os que pagam, os pequenininhos: 93 mil que devem R$5 bilhões.
E eu observei que quem mais recolhe, quem mais paga e é mais penalizado no Conselho de Administração de Recursos Fiscais são os menores.
Portanto, estou chamando a atenção do Governo Federal, do Ministério da Fazenda para que chamem
esses devedores e sentem-se à mesa para negociar o pagamento desses autos de infração, e resolvam o ajuste
fiscal. Não precisar tirar R$18 bilhões dos trabalhadores. Se pegar 20% das 780, Senador Ataídes, são R$72 bilhões
que as grandes empresas, os grandes conglomerados industriais deste País devem e precisam pagar ao Erário.
Concedo um aparte ao Senador Ataídes Oliveira.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco Oposição/PSDB – TO) – Obrigado, Senador Otto, o seu pronunciamento
simplesmente coaduna com tudo que eu tenho pensado sobre esse escândalo da Receita Federal. Inclusive,
temos na Diretoria da Casa, uma CPI com 40 assinaturas. E acredito que em muito em breve vamos abrir esta
CPI. Mas V. Exª disse um detalhe extremamente importante, na verdade, os recebíveis do Erário desses devedores somam R$548 bilhões, e são devedores em potencial, devedores que têm patrimônio para pagar, como
V. Exª falou: Bradesco, Banco Safra, BR Foods, RBS, e tantas outras. Veja só o Governo está querendo tirar do
bolso do povo mais R$18 bilhões; se chamar essas empresas, conforme V. Exª colocou tão bem, sentar com
elas, fazer um acordo ou um refis, no mínimo coloca no caixa do Erário R$200 bilhões. Outro caso muito grave
também é a Previdência Social.
(Soa a campainha.)
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco Oposição/PSDB-TO) – A Previdência Social tem um ativo a receber enorme.
O BNDES tem mais de R$500 bilhões também para receber. É claro que há um ativo podre ali dentro. Ou seja,
se o Governo tivesse a competência para cobrar de quem deve, o País poderia sair dessa crise em que hoje se
encontra. Parabéns, Senador Otto, pelo seu belo pronunciamento!
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD – BA) – Eu acato o aparte de V. Exª e o incluo em meu pronunciamento. E posso dizer que, com relação aos processos na faixa de valores altos, há, inclusive, empresas que
têm débitos de mais de R$100 bilhões a pagar e que não foram julgadas.
Eu acredito, Senador Ataídes, Senadora Ana Amélia, que esse Conselho foi feito exatamente para engavetar, e as grandes empresas não pagarem aquilo que devem ao Erário. São 780 empresas – é bom anotar isso
– a que devem, que têm a pagar...
(Soa a campainha.)
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O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD – BA) – ... de recebíveis ao Governo, ao Erário, R$357 bilhões.
É muito dinheiro! São todas elas grandes empresas, grandes conglomerados de empresas de vários setores da
atividade industrial, comercial e bancária e empresas automobilísticas que não pagam. Ou seja, o Conselho
até hoje só existiu para cobrar dos menores, dos pequenos, daqueles que têm auto de infração, das micro e
pequenas empresas; aliás, como foi dito e foi identificado pela Polícia Federal, que os grandes não pagavam,
só pagavam os pequenos.
Então, o meu pronunciamento é exatamente para solicitar uma revisão do Conselho. Eu soube inclusive que o Ministro da Fazenda Joaquim Levy e a Presidente Dilma vão rever esse Conselho para modificar a
sua composição ou, então, para mandar para cá uma nova medida provisória para extingui-lo. Ele engavetou,
desde 2009, todos os processos de pagamentos das grandes empresas, o que daria para fazer, sem nenhuma
dúvida, o ajuste fiscal. Se se cobrar 20%, isso resolve todo o problema do ajuste fiscal que nós queremos fazer
e que o Brasil precisa fazer para seguir em frente.
Muito obrigado, Presidente Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Obrigada, Senador Otto Alencar.
Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança do PCdoB, a Senadora Vanessa Grazziotin.(Pausa.)
Na ausência da Senadora, voltamos à lista dos inscritos.
Senadora Ângela Portela. (Pausa.)
Senador Lasier Martins. (Pausa.)
Senador Lasier Martins abre mão da inscrição.
Senador Walter Pinheiro, pela ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Presidente, eu queria comunicar à Casa e, ao mesmo tempo, aqui expressar para o Brasil a tragédia que
se abateu sobre a cidade de Salvador.
Na realidade, nós já tínhamos experimentado um processo extremamente difícil com as chuvas, há pouco mais de dez dias, na cidade. E na noite de domingo para segunda, com uma chuva, na realidade até não tão
forte, mas continuada e que, portanto, provocou situações extremamente graves.
Salvador é uma cidade que tem um corte topográfico muito difícil para qualquer administração, além
da própria questão da ocupação na cidade. E na maioria das vezes, Senadora Ana Amélia, terminam por jogar
para as pessoas que utilizam como única alternativa da sua moradia a moradia irregular ou em condições inadequadas a responsabilidade.
Essas pessoas, na realidade, usam a encosta ou constroem as suas casas exatamente no espaço que termina sendo disponibilizado para elas. Não existe, inclusive, pelo que me conste, em nenhuma capital, nenhum
programa de nenhuma secretaria que possa ser utilizado para fazer uma espécie de acompanhamento, com
recursos de engenharia, com todo um traço próprio para indicar como as pessoas poderiam erguer as suas
construções.
E nós tivemos um processo crescente, experimentamos um processo crescente no País, a partir da mudança na economia, com o que as pessoas foram adquirindo material de construção, foram melhorando as
suas unidades habitacionais, fazendo o que até na Bahia se chama muito de puxadinho, e, ao mesmo tempo,
preparando a sua unidade habitacional para os seus filhos.
Salvador é uma cidade com adensamento, principalmente na região mais carente, nessa região que possui esse corte topográfico a que eu me referi aqui, com as encostas, a não preparação de encostas e a própria
questão da drenagem dos canais. E quando falamos isso, Senadora Ana Amélia, as pessoas se assustam, porque Salvador é uma ponta que avançou o mar. Então, consequentemente, é como se olhássemos uma ponta.
E quando eu cheguei, na época, à Secretaria de Planejamento, havia um ponto que chamavam de cabeça da
harpa, porque exatamente é como se a gente imaginasse uma harpa, e uma pista lá no fundo, que é a BA-526,
se configura exatamente como aquela volta que existe na harpa, só que, de um lado e de outro, nós temos o
mar, portanto, condições essenciais para o escoamento.
A cidade de Salvador recebeu também, ainda sob a gestão do Governador Jaques Wagner, do Estado
da Bahia, mais uma unidade de emissário para captação do esgoto. Então, é importante que as obras de drenagem nesses morros, inclusive a de desobstrução dos canais, sejam permanentes para evitar não só a cheia
dos canais, como também a captação dessas águas de chuva para que possam fluir com rapidez os chamados
canais pluviais, evitando a sua aglomeração em morros, sem contar as técnicas que tanto avançaram de utilização de grama, de placas feitas da casca do coco, de árvores, a fim de que, a despeito da encosta encharcada,
o barro segure a terra para que ela não ceda.
Tivemos um período muito difícil. O Governador e o Prefeito da cidade, até com a presença do Ministro
Gilberto Occhi, sobrevoaram hoje os locais mais críticos. Há uma ofensiva do Governo Federal em aportar re-
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cursos e também a disponibilidade de mão de obra do próprio Exército. Pode-se contar com a ajuda do nosso
Ministro da Defesa.
A questão agora é nos irmanarmos todos numa expectativa inclusive de criar soluções para que isso
não se repita na cidade de Salvador. Houve alagamento, dificuldade de transitar por todas as ruas, mas o que
mais nos comoveu foram as vidas ceifadas por conta das chuvas que caíram, principalmente a partir da noite
de domingo e durante o dia de segunda-feira.
Senadora Ana Amélia, o consolo dessas famílias é, única e exclusivamente, em Deus. Creio que a posição dos Senadores Otto Alencar, Lídice da Mata é juntarmos a Bancada do Senado e promovermos todos os
esforços possíveis para que a cidade de Salvador possa receber recursos tendo em vista atender os carentes e
dotar a cidade de condições para que esses fatos não se repitam mais na cidade.
Era esse, Senador, o pronunciamento que eu gostaria de fazer aqui.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, 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) – Agradecemos a V. Exª e apresentamos,
em nome da Mesa Diretora e de todo o Senado, a nossa mais absoluta solidariedade a V. Exª e ao povo baiano.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Eu peço aos Senadores que estão em outras dependências da Casa que, por favor, venham ao plenário.
Nós vamos realizar, hoje, algumas votações nominais. Nós temos uma lista extensa de nomes de embaixadores, que precisam ser apreciados, e temos duas matérias trancando a pauta: uma medida provisória e a troca
do indexador. Portanto, é muito bom que todos venham ao plenário para que possamos, imediatamente, começar o processo de votação.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – V. Exª já abriu a Ordem do Dia, mas, antes,
podia fazer uma saudação ao Líder do Governo, uma proeza, para ele já começar sendo testado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, Mensagem nº 120.
MENSAGEM Nº 120, DE 2015
Nos termos do art. 66-A do Regimento Interno desta Casa do Congresso Nacional, indico o Sr. Senador Delcídio do Amaral para exercer a função de Líder do Governo no Senado Federal.
Brasília, 27 de abril de 2015.
Assinado pela Presidente Dilma Rousseff.
Vai à publicação.
É a seguinte a mensagem:
Mensagem nº 120
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do art. 66-A do Regimento Interno dessa Casa do Congresso Nacional, indico o Senhor Senador Delcídio do Amaral para exercer a função de Líder do Governo no Senado Federal.
Brasília, 27 de abril de 2015. – DILMA ROUSSEFF.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Delcídio do
Amaral, com os cumprimentos da Mesa a V. Exª.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS. Sem revisão do orador.) – Meu caro Presidente Renan, primeiro, eu gostaria de agradecer à Presidenta Dilma essa deferência, aos Ministros, às Lideranças no Senado, aos partidos, meus colegas Senadores e Senadoras.
Espero contar, Sr. Presidente, com a confiança de todos. Espero não decepcioná-los. Quero aqui me colocar à disposição para sempre dialogar – uma Liderança serena, uma Liderança de diálogo, uma Liderança
que sabe ouvir todo mundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que Deus nos ajude nessa caminhada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Gleisi.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria saudar o Senador Delcídio do Amaral, desejar-lhe muito sucesso nessa caminhada. Estare-
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mos juntos. Tenho certeza de que, pela competência, brilhantismo, capacidade dele, teremos uma excelente
liderança de Governo nesta Casa.
Sr. Presidente, está sobre a mesa um requerimento que apresentamos, junto com o Senador Roberto
Requião, que é uma solicitação para criação de uma comissão temporária externa, composta de pelo menos
cinco Senadores membros desta Casa, representantes de todos os blocos partidários que atuam aqui, para que
possam ir amanhã ao Paraná acompanhar a situação que está ocorrendo lá em relação à greve dos professores
e uma votação na Assembleia Legislativa sobre mudanças no fundo previdenciário.
A situação no meu Estado está muito grave, Sr. Presidente. A Polícia Militar está cercando a Assembleia,
o centro cívico, já temos relatos de situação de violência, e tudo indica que a situação vai piorar muito amanhã,
quando o projeto vai ser discutido e votado.
Portanto, queria pedir a V. Exª e pedir a esta Casa que, por favor, pudesse colocar em votação esse requerimento, aprovando-o, para amanhã podermos estar no Estado do Paraná, representando o Senado e ajudando o nosso Estado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Faremos exatamente isso, Senadora
Gleisi.
Requerimento nº 403, de 2015, da Senadora Gleisi Hoffmann e do Senador Roberto Requião, solicitando a criação de comissão temporária externa, composta por cinco membros, com o objetivo de acompanhar
os conflitos que vêm ocorrendo entre a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Paraná e os dirigentes sindicais
estudantes, impedidos de assistirem às sessões plenárias.
Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada Sr. Presidente. Agradeço muito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 91, DE 2014
Discussão, em turno único, da Mensagem nº 91, de 2014 (nº 402 de 2014, na origem), pela qual a
Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação do Sr. MANOEL ANTONIO DA FONSECA COUTO GOMES PEREIRA, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da
Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à Bósnia e Herzegovina. (Parecer nº 110, de 2015–CRE.)
Passa-se à votação da matéria.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós estamos apreciando a indicação
do Sr. Manoel Antônio da Fonseca Couto Gomes Pereira para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na Bósnia.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Gostaria que V. Exª pedisse para registrar, por favor, que, nas votações anteriores, votei com a orientação do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. TASSO JEREISSATI (Bloco Oposição/PSDB – CE) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Tasso Jereissati, com a palavra, V. Exª.
O SR. TASSO JEREISSATI (Bloco Oposição/PSDB – CE. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan, eu solicito a V. Exª que coloque em votação o Requerimento do Senado Federal nº 26, de 2015, que requer o desapensamento do PLS nº 229, de 2009 – Complementar, que já se encontra devidamente lido e pronto para votação.
Senador Renan, trabalhei nesse projeto ainda no meu outro mandato, durante três a quatro anos junto
com técnicos, a fim de montar toda a estrutura de uma peça orçamentária: planejamento e gestão dos recursos orçamentários de acordo com o que há de mais moderno no mundo inteiro.
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O projeto foi apensado a vários outros projetos e não vai à votação. O que eu peço neste requerimento é
o seu desapensamento para que voltemos a discuti-lo. E acredito que isso não seja interesse nem da oposição
e nem da situação, mas uma peça que interessa ao Congresso, já que deveria ser o ponto mais importante do
ano legislativo a discussão e a aprovação de um Orçamento que seja realmente crível, que seja de verdade, e
não essa peça que, muitas vezes, é de ficção.
O que eu estou pedindo a V. Exª é apenas desapensar para que voltemos a discutir e colocar em votação
para modernizar o Orçamento.
Obrigado, Presidente.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria dizer ao Senador Tasso Jereissati e aos Senadores e Senadoras que nós já mandamos buscar a matéria na Comissão e vamos apreciar
sim, como pede V. Exª, o requerimento de urgência.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O requerimento de desapensamento,
melhor dizendo.
O SR. TASSO JEREISSATI (Bloco Oposição/PSDB – CE) – Desapensamento.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Presidente Renan...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi, com a palavra,
V. Exª.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Sr. Presidente.
Vou aproveitar a oportunidade, enquanto estamos esperando alguns colegas para votar, e fazer o registro
de um encontro da magistratura de Mato Grosso que aconteceu de quinta-feira a sábado, no Hotel Odara, na
cidade de Cuiabá. Eu participei do referido encontro no sábado pela manhã junto com o Ministro João Otávio
Noronha e também o Ministro Herman Benjamim. O encontro foi promovido pelo Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, que é presidido pelo Dr. Paulo da Cunha. Esse evento foi coordenado pelo Desembargador Márcio Vidal, junto com a nossa Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, a Famato.
Esse encontro, que aconteceu na cidade de Cuiabá, é o segundo encontro; o primeiro aconteceu ano passado, na cidade de Sorriso. É um encontro onde juízes, desembargadores, ministros debatem os temas também
com a agricultura, para reforçar a segurança jurídica dos contratos e das ações que são feitas, não só no âmbito
do Judiciário normal, mas também do Ministério do Trabalho com os desembargadores e juízes dessa região.
Isso tem sido muito proveitoso para o Estado do Mato Grosso, pois faz com que os magistrados conheçam melhor as atividades agrícolas feitas naquele Estado. Por exemplo, neste final de semana, os dois ministros
que lá estiveram, a exemplo dos demais, no último encontro, tiveram a oportunidade de ir a várias fazendas e
conhecer no local como os produtores rurais de Mato Grosso tratam seus funcionários, Senadora Lúcia Vânia,
como é o alojamento, a assistência médica, a assistência social, as moradias. E ouvi um desembargador que
participou deste evento dizendo que foi muito importante o evento que ocorreu em Sorriso, no ano passado,
e o que estava ocorrendo na capital mato-grossense no final de semana, porque ele mesmo, Senador Moka,
surpreendeu-se ao ver o quanto o agronegócio, a agricultura fazem bem àqueles que estão próximos, para
as cidades do interior, para a economia do Estado. E mais, com a responsabilidade social e a responsabilidade
ambiental com que é feito tudo isso.
Então, com essa transparência, essa forma clara de mostrar o que está sendo feito, os ministros, que não
têm essa convivência, indo ao local, têm suas convicções reforçadas ou modificadas.
O Ministro Herman Benjamin, por exemplo, que esteve conosco aqui, Moka, até citou seu nome no sábado em Cuiabá, quando discutimos aqui o Código Florestal, em várias coisas feitas aqui o Ministro participou
diretamente conosco, dando sugestão, e fez esse registro do Congresso e também de V. Exª ter participado
daquelas negociações naquele dia.
E deu uma opinião – e, pela primeira vez, ouvi de um Ministro, principalmente vindo do Ministro Herman, que tem uma posição ambiental clara, avançada –, dizendo o seguinte: “Olha, hoje, os licenciamentos
ambientais, infelizmente, não estão servindo mais para facilitar a vida do empreendedor, para dar segurança
à vida do empreendedor e ao meio ambiente.”
Senadora Lúcia Vânia, infelizmente, o licenciamento está servindo como uma punição para quem está
fazendo o empreendimento, para quem quer fazer o empreendimento. Até a construção de creches está sendo vinculada, hoje, a uma licença ambiental, para abrir uma fábrica, construir um prédio ou fazer alguma coisa.
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Então, ouvi do Ministro Herman exatamente isto: “Olha, nós temos que mudar esse conceito. Não é possível que uma coisa que foi pensada, estudada para dar segurança ao meio ambiente e segurança ao empresário vire algo contra o empresário.”
Na sequência, a Secretária do Estado de Mato Grosso, que era do Ministério Público, Drª Ana Peterlini, e
hoje é Secretária do Meio Ambiente do Estado, fez também essa observação. Disse: “Olha, como Promotora de
Justiça e ligada ao meio ambiente, eu fiz várias recomendações para essa Secretaria”, e eu fui Governador no
período em que ela estava nessa atividade, “que eu hoje, aqui, sentada na cadeira de secretária, não consigo
fazer. Eu não consigo atender àquilo que eu achava que deveria ser.” Então, há uma realidade muito diferente,
distante, entre o que a teoria acha e o que na prática é possível fazer.
O Ministro João Otávio Noronha, por exemplo, deu uma declaração clara, também, já que ele foi falar de
segurança dos contratos e das atividades que são feitas no meio rural, em que ele disse claramente: “Eu, como
Ministro, não posso aceitar que hoje um agricultor que tem conhecimento do mercado, que conhece o mercado, que conhece Bolsa, tem informação, tem assessoria, tem consultoria, faça um contrato de venda de soja,
de algodão, de gado, de feijão, do que for, e porque o preço caiu ele vá querer dar uma de coitadinho e dizer
‘eu não sabia, quero romper o contrato’”.
Quer dizer, não há isso mais no nosso mundo de hoje, moderno. E essas coisas, como esse evento de
Cuiabá, vêm reforçar essa condição do agronegócio, da agricultura, da pecuária ligada com o mundo dos negócios fora, e a Justiça dando as garantias necessárias.
Tive oportunidade de falar nesse evento e disse que o Judiciário é o maior responsável pela diminuição
dos nossos custos de juros, porque, se o banqueiro lá do exterior, se o nosso aqui internamente empresta a um
setor e temos uma Justiça célere, uma Justiça que olha não para o coitadinho, mas olha o negócio como ele é,
todos se animam, todos investem e todos saem ganhando.
Aí, Senador Moka, eu vou querer fazer uma sugestão, para a Senadora Lúcia Vânia também. O Desembargador Márcio Vidal já me disse que agora, em setembro deste ano, se não me engano, eles querem fazer o
mesmo evento na cidade de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. E já me comprometi com ele, Moka,
de ir junto a esse evento, até para pagar o favor e a viagem que se vai fazer agora, dia 29 de maio, a Cuiabá,
em um outro evento que tem na universidade, e eu não poderei estar presente, porque tenho o casamento de
um sobrinho e, na minha casa, os casamentos são iguais aos de polaco: são três dias de festa, três dias antes e
um dia depois. Então, tenho que estar no casamento e o Senador Moka irá lá representar o Senado e eu, em
setembro, irei em Campo Grande para participar.
E quero, aqui, estimular a Senadora Lúcia Vânia, para que nós possamos fazer o mesmo em Goiás. Eu
vou colocar, depois, o desembargador em contato, para a gente reforçar isso, porque quanto mais segurança
jurídica nós tivermos em nossos negócios, com mais transparência, todos sairão ganhando.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Fernando Bezerra, Senadora
Lídice e Senador Ricardo Ferraço. Pela ordem ouviremos a todos.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria registrar, com alegria, Sr. Presidente, que hoje,
ao final da manhã, eu tive a honra de participar, ao lado da Presidenta Dilma Rousseff, ao lado do Governador
Paulo Câmara, do Estado de Pernambuco, da inauguração da fábrica da Jeep, do grupo Fiat Chrysler, no meu
Estado, na cidade de Goiana.
Um investimento que demandou recursos superiores a R$10 bilhões, que está promovendo a reindustrialização do Estado de Pernambuco, que está gerando emprego para mais de 10 mil pernambucanos e nordestinos, e que cria, portanto, uma oportunidade de abrir um novo ciclo de crescimento, de prosperidade e
de oportunidade para toda a gente pernambucana.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Senadora Lídice da Mata.
(Interrupção de som.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente (Fora do microfone.), Srªs e Srs. Senadores, quero relatar, também, Sr. Presidente, que eu tive a
oportunidade de participar, na última sexta-feira, dia 23, do World Travel Market – WTM Latin America 2015 –,
que é um encontro importante da área do turismo na América Latina.
Paralelamente a este encontro tradicional, aconteceram dois encontros também muito importantes. Um
deles foi o encontro do Fornatur, que é o Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo.
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O outro, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi justamente um seminário a respeito do São João do Brasil, promovido pelo Instituto Pensar, com a participação, o apoio e o patrocínio da Fecomércio e da CNC, o que
viabilizou em São Paulo a presença de importantes agentes realizadores do São João no Brasil, além de forrozeiros, de produtores culturais, de secretários estaduais de turismo, de pensadores da economia, de formuladores da economia criativa no Brasil e da economia do turismo, todos pensando essa festa, que é uma festa
fundamental para a economia do Nordeste, e tentando transformá-la em produto turístico do Brasil, para ser
promovido e, digamos assim – entre aspas –, “vendido” no exterior naquela que é a nossa baixa estação, que é
justamente o período de junho, um período de férias, no inverno brasileiro.
Nós temos todas as possibilidades de atrair o turista internacional para participar dos festejos em Alagoas, em Pernambuco, na Paraíba, na Bahia, em São Paulo, em Minas Gerais, em todo o Brasil, onde temos festas
juninas, como, inclusive, a festa de Parintins, no Amazonas.
Essa ideia, Sr. Presidente, é extremamente importante, para que o Brasil possa se desenvolver no turismo,
não apenas no período das férias, no fim do ano, quando oferecemos ao estrangeiro principalmente o turismo
de mar e sol, as praias e o litoral fantástico que temos. Mas podemos oferecer mais que isso, formulando essa
festa, dando condição de realização dessa festa, que une o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, que se realiza em todos
os Estados brasileiros. É uma união, inclusive, de influências culturais, com forte influência portuguesa. Mas se
incorpora a outras manifestações aqui e ali, como os rituais indígenas, como os blocos afros da Bahia e como
as festas juninas afros nos bairros populares da nossa grande cidade de Salvador.
É fundamental que possamos compreender isso. Eu gostaria, inclusive, Sr. Presidente, de levar até V.
Exª o resultado desse projeto. A festa de São João é uma festa considerada do Nordeste, mas temos de tirála dessa condição, para que seja uma festa do Brasil, para que possamos trazer os turistas internacionais para
participarem desse grande momento de investimento na economia local, na economia dos Estados nordestinos,
com a realização do São João em nosso País.
Junho é tempo de São João, sem os preconceitos que já ouvimos tantas vezes.
Às vezes, Srs. Senadores, a imprensa do Sul e do Sudeste trata do São João do Nordeste como se fosse
uma coisa menor, como se fossem festejos desqualificados, quando, na verdade, essa é a maior festa popular do
Brasil, que incide sobre a economia dos Estados mais do que o Carnaval, que tem uma ligação, uma capilaridade
na economia com as grandes e pequenas cidades do interior do Brasil.
Há casos claros de grande sucesso de produção, como é o caso do sucesso do São João da Paraíba, que,
como se costuma dizer – hoje é moda dizer case –, é um caso de sucesso. Há um caso de sucesso do São João
em agosto, aquele que acontece na Ceilândia, em Brasília, no Distrito Federal, levando à participação, em pleno Cerrado – é o chamado São João do Cerrado –, mais de cem mil pessoas, que continuam movimentando a
economia dessa região.
Portanto, discutir seriamente o São João do Brasil e transformá-lo num produto qualificado do nosso turismo é um desafio a que o Ministério do Turismo e aqueles que fazem o turismo nacional não podem se furtar.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB – RJ) – Sr. Presidente...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Em seguida, nós vamos encerrar a votação – darei a palavra também ao Senador Crivella – e começar imediatamente outra votação.
Ouço o Senador Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Está sobre
a mesa, Sr. Presidente, a Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de 2014, que tem o propósito de corrigir
uma omissão injustificável por parte da Constituição Federal.
Em 1988, quando nossa Constituição foi consagrada, o Constituinte, de maneira acertada, compartilhou,
entre os entes federados, políticas públicas que são de fundamental importância para a sociedade brasileira.
Estabeleceu e compartilhou responsabilidades entre a União, os Estados e os Municípios, em matérias fundamentais, como é o caso da saúde e como é o caso da educação.
Definiu e compartilhou responsabilidades, sobretudo, no financiamento da saúde e da educação, Sr. Presidente, mas não compartilhou a responsabilidade sobre outro tema que é muito importante para a sociedade
brasileira, que é muito caro às famílias brasileiras. Os brasileiros vivem uma angústia em razão de um tema que
está presente como nunca no dia a dia dos brasileiros, que é o tema da segurança pública.
Por incrível que possa parecer, Sr. Presidente, segurança pública não está compartilhada como responsabilidade da União. Segurança pública é responsabilidade específica dos Estados brasileiros. São os Estados
brasileiros que estão suportando a gestão e o financiamento da segurança pública. Incorporando a esse tema
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o problema da gestão do sistema prisional brasileiro, não apenas este Governo, mas os governos de uma forma geral têm se mantido a distância do tema da segurança pública.
Essa emenda constitucional – peço a atenção, Sr. Presidente, de V. Exª –, a Proposta de Emenda à Constituição nº 33 assegura o compartilhamento entre a União e os Estados no enfrentamento da segurança pública,
mediante um conjunto de critérios e regras.
Não tem e não faz sentido a procrastinação, a prorrogação do enfrentamento de um tema como esse,
que é um tema muito caro aos nossos Estados, até porque o Senado da República é a Casa dos Estados.
Portanto, o apelo que faço a V. Exª se dá na direção de resgatarmos o protagonismo em torno de temas
relevantes para a sociedade brasileira, Senador Walter Pinheiro, para que possamos votar no plenário do Senado a PEC nº 33, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, estou apelando a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Peço a preferência da atenção de V. Exª.
A PEC nº 33, Sr. Presidente, está sobre a mesa e pode ser votada. Sr. Presidente, é uma proposta de emenda à Constituição que compartilha responsabilidade no campo da segurança pública. O Constituinte, em 1988,
de maneira acertada, compartilhou responsabilidades na educação e na saúde, mas não o fez na segurança
pública. É o momento de nós trazermos a União, para que a União possa assumir mais responsabilidades no
enfrentamento da segurança pública. O que estamos propondo não gera impacto financeiro para a União, mas
gera responsabilidade na definição de políticas públicas que possam trazer mais segurança.
V. Exª foi Secretário da Justiça, conhece detalhadamente os desafios, sobretudo no campo do sistema
prisional. Portanto, quero apelar a V. Exª para que, na linha de fazer o Senado ter protagonismo com temas
importantes que façam diferença no dia a dia das pessoas, possamos pautar a PEC nº 33, Sr. Presidente. Esse
é um tema relevante, e quero apelar a que V. Exª, no nosso sistema presidencialista, possa colocar em pauta
essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria dizer ao Senador Ricardo
Ferraço e aos Srs. Senadores que todos nós compreendemos os argumentos levantados por V. Exª e que asseguro a V. Exª o compromisso de que pautaremos a apreciação dessa matéria.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Sr. Presidente, segurança pública não pode ser
responsabilidade especificamente dos governadores. Pergunte sobre isso ao Governador Omar Aziz, que foi
Governador do Estado do Amazonas, ou a qualquer dos colegas que estão aqui, como o Senador Blairo Maggi.
Ou pergunte ao filho de V. Exª, que é Governador do Estado de Alagoas, se não chegou o momento de a União
compartilhar de responsabilidades na segurança pública.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Mesmo que temporariamente, porque
os economistas têm horror a essa coisa da vinculação orçamentária. Mas a segurança pública é de uma urgência
insubstituível, mesmo que temporariamente ela tenha uma vinculação. O que não pode é a União continuar a
não ter compromisso nenhum com a segurança dos Estados e dos Municípios.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – É exatamente sobre isso que nós estamos apelando a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A matéria está incluída na pauta de
amanhã, Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Agradeço a sensibilidade de V. Exª, porque esse
é um tema que dá protagonismo ao Senado, porque liga o Senado à realidade que angustia milhões de brasileiros, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – V. Exª tem absoluta razão.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 59; NÃO, 4.
Nenhuma abstenção.
Está aprovada a indicação do Embaixador Manoel Couto Gomes Pereira para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Bósnia.
Será feita a devida comunicação à Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Atendendo ao pedido do Senador
Tasso Jereissati, vamos apreciar o Requerimento nº 226, de 2015. É um requerimento de desapensamento
de matéria.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 226, DE 2015
Votação, em turno único, do Requerimento nº 226, de 2015, do Senador Tasso Jereissati, solicitando
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 229, de 2009-Complementar, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 150, de 2005; 90, 180, 298, 414 e 540, de 2007; 66, 72, 265 e 482, de 2008; 12, 128,
175, 230, 243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009; 21, 75, 538 e 719, de 2011; 113, 135 e 382, de
2012, Complementares, a fim de que tenha tramitação autônoma (alteram a Lei de Responsabilidade Fiscal sobre gestão de finanças públicas).
Votação do requerimento.
Os Senadores e as Senadoras que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O Projeto de Lei nº 229, de 2009 – Complementar, é desapensado das demais matérias. Uma vez que
já se encontra instruído pela CCJ, volta ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos. As demais matérias
continuarão tramitando em conjunto e retornam à Secretaria-Geral da Mesa para inclusão na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item 1 da pauta:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2015
(Proveniente da Medida Provisória nº 661, de 2014)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2015 (proveniente da Medida
Provisória nº 661, 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; e altera as Leis nºs 12.096, de 24
de novembro de 2009, 10.820, de 17 de dezembro de 2003, 8.213, de 24 de julho de 1991, e 8.112, de 11
de dezembro de 1990.
O Parecer sob nº 5, de 2015, da Comissão Mista, que teve como Relator o Deputado Leonardo Quintão
e como Relator revisor o Senador Blairo Maggi, é pela aprovação da Medida Provisória nos termos do
Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2015, que apresenta; e pela rejeição das emendas apresentadas.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Blairo.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT. Sem revisão do orador.) – Eu, na condição de Relator revisor, tenho uma emenda de redação a ser apresentada, se V. Exª me permitir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – V. Exª terá a palavra em seguida, para
apresentar o parecer e para, como disse V. Exª, acolher a emenda.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Sem revisão do orador.) – Antes de dar sequência, eu gostaria de comunicar previamente que tenho uma questão de ordem sobre a matéria. Peço que
possamos dar resposta à questão de ordem, naturalmente, após V. Exª concluir sua palavra.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB – RJ) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas
quero pedir a benevolência de V. Exª para considerar meu voto na primeira votação. Eu estava ausente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registrará a manifestação do Senador Marcelo Crivella.
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Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta alguns esclarecimentos. Foram apresentadas à medida provisória 64 emendas. O projeto de conversão foi aprovado na Câmara dos Deputados, no dia 9
de abril. A exclusão, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, por não guardarem relação com a matéria, do
art. 7º do projeto e das Emendas nºs1 a 3, 5, 7, 36, 40, 45 a 51, 54, 59, 61 a 64. Supressão aprovada pelo Plenário
daquela Casa do art. 60 do projeto destacado e aprovação da Emenda nº 60, destacado.
O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por igual período por ato da Mesa do Congresso Nacional
e se esgotará no dia 12 de maio.
O Projeto de Lei de Conversão nº 2 foi lido no Senado Federal em 22 de abril.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à apreciação da matéria.
Antes, porém, concedo a palavra ao Senador Cássio Cunha Lima.
Com a palavra V. Exª
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Para uma questão de ordem. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, formulo a questão de ordem com base no art. 403, combinado com o art. 108, §1º, do
Regimento Interno do Senado, quanto à necessidade de obedecermos aos princípios do processo legislativo
no plenário do Senado.
Em oportunidades outras, V. Exª consultou o Plenário – trago, naturalmente, desde já o testemunho –,
para que pudéssemos ter, inclusive, suspensão de votações de matéria que estavam em curso, como é o caso
do projeto que trata da indexação da dívida dos Estados e dos Municípios, do novo indexador.
Um dos exemplos foi também no que diz respeito ao PLC nº 15, de 2015, que é exatamente o indexador,
e do PLC nº 2, de 2015.
O Regimento é muito claro no que diz respeito à priorização da sequência de votações, em que há as
medidas provisórias, como deseja V. Exª neste instante, e matéria de urgência constitucional. Porém, no §1º,
nos grupos constantes de l a VII, que são os incisos do art. 63, a matéria em votação em curso terá precedência
sobre qualquer outra votação.
Então, Sr. Presidente, estamos com uma votação em curso do projeto que fixa o novo indexador das dívidas dos Estados.
Levanto a questão de ordem para que V. Exª possa se posicionar sobre a sequência de votação na sessão
desta tarde.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu quero responder à questão de ordem levantada pelo Senador Cássio Cunha Lima e dizer que é verdade. Há um acordo nesta Casa no sentido
de que as medidas provisórias só sejam apreciadas 48 horas depois de chegarem à Casa, a não ser que haja
um acordo dos Líderes. Parece que, ao invocar essa questão de ordem, V. Exª já demonstra sobejamente não
haver esse acordo. Eu queria atender à questão de ordem levantada por V. Exª, suspender a discussão dessa
medida provisória e deixá-la posta como primeiro item para a Ordem do Dia de amanhã. Passaremos a apreciar o item seguinte da pauta.
Item 2 da pauta.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria fazer
uma sugestão no sentido de que o senhor convocasse o Congresso para amanhã, às 11h, para fazermos essa
votação de manhã, até porque a Câmara dos Deputados, numa segunda-feira, à noite, colocou quase 500 Deputados para votar. Então, não vejo dificuldade de a gente reunir o Congresso às 11h, ver as pautas comuns
do Congresso e votar. Depois, viríamos para cá, para a Ordem do Dia, para votarmos matérias que o Senado
tem interesse em votar.
É a sugestão que e faço. Cabe ao senhor analisar se é pertinente ou não essa sessão para amanhã, às 11h.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de me associar a essa manifestação do Senador Omar Aziz, porque, veja bem, o que está previsto na sessão
do Congresso de hoje? Apreciação de vetos, vetos importantes, inclusive. Eu não sei se esse quórum de 74 vai
se transferir para o Congresso. E são vetos importantes. É muito mais fácil conseguir reunir para uma sessão,
vamos chamar de estrelada, com foco não para o Senado, não para a Câmara, mas para o Congresso, às 11h,
e se obter o extrato real de Senadores e Deputados para apreciar, e o resultado ser inconteste da vontade do
Congresso, do que fazer uma reunião hoje, à noite, depois de uma sessão do Senado e da Câmara, em que o
quórum pode se esvair.
Então, acho que, pela importância das matérias em pauta e em apreciação, a manifestação do Senador
Omar Aziz é de se apreciar, é de se considerar, e deixo à consideração de V. Exª a minha manifestação de apoiamento à iniciativa dele.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Como, certamente, a sessão de hoje
vai ser prorrogada, também a da Câmara dos Deputados, vou cancelar a convocação do Congresso Nacional,
levando em consideração os argumentos do Senador José Agripino e dos Senadores Omar Aziz e Walter Pinheiro. Nós vamos convocar o Congresso Nacional para a apreciação desses vetos e de outros vetos que chegarão no decorrer desta semana para a próxima terça-feira. E vamos prosseguir, hoje, com a nossa sessão do
Senado Federal.
O que o Senador Omar está propondo é que façamos a Ordem do Dia do Senado Federal de amanhã pela
manhã. Eu não sei se há objeção ou concordância da Casa. Se não houver objeção, nós marcaremos amanhã
a sessão do Senado Federal para às 11h. Amanhã, às 11h.
A SRª ÂNGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Sr. Presidente, eu peço o registro do meu
voto na votação anterior.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registra a manifestação
da Senadora Ângela Portela.
Item 2 da pauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 15, DE 2015 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência – Requerimento nº 211, de 2015)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 15, de 2015– Complementar (nº 37/2015-Complementar, na Casa de origem), que altera a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014 (indexador da dívida de estados e municípios).
Em substituição à CCJ, Pareceres de Plenário:
– 1º pronunciamento: nº 95, de 2015-Plen, Relatora: Senadora Marta Suplicy, favorável ao projeto e
à Emenda nº 4, de Plenário, e contrário às demais emendas; e
– 2º pronunciamento: nº 107, de 2015-Plen, Relator: Senador Walter Pinheiro, favorável ao Projeto,
com a Emenda nº 7-Rel, que apresentou.
A matéria tramita em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 211, de 2015.
Consulto a Senadora Marta Suplicy se deseja fazer uso da palavra para algum esclarecimento. (Pausa.)
Com a palavra a Senadora Marta Suplicy.
ADENDO AO PARECER Nº 95, DE 2015 – PLEN
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para proferir parecer. Sem revisão da oradora.)
– Muito bem, Presidente Renan. É muito importante que essa votação ocorra hoje, porque as cidades e os Estados têm pressa.
O Projeto de Lei Complementar n°15, de 2015, de autoria do Deputado Leonardo Picciani, do PMDB do
Rio de Janeiro, altera a Lei Complementar n° 148, de 2014, que dispõe sobre novos critérios de indexação dos
contratos de refinanciamento da dívida, celebrados entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
O projeto acrescenta os incisos I e II ao art 4º da Lei Complementar n° 148, de 2014, que determina que
os efeitos decorrentes das novas condições financeiras sejam aplicados ao saldo devedor, mediante aditamento contratual.
Assim, o primeiro dispositivo proposto estabelece o prazo de 30 dias da data da manifestação do devedor, protocolada no Ministério da Fazenda, para que a União promova os aditivos contratuais, independentemente de regulamentação.
O segundo dispositivo prevê que, vencido o prazo, o devedor poderá recolher, a título de pagamento à
União, o montante devido com a aplicação da Lei Complementar n° 148, ressalvado o direito de a União cobrar
eventuais diferenças que forem devidas.
A matéria foi despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para análise. Todavia, em decorrência da aprovação em plenário, em 25 de março último, do Requerimento n° 211, de autoria de Líderes
partidários, a matéria tramita em regime de urgência.
Em plenário, foram oferecidas sete emendas. A primeira emenda, de autoria do Senador Caiado, objetiva limitar os encargos dos contratos de refinanciamento efetuados com base na Lei n° 8.727, de novembro de
1993, à taxa Selic para os títulos federais.
A segunda emenda, de autoria do Senador Romero Jucá, concede o prazo até 31 de janeiro de 2016
para que a União promova os aditivos contratuais, independentemente de regulação, e determina que valores
eventualmente pagos a maior sejam ressarcidos pela União.
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A Emenda n° 3, de autoria da Senadora Ana Amélia, apresenta três substitutivos. O primeiro concede
o prazo de até 31 de dezembro de 2015 para que a União promova os aditivos. O segundo estabelece que, a
partir de 1º de janeiro de 2016, as parcelas mensais de pagamento dos encargos financeiros pagos no ano de
2015 e que ultrapassem os apurados com base nos indexadores definidos na Lei Complementar nº 148 sejam
ressarcidas, mediante abatimento adicional dos saldos devedores ou em compensação aos pagamentos dos
encargos a serem efetuados ao longo de 2016, a critério do devedor.
O terceiro dispositivo da emenda da Senadora Ana Amélia determina que, vencido o prazo de 31 de dezembro de 2015, o devedor poderá recolher, a título de pagamento, à União, o montante devido, apurado nos
termos da Lei Complementar n° 148, ressalvado o direito da União de cobrar eventuais diferenças que forem
devidas.
A Emenda n° 4, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, oferece nova redação ao caput dos arts.
2º e 3º da Lei Complementar n° 148, assegurando o caráter obrigatório da troca dos indexadores das dívidas
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como a concessão de eventuais descontos sobre os saldos devedores, na forma da apuração ali definida.
A Emenda n° 5, de autoria do Senador Eunício Oliveira, define o prazo de até 31 de janeiro de 2016 para
que a União promova os aditivos contratuais após a manifestação do devedor, independentemente de regulamentação. Vencido esse prazo, o devedor poderá recolher, a título de pagamento à União, o montante devido
com a aplicação da lei, ressalvado o direito de a União cobrar eventuais diferenças que forem devidas.
A Emenda n° 6, de autoria do Senador Delcídio do Amaral, define o prazo de 30 dias, a partir de 31 de
janeiro de 2016, após manifestação do devedor, para que a União promova os aditivos, independentemente
de regulamentação. De forma similar às demais emendas, vencido esse prazo, o devedor poderá recolher, a título de pagamento à União, o montante devido com a aplicação da lei, ressalvado o direito de a União cobrar
eventuais diferenças que forem devidas.
Finalmente, a Emenda n° 7, de autoria do Senador Walter Pinheiro, combina a redação proposta pelo
Senador Antonio Carlos Valadares, na Emenda n° 4, assegurando o caráter obrigatório da troca dos indexadores das dívidas, com o prazo de até 31 de janeiro de 2016 para que a União promova os aditivos contratuais,
independentemente de regulamentação, com a possibilidade de o devedor recolher, a título de pagamento
à União, o montante devido com a aplicação da lei, caso a União não apresente os aditivos, com ressalva do
direito de a União cobrar eventuais diferenças que forem devidas.
Essa emenda, é importante ressaltar, é diferente da emenda do Senador Antonio Carlos. Ela dá um prazo até janeiro, e a emenda do Senador é em 30 dias. Por isso, vou rejeitar todas essas emendas e só aceitar a
emenda do Senador Valadares.
Análise.
Nos termos do art. 101 do Regimento Interno do Senado Federal, compete-nos opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do Projeto de Lei da Câmara n° 15, Complementar, e sobre o seu mérito.
Em sessão do dia 15 de abril último, proferimos o Parecer nº 95, em substituição à CCJ, e concluímos pela
constitucionalidade e juridicidade da proposição ora analisada. Quanto ao mérito, pela sua aprovação, bem
como pela rejeição das Emendas nºs 1, 2 e 3 e aprovação da Emenda n° 4, até então as únicas que haviam sido
apresentadas.
Naquela ocasião, a matéria não foi submetida à votação. Porém, na discussão, foi cogitada a possibilidade de incorporar à matéria o disposto no Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 183, de 2015, de autoria do Senador José Serra, que dispõe sobre os depósitos judiciais e administrativos no âmbito dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e revoga a Lei n° 10.819, de 16 de dezembro de 2003, e a Lei nº 11.429, de 26 de dezembro de 2006, uma vez que o mesmo também trata das finanças dos entes subnacionais, promovendo um
alívio ao Tesouro desses entes federados da ordem de R$21,1 bilhões, já em 2015, e de R$1,6 bilhão nos anos
subsequentes, conforme justifica o autor do Projeto.
Em sessão do dia 22 de abril último, em função da aprovação do Requerimento 382, de 2015, de autoria
do Senador Delcídio do Amaral, solicitando o reexame pela Constituição, Justiça e Cidadania, o Senador Walter Pinheiro proferiu o Parecer n° 107, concluindo pela aprovação da matéria, rejeição das Emendas nºs 1 a 6
e apresentação da Emenda n° 7.
Quanto aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da matéria, não temos o
que acrescentar, pois, diante das discussões já realizadas, não restam dúvidas quanto à harmonia do PLC n°
15, de 2015 – Complementar, em relação ao arcabouço jurídico nacional, inclusive quanto à técnica legislativa,
estando o projeto em consonância com a Lei Complementar n° 95, de 1998.
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Quanto ao mérito, reafirmamos nosso entendimento da urgência em se promoverem ajustes positivos
nas finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, haja vista a grave situação financeira em que
os mesmos se encontram.
A situação é de tal gravidade que se toma necessária a adoção de medidas concretas imediatamente. A
Lei Complementar n° 148, de 2014, foi sancionada em 25 de novembro de 2014 e, até a presente data, passados cinco meses, não produziu os efeitos desejados.
Quer dizer, sanciona a lei e a lei não entra em vigor. Conceder um prazo adicional de mais um ano – já
está lá há seis meses – para a troca dos indexadores das dívidas significará, na prática, forçar os entes subnacionais a mais um ano de penúria, o que poderá tornar irreversível a deterioração de suas finanças, obrigando-os
a procurar na Justiça a defesa de seus direitos, como fizeram algumas prefeituras.
Diante dessa urgência, não podemos nos furtar da obrigação da imediata troca dos indexadores das
dívidas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios junto à União, conforme prevê o PLC nº 15, de Lei
Complementar, forçando-nos a rejeitar as emendas que prorrogam o prazo de implementação dessa medida.
Concordamos, ainda, com a incorporação do disposto do PLS nº183, de 2015, para que o mesmo também
possa promover os seus benefícios imediatamente, bem como com o novo dispositivo sugerido pelo Senador
José Serra, que é a permissão para que até 10% dos recursos destinados ao Fundo de Reserva (isto é, 3% do
total) e 10% dos recursos transferidos para a conta única dos Estados e Municípios (isto é, 7% do total) sejam
direcionados à criação de um Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas.
Isso estimulará o investimento, mas sem prejuízo à garantia de recursos no fundo de reserva – mecanismo que minimiza os riscos associados à eventual não concretização de receitas associadas aos depósitos
judiciais. A presente emenda, aprimorada com a criação do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas,
beneficia todos os Estados e Municípios, constituindo-se em mais uma forma de alívio das finanças estaduais
e municipais de maneira responsável e justa.
Voto.
Em face do exposto, opinamos pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto de Lei da Câmara nº
15, de 2015 – Complementar.
Quanto ao mérito, somos pela sua aprovação, com a rejeição das Emendas 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e a aprovação
da Emenda nº 4 e a apresentação da seguinte emenda:
Acrescente-se ao PLC nº15, de 2015, os seguintes artigos, de 2 a 13, suprimindo-se o atual art. 2º.
Art. 2º. Os depósitos judiciais e administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios sejam partes
deverão ser efetuados em instituição financeira oficial federal ou estadual.
Art. 3º. A instituição financeira oficial transferirá para a conta única do Tesouro do Estado, do Distrito
Federal ou do Município, 70% (setenta por cento) do valor atualizado dos depósitos referentes aos processos
judiciais e administrativos de que trata o art. 2°, bem como os respectivos acessórios.
§1º Para implantação do disposto no caput deste artigo, deverá ser instituído fundo de reserva destinado
a garantir a restituição da parcela transferida ao Tesouro, observados os demais termos desta Lei.
§2° O montante dos depósitos judiciais e administrativos não repassados ao Tesouro constituirá o fundo
de reserva de que trata o §1º deste artigo, cujo saldo não poderá ser inferior a 30% (trinta por cento) do total
dos depósitos de que trata o art. 2º desta Lei, acrescidos da remuneração que lhes foi atribuída.
§3º Até 10% da parcela destinada ao fundo de reserva de que trata o §1º deste artigo poderão ser utilizados,
por determinação do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do Município, para constituição de Fundo
Garantidor de Parcerias Público-Privadas (PPP), dedicado exclusivamente a investimentos de infraestrutura.
§4º Os valores recolhidos ao fundo de reserva terão remuneração equivalente à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – Selic para títulos federais.
§5° Compete à instituição financeira gestora do fundo de reserva de que trata este artigo manter
escrituração individualizada para cada depósito efetuado na forma do art. 2°, discriminando:
I – o valor total do depósito, acrescido da remuneração que lhe foi originalmente atribuída; e
II – o valor da parcela do depósito mantido na instituição financeira, nos termos do §2° deste artigo, a remuneração que lhe foi originalmente atribuída e os rendimentos decorrentes do disposto no §4º deste artigo.
Art. 4º. A habilitação do ente federado ao recebimento das transferências referidas no art. 3º fica condicionada à apresentação, perante o órgão jurisdicional responsável pelo julgamento dos litígios aos quais se
refiram os depósitos, de termo de compromisso firmado pelo Chefe do Poder Executivo que preveja:
I – a manutenção do fundo de reserva na instituição financeira responsável pelo repasse das parcelas ao
Tesouro, observado o disposto no §2º do art. 3º desta Lei;
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II – a destinação automática ao fundo de reserva do valor correspondente à parcela dos depósitos judiciais mantida na instituição financeira, nos termos do §2º do art. 3º, condição esta a ser observada a cada
transferência recebida na forma do art. 3º desta lei;
III – a autorização para a movimentação do fundo de reserva para os fins do disposto nos arts. 5º e 7º
desta lei;
IV – a recomposição do fundo de reserva pelo ente federado, em até 48 horas, após comunicação da instituição financeira, sempre que o seu saldo estiver abaixo dos limites estabelecidos no §2º do art. 3º desta lei.
Art. 5º A constituição do fundo de reserva e a transferência da parcela dos depósitos judiciais e administrativos acumulados até a data de publicação desta lei, conforme dispõe o art. 3º, será realizada pela instituição
financeira em até 15 (quinze) dias após a apresentação de cópia do termo de compromisso de que trata o art. 4º.
§1º Para identificação dos depósitos, cabe ao ente federado manter atualizada junto à instituição
financeira a relação de inscrições no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) dos órgãos que integram a
sua Administração Pública Direta e Indireta.
§2° Realizada a transferência de que trata o caput, os repasses subsequentes serão efetuados em até 10
(dez) dias após a data de cada depósito.
§3º Em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos no caput e no §2°...
Bom, agora, há vários artigos. Eu gostaria de dar esta emenda como lida, porque ainda há duas páginas
extensas, já está publicada e acredito que os Srs. Senadores já têm conhecimento, podem posicionar o seu
voto ou então começar uma discussão se assim tiverem desejo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
É o seguinte o adendo ao parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Eu peço a atenção da Casa porque há um requerimento, sobre a mesa, que já deveria ter sido lido há alguns dias, mas, lamentavelmente, não o foi. Eu faço um hiato para ler o requerimento.
Requerimento, assinado por 40 Srs. Senadores.
REQUERIMENTO Nº 407, DE 2015
Requeremos, nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, e dos arts. 74, inciso III, e 145 do
Regimento Interno do Senado Federal, a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito,
composta por 11 membros titulares e 7 membros suplentes, para, no prazo de 120 dias, com limite
de despesa de R$100 mil, apurar as denúncias de que julgamentos realizados no âmbito do Carf
(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) foram manipulados para, em descompasso com a lei,
anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos cobrados, resultando em sonegação fiscal da ordem de R$19 bilhões.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O requerimento lido contém subscritores em número suficiente para constituir a Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do art. 145 do
Regimento Interno.
Será publicado para que produza os devidos efeitos legais.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Sr. Presidente, questão de ordem, só para
justificar meu voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Para concluir o despacho.
Para a Comissão Parlamentar de Inquérito constituída, a Presidência fará, oportunamente, as designações de acordo com as indicações que receber das Lideranças partidárias.
Eu queria só lembrar aos Senadores e às Senadoras que já há uma decisão do Supremo Tribunal Federal
no sentido de que, não havendo a indicação dos líderes partidários, essas indicações, por força dessa decisão,
serão feitas pelo Presidente do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para dar conhecimento ao Plenário e a V. Exa de que, neste exato momento, nós estamos protocolizando igualmente a CPI para o fundo de pensões.
Em um primeiro momento, nós havíamos alcançado 29 assinaturas para a instalação da referida Comissão Parlamentar de Inquérito, mas por uma decisão da Bancada do PSB, à exceção do Senador Romário, que
manteve a assinatura, nós tivemos que coletar novamente a subscrição de Senadores e Senadoras para atingirmos o número regimental, que foi alcançado com o Senador Aloysio Nunes, que foi o primeiro signatário
da proposta original, ao lado da Senadora Ana Amélia.
E agora estamos também protocolizando e, desde já, requeremos, tão logo chegue à Mesa, a leitura do
requerimento para instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito dos fundos de pensão, diante dos escândalos que o Brasil tem acompanhado.
Apenas, Sr. Presidente, para citar um único exemplo. No Postalis, fundo de pensões dos Correios, já se
constata um rombo de R$5,4 bilhões. Eu já disse em outras oportunidades que, no atual Governo, bilhão está
desmoralizado. São R$5,4 bilhões do rombo do Postalis, em que até mesmo títulos no Governo da Venezuela
foram adquiridos por esse fundo.
A partir deste mês de abril, os funcionários dos Correios, pelos próximos 15 anos – pelos próximos 15
anos! –, terão que descontar, em alguns casos, até 26% dos seus salários para cobrir este rombo.
Então, acredito que o Senado Federal oferecerá, mais uma vez, ao Brasil, uma grande contribuição com
a instalação imediata da CPI dos Fundos de Pensões.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Na forma do Regimento, nós aguardamos o requerimento de V. Exª.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Sr. Presidente, justificando meu voto.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Voto “sim”, pela aprovação do Embaixador.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Presidente, pela ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registra a manifestação
de V. Exª.
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia. Senador Randolfe, na sequência.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria
perguntar a V. Exª, Presidente – V. Exª acabou de ler um requerimento de uma CPI para tratar da questão relacionada à Coafi – qual é o prazo... CAF, Coafi, são tantas siglas neste País! CAF. Queria perguntar a V. Exª qual é
o prazo para manutenção ou retirada de assinatura desta CPI.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria dizer, respondendo à Senadora Ana Amélia, que esse requerimento foi protocolado junto à Mesa do Senado Federal no dia 30 de março – 30 de março – e, até hoje, esse requerimento não havia sido lido, depois das assinaturas para a Comissão
Parlamentar de Inquérito conferidas.
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Então, nós acabamos perdendo o prazo para que os Líderes indiquem, na forma da lei, os representantes
de cada Bancada nessa Comissão Parlamentar de Inquérito, mas nós vamos publicar amanhã e contaremos o
prazo.
E o prazo para retirada ou acréscimo de assinaturas é até a meia-noite de hoje.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – E são cinco dias para a indicação dos
Líderes.
Se os Líderes não indicarem nos cinco dias, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o
Presidente é obrigado a indicar.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Eu queria, apenas, cumprimentar V. Exª por ter reconhecido a demora na leitura deste requerimento dessa CPI. Mas queria, também, diante desse fato, solicitar
a V. Exª que, no requerimento para renovar a CPI dos Fundos de Pensão, não se esperasse tanto tempo como
foi em relação ao CAF.
Muito obrigada, Presidente.
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Presidente, em virtude de audiências que as Bancadas do Amapá, Roraima e Rondônia tiveram ainda
há pouco com o Vice-Presidente da República Michel Temer para tratar da sanção da MP nº 660, queria que V.
Exª justificasse a minha ausência na votação para autoridades diplomáticas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
Senador Alcolumbre.
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente...
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM – AP) – Da mesma forma que o Senador Randolfe, gostaria de justificar a minha ausência na votação anterior, acompanhando o voto do Partido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente, também da mesma forma. Na votação anterior, quero registrar o meu voto “sim”, conforme a Bancada do Partido dos Trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco União e Força/PTB – PI) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Serra, pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senadores,...
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Apoio Governo/PT – PA) – Presidente, Paulo Rocha na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
Com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – ... eu me permito vir a esta tribuna para apresentação
de uma subemenda à emenda relatada pela Senadora Marta Suplicy: a Emenda nº 8.
Por iniciativa de diferentes Líderes, entre eles o Líder do PMDB, o Senador Eunício Oliveira, e a boa vontade da própria Relatora, o texto do meu Projeto de Lei nº 183, de 2015, dispondo sobre depósitos judiciais e
a possibilidade de Estados e Municípios poderem utilizá-los numa certa proporção, foi acrescentado ao relatório da Senadora Marta Suplicy. Ou seja, foi acrescentado ao relatório da Senadora Marta sobre o indexador
da dívida de Estados e Municípios o texto do meu projeto de lei.
O que me permito agora, Senadora, é apresentar uma subemenda à Emenda nº 8. Poderia resumir essa
subemenda em três itens: primeiro, ela permite a inclusão de despesas previdenciárias como uma quarta possibilidade para a destinação dos recursos dos depósitos judiciais. Ou seja, Estados e Municípios terão a possibilidade legal e nacional de utilizar até 70% dos depósitos judiciais e administrativos para suas despesas nos
seguintes itens: precatórios, pagamento de dívida e despesas de capital.
A subemenda que apresento agora acrescenta um quarto item, qual seja, despesas previdenciárias. Outro item contido nesta subemenda é a possibilidade de incluir outros mecanismos de garantia de investimentos em infraestrutura ao lado do Fundo Garantidor de PPPs para destinação dos 10% inicialmente reservados
apenas ao Fundo de PPPs.
Nós também apresentamos uma emenda, antes de a Senadora apresentar o seu relatório aqui neste plenário, permitindo a utilização de recursos para garantias e parceiras público-privadas. E agora sugiro a inclusão
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de outros mecanismos de garantia de investimentos em infraestrutura, com vistas, caro Presidente Renan, a
dar sustentação aos investimentos de Estados e Municípios que são tão importantes para eles e para o País.
Por último, nessa subemenda, incluímos também a possibilidade da diferenciação dos depósitos judiciais
e administrativos, embora consolidados em um único fundo de reserva. Isso se destina fundamentalmente à
maior clareza e a mais possibilidade de compreensão e de controle da aplicação da lei.
Quero aqui agradecer...
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Senador José Serra.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Sim, Senador.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – V. Exª me permite, só para clarearmos. V. Exª abordou o assunto da PPP e não consegui perceber qual foi a mudança a que V. Exª se referiu.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – No momento em que a Senadora acolheu como emenda do seu relatório o projeto de lei que apresentei, propusemos a ela acrescentar mais um item nas possibilidades de utilização dos recursos decorrentes dos depósitos, que era para um Fundo Garantidor de PPPs. Isso
porque as PPPs exigem um fundo de garantia. Isso já veio no relatório dela de hoje.
Aqui no plenário, estou acrescentando, além do Fundo Garantidor de PPPs, a possibilidade de financiar
gastos e investimentos na área previdenciária, além dos investimentos de fundo garantidor para financiamentos de capital. Ou seja, são duas possibilidades a mais que se abrem nessa utilização.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – O.k.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Eu mesmo, devo confessar, fiquei assombrado com o
volume desses recursos, porque inicialmente nossa estimativa foi de R$21 bilhões. Eu achava que isso já incluía
recursos que já são captados pelos Estados, como é o caso de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro e Rio Grande
do Sul, mas não. Esses R$21 bilhões são, digamos assim, líquidos dessa apropriação que já é feita.
De maneira, Presidente Renan, que estamos dando aqui no Senado um impulso muito grande aos Estados e Municípios, para enfrentarem uma situação muito difícil como a de hoje, do ponto de vista econômico
e financeiro.
Estados e Municípios estão, na média, numa situação crítica. E se esse projeto de lei, no momento em
que virar lei, puder ser aplicado, realmente vai representar um alívio.
Mais ainda: o importante é que é na perspectiva de investimentos. Não se trata de gastar em custeio, mas
em investimento, que é essencial para o aperfeiçoamento de toda a infraestrutura econômico-administrativa
e para o crescimento econômico.
É isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
É a seguinte a subemenda à Emenda nº 8 na íntegra:
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O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco União e Força/PTB – PI) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Elmano Férrer, com a palavra
V. Exª.
O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco União e Força/PTB – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria
de justificar minha ausência na votação anterior e consignar o meu voto no Diplomata Antonio Pereira para a
Embaixada do Brasil na Bósnia Herzegovina.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação do
Senador Elmano Férrer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sr. Presidente, na votação anterior, o meu voto foi “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Paim, a Ata registrará
o voto de V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ronaldo Caiado.
Senador Omar Aziz, na sequência.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO. Sem revisão do orador.) – Eu peço a atenção da
nobre Relatora, Senadora Marta Suplicy, que, ao rejeitar a Emenda nº 1, de minha autoria, diz que se fundamentou na tese da rejeição porque prorrogaria o prazo de implementação desta medida.
Não, a Emenda nº 1 só propõe o limite da dívida sendo a taxa Selic, só isso. Ou seja, nós não estamos
falando nada em prazo. Nós estamos falando apenas que o teto seja a taxa Selic para a dívida da Lei nº 8.727,
porque também o Estado de São Paulo, como todos os outros, é devedor e depende de uma renegociação, para
que não tenha amanhã essa dívida extrapolando esse patamar da Selic. Só isso. É um teto. É apenas um teto.
Hoje, não é fator de adiamento e muito menos vai beneficiar o Estado de Goiás neste momento. Só se,
em algum momento da dívida, os indexadores são em patamares inferiores à taxa Selic.
A taxa Selic está sendo colocada como teto, ou seja, se algum dia esse indexador que ajusta a dívida extrapolar a taxa Selic, aí sim, a taxa Selic seria o fator limitante.
Então, é a ponderação que faço a V. Exª. Havia feito ao Deputado Walter Pinheiro e também ao Senador
Romero Jucá, que estavam aqui na sessão anterior, e todos eles foram unânimes em acolher a inclusão, exatamente no art. 1º do projeto, a limitação da taxa Selic na 8.767.
É a ponderação que faço.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A emenda do Senador Ronaldo Caiado
e outras emendas serão apreciadas ao final do processo.
Votação.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Votação do projeto, sem prejuízo das
emendas.
As Senadoras e Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Consulta os Líderes partidários se querem orientar as suas Bancadas.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Senador Omar.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – ... pelo PSDB...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Senador Cássio Cunha Lima, como
vota o PSDB?
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O
PSDB vota “sim” em mais uma atitude de defesa dos Estados, dos Municípios, do Brasil.
Quero cumprimentar todos os Senadores, as Senadoras, por um conjunto de iniciativas que precisam
ser destacadas. Nós não estamos apenas aprovando o novo indexador das dívidas, mas também acatando a
iniciativa muito oportuna do Senador José Serra, que permite a utilização dos depósitos judiciais. Lembrando
que, muito recentemente, este Senado regulamentou o comércio eletrônico nas compras pela internet e também por telefone, o que reforçará as receitas dos Estados e Municípios. Nós convalidamos os incentivos fiscais.
Então, o Senado, que é a Casa da Federação, com os seus representantes, tem dado a resposta com a
agilidade que a urgência do tempo exige neste instante de crise que o País enfrenta e que atinge Estados e
Municípios em todo o País.
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Portanto, o PSDB, Sr. Presidente, vota “sim”, para que Estados e Municípios brasileiros possam ter taxas
civilizadas da dívida pública de seus entes, assim como a possibilidade de utilização dos depósitos judiciais
que, na prática, é um alívio importante e imediato para os caixas de Estados de todo o Brasil.
O PSDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PSDB vota “sim”.
Senador Omar.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, Senador Eunício, ouviremos a todos. Senador Blairo.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Primeiro, parabenizar o parecer da Senadora Marta Suplicy. Ela se empenhou bastante e, realmente, traz para a Casa um
relatório esclarecedor.
Segundo, quero parabenizar o Senador José Serra, que tem a vivência, a experiência e sabe onde o calo
aperta, para os Estados e para os Municípios. Ele já foi governador do maior Estado brasileiro e prefeito da
maior cidade brasileira; então, ele tem experiência suficiente para saber realmente que esse recurso pode ser
utilizado em investimento.
Acho que avançamos. Não avançamos em relação às parcerias público-privadas, as PPPs, mas também
não sou favorável neste momento, Sr. Presidente, a que recursos que são o fundo garantidor da PPP fiquem
parados, se pode ser utilizado hoje outro fundo garantidor que seria o FPE. Se o País passa por uma crise, se
os Estados e Municípios precisam de dinheiro para investimento, por que não usamos outro fundo garantidor
que não seja o dinheiro que está hoje depositado em bancos, porque as cláusulas obrigam a se fazer um fundo garantidor?
Por isso, encaminhamos “sim” na votação. O PSD encaminha “sim”.
O Senado Federal hoje faz justiça e age como polícia, porque os juros que eram cobrados eram juros de
agiota, e, quando há agiotagem, a gente procura é a polícia. E hoje o Senado age fazendo essa justiça contra
uma agiotagem praticada, há muitos e muitos anos, contra os Estados e os Municípios.
Segundo, Sr. Presidente, aproveitando o momento, faço um apelo aqui ao novo Líder do Governo no
Senado Federal, o Senador Delcídio do Amaral. Há pouco, o Senador Randolfe e os Senadores do Amapá estiveram com o Vice-Presidente Michel Temer. Peço ao Líder Delcídio do Amaral que interceda junto à Presidenta
Dilma para que não vete a Medida Provisória nº 660, que restabelece uma injustiça cometida contra servidores
da Suframa, há muitos e muitos anos.
Faço esse apelo ao nosso Líder, e tenha a certeza absoluta: o Amazonas irá reconhecer esse trabalho feito pelo nosso Líder.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Para encaminhar...
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Senador, também quero falar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Estão inscritos Senador Eunício, Senador Blairo, Senador Delcídio, Senador Humberto, Senador Walter Pinheiro, Senador Ronaldo, Senador Acir.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Para
encaminhar, Presidente Renan Calheiros, com muita honra, em nome do Partido Progressista, especialmente
do Senador Benedito de Lira, que é do seu Estado de Alagoas, que, como o Rio Grande do Sul e a Prefeitura de
São Paulo, são os que estão em situação financeira mais crítica, em todo o País!
Então, eu queria encaminhar o voto, pela bancada do Partido Progressista, favorável, numa decisão que
já se arrasta há pelo menos dois anos, para tratar da questão do indexador da dívida.
Então, eu queria dizer que a Bancada do Partido Progressista é favorável ao relatório, e cumprimento não
só a Senadora Marta Suplicy, mas também o Senador José Serra, pela contribuição que dá, uma vez que o Rio
Grande do Sul já aplica e já saca os depósitos judiciais.
Muito obrigada.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o Democratas encaminha o voto “sim”.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Presidente.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Presidente.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Eu estou inscrito para falar, Sr. Presidente.
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A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Como Líder, Sr. Presidente. Estou na fila aqui
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senado Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Eu estou aqui na fila.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós temos uma lista. Vou conceder a
palavra ao Senador Eunício...
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Eu também estou na lista.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – ... Senador Blairo, Senador Delcídio do
Amaral, Senador Humberto Costa, Senador Walter Pinheiro. O Senador Ronaldo Caiado já falou.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é rápido.
É só para encaminhar, em nome do PMDB...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO) – Senadora Lúcia Vânia, por favor.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE.) – ... favoravelmente a essa matéria, e quero parabenizar a Senadora Marta Suplicy pelo relatório que fez aqui, pela paciência de ouvir todos nós, de incorporar
ao seu projeto parte do projeto do Senador José Serra, por sugestão nossa, incluindo a autoria do Senador José
Serra na matéria que nós estamos votando neste momento.
É extremamente importante, Sr. Presidente, num momento de ajuste fiscal, a criatividade desta Casa no
sentido de elevar os recursos dos Estados e dos Municípios brasileiros, sem onerar mais e sem buscar nenhum
tipo de aumento de carga tributária.
Portanto, o PMDB encaminha favoravelmente, com muita alegria, parabenizando, mais uma vez, a Senadora Marta Suplicy.
Nós vamos destacar uma emenda que apresentamos e que foi aglutinada com várias outras emendas.
Vamos destacar essa emenda, mas nós queremos parabenizar a Senadora Marta Suplicy e encaminhar favoravelmente ao texto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi, com a palavra,
V. Exª.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu quero encaminhar, pelo PR e pelo Bloco União e Força, o voto favorável, mas gostaria de, muito
brevemente, dizer-lhe que fico muito satisfeito – tenho certeza de que junto com outros Senadores – de votar
essa matéria hoje, como votamos nos dias anteriores.
Nós já fizemos aqui um grande avanço naquilo que nós defendíamos no palanque, ainda em 2010, quando concorremos à vaga ao Senado, no meu Estado, dizendo que nós iríamos trabalhar por um novo Pacto Federativo, uma nova redistribuição dos recursos que a União tem e que não passa aos Estados e aos Municípios.
No tocante às votações que fizemos durante este mês, como, por exemplo, o comércio eletrônico, o indexador das dívidas, a convalidação dos incentivos fiscais e também a liberação, aqui, por parte dos depósitos
judiciais, eu quero dizer aos mato-grossenses, ao Estado que represento aqui no Senado Federal, que esses
quatro pontos aqui votados darão ao caixa do Estado de Mato Grosso algo como R$1,5 bilhão por ano, a partir
do segundo, terceiro ano, quando essas medidas estiverem concretizadas.
Então, nós estamos fazendo aqui, Presidente, uma verdadeira reforma, transferindo recursos da União
para os Estados, equalizando os Estados mais ricos com os mais pobres.
Portanto, eu me sinto muito feliz, no dia de hoje, em poder recuperar uma parte dos compromissos políticos que fiz em todos os palanques do Estado do Mato Grosso, que era fazer um novo Pacto Federativo. Temos
muito a fazer pela frente, Senador Ferraço, mas o que estamos votando, o que estamos fazendo é coisa definitiva.
E quero cumprimentar V. Exª, Sr. Presidente, pela determinação de fazer o que fizemos até agora, e conclamar V. Exª a que continuemos trabalhando assim, para que nós, aqui no Senado, tenhamos independência de
votar o que os Municípios e os Estados precisam e esperam, e não fazer aquilo que convém à política do Planalto.
Claro, os Poderes são diferentes, são independentes, são harmônicos, mas, principalmente, temos que
ser responsáveis com aqueles que nós representamos, os nossos Estados de origem.
Parabéns. Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – agradecemos a V. Exª.
Senador Delcídio do Amaral.
Senador Walter Pinheiro, V. Exª está inscrito. Estão todos inscritos
Senador Delcídio do Amaral, com a palavra, V. Exª.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – É minha vez agora, Presidente?
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
esse projeto já foi exaustivamente debatido aqui. A Senadora Marta Suplicy apresentou seu relatório.
Na semana passada, Senadora Marta, também tivemos uma grande discussão, tendo como Relator o
Senador Walter Pinheiro, e o entendimento aqui, de todos os Senadores e Senadoras, é pelo voto “sim” ao relatório da Senadora Marta.
Eu queria só fazer um registro, Sr. Presidente.
Eu estou apresentado uma emenda, não estou entrando na questão do mérito, principalmente do projeto do Senador Serra, mas, no projeto do Senador Serra, ele propõe 70 a 30: 70 para os Estados e Municípios,
e 30 para o Fundo. E nós estamos propondo aqui 40, 30 e 30 – eu vou apresentar essa emenda –, sendo 40 para
Estados e Municípios, 30 para as instituições financeiras, e 30 para o fundo.
Por quê? Porque nós temos uma preocupação quando do julgamento das ações, e alguns podem argumentar que, ao propor isso – porque hoje já são exercitados os 40% –, os Estados e Municípios não ganhariam
nada com isso. Não é verdade, porque a proposta do Senador Serra é muito mais ampla; a proposta do Senador
Serra não é só aquilo que é depositado judicialmente, sob o ponto de vista administrativo. Aliás, a proposta
dele é administrativa e tributária, e hoje o que existe é só tributário.
Portanto, quando alguns alegam que a proposta que eu estou apresentando é igual, que não muda nada
para os Estados e Municípios, não é verdade, porque a base muda. Hoje é simplesmente em cima dos depósitos
judiciais relativos a tributos. A proposta do Senador Serra é tributo e administrativos.
Portanto, acho que é uma coisa razoável. As instituições financeiras, especialmente o Banco do Brasil e
a Caixa Econômica Federal, ficam preservadas, e, portanto, dentro do possível, eu acho que é uma proposta
que tem pertinência.
Por isso, eu estou apresentando essa emenda, para que os colegas Senadores e Senadoras analisem essa
proposta e votem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Presidente Renan, inscreva-me, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – V. Exª, Senador Flexa, já está inscrito;
logo após, a Senadora Lúcia Vânia.
Senador Humberto Costa.
Com a palavra V. Exª, pela ordem, com aquiescência do Senador Humberto.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Apoio Governo/PP – AL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria
comunicar a V. Exª que, por razões de atraso na viagem, eu deixei de participar da votação anterior, mas o meu
voto sobre a indicação do embaixador é de acordo com a orientação do meu partido.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR – MT) – Sr. Presidente, Senador Wellington
Fagundes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registra a manifestação
do Senador Benedito de Lira.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR – MT) – Senador Wellington também, da mesma forma, só para justificar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação do
Senador Wellington.
Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu quero encaminhar, em nome da Bancada do PT. O Senador
Walter Pinheiro vai fazer essa condição, mas eu gostaria de me manifestar não somente em apoio à aprovação
do texto, mas em apoio a essa possível emenda que deverá ser apresentada pelo Senador Líder do Governo,
Delcídio do Amaral.
A nossa preocupação, quando foi apresentado o projeto do Senador Serra e incorporado como uma
emenda gigante no relatório da Senadora Marta Suplicy, é exatamente que, da forma como essa proposta está
apresentada, a probabilidade de os bancos serem obrigados a arcar, quando das decisões judiciais transitadas
em julgado, com recursos próprios para garantir o pagamento dessas ações é bastante significativa.
Portanto, essa proposta de divisão com base ampliada, sugerida pelo Senador Delcídio do Amaral, parece-me bastante razoável: 40% destinados aos Estados e Municípios; 30% que formem esse fundo de reserva, um
fundo garantidor; e os 30% que permaneçam sob a administração daquele órgão bancário oficial.
Eu queria fazer um apelo aos demais Senadores, no sentido de que pudéssemos, no momento da apresentação dessa emenda, votar por ela. Já temos estudos apresentados pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econô-
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mica, dos riscos que uma proposta como essa pode gerar para os bancos que hoje assumem a responsabilidade
de serem depositários desses recursos.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro e Senador
José Serra, na sequência.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Se o Senador José
Serra está querendo fazer uma intervenção sobre a questão da proposta da emenda, eu preferiria, antes até
do encaminhamento, ver qual o posicionamento dele acerca do ajuste. Se for isso...
É sobre essa questão, Senador Serra? (Pausa.)
Então, eu preferiria inverter a ordem, até para poder me posicionar, porque vou falar sobre a emenda e
sobre essa proposta de emenda feita pelo Senador Delcídio também. Então, se o Senador José Serra vai falar
sobre isso, eu preferiria que ele o fizesse antes da minha intervenção.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão da oradora.) – Sobre o comentário
do Senador Humberto Costa, fiquei com uma dúvida, porque entendi diferente.
Não é o banco que vai ficar com uma sobrecarga não. Tem um fundo garantidor que é exatamente para
isso. Então, não vi bem qual é esse argumento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Serra.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu confesso a V.
Exª e aos colegas aqui do Senado que gostaria de que, no dia em que o Senador Delcídio estreia como Líder do
Governo, atuante, pudéssemos fazer algo positivo no sentido de algum encaminhamento por ele apresentado,
mas infelizmente não vai ser na estreia, vai parecer algo parecido quando se estreou o estádio do Palmeiras,
que veio um time da terra do Senador Humberto Costa e ganhou a partida no dia da estreia do estádio. Eu lamento, portanto, ter que encaminhar contra uma tese defendida por um Senador que hoje assume a liderança.
De fato, a proposta apresentada deixa a situação parecida como a que está hoje, só que pior. Em que
sentido? Para alguns Estados, como é o caso do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, representará uma perda líquida, porque eles já se apropriam de 70%, terão que recuar para 40%. Então, é uma
perda. Ou seja, estaríamos votando uma perda para Estados importantes da Federação.
Segundo aspecto: é que os depósitos administrativos que eu incluí no meu projeto de lei, que a Senadora
Marta acolheu, eles não são mais, em linhas gerais, do que 20% dos depósitos totais. Portanto, essa ampliação
da base não será capaz de compensar o efeito de diminuição, que seria causado pela virtual aprovação desta
emenda. Portanto, fica-se numa situação parecida e, em alguns casos, pior.
Eu quero insistir num aspecto. É evidente que para a Caixa e para o Banco do Brasil diminuirão depósitos que têm um custo barato, mas não têm nada a ver com as suas operações. Não afeta o fluxo das operações
dessas instituições.
Por outro lado, nós temos que ver o outro prato da balança, os Estados e os Municípios estão em uma
situação muito grave, muito grave, pelo Brasil afora. Nós vamos ter atraso de salários, nós vamos ter cortes de
programas essenciais. Tudo isso já está acontecendo.
Então, essa medida, que, do ponto de vista econômico, não agrava déficit, não aumenta tributação, não
aumenta carga tributária, poderá representar um socorro importante para os Estados brasileiros todos e para
os Municípios.
Lembro, inclusive, que muitos Estados não adotam isso por pressões que sofrem regionalmente. Essa lei
garantirá que podem fazê-lo sem nenhum problema. Alguns Estados já fazem isso, mas outros não conseguiram, e a partir da lei poderão fazê-lo.
Por isso é que eu venho aqui reiterar o meu apoio, o meu voto, creio que não apenas no meu nome, mas
no do meu Partido, no sentido do relato, do relatório da Senadora Marta.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB-AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, duas
coisas para a gente separar isso, para não gerar a confusão, que é um pouco até da indagação da Senadora Marta.
Primeiro, nós temos uma matéria que obviamente já preenche todas as exigências e, portanto, não há
mais por que a gente adiar, em que pese, até com relação a essa matéria principal, que é de suma importância,
agora com a introdução dos depósitos judiciais, haver ainda o destaque da Emenda 7, que trata exatamente
do prazo até 31 de janeiro de 2016.
Portanto, essa é uma matéria de suma importância. Eu acho que é fundamental aqui a gente registrar que
o papel da Senadora Marta nessa relatoria foi de suma importância, e mais ainda o fato de a gente ter acrescido a esse projeto das dívidas a possibilidade efetiva de inclusão de todas as outras unidades da Federação.
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Não que a gente não tivesse já, Senadora Lúcia Vânia, hipotecado o nosso apoio aqui aos Estados e Municípios,
quando nós votamos a matéria aqui, no seu nascedouro. Agora, o que a gente faz, Senador Fernando Bezerra, é incluir, portanto, os outros Estados, já que dois pontos preponderantes não foram aceitos nessa matéria
inicialmente – o alongamento de prazo, o que permitiria a Goiás, Bahia, Pernambuco, Roraima, um processo, à
medida que se alonga o prazo, ganho no desembolso. É isso que eu conversava hoje, inclusive, com o Governador de Alagoas, num debate sobre a questão da energia do Nordeste.
Portanto, nós perdemos isso. E perdemos também, porque quando nós discutimos o indexador, nós
queríamos um processo de retroatividade, Senadora Lúcia Vânia. Paciência! E agora nós introduzimos um elemento que de certa forma põe todos os Estados na cena, que é a inclusão dos depósitos judiciais, portanto,
a prática adotada pelo Governo com o Rio de Janeiro, cidade, e até a sinalização, Senadora Marta, com São
Paulo, capital. Agora trazemos, à luz desse projeto, também regras para evitar, Senadora Lídice, que isso fique
ao sabor do Ministro da Fazenda do momento ou à disponibilidade de uma cidade ou de outra. Portanto, nós
temos um ganho.
A outra questão, para a qual quero chamar a atenção, é exatamente as ponderações feitas aqui pelo
Senador Delcídio e pelo Senador José Serra. O que o Senador Delcídio nos tinha dito – por isso que chamei a
atenção dele na hora em que o José Serra fazia a explicação – é que ele tinha nos colocado a proposta que era
exatamente fazer a divisão – e essa mesma conversa tive com o Senador Blairo Maggi – inclusive dos 30. Portanto, era a partição desse resultado, que, aí sim, far-se-ia uma divisão de 40/30/30, mantendo a base original.
O Senador Delcídio não respondeu a isso e, portanto, vamos à votação dessa matéria, entendendo que
o que fica no bojo é a distribuição do total e não da parte, perfazendo exatamente o percentual de 70 com 30;
e não, portanto, a divisão nos 30, como parte para distribuir entre entes, Municípios e até o caso dos Estados.
Lembrando ainda algo importante, e era fundamental que todos os Senadores, Senador Humberto, prestassem atenção: é que a inclusão de PPP nessa matéria, Senador Fernando Bezerra, é importante, primeiro,
porque, hoje, diversos Estados, Senador Humberto, têm usado como fundo garantidor o FPE, com uma diferença. O fundo garantidor – e o Senador Omar já tinha também chamado a atenção para isso – termina ficando,
Senadora Marta, quase congelado.
Nesse aspecto, nós vamos ter oportunidade, agora, não de engessar o nosso FPE, já que, no caso da utilização dos depósitos judiciais, eu não posso usar esses recursos para custeio, o que é diferente do meu FPE,
porque ele compõe a minha receita corrente líquida. Portanto, é a peça mais importante para diversos Estados
da Federação.
Ao meu lado, existe um que eu poderia dizer que a relação é 66% na utilização do FPE, mais do que a
arrecadação do ICMS, o que pode ter variações para Pernambuco, para a Bahia, mas, de qualquer maneira, o
FPE de Pernambuco, Bahia, Ceará e Maranhão tem um peso considerável na nossa receita corrente líquida.
Então, a utilização desses depósitos agora para as PPPs, além de nos dar uma folga, dá-nos o chamado
upgrade, ou seja, aumenta a capacidade para operar com PPPs. É como se eu estivesse, Senador Eunício, ganhando um limite para operação de PPP. Logo, ganho com isso.
De certa forma, também a gente termina saindo um pouquinho das garras da Secretaria do Tesouro, que
tem todo o direito, correto e legal, de obedecer aos critérios, Senador Moka, em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas o que nós ganhamos com isso agora é a possibilidade de aumento do nosso limite para que
Estados tenham autonomia para patrocinar as suas PPPs.
Portanto, é corretíssima a matéria ora apresentada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o PDT encaminha o voto “sim”, por entendermos que esta matéria é importante para todos os Estados e Municípios, em especial o nosso Estado de Rondônia. Rondônia, pelos números que nós recebemos
hoje do Secretário da Fazenda, vai economizar aproximadamente R$6 milhões por mês. Então, é uma matéria
importante para todos os Estados, principalmente – lógico – para o nosso Estado de Rondônia.
Por isso, nós encaminhamos o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP. Para encaminhar. Sem revisão
do orador.) – Em relação ao texto principal, Presidente, eu encaminho o voto favorável em nome do PSOL e do
Bloco PSD/PSOL/PPS/PCdoB, primeiro, porque, finalmente, o relatório da Senadora Marta e o texto principal
que estamos votando, ressalvados os destaques, visto que ainda votaremos os destaques e entraremos no mérito também do destaque proposto pelo Senador Delcídio, primeiramente – e quero cumprimentar a Senadora
Marta, Relatora da matéria –, finalmente estamos tratando de um tema que tem sido debatido no Congresso
Nacional, em especial no Senado, que é a Casa da Federação, desde o final da década de 90.
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E nunca, Senadora Marta, é demais relembrar a história: a origem desta dívida se dá no final dos anos 90,
pacto feito pela União em assumir a dívida de Estados e Municípios.
Mas o fato é que, como as taxas de juros de hoje não são as mesmas da década de 90, obviamente aquilo que, na época, tinha sido um bom negócio para Estados e Municípios, ao longo do tempo, principalmente
para os entes federativos, tornou-se um péssimo negócio, em virtude da taxa do IGPDI e em decorrência da
taxa de juros.
Hoje, Sr. Presidente, nós temos a dívida concentrada, pelo menos, em quatro unidades da Federação.
Eu refuto, eu quero abrir o debate sobre o texto, depois, no destaque do Senador Delcídio, porque, ao que me
parece, o destaque aqui apresentado pode comprometer a intenção aqui apresentada de renegociação e de
restabelecimento dos termos da dívida.
O fundamental é nós aprovarmos – e encaminhamos o voto nesse sentido – o parecer da Senadora Marta, que, no meu entender, repara uma injustiça ocorrida desde os anos 90, que se aprofundou ao longo dessa
década com Estados e Municípios e que concentra essa dívida, principalmente, em quatro entes federativos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Marta Suplicy.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de completar, Sr. Presidente, porque, na época, foi realmente uma necessidade que existiu. Mas eu gostaria de reiterar
que, para São Paulo, não foi uma dívida bem negociada. O então Prefeito Pitta vinha em uma enorme fragilidade
por causa dos precatórios negociados por ele como Secretário de Maluf, e foi uma dívida negociada de forma
madrasta para a cidade de São Paulo. Todas as cidades tiveram juros de 4%; São Paulo teve 6%! Aconteceu que
eu fui eleita e vivi essa situação em que os juros da cidade de São Paulo, se não pagássemos o principal da dívida, aumentariam para 9% retroativo! Foi o que inviabilizou totalmente. Não dava para pagar porque eu não
pagaria a folha se isso acontecesse.
E os juros que a cidade paga são de 9% até hoje. Então, é uma situação em que não consigo entender
como a cidade de São Paulo e o Prefeito da cidade de São Paulo não estão nessa luta. Agora, antes de ontem,
judicializou-se a dívida, mas isso tinha que ser junto, desde o começo, para que a cidade receba em 30 dias,
como foi sancionado esse projeto, agora em novembro. Realmente é uma necessidade não só para a minha
cidade, que conheço muito bem, mas para outras cidades do Brasil, porque não há nenhuma cidade neste País
que esteja com tranquilidade. E a cidade de São Paulo muito menos; está com obra parada porque deixou de
receber repasse federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu consulto a Casa se podemos encerrar a votação, proclamar o resultado e continuamos ouvindo os Senadores na medida em que as emendas
serão discutidas. (Pausa.)
Vamos fazer isso.
Está encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 73; nenhum voto NÃO.
Nenhuma abstenção.
Está aprovado o texto básico.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por lapso,
não registrei meu voto. Quero registrar meu voto favorável à matéria que foi aprovada. Registre, por favor, mais
um voto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação do
Senador José Agripino favorável ao projeto.
Há, sobre a mesa, requerimentos de destaque para votação em separado das Emendas nºs 1 a 7, de Plenário.
São os seguintes os requerimentos:
REQUERIMENTOS NºS 409 A 415, DE 2015
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência esclarece ao Plenário
que, independentemente de requerimento, as Emendas nºs 7, 8 e 1 serão votadas separadamente nessa ordem. As Emendas nºs 7, 8 e 1 serão votadas separadamente nessa ordem!
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Delcídio do Amaral.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu queria fazer uma sugestão a V. Exª com relação à questão dos depósitos. Estou conversando com o próprio
Governo. Para compreender bem o alcance não só daquilo que foi proposto, mas, inclusive, da emenda que
estou pretendendo apresentar, Sr. Presidente, eu queria saber se poderíamos deixar essa emenda ou a discussão de uma eventual emenda que eu apresentaria para amanhã, sem prejudicar, evidentemente, aquilo que já
está pautado há várias semanas aqui, no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira, o Senador
Delcídio do Amaral propõe apresentar uma emenda. É que, nesta fase da tramitação da matéria, não há mais
apresentação de emenda. Essa matéria está há quatro semanas trancando a pauta do Senado Federal. Talvez,
fosse o caso de fazermos um esforço. Em função do desdobramento desta sessão, eu já cancelei – mais uma
vez, eu queria informar a esta Casa – a sessão do Congresso Nacional. Talvez, do ponto de vista do Senado, seja
importante avançarmos na conclusão da matéria.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Sr. Presidente, posso até concordar com
V. Exª, mas, se formos olhar a fundo as emendas que foram apresentadas, inclusive a proposta relativa aos depósitos judiciais que foi colocada, apresentada no relatório relativo aos indexadores, se nós entrarmos por essa
linha para discutir o Regimento, muita coisa que está sendo feita não se sustentará.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria
esclarecer o Plenário e concordar com V. Exª.
Esta Casa tem um Regimento. No dia em que fiz a proposta à Senadora Marta Suplicy como proposta de
emenda, quando estava sendo lido o relatório, eu a fiz no sentido de incorporar parte de um texto que li aqui,
deste pé de microfone, aqui embaixo, pois tenho a honra de ser Líder do PMDB e do Bloco da Maioria. Portanto,
a Relatora, Senadora Marta Suplicy, incorporou isso ao texto dela naquele momento adequado, quando ela lia
a matéria. A matéria não tinha sido votada nem estava em discussão ainda. Apresentei a proposta à Relatora,
que podia acatá-la ou não. Foi a Senadora Marta Suplicy que acatou a proposta que fizemos naquela noite.
Portanto, não houve, naquele momento, nenhuma manifestação de ferir o Regimento desta Casa. Fui
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e fui obrigado, Sr. Presidente, a aprender um pouco do Regimento do Senado Federal. Portanto, tenho muito respeito pelo Regimento, que nos guia aqui no dia a dia,
que é nosso guia.
V. Exª, sabiamente, tem dirigido a Casa, olhando não com o olhar dos interesses dos Estados, do Estado
A ou do Estado B, mas, sim, olhando para o que determina o Regimento.
Portanto, eu queria deixar só esse esclarecimento e dizer que há destaque de emenda apresentado no
prazo regimental, não fora do prazo regimental.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu agradeço a V. Exª.
O que o Senador Eunício Oliveira está repetindo é que nós, Senador Aloysio Nunes Ferreira, votamos um
requerimento de reexame das comissões, para que a Senadora Marta, como Relatora, apresentasse a emenda
que inclui a ideia do Senador José Serra. Portanto, fizemos tudo absolutamente dentro do que recomenda o
Regimento.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – É uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Marta Suplicy.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, tenho
o mesmo entendimento que tem o Senador Eunício: a emenda foi acatada naquele momento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Exatamente!
Senador Telmário Mota.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Mas, Sr. Presidente, nós não votamos a emenda. Nós votamos a peça principal.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos votar os destaques das
Emendas nºs 7, 8 e 1, pela ordem, à medida que avança a apreciação da matéria.
Votação, em globo, dos requerimentos de destaque para votação em separado das Emendas nºs 1 a 7
(Requerimentos nºs 409 a 415, de 2015).
As Senadoras e os Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram.
Rejeitados.
Nós vamos votar agora as Emendas nºs 7, 8 e 1, nessa ordem, as emendas destacadas.
Votação da Emenda nº 7-Plen, que tem parecer favorável da Relatora.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – A votação será nominal, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A votação tem de ser nominal, porque
é projeto de lei complementar.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Esta diz respeito à vigência do prazo. Vou
encaminhar pelo PSDB: o PSDB vota “Não”.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente, há uma correção: o parecer pela
Emenda nº 7 é contrário.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Sem revisão do orador.) – É preciso esclarecimento, Sr. Presidente, porque a posição do PSDB é muito clara no que diz respeito à nossa luta para que esse
novo indexador tenha eficácia imediata. Há uma série de emendas que foram apresentadas por diversos Senadores, algumas delas a pedido do próprio Governo. Mas o PSDB entende que o melhor para os Estados é
que possa haver a vigência do que acabamos de aprovar em caráter imediato. Vamos naturalmente votar a favor da emenda do Senador José Serra, que já foi amplamente discutida e que é de conhecimento do Plenário,
no momento oportuno. Mas o PSDB manifesta sua posição em defesa dos Estados brasileiros, em defesa dos
Municípios, para que a proposição que está em discussão seja aprovada e implementada e vigore em caráter
imediato. Por isso, o PSDB vota contra as emendas, para que tenhamos a vigência imediata. É uma discussão
longa a que vem ocorrendo no Senado sobre o indexador da dívida de Estados e Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só esclarecer, para que efetivamente todos possam acompanhar, que a Emenda nº 7 foi apresentada pelo Senador Walter Pinheiro como
consequência da junção, da convergência das outras emendas postas.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Sr. Presidente...
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Ela recebeu da Senadora Marta um
parecer contrário.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Na sequência da discussão, quando nós
tivemos de votar um requerimento para reexame da matéria, quando designamos o Senador Walter Pinheiro
como Relator substituto, o Senador Walter, como produto da convergência, apresentou um parecer favorável.
É isso que nós precisamos...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, independentemente disso, vamos falar aqui para não gerar nenhuma dúvida em relação a essa matéria.
A Senadora Marta Suplicy, que era a Relatora principal, deu parecer contrário, e o Senador Walter Pinheiro, como Relator substituto – a Senadora não estava aqui no dia, e ele foi designado por V. Exª como Relator
substituto –, deu parecer favorável a essa emenda. Mas, independentemente de haver parecer favorável e parecer contrário, há sobre a mesa um requerimento desta Liderança destacando a Emenda nº 7 para ser votada
separadamente, independentemente de ela ter sido rejeitada, não acatada pela Senadora Marta. Mas ela foi
acatada pelo Senador Walter Pinheiro.
Como não quero polemizar entre os dois Relatores, o que fiz? Fui à Mesa e fiz um requerimento de destaque da Emenda nº 7, que aglutina, inclusive, uma emenda de minha autoria, uma emenda da Senadora Ana
Amélia, uma emenda do Senador Caiado e emendas de outros Senadores e de outras Senadoras, que foram
anexadas, aglutinadas em um único texto, com a anuência de todos os autores das emendas.
Portanto, essa emenda está destacada. Nós vamos votá-la separadamente. Não vejo nenhum problema
em relação a acatar ou não acatar.
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A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Marta.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão da oradora.) – Eu acredito que é uma
boa ideia votar destacadamente, com a clareza de que o relatório que apresentei pede para que, em 30 dias, o
recurso possa sair e ir para Municípios e Estados. E a Emenda nº 7 leva isso para 2016. Então, é muito simples:
quem vota a favor de 2016 vota “Sim”; quem vota a favor de que o dinheiro tem de ir já vota “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria dizer aos Senadores e às
Senadores que foi exatamente por isso que nós anunciamos preliminarmente que todas as emendas seriam
apreciadas, sobretudo essa emenda, que tem, em função da tramitação da matéria, pareceres divergentes.
Senador Walter Pinheiro.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
emenda a que o Senador Eunício se referiu não é para 2016. O texto da emenda diz que o processo tem de se
dar até 31 de janeiro de 2016; portanto, começa imediatamente. E, no dia 31 de janeiro, a União terá de encerrar todo e qualquer tipo de tratativa, ou seja, terá de cumprir.
E, mais ainda, a emenda ainda traz outra questão no texto, que foi uma sugestão da emenda do Senador
Romero e da Senadora Ana Amélia: a de que, nesse período, inclusive, a partir de agora, quanto ao que os Estados fizerem do ponto de vista de acerto com a União, quanto ao que for a maior, o texto da emenda é incisivo
e diz que a União é obrigada a devolver a Estados e Municípios o valor que excede.
Portanto, o nosso encaminhamento é o voto “sim”.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL) – Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu gostaria de pedir a V. Exª que registrasse meu voto favorável ao texto base da mudança do indexador da dívida dos Estados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação do
Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL) – Obrigado.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Delcídio do Amaral.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS. Sem revisão do orador.) – Quero só registrar, Sr. Presidente, nesta discussão, o que diz o art. 294 do Regimento:
Art. 294. O processo nominal, que se utilizará nos casos em que seja exigido quórum especial de votação ou por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Senador, ou ainda, quando houver
pedido de verificação, far-se-á pelo registro eletrônico dos votos, obedecidas as seguintes normas: [...]
Ou seja, essa é a discussão, Sr. Presidente. Emenda a projeto de lei complementar tem de ser votada mesmo caso a caso, como V. Exª está conduzindo.
Portanto, a posição da Liderança do Governo é votar “Sim” à emenda do Senador Walter Pinheiro, que é
a Emenda nº 7.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Sr. Presidente, apenas...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – ...quero esclarecer o Plenário...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PMDB encaminha o voto “sim”.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Encaminha o voto “Sim” à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Encaminha o voto “sim” à emenda.
Como vota o Senador Cássio Cunha Lima, do PSDB?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – É o encaminhamento do PMDB: “Sim” à emenda.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Sem revisão do orador.) – O PSDB vota “não”,
por defender a vigência imediata do novo indexador. Nós queremos que essa discussão, que se vem arrastando há anos no País, possa ter um término neste instante, com todo o reconhecimento ao trabalho do Senador
Walter Pinheiro, que apresentou a emenda ao PLC. Está dito no seu parágrafo único que a União fará o ressarcimento ao devedor de valores eventualmente pagos a maior. Ocorre que, na emenda do Senador Walter
Pinheiro, com todo o respeito à dedicação que o Senador tem tido a esse tema, a emenda não fixa prazo nem
cria condições para esse ressarcimento.
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É algo absolutamente janeiro.
Então, o PSDB vota “não”, para que possamos ter a vigência imediata.
A emenda – o Senador está aqui, com toda razão e inquietude, pedindo para que eu registre – fixa o prazo até 31 de janeiro de 2016, mas farei a leitura, Senador Walter Pinheiro, ipsis litteris do §1º: “A União terá até
31 de janeiro de 2016 para promover os aditivos contratuais, independentemente da regulamentação, após
o que o devedor poderá recolher, a título de pagamento da União, o montante devido, com aplicação da lei,
ficando a União obrigada a ressarcir ao devedor os valores eventualmente pagos a maior.”
Ocorre que, no texto escrito, não fica explicitado como e quando haverá esse ressarcimento.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Até 31 de dezembro. (Fora do microfone.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Até 31 de dezembro é a data de aplicação
do novo indexador, mas não fica clara a devolução dos recursos.
Então, o que se pretende nesse instante é a vigência imediata da lei.
O PSDB, portanto, Sr. Presidente, orienta sua Bancada a votar “não”. O PSDB vota “não” à emenda.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – O PMDB encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PMDB vota “sim”, e o PSDB recomenda o voto “não”.
Senador Benedito de Lira.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA) – O PSB indica o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – O PP vota “sim”.
(Soa a campainha.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Apoio Governo/PP – AL. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o Partido Progressista, em reunião com a sua Bancada, analisando as emendas apresentadas a esse
projeto do indexador da dívida dos Estados e Municípios, entendeu que a emenda patrocinada pelo Senador
Walter Pinheiro atende às necessidades imediatas dos Estados e Municípios.
Por essa razão, encaminhamos o voto “sim”. O Partido Progressista encaminha o voto “sim”.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Presidente Renan, pela ordem.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Acir e Senadora Ana Amélia.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT
indica voto “sim”, pois essa emenda do Senador Walter Pinheiro é fruto de um acordo que foi feito para atender
a várias emendas que foram apresentadas e foram negociadas.
Então, o PDT, em função desse acordo que foi feito, indica voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia e Senador José
Agripino.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Eu quero lembrar, Presidente, que essa matéria veio da Câmara. Nós estamos alterando o que a Câmara votou. Ela vai voltar para a
Câmara. Nós temos que deliberar hoje isso, porque, se não, poderemos ficar mais dois anos sem resolver essa
questão federativa, que é aguda, Presidente.
V. Exª, que é do Estado de Alagoas, sabe da relevância disso, porque se envolveu. Senador Paim, quantas
vezes nós fomos ao gabinete do Presidente para pedir a inclusão dessa matéria na pauta? Temos que votar,
porque ela voltará para a Câmara Federal. O que vai acontecer lá ninguém sabe.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino, Senadora Vanessa e, em seguida, Senador Aécio Neves.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de endossar o que a Senadora Ana Amélia acabou de dizer. O que nós queremos é que essa matéria entre em
vigência logo. Ela foi anunciada aqui por V. Exª.
O que se vai votar? A aplicação dos redutores com prazo de 30 dias para a aplicação, que é o que se deseja. Eu votei “não”, porque quero que a matéria seja aplicada em 30 dias, e não que se abra um espaço até 31
de janeiro, para depois devolver o troco para Estados e Municípios.
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Com toda a licença do meu estimadíssimo e querido amigo Senador Eunício Oliveira, o meu voto é para
atender a carência e a quebradeira de Estados e Municípios e para honrar aquilo que vem da Câmara e foi
anunciado neste plenário: votar a aplicação do redutor em 30 dias.
O meu voto, portanto, é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin e, em
seguida, o Senador Aécio Neves.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, da mesma forma que relataram aqui, estamos diante de uma matéria que não foi muito tranquila, mas sobre a qual chegamos a um acordo. Então, em nome desse acordo em benefício dos Estados, pois
em seguida votaremos a continuidade dessa matéria, e também para tentar ajudar um grande número de Estados, e não apenas alguns poucos, encaminhamos o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Aécio Neves, com a palavra
V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Oposição/PSDB – MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é muito importante que fique claro o que nós estamos votando aqui. E acabo de ouvir da Senadora Vanessa que houve
um acordo. Nós não participamos desse acordo. O que nós queremos é a vigência do novo indexador imediatamente, como propunha inclusive a própria Presidente da República.
É preciso, Sr. Presidente, que aqueles que nos acompanham compreendam que essa matéria talvez
tenha sido, de todas, a mais debatida ao longo desses últimos anos nesta Casa. Os acordos, as idas e vindas,
os acordos feitos e desfeitos pelo Governo foram inúmeros. V. Exª se lembra, pois presenciou, talvez, uma das
mais patéticas cenas – é difícil escolher qual a mais patética, mas certamente uma das mais patéticas cenas
– desse último período de Governo, quando o Ministro da Fazenda que antecedeu ao atual Ministro foi ao
gabinete de V. Exª para dizer que não poderia mais cumprir o acordo, depois de extenuantes discussões, que
havia firmado com esta Casa.
Portanto, essa matéria, esse novo indexador que traz, sim, um alívio aos Estados e aos Municípios deveria estar vigorando há muito tempo, não fosse o Governo Federal, em razão da incapacidade que demonstrou
e até mesmo da irresponsabilidade que demonstrou na condução da economia, impedir que ele ocorresse.
Estamos atrasados, imensamente atrasados. O que ocorre agora? No momento em que chegamos ao
entendimento, aí, sim, ao acordo para votação dessa matéria, o novo Ministro da Fazenda vem a V. Exª e faz um
novo apelo, para que esse novo indicador só prevaleça a partir do ano que vem. Para quê, Sr. Presidente? Para
que ele possa, obviamente, do ponto de vista contábil, alcançar o superávit primário estabelecido, ou novamente estabelecido, porque, mais uma vez, a incompetência do atual Governo impediu que ele fosse alcançado
pelas vias normais do enxugamento da máquina, do estímulo ao crescimento da economia.
Portanto, é importante que fique claro que esse superávit que se busca alcançar em grande parte será
alcançado nas costas dos combalidos Estados e Municípios brasileiros.
E mais uma questão, Presidente Renan, que me chama a atenção. Nos Estados brasileiros, no meu, em
especial, ouvimos permanentemente o discurso por parte do PT de que todas as dificuldades por que passam
os Estados brasileiros são fruto certamente das administrações que lhe fazem oposição ou administrações adversárias. É preciso que fique claro para todos os brasileiros, para os governantes municipais e estaduais, que
o PT e obviamente os partidos que dão sustentação ao Governo Federal estão adiando a entrada em vigor
desse novo indexador. Dessa forma, o alívio que dependesse do PSDB e que estaria sendo dado já, a partir da
promulgação dessa matéria, só ocorrerá, se ocorrer, no ano que vem.
Sr. Presidente, estamos votando “não” ao adiamento da entrada em vigor desse novo indexador para
manter os compromissos que havíamos assumido com os Estados e os Municípios. Quem, mais uma vez, rompe com esses compromissos é o Governo do PT, que tem um discurso no Estado e, infelizmente, aqui vota, a
meu ver, nessa emenda, contrariamente ao interesse da Federação brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Omar com a palavra.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu sofri na pele isso
como Governador, e nós falamos pela experiência que tivemos um dia, assim como o Renan Filho está sofrendo na pele, como Governador de Alagoas.
A Senadora Marta demonstra claramente a importância que ela dá como representante do seu Estado,
porque ela sabe da importância que é resolver esse assunto agora para a cidade de São Paulo. Então, a Senadora
Marta dá importância àquilo que a população de São Paulo está esperando dela. Eu quero parabenizar S. Exª.
Mas nós temos o outro lado, o lado do ajuste fiscal. Não há perda este ano para os Estados e os Municípios, até porque essa emenda é a única que garante o pagamento até o dia 31 de janeiro de 2016. Nenhuma
outra emenda está garantindo o pagamento absolutamente de nada.
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Agora, eu não concordo em dizer que o Ministro da Fazenda veio aqui fazer apelo. Eu é que vou fazer
um apelo ao Ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda, o Brasil não começou a existir a partir do momento em
que você se tornou Ministro. Há acordos feitos anteriormente pela mesma Presidenta do Brasil, que é a Dilma
Rousseff, lá atrás. E esse acordo, para que a gente discutisse o indexador, não foi feito pelo Levy, não foi feito
por esta atual equipe econômica. Foi feito, sim, pela Presidente da República. E o que nós, Senadores, estamos
fazendo aqui, nada mais, nada menos, é votando algo com que a Presidenta se comprometeu.
Por isso, Sr. Presidente, para o bom entendimento, sabendo que o meu Estado vai receber, até o dia 31
de janeiro, algo em torno de R$200 milhões, eu voto “sim”, para que a gente possa avançar, porque não é de
hoje que houve várias reuniões com a Presidente e com a equipe econômica para que a gente mudasse esse
indexador. Volto a repetir: indexador esse que era à base de agiotagem, feita contra os Estados e os Municípios.
Hoje, o Senado está corrigindo um erro histórico, que vem ocorrendo há muitos anos.
Por isso, encaminho “sim”, para o entendimento, para que a gente possa avançar ainda mais em relação
às PPPs depois.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia, com a palavra
V. Exª.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de dizer da importância dessa matéria e dizer também que voto com o acordo, uma vez que é importante para
nós que haja esse acordo.
Ao mesmo tempo, eu quero aqui cumprimentar o Senador José Serra, que fez uma proposta que vem
desafogar os Estados que não se beneficiariam com a mudança do indexador da dívida.
Quero cumprimentar a Senadora Ana Amélia, por ter tido a iniciativa, juntamente com o Senador Eunício, de fazer uma emenda aglutinativa, objeto da votação de agora.
Quero, por fim, dizer que o meu voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O voto da Senadora é “sim”.
Senador Romero Jucá.
Se todos já votaram, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
Senador Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Presidente, é apenas para registrar a importância
dessa emenda, porque ela consolida um entendimento entre os entes federados e o Governo. Isso poderia virar uma briga jurídica, de quatro ou cinco anos, sem os Estados e Municípios receberem esse fluxo. E, em um
acordo com a Fazenda, esse fluxo retornará, a partir de janeiro, pagando 2015. Portanto, atendendo a Estados
e Municípios, dentro do espírito do que aprovamos aqui.
Portanto, eu encaminho voto “sim”. Ajudei a construir a emenda e acho que é um avanço para Estados
e Municípios, Sr. Presidente.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar o
resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 52; NÃO, 18.
Nenhuma abstenção.
Está aprovada a Emenda nº 7.
Ficam prejudicadas as Emendas nº 2 a nº 6, de Plenário.
Votação da Emenda nº 8, de parecer favorável, nos termos da subemenda apresentada pelo Senador
José Serra.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Delcídio Amaral.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS. Sem revisão do orador.) – Eu compreendo, em função até das ponderações que foram aqui feitas sobre a pertinência da emenda que iria apresentar,
a despeito de ter uma leitura, com relação ao andamento desse processo que veio da Câmara, diferente de V.
Exª. Mas nós já estamos em um estágio bastante avançado, e, como V. Exª disse, esse projeto já vem arrastando
a barriga aqui, no Senado, faz muito tempo.
Sr. Presidente, eu queria fazer a seguinte proposta, a partir do momento em que até regimentalmente
uma emenda não caberia. Eu também estou convencido dos argumentos apresentados aqui pelo Senador
Serra – palmeirense, eu sou tricolor do Morumbi; estou feliz esta semana porque nós ganhamos de dois a zero
do coringão.
Sr. Presidente, eu queria fazer uma proposta. Eu já disse isto ao Senador Serra e vou repetir: acho que esse
projeto dos depósitos judiciais é tão importante que eu acho que, ele entrando como apêndice, essa subemenda entrando como apêndice do indexador, eu acho que esse projeto é de tamanha relevância que seria muito
melhor que a gente desse celeridade na avaliação e na discussão desse projeto. As Lideranças todas participando desse debate e assumindo esse compromisso de urgência, e a gente pudesse votar o indexador, como
nós estamos votando hoje, e deixar esse projeto separado, Senador Serra, inclusive sugeri a V. Exª, na semana
passada. E os líderes todos se colocariam de acordo em carimbar com urgência a tramitação desse projeto.
Esse projeto é extremamente relevante e importante, e eu não vejo razão de ele entrar como um apêndice do projeto do indexador. E nós não teríamos nenhuma dificuldade em aprová-lo.
Mas nós podemos discutir, até com mais tempo, eliminar qualquer tipo de dúvida e, efetivamente, assumir, num período de tempo curto, a votação desse projeto no plenário, Sr. Presidente.
É essa a ponderação que eu quero fazer aos Senadores e Senadoras, se esse for o entendimento, Senador
Serra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu tenho todo
o respeito pelo novo Líder do Governo, Senador Delcídio, mas eu quero registrar aqui que a emenda, o projeto do Senador José Serra, que se transformou em uma emenda do Senador Eunício Oliveira, é extremamente
importante e urgente para os Estados federados e para os Municípios.
Portanto, já que o Senador Delcídio quer que tramite como um projeto específico, mas não tem nenhuma
discordância, em tese, do tema, nós queremos que esse projeto possa ser aprovado mais rápido. E o melhor caminho para aprovar esse projeto é apresentando a emenda, aprovando agora esse projeto, remetendo à Câmara,
esse projeto entrará direto no plenário e, portanto, poderá ser sancionado pela Presidente em pouco tempo.
Então, tendo em vista a relevância e a necessidade de os Estados terem um pouco de caixa, nós vamos
encaminhar favoravelmente a emenda e vamos pedir que ela possa ser votada e aprovada junto com o projeto
relatado pela Senadora Marta Suplicy.
Essa é a posição do PMDB, Sr. Presidente.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Sr. Presidente, vamos para a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – As Senadoras e Senadores já podem
votar.
As Senadoras e Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – PMDB encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente, com a
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PMDB encaminha o voto “sim”.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Apoio Governo/PP – AL) – O PP encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PP encaminha o voto “sim”.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Para encaminhar, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Humberto Costa, como vota
o PT?

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Sem revisão do orador.) – O PT entende que a
ponderação apresentada pelo Líder do Governo, Senador Delcídio do Amaral, é pertinente.
Nesse sentido, nós renovamos o apelo para que nós possamos aqui abrir mão dessa emenda, derrotá-la
e, como tal, em seguida, virmos para uma tramitação em regime de urgência. Todos nós apoiaríamos a tramitação em regime de urgência do projeto do Senador Serra e poderíamos encontrar um denominador comum.
Se isso não é possível de se fazer, então o voto do PT é “não” para essa emenda.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Presidente, o PR encaminha o voto “sim”.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senado Omar.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Senador Medeiros na sequência.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT) – A Bancada do PPS vota “sim”, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Bancada do PPS vota “sim”.
Senador Omar.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria fazer um
alerta ao Líder do PT, meu querido amigo Senador Humberto. Neste momento, Senador, em que o País precisa de investimento, qualquer recurso a mais que o Brasil possa fazer de investimento, tanto nos Estados como
nos Municípios, é importante. O Senador Serra nada mais, nada menos faz com que, com geração de novos
investimentos, gerem-se empregos garantam-se empregos.
Eu vou mais além, Sr. Presidente, volto a repetir, o Amazonas tem uma única PPP, da qual teve que fazer
um depósito de R$100 milhões, que fica parado. Se mudássemos para o FPE, o fundo garantidor, que é repassado mensalmente pelo Governo Federal, esses 100 milhões poderiam vir para o Estado para fazer novos investimentos, assim como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e outros Estados. É a lei.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA) – Sr. Presidente.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Agora o Senado tem que mostrar um caminho para novos
investimentos nos Estados e Municípios. O Senador Serra nada mais, nada menos está dando esse caminho
através da utilização desses recursos para novos investimentos.
Peço aos Senadores para que possamos debater também o Fundo Garantidor das PPPs. Isso também
dará um delta x a mais para os Estados que tiveram que depositar seus recursos em uma conta em que estão
lá parados esses recursos. O Estado não utiliza e nem a empresa que ganhou a PPP está utilizando, porque só
vai utilizar caso o Estado fique inadimplente. Por isso, mudar esse recurso de PPP, que está como fundo garantidor para o FPE, que é um recurso passado constitucionalmente aos Estados.
Sr. Presidente, voto “sim” para que possamos dar oportunidade aos Municípios e Estados a também gerar
empregos com novos investimentos.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA) – Sr. Presidente, peço aos Senadores
do PSB...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA) – ... e do nosso Bloco o voto “sim”, em
favor dos Estados e Municípios brasileiros.
Por isso, quero solicitar aos nossos integrantes do Bloco Socialismo e Democracia o voto “sim”: PSB,
PCdoB, PSOL e PPS.
Obrigada.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO) – Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Pelo PSDB, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio e Senadora Lúcia Vânia.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Para encaminhar pelo PSDB.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na mesma
linha do Senador Omar, eu quero dizer da importância desse projeto do Senador José Serra. E quero, aqui, inclusive, saudar a forma desprendida do Senador, que abriu mão de ver o seu projeto ser tramitado aqui nesta
Casa, para oferecer uma solução para os Estados.
Portanto, nossa homenagem ao Senador José Serra, que se despiu de vaidade para que esse projeto
pudesse ser tramitado da forma mais rápida possível.
Muito obrigada.
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O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB
naturalmente vota “sim”, não apenas pela iniciativa do Senador José Serra, que, como bem registrou há poucos
instantes a Senadora Lúcia Vânia, num gesto de desprendimento, de humildade, desveste-se de qualquer tentativa de chamar a si a autoria individual de uma iniciativa que é muito importante. Mas também é importante
lembrar, Sr. Presidente, que o Governo da Presidente Dilma Rousseff do PT, nesta tarde, com a sua base, em duas
oportunidades, vota contra os interesses dos Estados e dos Municípios, em mais uma atitude de incoerência
do Governo, que, no discurso local, faz e anuncia compromissos com os Estados e Municípios, e, na prática,
quando chega a hora exata de ajudar, de socorrer, de acudir os Estados e Municípios, o Governo da Presidente
Dilma Rousseff do PT coloca a sua base política para votar contra os interesses dos Estados e dos Municípios.
Aqui, o que estamos votando, a exemplo da votação anterior, é a nossa representatividade como Senadores e Senadoras que representam os Estados. E é exatamente por essa razão, pela distância e pela incoerência
entre o discurso do Governo da Presidente Dilma Rousseff do PT e a prática, porque a Presidenta da República
fala uma coisa e sua Bancada, aqui no plenário, faz outra completamente diferente, e é exatamente por isso
que a Presidente da República está impedida de falar aos brasileiros na próxima sexta-feira, dia 1º de maio, Dia
do Trabalhador. Veja que ironia; no Dia do Trabalhador, a Presidente Dilma Rousseff do PT não poderá usar os
espaços tradicionalmente ocupados pelo Presidente da República, no Dia do Trabalhador, com receio de mais
reações do povo brasileiro, uma vez que o Governo não apenas perdeu popularidade – e não há problema em
Governo perder popularidade, isso é normal –, mas o Governo perdeu credibilidade. Este Governo não tem
credibilidade exatamente por atos como este que estamos testemunhando neste exato momento, no plenário
do Senado Federal. Perde a credibilidade o Governo que tem o discurso junto aos Estados e Municípios e que
recomenda à sua Bancada, como faz agora a Bancada do PT, votar contra os interesses dos Estados e Municípios.
Por esta razão, a Bancada do PSDB votará “sim” na proposta para enaltecer o trabalho que o Senador José
Serra vem desenvolvendo, a coerência da Bancada e da postura do PSDB, e a defesa intransigente que faremos
dos Estados e dos Municípios brasileiros, que não podem pagar a conta do desajuste provocado pelo Governo
da Presidente Dilma Rousseff do PT.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Delcídio do Amaral.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu acompanhei todas as falas aqui das Lideranças e dos Senadores e Senadoras, e, em função até da... Eu já
defendi aqui uma posição que foi a minha posição da semana passada também, junto ao Senador Serra, de se
fazer, de se usar essa proposta, usar esse projeto para discutir, em caráter de urgência urgentíssima, aqui, dentro do Senado, para que a gente separasse isso do projeto do indexador, até pela importância que esse projeto
tem, sem prejudicar, sem prejuízo do tempo e da necessidade dos Estados e Municípios, mas, evidentemente,
essa proposta não prevaleceu.
Portanto, Sr. Presidente, e como o que nós estamos discutindo aqui é o interesse dos Estados, portanto,
eu oriento no sentido de liberar a Bancada para votar conforme a sua consciência e conforme principalmente os seus Estados. E espero que, da próxima vez, nós tenhamos tempo de nos preparar com o Ministério da
Fazenda para efetivamente fazer uma discussão qualificada com tempo para que a gente tenha condições de
defender posições e, acima de tudo, votar aqueles projetos que são mais importantes para o nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Humberto Costa.
Agradecemos a V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em
primeiro lugar, é importante ressaltar que a...
(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – ... apresentada pelo Senador Delcídio e que
foi apoiada por nós, não representa a não possibilidade de votação de um projeto que tenha esse mesmo objetivo. Não fosse a intolerância, a rigidez dos que não aceitam que nós possamos fazer um mínimo de discussão
a mais, nós teríamos aqui uma tramitação célere e poderíamos votar essa proposição.
De modo que a orientação que demos anteriormente não representa, diferentemente do que foi dito
aqui pelos que tudo querem transformar em confrontação Governo e oposição, mas ela conduziria ao mesmo
objetivo, no entanto, com uma discussão mais aprofundada, analisando as consequências para os bancos públicos dessa nova forma de partilhar a utilização dos recursos de depósitos judiciais e administrativos. Portanto, não aceito a colocação que foi feita. No entanto, pelo apelo dos nossos companheiros de Bancada e pela
própria posição encaminhada pelo Senador Delcídio, também liberamos a nossa Bancada.
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Também aproveito o ensejo para falar da angústia da oposição, que, a cada pronunciamento, como se
fosse quase que uma obsessão, procura fazer o ataque ao Governo. É absolutamente ridícula essa colocação
de que a Presidenta Dilma não vai se pronunciar pelos meios de comunicação tradicionais pelo fato de que
pode haver batimentos de panela. Aliás, essa é a forma original como a direita, em vários países, se manifestou,
inclusive na prévia do golpe militar de 1973, no Chile. É lógico que uma Presidenta que enfrentou a tortura,
que enfrentou a repressão, não vai se intimidar diante de um grupo de pessoas batendo panela. O que a oposição está preocupada é que, ao longo dos últimos dias, o Governo tem demonstrado que está retomando a
iniciativa política, que está enfrentando e resolvendo os problemas relativos à gestão da Petrobras, que está
conseguindo, dentro do Congresso Nacional e na sociedade, se articular para ter sua sustentação e, acima de
tudo, que está enfrentando a postura da oposição, que quer, por intermédio de vários projetos, entre eles esse
da terceirização – que, se Deus quiser, será derrotado aqui –, tirar dos trabalhadores os seus direitos fundamentais. É isso que está preocupando a oposição, que tem feito com que ela levante o tom.
Muito obrigado.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Presidente, questão de ordem.
O SR. GLADSON CAMELI (Bloco Apoio Governo/PP – AC) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Telmário e Senador Cameli.
O SR. GLADSON CAMELI (Bloco Apoio Governo/PP – AC. Fora do microfone.) –
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Sr. Presidente, quero parabenizar o Senador Delcídio pela lucidez, sobretudo, por demonstrar liderança e preocupação com as questões dos Estados
e Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Donizeti.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT – TO. Sem revisão do orador.) – Presidente, Srs.
Senadores e Srªs Senadoras, eu votei “sim”. Vou manter o meu voto “sim” em função da orientação do Líder da
Bancada, de primeira mão, e porque eu estou um pouco cansado desta nota só que a Oposição tem aqui. Ela
não tem outro discurso. Ela só tem a música de uma nota só. É atacando, é agredindo o Partido, é agredindo
as Lideranças, é agredindo a Presidente.
Penso que a proposta feita pelo Senador Delcídio iria fazer com que a gente pudesse debater mais e, não
só isso, fazer com a gente pudesse melhorar as condições dessas questões colocadas em relação aos Estados.
Eu, independente do que disse o Senador Delcídio e do que disse agora o Senador Humberto Costa, meu
Líder, vou manter o meu voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Sr. Presidente, Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Aécio Neves, com a palavra
V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Oposição/PSDB – MG. Sem revisão do orador.) – Presidente, para que fique
bastante claro aquilo que nós aqui estamos votando.
Há poucos minutos, usei da tribuna para dizer do absoluto descompasso entre aquilo que ouvimos de
lideranças do PT em vários Estados, quando se fala de Federação, e aquilo que o PT e alguns dos seus aliados
votam quando as questões são definidas.
Há pouco tempo, nós votamos contrariamente ao adiamento da entrada em vigor do novo indexador da
dívida dos Estados e dos Municípios, por uma razão clara: este era sim o acordo feito anteriormente aqui nesta
Casa, numa proposta do próprio Governo. Que isso não é algo novo para nós, não cumpriu com a sua palavra.
Voltou atrás pela voz do ex-Ministro da Fazenda e, agora, pela voz do atual Ministro da Fazenda, prorroga a entrada em vigor desse novo indexador para o próximo ano. Quem perde? Estados e Municípios.
Mais uma vez, esta emenda proposta pelo Senador José Serra atende a quem? À Federação, aos Estados
e Municípios, com a possibilidade da utilização dos depósitos judiciais para aqueles que ainda não vinham fazendo e agora dos depósitos administrativos no percentual que me pareceu absolutamente razoável.
Essa é a proposta que atende à Federação. Mas a fragilidade, Sr. Presidente – é por isso que uso mais
uma vez esta tribuna –, a fragilidade do PT é tamanha que não sustenta sequer por alguns poucos segundos a
orientação da Bancada, feita aqui pelo seu Líder. Ele encaminha “não”; poucos segundos depois, olhando em
volta e não encontrando eco algum àquilo que aqui buscou defender, volta atrás.
É preciso que fique mais uma vez claro: no que depender do PT, não teremos avanços com relação aos
interesses dos Estados e dos Municípios brasileiros.
Em relação à aludida decisão da Presidente da República de não usar uma cadeia de rádio e televisão,
considerava desnecessário o Líder do PT trazer aqui este assunto. A decisão foi da Presidente da República.
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Convença, ilustre Líder, os brasileiros de que ela faz isso para privilegiar outras redes, outros instrumentos
de comunicação. O que eu me lembro é que a Presidente, logo após a sua vitória eleitoral, anunciando o seu
segundo mandato, propôs um diálogo com os brasileiros. Eu me lembro muito bem disso, Sr. Presidente. Eu
próprio disse a ela, poucos minutos depois da oficialização do seu nome como candidata eleita, que a grande
missão que ela teria seria a de unir o País. Eu vi, os brasileiros ouviram da Presidente da República que ela estabeleceria um diálogo com os brasileiros Não o fez. Não sei se porque não teve capacidade de convencer os
brasileiros da necessidade desse diálogo ou porque os brasileiros preferiram não dialogar com a Presidente.
Pois o que nós estamos assistindo agora é que aquela que propôs o diálogo, nem mesmo o monólogo tem
mais condições de fazer com os brasileiros, nem mesmo externar as suas posições, nem mesmo dizer aos brasileiros e aos trabalhadores no 1º de Maio que aquilo que defendia na campanha era verdadeiro e era sincero.
Hoje, a Presidente da República paga o altíssimo preço de ter mentido aos brasileiros e aos trabalhadores durante a campanha eleitoral. E hoje, Sr. Presidente, nós temos uma não Presidente da República, que não
governa a economia, não governa a política e sequer tem condições de aparecer junto aos brasileiros.
Espero, pelo bem do Brasil, que nós possamos efetivamente encontrar um caminho que permita minimamente que o Brasil volte a ter um governo que hoje não vem tendo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria aqui parabenizar o novo Líder do Governo no Senado, o Senador Delcídio do Amaral.
Eu acho que o Governo e a Presidenta acertaram ao escolher o Senador Delcídio, porque o Senador Delcídio tem diálogo com a maior Bancada desta Casa, que é a Bancada do PMDB; o Senador Delcídio tem diálogo com os Senadores da Oposição desta Casa. E vivemos um momento em que é preciso distensionamento.
E acho que o que o Senador Delcídio fez, neste momento, foi acertadíssimo. Havia uma posição do Governo, mas, conversando com a sua Base, sabendo que era um debate que atingia, em cheio, os interesses dos
Estados brasileiros, o Senador Delcídio libera a Bancada governista, o que considero um acerto. Tenho certeza
de que os Senadores da Oposição também sabem do diálogo do Senador Delcídio. Acho que nós podemos
estar construindo um novo momento aqui, no Senado Federal.
Então, faço questão de registrar parabéns ao Senador Delcídio por assumir a Liderança e por essa primeira postura dele aqui, que é a de sentir a Casa, a de conversar com todos os Senadores, e, às vezes, a de recuar,
como fez neste momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Medeiros.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT. Sem revisão do orador.) – Presidente,
hoje eu estive no Banco do Brasil pleiteando, junto com a Bancada de Mato Grosso, a liberação de empréstimo
para o Estado, e eu vi ali a dificuldade do Governo em relação a dinheiro, em relação a recursos.
Nesta votação agora, quero ressaltar o tanto de recurso que, com ela, esta Casa vai colocar na mão dos
Estados, Estados esses que estão praticamente falidos, a maioria, quebrada; Municípios em dificuldade. E, às
vezes, nas bases, as pessoas perguntam o que o Legislativo está fazendo, o que o Senado está fazendo. E hoje
esta Casa dá um exemplo do que esses Senadores estão fazendo. Estamos aqui lutando, cada um pelo seu Estado e colocando recursos que, de outra forma, eles não teriam.
Então, é só para ressaltar a importância desta votação e do que estamos fazendo aqui, hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu quero dizer que falta apenas uma
emenda a ser apreciada.
Eu queria partilhar um pouco com os Senadores, no momento em que o Senador Delcídio assume a Liderança do Governo, que, nos últimos anos, esta é a quarta vez em que eu me encontro aqui, circunstancialmente, na Presidência do Senado. E em todos os momentos em que o Governo procura indicar um Líder, ele
tenta surpreender alguma convergência com este Presidente. Pelo menos, é isso que percebo, que enxergo.
Perguntaram-me o que eu pensava da indicação do Senador Delcídio, que é um grande amigo e tem uma
tarefa monumental pela frente. Eu disse: “A minha agência de classificação de risco está paralisada por uns dias”.
Eu desejo ao Senador Delcídio boa sorte na tarefa. Quero cumprimentá-lo pela revisão que faz do encaminhamento da apreciação desta importantíssima matéria. Não tem absolutamente nenhum sentido.
Hoje recebi a visita do Ministro Levy, Senador Tasso, e disse-lhe de novo que a preocupação do Senado Federal é com a qualificação do ajuste. Recebi também o Presidente da CNI e sindicalistas. Para todos, eu
dei esse depoimento. O ajuste sequer pode ser chamado de ajuste fiscal. Ele não é um ajuste fiscal. Ele é um
ajuste trabalhista. O ajuste fiscal tem que mexer com a reforma do Estado. Então, esse ajuste é capenga. O País
compreende a necessidade de discutir o ajuste, mas nós não poderemos deixar de, seriamente, discutir algu-
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mas coisas que estão sendo ponderadas. Dizia o Presidente da CNI: “No momento em que o Governo aumenta
impostos – e, só neste ano, 2015, já aumentou R$36 bilhões em impostos –, no momento em que o Governo
aumenta juros, nós não podemos passar a ideia de que, com a terceirização da atividade-fim, vamos devolver
a competitividade e a produtividade da indústria brasileira”. Não dá para mascarar essa discussão.
A regulamentação da terceirização é, sobretudo, uma tentativa de promover um novo modelo de desenvolvimento econômico para o Brasil. Pode regulamentar a terceirização da atividade-fim, pode. Mas isso é
um novo modelo de desenvolvimento, é um novo modelo de desenvolvimento.
A Presidente da República – eu disse e queria repetir aqui no plenário – precisa claramente dizer o que
pensa sobre essas questões todas, porque a consequência é o que o Senador Aécio ponderou: ela vai, a cada
1º de maio, ter mais dificuldade de falar ao povo brasileiro.
Nós recebemos, hoje, o projeto de regulamentação da terceirização, que foi despachado, inicialmente,
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria comunicar ao Plenário que
teremos uma sessão temática sobre a Crise e Desenvolvimento, por requerimento aprovado pelo Senador Roberto Requião e acrescentados alguns nomes por alguns Senadores. Essa sessão temática, melhor dizendo,
acontecerá no dia 5, terça-feira.
Estão convidados o Ministro Joaquim Levy, o economista Carlos Lessa, o economista Marcos Henrique
Monteiro de Castro, o Ministro Mangabeira Unger e vamos convidar também o Armínio Fraga, Samuel Pessoa
ou Marcos Lisboa. Isso vai depender fundamentalmente da disponibilidade dessas pessoas para que possamos
travar aqui essa sessão temática.
Teremos, na semana seguinte, no dia 12 de maio, uma sessão temática sobre a terceirização. Já estão listados para serem convidados o Ministro do Trabalho, o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, representantes patronais da CNI e da CNC, representantes sindicais e representantes do Ministério Público do Trabalho.
Votação da Emenda nº 8. Senador Roberto Requião.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª .
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Nós já votamos... V. Exª já abriu o painel dessa votação?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Ainda não. Nós vamos proclamar o
resultado e apreciar...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Falta só a última emenda para ser votada, o último
destaque.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não, nós temos ainda uma outra emenda do Senador Ronaldo Caiado a ser apreciada. É a última.
Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo pelas posições assumidas neste momento, de transformar o Senado em
um verdadeiro Plenário de discussão. Mas, em seguida, quero fazer uma observação sobre essa emenda dos
fundos judiciais.
Eu antevejo uma crise para o Brasil de mais de 10 anos, em função da situação internacional, em função
da situação interna; e, no momento em que autorizamos a utilização dos fundos judiciais, estamos praticamente garantindo que não pagaremos mais precatórios no futuro.
Eu vou votar “não”, porque não quero assumir o papel de exterminador do futuro dos Estados e prefeituras do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia e Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro quero
cumprimentá-lo pela posição em relação à terceirização. Eu confesso e lhe disse aí – e vou dizer ao microfone
– que eu estava no leito do hospital, ainda sentindo a dor da operação a que havia me submetido, e foi um momento para mim de muita alegria quando ouvi a sua posição dizendo que “aqui no Senado, não; aqui no Senado, vai haver um amplo debate sobre a terceirização”. E V. Exª confirmou inclusive a sessão temática do dia 12.
Presidente, eu só fiquei com uma dúvida, e queria perguntar a V. Exª: eu tinha entendido que esse projeto
passaria por todas as comissões, mas V. Exª leu CCJ; eu acho que é um projeto que tem que ir para a Comissão
de Direitos Humanos, porque terceirização, para mim, é uma questão de direitos humanos. Tanto é que faremos também uma sessão de debates no Petrônio Portella, no dia 14 – dia que sucede 13 de maio –, intitulada
“Terceirização, Revogação da Lei Áurea”.
Esse é o apelo que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – No despacho, falamos inicialmente
Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, ele irá à Comissão de Assuntos Econômicos, à Comissão de
Direitos Humanos e à CAS, pela ordem. O debate aqui será travado, como sempre, democraticamente, com
absoluta transparência, com a participação de todos.
Eu acho que esse é um debate fundamental, o País precisa muito dele. Há muita gente também – e eu
lamento muito – que está incomodada com o ativismo parlamentar que o Congresso Nacional está obrigado,
circunstancialmente, a fazer. De modo que não há outro papel, na circunstância brasileira, para o Congresso
Nacional, e para esta Casa sobretudo, a não ser manter esse protagonismo e essa independência.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Quero dizer que V. Exª, outra vez, está
me surpreendendo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
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Primeiro o Senador Randolfe.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Obrigado, Senador Cristovam.
Senador Randolfe, Senador Romero Jucá.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Presidente, é breve. É para cumprimentar V. Exª pela posição que acaba de externar aqui no plenário.
Uma matéria dessa natureza, que flexibiliza e que representa o maior atraso dos últimos 50 anos em relação
aos direitos dos trabalhadores, não pode, de forma alguma, tramitar na nossa Casa com a celeridade imposta
pela Câmara, por exemplo.
V. Exª garante o direito a todos aqui de participar no debate dessa matéria e a participação em todas as
Comissões da Casa. V. Exª, assim, assume a posição de estadista, com a responsabilidade que tem, primeiro,
com a Constituição do País, porque essa matéria atinge em especial os direitos sociais que estão inscritos no
art. 7º da nossa Constituição. Não pode ser diferente do que essa matéria, que atinge diretamente a terceirização, o PL da Câmara que veio com o nº 4.330 e aqui recebe outro número e que atinge de morte o direito
dos trabalhadores.
A posição que V. Exª externa aqui não só coincide com a média da posição do Plenário desta Casa, como
é uma posição fundamental para o Brasil e de acordo com os direitos que o povo brasileiro garantiu na sua
Constituição.
Eu não poderia deixar de saudar e parabenizar, com ênfase, V. Exª pela atitude.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria dar
ciência à Casa de que acabo de protocolar na Mesa dois requerimentos.
O primeiro deles é um requerimento que vai à Comissão de Relações Exteriores e depois virá ao Plenário, que pretende a aprovação de um voto de censura e repúdio ao Governo venezuelano em razão da não
observância, por aquele país, da cláusula democrática contida no Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso
Democrático no Mercosul, ao realizar a prisão de opositores ao regime do Presidente Nicolás Maduro.
Quero registrar que ajudei a aprovar o ingresso da Venezuela no Mercosul e, quando daquele debate,
fiz questão de debater com o Senador Tasso Jereissati, que era o Relator e apresentou um voto contrário. Eu,
naquele debate, registrei que o ingresso da Venezuela no Mercosul seria mais um instrumento de buscar a democracia interna na Venezuela e de ter mecanismos que permitissem que opositores venezuelanos tivessem
os países do Mercosul como aliados na busca da democracia.
Sou vizinho da Venezuela, sou parceiro da Venezuela, mas vejo a Venezuela se dissolvendo como país e
como democracia ao fazer os atos que estão sendo feitos.
Portanto, eu peço à Comissão presidida pelo Senador Aloysio Nunes que dê prioridade a essa votação.
Dei entrada também, Sr. Presidente, em outro requerimento, solicitando à Mesa que encaminhe pedido
ao Ministro de Relações Exteriores para receber as seguintes informações: 1º) quais as providências que estão
sendo tomadas pelo Governo brasileiro acerca da grave violação dos direitos humanos imposta pelo governo
da Venezuela em resposta aos movimentos populares de protesto contra o regime do Presidente Maduro, com
perseguição e prisão de opositores venezuelanos; 2º) quais as providências que estão sendo tomadas pelos
demais países membros do Mercosul – Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai – acerca do fato, lembrando que,
há alguns anos, o Mercosul suspendeu o Paraguai do Mercosul exatamente por quebra de uma cláusula democrática; 3º) quais as medidas estão sendo adotadas pelo Parlamento do Mercosul em defesa da democracia
nos países do Parlamento.
Portanto, eu peço prioridade tanto à Mesa, para votação desse requerimento, quanto à Comissão e ao
Plenário, para apreciação do voto de repúdio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Presidente, pela ordem aqui.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Aécio Neves e Senador Omar.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Oposição/PSDB – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o PSDB, com extrema alegria, subscreve o requerimento do Senador Romero Jucá, que trata de um tema extremamente relevante no que diz respeito à política externa brasileira.
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Eu tive oportunidade de, há poucos dias, num evento em Lima, no Peru, com intelectuais, com políticos
expressivos de toda a região, perceber como é clara a lacuna que deixou o Governo brasileiro ao tratar dessa
questão da Venezuela.
Dentro de poucos dias, a convite do Senador Aloysio Nunes, Presidente da Comissão de Relações Exteriores desta Casa, as esposas dos líderes oposicionistas presos Leopoldo López e o Prefeito Ledezma, de Caracas,
estarão aqui no Congresso Nacional. Desde já, Presidente Renan, solicito que V. Exª, como nosso Presidente,
Presidente desta Casa, do Congresso Nacional, possa recebê-las, para que possa ouvi-las sobre o que vem efetivamente acontecendo na Venezuela do ponto de vista do cerceamento das liberdades naquele país.
Portanto, esse será um bom momento para que o Congresso Nacional se manifeste de forma cabal e
definitiva, objetando, de forma muito clara, contrapondo-se às medidas autoritárias que, com a complacência
ou pelo menos a omissão do Governo brasileiro, vêm sendo tomadas naquele País.
Fica aqui o convite, em nome do Senador Aloysio, para que os demais Senadores participem dessa audiência pública na Comissão de Relações Exteriores.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Omar, Senador Valadares,
Senador Ronaldo Caiado e Senador Garibaldi.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, queria parabenizar V. Exª por fazer nesta Casa um debate, principalmente na questão econômica.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Vamos apurar o resultado, Sr. Presidente!
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Eu, pessoalmente, em vida, não esperava que o Brasil voltasse a debater com economistas. Eu pensei que essa página estivesse virada.
Debatemos muito isso na década de 70, 80, em que economistas eram convidados para fazer palestras
e ganhavam uma fortuna para dizer como tirar o Brasil do fundo em que estava. Pensei que isso estava superado. Enganei-me redondamente. V. Exª está trazendo para cá a temática de economia.
Eu não sei se vamos resolver, mas vamos ouvir bastante. Todo mundo tem uma solução econômica para
este País. Agora, não adianta trazer economistas se nós, Senadores, não os ouvirmos para fazermos depois,
ou se só fizermos de conta que estamos discutindo. Mas a iniciativa de V. Exª faz a Casa debater. É importante.
Em relação à questão da terceirização, nem ao mar nem a terra. Nós temos que debater a terceirização.
Em princípio, sou contrário à terceirização, mas nada daquilo que não possa ser convencido no debate. O debate faz você mudar ou manter a sua ideia.
Mas quero me referir a esse requerimento do Senador Romero Jucá. Presidente Renan Calheiros, V. Exª,
como Presidente do Congresso Nacional brasileiro, pode, historicamente, fazer justiça a um povo que está sendo hoje perseguido, que é o povo venezuelano!
Vou-lhe dizer uma coisa, Presidente: lutei contra a ditadura, como muitos aqui também lutaram, mas
nem o regime militar brasileiro rompeu relações com Cuba por causa dos Estados Unidos. Não rompeu. Tinha
relações comerciais com Cuba. Não virou as costas para Cuba. E hoje o Brasil cruza os braços para a perseguição
num país vizinho que está massacrando seu povo. Não podemos ficar cientes de uma situação dessas e fazer
de conta que não está acontecendo.
Esse discurso de dizer que é direita, que é esquerda, que é centro, esse discurso não vale. O que vale é
a democracia num país. Que se respeitem as ideias das pessoas e que não se prenda. Se não queremos isso
para o Brasil, também não vamos querer isso para os países vizinhos! Se aceitarmos que, nos países vizinhos,
pessoas sejam perseguidas porque têm pensamento diferente do governo, também estaremos aceitando, futuramente ou a qualquer momento, algo parecido no nosso País.
Por isso, quero parabenizar o Senador Romero Jucá, que é de um Estado vizinho à Venezuela, mas que
tem a solidariedade. E fica a nossa solidariedade ao povo venezuelano e contra o governo, que persegue e
prejudica a população daquele país.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ronaldo...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria pedir a V. Exª que, sem prejuízo da lista de oradores, V. Exª abrisse o painel, começaríamos outra votação, e
V. Exª voltava para a lista de oradores. Inclusive eu estou inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu vou abrir o painel. Como a última
emenda a ser apreciada é do Senador Ronaldo Caiado, eu começarei dando a palavra ao Senador Ronaldo Caiado.
Nós vamos proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 62; NÃO, 9.
Está, portanto, aprovada a Emenda nº 8, nos termos da subemenda apresentada pelo Senador José Serra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu quero cumprimentar a todos os Senadores, cumprimentar a Senadora Marta, que magistralmente funcionou como Relatora da matéria, e quero,
fundamentalmente, cumprimentar o Senador José Serra. Este é um momento grandioso para o Senado Federal, que conta com o Senador José Serra na sua exuberância de inteligência e de participação. Pronto aos 70
anos de idade.
Parabéns! Parabéns, Senador.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nessa votação, por favor, faça o meu registro. Eu votei “sim”. Estava atendendo um companheiro ali...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Ata registrará...
O SR. GLADSON CAMELI (Bloco Apoio Governo/PP – AC) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação do
Senador Magno.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Sr. Presidente, eu, como Senador, votei “não”.
Mudei o voto, acompanhando a argumentação do Senador Roberto Requião.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação de V. Exa.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é para fazer
um registro também sobre o requerimento do Senador Romero Jucá.
Numa democracia, você pode e tem direito. Ninguém pode lhe tirar o direito de ser a favor de algo e ser
contra algo. É natural da democracia. E a democracia diz, por si só, que ganha a maioria.
O que está acontecendo na Venezuela é alguma coisa de nos deixar, a todos, arrepiados e atônitos. O que
o Sr. Maduro faz em nome dessa democracia, que todos nós sabemos que não é, essa instalação bolivariana,
proposta pelo Sr. Hugo Chávez, que o Sr. Maduro... Aliás, penso que as atitudes que ele tem tomado na perseguição daqueles que são contra o regime... Porque, na verdade, não é procedimento, Senador Pinheiro, de
democracia, é um regime totalitário, aqueles que são contra são massacrados e perseguidos, e este Parlamento... A importância que tem este País, que tem a sua democracia decantada – e eu duvido – a sua democracia
cantada e decantada como estabelecida... Tenho visto coisas que não me levam a acreditar nisso.
Mas é pertinente parabenizar o Senador, fazer o meu registro, na defesa daqueles que têm sido perseguidos pelo Sr. Maduro, que, na minha visão, não é maduro, está muito perto de cair de podre.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Sr. Presidente, vamos começar outra votação, e os discursos continuam.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Serra.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro
lugar, queria agradecer a V. Exª pela generosidade das palavras que dirigiu a este Plenário e a mim. Descontados os exageros, que fazem parte da sua personalidade na relação comigo, queria, realmente, agradecer, com
muita sinceridade.
Segundo, Sr. Presidente, reitero aqui a importância do Requerimento apresentado pelo Senador Jucá,
com relação à questão venezuelana. Não vou me estender mais, mas vou me reservar para, um outro dia, falar
sobre as questões da América Latina e, muito especialmente, da Venezuela, país onde eu tive oportunidade,
inclusive, durante um tempo, de ministrar cursos de Economia, na pós-graduação, em Caracas.
Em terceiro lugar, uma referência ao que disse o Senador Omar Aziz a respeito dos economistas. Eu não
pertenço à Ordem, nem ao Sindicato dos Economistas, porque meus títulos são do exterior. Não queria, também, aqui, assumir uma defesa irrestrita da categoria dos economistas que ele ironiza, mas queria lembrar sobre a importância de se estudar Economia.
Há uma grande economista do século passado, a Profª Joan Robinson, de Cambridge, que escreveu
um artigo a respeito da questão de por que estudar Economia, e ela relatou o seguinte: quando os alunos me
perguntam se vale a pena estudar Economia, eu respondo que sim, não para que extraiam receitas prontas a
respeito do que fazer na sociedade, mas é importante estudar Economia para aprender a não ser enganado
pelos economistas.
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Creio que este Senado vai estar bem assessorado, vai ter boas referências para não ser enganado por
nenhum economista que, eventualmente, venha aqui apresentar suas posições.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB – RN) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Votação da Emenda nº 1, de Plenário,
de parecer contrário.
Como eu disse, vou conceder a palavra ao Senador Ronaldo Caiado. Em seguida, ouviremos o Senador
Garibaldi.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Sr. Presidente, é possível abrir o painel enquanto os Senadores usam da palavra? É possível abrir o painel?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Se não houver objeção do Plenário...
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Seria importante abrir o painel e ouvirmos os
Senadores.
Agradeço, Senador Caiado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Caiado, com a palavra, V. Exª.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de pedir aos nobres pares, já que se trata de uma renegociação das dívidas, que fosse feito também em
relação àquelas dívidas que estão dentro da Lei nº 8.727, que ficaram fora do projeto, pois entendemos que os
indexadores que ajustam essas dívidas hoje têm um percentual muito inferior à taxa Selic. Além disso, o que
estamos pedindo é que a taxa Selic seja colocada também como limite, como teto, para que amanhã, caso esses indexadores venham a ter um percentual maior no reajuste das dívidas, eles não sejam penalizados. Como
estamos atendendo à grande maioria dos Estados, não tem por que esse resíduo das dívidas da Lei nº 8.727
ficar fora da renegociação das dívidas.
Provavelmente, poucos Estados vão se valer disso, ou quase nenhum, mas o que é importante é que tenhamos esse parâmetro para que, a partir daí, qualquer modificação que haja no IGPM, na TJLP, amanhã não
ultrapassará a taxa Selic, que é, sem dúvida nenhuma, uma referência alta para que os Estados possam quitar
seus compromissos.
Como tal, Sr. Presidente, eu peço o voto “sim”, porque nada mais justo do que a inclusão das dívidas do
Projeto de Lei nº 8.727 nesse projeto relatado pela Senadora Marta Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Sr. Presidente, o PSDB igualmente encaminha
o voto “sim”, para que possamos aprovar a iniciativa do Senador Ronaldo Caiado.
O PSDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PSDB vota “sim”.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Delcídio do Amaral.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – A Liderança do Governo...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – O PT vota “não”.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – A Liderança do Governo vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Liderança do Governo vota “não”.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, é somente para me congratular com V. Exª, que está retomando, com suas atitudes,
a posição singular que sempre exerceu, no âmbito do Congresso Nacional, o Senado Federal, que é a Casa da
República, do equilíbrio entre os entes federados. E, ao propor este debate em torno de questões da economia,
envolvendo também a questão dos terceirizados ou da terceirização, V. Exª cumpre um papel que, a meu ver,
faltou à Câmara dos Deputados, uma vez que a parte mais fraca é o trabalhador, que tem vez e voto na época
da eleição, mas, após as eleições, muitas vezes os poderes prejudicam os trabalhadores. V. Exª retoma a liderança do Senado Federal na questão da justiça social em defesa de um problema que, a meu ver, não pode ser
resolvido de um dia para outro, sem um debate mais pormenorizado, mais aprofundado, como vai fazer V. Exª.
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Meus parabéns! Era isto que eu queria dizer, que V. Exª está cumprindo um papel importante de fortalecimento do Senado na Federação do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto “sim”, dando o mesmo tratamento ao resíduo desse financiamento que foi dado à reestruturação da dívida, tendo a Selic
como limite da taxa cobrada. Portanto, o voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PMDB encaminha o voto “sim”.
Senador Omar.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – O PSD encaminha “sim”, Sr. Presidente. Mas eu queria explicar àqueles que estão votando “não”, até porque, há pouco, vi o meu querido amigo Senador Requião fazendo
uma análise muito preocupante, que vamos ter uma crise que vai perdurar dez anos.
Veja bem, hoje a taxa Selic está 11,75, parece-me, e o que estamos negociando com a dívida é em torno
de 9,70 ou 9,50. Mas não sabemos o dia de amanhã, Sr. Presidente. Se a taxa de juros aumentar, vamos ultrapassar os 12%, 13% e vamos ultrapassar a Selic.
Por isso, o Senado tem a oportunidade de estabelecer um teto, com emenda feita pelo Senador Caiado.
Eu voto “sim” na emenda do Senador Caiado, para dar segurança aos Estados. Até porque eles podem
se planejar.
A partir de agora, qualquer Estado brasileiro, qualquer prefeito que tem dívida pode dizer: a minha dívida
pode chegar até 11,75, por exemplo, que é a taxa Selic, ou a taxa Selic que estiver à época valendo.
Eu voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PSD vota “sim”.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT) – O PPS vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Medeiros, o PPS vota “sim”.
Senador Garibaldi Alves Filho, com a palavra, V. Exª.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB – RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
não sou Líder não. Eu sou Presidente da Comissão de Infraestrutura e aproveito a oportunidade para lembrar
aos Senadores que amanhã, às 8h30, nós teremos naquela Comissão a presença do Senador Antonio Carlos,
Ministro dos Transportes. Então, eu queria lembrar a todos os membros da Comissão de Infraestrutura esse
compromisso.
Hoje nós tivemos, em reunião conjunta, a presença do Presidente do Banco do Brasil às duas Comissões,
Comissão de Infraestrutura e Comissão de Assuntos Econômicos.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Magno Malta, quem vota com
a proposta do Senador Caiado vota “sim”. Quem vota contra a proposta do Senador Caiado vota “não”.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 37; NÃO, 24.
Uma abstenção.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Não passou, porque o projeto é de lei complementar,
Sr. Presidente, teria que ter 41 votos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós não atingimos o quórum do projeto de lei complementar. A emenda, portanto, como consequência, está rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão
Diretora oferecendo a redação final da matéria, que será publicado na forma regimental (Parecer nº 111, de
2015 – CDIR).
É o seguinte o parecer:
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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 da redação final.
Senador Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO. Sem revisão do orador.) – Quero agradecer, Presidente, é importante para nós todos, principalmente Goiás, que tem um volume importante da dívida, que
tenhamos agora, pelo menos, a tranquilidade de que o teto limite de qualquer reajuste que haja não será jamais superior à Selic.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós já lamentamos aqui, na ausência
de V. Exª, que, apesar da expressiva votação, nós não tivemos o quórum de 41 votos “sim”. Infelizmente.
Em votação a redação final.
Os Senadores e as Senadoras que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2015
(Em regime de urgência– Requerimento nº 310, de 2015)
Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2015 (nº 6.648/2013, na Casa de origem), que altera a Lei nº 10.446,
de 8 de maio de 2002, que dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que
exigem repressão uniforme, para os fins do disposto no inciso I do § 1º do art. 144 da Constituição Federal.
Pendente de parecer da CCJ.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia – Recurso nº 11, de 2014)
Discussão, em turno único do Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2013 (nº 7.607/2010, na Casa de
origem), que acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, caracterizando como essenciais e exclusivas de Estado as atividades exercidas por Engenheiros, Arquitetos e
Engenheiros-Agrônomos ocupantes de cargo efetivo no serviço público federal, estadual e municipal.
Pareceres favoráveis, sob os nºs 812 e 813, de 2014, respectivamente, da CAS, Relatora: Senadora
Ana Amélia; e da CCJ, Relator: Senador Romero Jucá.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2014
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 2014 (nº 2.324/2011, na Casa de
origem), que denomina Ponte Anita Garibaldi a ponte localizada na travessia da Lagoa da Cabeçuda e
do Canal Laranjeira na BR-101, no Município de Laguna, Estado de Santa Catarina.
Parecer sob nº 844, de 2014, da CE, Relator ad hoc: Senador Alvaro Dias, favorável, com as Emendas
nºs 1 e 2-CE, de redação, que apresenta.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 80, DE 2014
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 80, de 2014 (nº 6.301/2013, na Casa de
origem), que declara o Tenente-Coronel Jorge da Silva Prado Patrono do Material Bélico da Aeronáutica.
Parecer favorável, sob nº 832, de 2014, da CE, Relator: Senador Cyro Miranda.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2015
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2015 (nº 7.664/2014, na Casa de
origem), que altera o art. 34 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 (excetua as entidades de autogestão
de constituir pessoas jurídicas para operar planos de saúde).
Parecer sob nº 83, de 2015, da CAS, Relator: Senador Humberto Costa, favorável, nos termos das
Emendas nºs 1 e 2-CAS, de redação, que apresenta.
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8
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 268, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia – 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, Aloysio 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.
9
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 601, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia – 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.
10
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 60, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia – 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.
11
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 279, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia – 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.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
A SRª. ÂNGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, registro e parabenizo todos os empregados e empregadas domésticas do nosso país pelo dia 27 de abril!
Já se passaram dois anos desde que a chamada PEC das Domésticas foi promulgada e passou
a garantir à categoria nada menos do que 16 direitos trabalhistas que não lhes eram reconhecidos.
Constituiu um avanço histórico. É forçoso reconhecer que, até aquele momento, o direito brasileiro
fazia uma divisão entre cidadãos de primeira e de segunda classe.
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A uns, reconheciam-se os direitos trabalhistas conquistados ao longo dos tempos. A outros, só
uma parcela desses direitos se aplicava. Tratava-se de uma discriminação explícita e, pior, sancionada
pela legislação.
Entre os direitos que já vigoram está a obrigatoriedade de assinar a carteira de trabalho quando
o empregado prestar serviços de natureza contínua por mais de três vezes na semana para a mesma
família. O empregado com carteira assinada tem direito aos benefícios previdenciários através da
contribuição do INSS. O patrão contribui com 12% e a empregada entre 8 e 11%, de acordo com a
faixa salarial.
Os empregados domésticos formalizados já têm direito também ao 13º salário e férias, após
12 meses prestando serviços para o mesmo empregador. A jornada máxima de trabalho foi definida
em 44 horas semanais e já está em vigor. Sendo assim, o período de serviço que exceder o máximo
previsto na lei deverá ser considerado hora extra e pago ao trabalhador com acréscimo de 50% sobre a hora normal.
O trabalhador está protegido com relação ao salário, que não poderá sofrer reduções e também
não poderá ser inferior ao piso praticado para a categoria definido na sua região. Os estados de São
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul possuem pisos salariais próprios,
as demais regiões devem se basear pelo salário mínimo federal.
A lei proíbe a contratação de menores de 18 anos para serviços domésticos. O patrão também
fica impedido de descontar despesas com alimentação e uniforme. Nos casos em que o empregado residir na casa em que trabalha ou em moradia anexa, como caseiro, o empregador não poderá
cobrar nada por isso.
Apesar desse avanço, sete dos direitos agora já assegurados aos empregados domésticos permanecem em aberto, dependentes de regulamentação.
Embora tenham assegurados esses direitos, os trabalhadores ainda não recebem indenização
nos casos de demissão sem justa causa, nem salário-família ou seguro-desemprego. Também não
está definida a obrigatoriedade do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o pagamento de seguro contra acidente de trabalho e o auxílio-creche. Enfim, falta regular algo de extremamente relevante, dadas as características do trabalho da categoria, que é o adicional noturno.
Tudo isso já se refletiu em uma série de dados que mostra a elevação na qualidade do emprego. O rendimento médio dos empregados domésticos subiu, o que se estende inclusive às diaristas,
com alta do salário médio por hora de R$ 6,50 para R$ 6,90.
Também a proporção de empregados domésticos com cobertura da Previdência Social subiu.
Hoje já chega a 52%. Entre os domésticos com carteira assinada, esse índice é de 100%, o que contribuiu para a elevação geral.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, temos missão urgente pela frente. A Câmara dos
Deputados já concluiu a votação do projeto que regulamenta a PEC das Domésticas, mas o texto
precisa passar ainda pelo Senado. Só depois de aprovada pelos senadores é que a regulamentação
poderá ser sancionada pela Presidência da República.
O texto já votado pela Câmara torna obrigatório o recolhimento de 8% de FGTS. O benefício
hoje é facultativo. No caso de demissão sem justa causa, o projeto prevê que o empregador pague
ao empregado multa de 40% sobre o saldo da conta de FGTS.
O texto prevê que a hora do trabalho noturno seja computada como de 52,5 minutos. A remuneração do trabalho noturno deverá, portanto, ter acréscimo de 20% sobre o valor da hora diurna.
O projeto aprovado pela Câmara considera noturno o trabalho realizado entre as 22h e as 5h.
Além disso, o empregado doméstico que for dispensado sem justa causa terá direito a seguro-desemprego no valor de um salário mínimo por até cinco meses, conforme o período em que trabalhou de forma continuada.
Também se regulamenta o auxílio-família: pela proposta, os empregados domésticos com renda até R$ 725,02 ganham R$ 37,18 por filho de até 14 anos incompletos ou inválido. Quem ganha
acima desse valor e até R$ 1.089,72 tem direito a R$ 26,20 por filho.
O texto também define que o pagamento de auxílio-creche dependerá de convenção ou acordo coletivo entre sindicatos de patrões e empregadas. Enfim, a regulamentação aprovada na Câmara também garante que domésticas passem a ser cobertas por seguro contra acidente de trabalho,
conforme as regras da Previdência.
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Com essas medidas, completa-se o ciclo iniciado com a aprovação da PEC das Domésticas. Ela
já foi comparada à Lei Áurea, uma vez que é negra a grande maioria dos que se equipararam aos
demais brasileiros.
Sim, ela é uma nova Lei Áurea. Diria, inclusive, que vai além. Cerca de 78% dos trabalhadores
domésticos do País são mulheres. São elas as principais beneficiárias dessas medidas e nós, senadores, devemos votá-las com a maior rapidez possível, para completar esse processo de universalização
dos direitos trabalhistas das brasileiras e dos brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 43 minutos.)

652 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

653

654 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

655

656 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

657

658 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

659

660 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

661

662 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

663

664 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

665

666 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

667

668 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

669

670 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

671

672 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

673

674 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

675

676 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

677

678 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

679

680 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

681

682 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

683

684 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

685

686 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

687

688 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

689

690 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

691

692 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

693

694 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

695

696 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

697

698 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

699

700 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

701

702 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

703

704 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

705

706 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

707

708 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

709

710 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

711

712 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

713

714 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

715

716 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

717

718 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

719

720 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

721

722 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

723

724 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

725

726 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

727

728 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

729

730 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

731

732 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

733

734 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

735

736 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

737

738 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

739

740 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

741

742 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

743

744 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

745

746 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

747

748 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

749

750 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

751

752 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

753

754 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

755

756 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

757

758 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

759

760 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

761

762 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Cons
umi
dor
:CDC enor
mascor
r
el
at
as

Es
t
aobr
ar
epr
oduzot
ext
oi
nt
egr
aldahi
s
t
ór
i
cal
eique,pr
omul
gada
doi
s anos depoi
s da Cons
t
i
t
ui
ç
ão de 1988,pas
s
ou a r
egul
aras
r
el
aç
õesdecons
umonoBr
as
i
lapar
t
i
rde1991.Al
ém del
a,ovol
ume
apr
es
ent
aosdi
s
pos
i
t
i
vosdaCons
t
i
t
ui
ç
ãoedoCódi
goPenalr
el
at
i
vos
aot
ema,eal
gumasr
el
evant
esnor
mascor
r
el
at
as
.

Edição de hoje: 764 páginas
(O.S. 11765/2015)

Secretaria de Editoração
e Publicações _ SEGRAF

