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2.2.2.3 – Mensagens da Presidente da República
Nº 6/2015-CN (nº 181/2015, na origem), encaminhando o Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual
2012-2015, referente ao exercício de 2014. Estabelecimento de calendário para tramitação da matéria (vide item
3.1)......................................................................................................................................................................................................................
Nº 35/2015 (nº 184/2015, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. RODRIGO DE LIMA BAENA SOARES, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República de Moçambique e, cumulativamente, no
Reino da Suazilândia e na República de Madagascar.......................................................................................................................
Nº 36/2015 (nº 185/2015, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. MIGUEL JÚNIOR FRANÇA CHAVES DE MAGALHÃES, 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 do
Iraque..................................................................................................................................................................................................................
Nº 37/2015 (nº 186/2015, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. CARLOS ANTONIO DA ROCHA PARANHOS, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil no Reino da Dinamarca e,
cumulativamente, na República da Lituânia........................................................................................................................................
Nº 38/2015 (nº 187/2015, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. ANTONIO JOSÉ FERREIRA SIMÕES, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil no Reino da Espanha e, cumulativamente, no Principado
de Andorra........................................................................................................................................................................................................
Nº 39/2015 (nº 188/2015, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. ROBERTO JAGUARIBE GOMES DE MATTOS, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Popular da China e, cumulativamente, na Mongólia......................................................................................................................................................................................
Nº 40/2015 (nº 189/2015, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. BRENO
DE SOUZA BRASIL DIAS DA COSTA, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República de Honduras..............................................
Nº 41/2015 (nº 190/2015, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. JOSÉ
LUIZ MACHADO E COSTA, 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 42/2015 (nº 191/2015, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. RICARDO ANDRÉ VIEIRA DINIZ, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República do Botsuana.........................................................
2.2.2.4 – Término do prazo
Término do prazo de vigência, ontem, das Medidas Provisórias nºs 666/2014 e 667/2015...................................
2.2.2.5 – Comunicações
Da Liderança do DEM na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 670/2015 (Ofício nº 208/2015). Será feita a substituição solicitada.......
Do Senador Roberto Requião, relatando participação de S. Exª na "Reunion de la Mesa Directiva Ampliada
y del Grupo de Migraciones", no período de 13 a 18 de maio último (Ofício nº 62/2015)................................................
2.2.2.6 – Projetos de Lei do Senado
Nº 329/2015, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, que concede isenção do Imposto de Importação incidente sobre instrumentos musicais, suas partes e acessórios, e altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004,
para conceder, à importação desses produtos, isenção da Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (PIS/PASEP
Importação) e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens
Estrangeiros ou Serviços do Exterior (COFINS-Importação)................................................................................................................
Nº 330/2015, de autoria do Senador Raimundo Lira, que altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que
dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, para permitir o investimento estrangeiro na aviação civil.....................
Nº 331/2015, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, que acrescenta o § 7º ao art. 3º da Lei nº 11.977,
de 7 de julho de 2009, para destinar percentual de unidades construídas no âmbito do Programa Minha Casa Minha
Vida – PMCMV a trabalhadores da construção civil............................................................................................................................
Nº 332/2015, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
que dispõe sobre a proteção do consumidor, para vedar a discriminação baseada no gênero nas relações de consumo
Nº 333/2015, de autoria do Senador José Serra, que altera o Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal) e as Leis nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e 12.594, de 18 de janeiro de 2012 (SINASE)................................................................................................................................................................................
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2.2.2.7 – Comunicações
Do Senador Magno Malta, justificando a não participação de S. Exª no Fórum Parlamentar do Brics, nos termos do Requerimento nº 625/2015 (Memorando nº 34/2015).................................................................................................
Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de substituição de membro na Comissão Mista destinada a proferir
parecer sobre a Medida Provisória nº 675/2015 (Ofício nº 117/2015). Será feita a substituição solicitada.......................
Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de substituição de membros na Comissão Mista destinada a proferir
parecer sobre a Medida Provisória nº 675/2015 (Ofício nº 118/2015). Serão feitas as substituições solicitadas.............
Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de indicação de membro para integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar denúncias nos julgamentos realizados pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Ofício nº 120/2015). Designação do Senador Cássio Cunha Lima para compor, como suplente, a
referida Comissão, pelo Bloco Parlamentar da Oposição..................................................................................................................
Da Liderança do DEM no Senado Federal, de indicação de membro para integrar a Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar denúncias nos julgamentos realizados pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Ofício nº 38/2015). Designação do Senador Wilder Morais para compor, como titular, a referida Comissão,
pelo Bloco Parlamentar da Oposição......................................................................................................................................................
Dos Senadores Antonio Carlos Valadares e Antonio Anastasia, relatando a participação de S. Exªs na Assembleia Ordinária do Parlamento Latino-Americano, em 15 e 16 de maio último......................................................................
2.2.2.8 – Propostas de Emenda à Constituição
Nº 67/2015, tendo como primeiro signatário o Senador Donizeti Nogueira, que altera o Art. 229 da Constituição Federal para vincular a assistência paternal a filhos maiores portadores de necessidades especiais e dos filhos
maiores aos irmãos portadores de necessidade especiais...................................................................................................................
Nº 68/2015, tendo como primeiro signatário o Senador Donizeti Nogueira, que altera o art. 159 da Constituição Federal para introduzir compensação aos Estados, Distrito Federal e Municípios em razão da desoneração de
ICMS nas exportações de produtos primários e semi-elaborados e nas aquisições destinadas ao ativo permanente......
2.2.2.9 – Adendo à proposição
Recebimento de adendo ao Requerimento nº 550/2015, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira e
outros Senadores. Inclusão em Ordem do Dia, oportunamente, do Requerimento nº 550/2015..........................................
2.2.3 – Oradores (continuação)
SENADORA ANA AMÉLIA – Comentários sobre o Plano Safra 2015/2016; e outros assuntos.................................
SENADOR TELMÁRIO MOTA – Lamento pela má gestão da saúde pública no Estado de Roraima.......................
SENADORA FÁTIMA BEZERRA – Manifestação contrária à redução da maioridade penal.........................................
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Registro do transcurso, em 28 de maio, do Dia Internacional de Luta
pela Saúde da Mulher e do Dia Nacional pela Redução da Morte Materna; e outro assunto. .........................................
SENADOR ROMERO JUCÁ – Alegria pela sanção de norma que regulamenta direitos trabalhistas dos trabalhadores domésticos; e outro assunto....................................................................................................................................................
2.2.4 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 625/2015, de autoria do Senador Magno Malta. Aprovado...........................................................
2.2.5 – Oradores (continuação)
SENADOR MAGNO MALTA – Defesa da proposta de S. Exª que retira a inimputabilidade penal dos menores
de idade que cometerem crimes hediondos e prevê, com a decisão condenatória transitada em julgado, o encaminhamento do menor a centros de ressocialização destinados à formação de atletas de alto rendimento; e
outros assuntos...............................................................................................................................................................................................
SENADORA ROSE DE FREITAS – Defesa da sanção de projeto de lei de conversão que flexibiliza o fator previdenciário; e outros assuntos...................................................................................................................................................................
SENADOR EDUARDO AMORIM – Críticas ao suposto descaso do Governo do Estado de Sergipe com as reivindicações dos professores da rede estadual de ensino; e outros assuntos..........................................................................
SENADOR RAIMUNDO LIRA – Defesa de projeto de lei de autoria de S. Exª que permite o investimento estrangeiro na aviação civil brasileira, com o objetivo de proporcionar uma maior concorrência no setor aéreo; e
outro assunto...................................................................................................................................................................................................
SENADOR ACIR GURGACZ, como Líder – Expectativa com a visita a ser realizada na próxima semana ao Estado de Rondônia pelo Embaixador da China no Brasil e por empresários chineses...........................................................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Item 1
Substitutivo da Câmara nº 9/2015, ao Projeto de Lei do Senado nº 517/2011 (nº 7.169/2014, naquela Casa),
do Senador Ricardo Ferraço, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias
e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de
1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997.
Aprovado, após Parecer nº 262/2015-PLEN, proferido pelo Senador José Pimentel, em substituição à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania; e Requerimento nº 637/2015. À sanção....................................................................
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2.3.2 – Comunicação
De diversas Lideranças no Senado Federal, de indicação de membros para integrar o Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar......................................................................................................................................................................................
2.3.3 – Eleição dos membros do Senado Federal para compor o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar........................................................................................................................................................................................................................
2.3.4 – Item extrapauta (incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 629/2015, de autoria do Senador José Pimentel, de tramitação conjunta do Projeto de Lei
da Câmara nº 13/2013 e do Projeto de Lei do Senado nº 122/2014. Aprovado....................................................................
2.3.5 – Item extrapauta (incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 630/2015, de autoria do Senador Delcídio do Amaral, de adiamento da discussão para
reexame, pela Comissão de Serviços de Infraestrutura, da Emenda da Câmara nº 3/2014 ao Projeto de Lei do Senado nº 274/2008. Aprovado...................................................................................................................................................................
2.3.6 – Item extrapauta (incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 631/2015, de autoria do Senador Cássio Cunha Lima, de adiamento da discussão para reexame, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Projeto de Lei do Senado nº 268/2011. Aprovado
2.3.7 – Item extrapauta (incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 632/2015, de autoria do Senador Delcídio do Amaral, de adiamento da discussão do Projeto
de Lei do Senado nº 494/2008. Aprovado....................................................................................................................................................
2.3.8 – Item extrapauta (incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 633/2015, de autoria do Senador Cássio Cunha Lima, de adiamento da discussão para reexame, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Projeto de Lei do Senado nº 601/2011. Aprovado.
2.3.9 – Item extrapauta (incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 634/2015, de autoria do Senador Cássio Cunha Lima, de adiamento da discussão para reexame, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Projeto de Lei do Senado nº 60/2012. Aprovado.
2.3.10 – Item extrapauta (incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 635/2015, de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho, de adiamento da discussão para
reexame, pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, do Projeto de Lei do Senado nº 279/2012.
Aprovado.........................................................................................................................................................................................................
2.3.11 – Item extrapauta (incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 636/2015, de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho, de adiamento da discussão para
reexame, pela Comissão de Assuntos Sociais, do Projeto de Lei do Senado nº 279/2012. Aprovado............................
2.3.12 – Item 2
Proposta de Emenda à Constituição nº 33/2014, tendo como primeiro signatário o Senador Ricardo Ferraço,
que altera os art. 23 e art. 24 da Constituição Federal para inserir a segurança pública entre as competências comuns
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Transcorrida a primeira sessão de discussão em primeiro turno, com leitura das Emendas nºs 3 e 4/2015-PLEN..................................................................................................
2.3.13 – Item extrapauta (incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 638/2015, de autoria do Senador Delcídio do Amaral, de adiamento da discussão para reexame do Projeto de Lei do Senado nº 190/2007 pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Aprovado.
2.3.14 – Questão de ordem
Suscitada pela Senadora Ana Amélia e respondida pela Presidência.............................................................................
2.3.15 – Item extrapauta (incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 257/2015, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 30/2015 (nº 124/2015, na
origem), da Presidente da República, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. EDUARDO
FRADE RODRIGUES para exercer o cargo de Superintendente-Geral do Conselho Administrativo de de Defesa
Econômica do Ministério da Justiça. Aprovado (votação nominal)...........................................................................................
2.3.16 – Item extrapauta (incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 258/2015, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 31/2015 (nº 125/2015,
na origem), da Presidente da República, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. JOÃO
PAULO RESENDE para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de de Defesa Econômica do
Ministério da Justiça. Aprovado (votação nominal).........................................................................................................................
2.3.17 – Item extrapauta (incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 244/2015, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº 26/2015 (nº 132/2015,
na origem), da Presidente da República, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. SÉRGIO
DE ASSIS LOBO para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Aprovado (votação nominal)....................................................................................................................................................................................................
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Parecer nº 259/2015, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 32/2015 (nº 126/2015,
na origem), da Presidente da República, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. PAULO
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BURNIER DA SILVEIRA para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de de Defesa Econômica
do Ministério da Justiça...............................................................................................................................................................................
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 100, DE 2015
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSÃO DE LUCENA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lucena,
Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 396, de 12 de setembro de 2011, que outorga autorização à Associação dos Comunicadores de Radiodifusão de Lucena para executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lucena, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 101, DE 2015
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SÍTIO MASCATE
– AMSM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sertãozinho, Estado
da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.061, de 8 de novembro de 2010, que outorga
autorização à Associação dos Moradores do Sítio Mascate – AMSM para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sertãozinho, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 102, DE 2015
Aprova o ato que outorga permissão ao SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CATOLEENSE LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Catolé do Rocha, Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 210, de 24 de março de 2010, que outorga permissão ao Sistema de Comunicação Catoleense Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Catolé do Rocha, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 103, DE 2015
Aprova o ato que outorga autorização à FUNDAÇÃO MARIA ALVES LIMA para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Teresina, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 534, de 16 de junho de 2010, que outorga autorização à Fundação Maria Alves Lima para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Teresina, Estado do Piauí.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 104, DE 2015
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à FM SUDOESTE RADIODIFUSORA LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Piraí, Estado
do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 915, de 18 de novembro de 2009, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 25 de fevereiro de 2001, a permissão outorgada à FM Sudoeste Radiodifusora Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Piraí, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 105, DE 2015
Aprova o ato que outorga autorização ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EDUCACIONAL, CULTURAL E COMUNITÁRIO DE ORATÓRIOS para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Oratórios, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 54, de 16 de janeiro de 2004, que outorga autorização ao Instituto de Desenvolvimento Social, Educacional, Cultural e Comunitário de Oratórios para executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Oratórios,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 106, DE 2015
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RÁDIO NOVA SIÃO
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 169, de 16 de fevereiro de 2005, que outorga autorização à Associação Comunitária de Rádio Nova Sião para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 107, DE 2015
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO EMBOABAS DE MINAS GERAIS LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São João
Del Rei, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 406, de 12 de setembro de 2011, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 9 de julho de 2010, a permissão outorgada à Rádio Emboabas de Minas Gerais Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de São João Del Rei, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 108, DE 2015
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, EDUCATIVA, CULTURAL,
INFORMATIVA, ARTÍSTICA PLENITUDE DE UBERLÂNDIA para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 419, de 4 de setembro de 2006, que outorga autorização à Associação Comunitária, Educativa, Cultural, Informativa, Artística Plenitude de Uberlândia para
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 109, DE 2015
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DE FLORESTAL para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Florestal, Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 123, de 2 de março de 2012, que outorga autorização à Associação de Comunicação e Cultura de Florestal para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Florestal, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 110, DE 2015
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CULTURA POPULAR
E COMUNICAÇÃO DE PERIQUITO – ASCOPE para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Periquito, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 177, de 23 de abril de 2007, que outorga autorização à Associação Comunitária de Cultura Popular e Comunicação de Periquito – ASCOPE para executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Periquito, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 111, DE 2015
Aprova o ato que outorga permissão à RIO DOCE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Setubinha,
Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 972, de 26 de outubro de 2010, que outorga permissão à Rio Doce Comunicação e Marketing Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Setubinha, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 112, DE 2015
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DE APOIO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE VOLTA REDONDA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Volta
Redonda, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 21, de 17 de fevereiro de 2011, que outorga autorização à Associação de Apoio e Defesa do Meio Ambiente de Volta Redonda para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Volta Redonda, Estado do Rio
de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 113, DE 2015
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO DIFUSORA DE POÇOS DE CALDAS
LTDA. para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.149, de 23 de novembro de 2010, que renova
por 10 (dez) anos, a permissão outorgada à Rádio Difusora de Poços de Caldas Ltda. para executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, a partir da publicação deste Decreto Legislativo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 114, DE 2015
Aprova o ato que outorga permissão à OCAN COMUNICAÇÃO DIGITAL SE LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São Bento, Estado do
Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 239, de 30 de abril de 2012, que outorga permissão à Ocan Comunicação Digital SE Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São Bento, Estado do Maranhão.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 115, DE 2015
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE TANQUE NOVO – ACOTAN para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tanque Novo, Estado da
Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 932, de 14 de outubro de 2010, que outorga autorização à Associação Comunitária de Tanque Novo – ACOTAN para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tanque Novo, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 116, DE 2015
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO E TV MAIRA LTDA. para executar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Candeias do Jamari,
Estado de Rondônia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 301, de 1º de agosto de 2011, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 28 de junho de 2010, a permissão outorgada à Rádio e TV Maira Ltda. para executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Candeias do
Jamari, Estado de Rondônia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 117, DE 2015
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à PAIAIÁ COMUNICAÇÃO LTDA. para executar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Saúde, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 372, de 17 de agosto de 2011, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 8 de setembro de 2008, a permissão outorgada à Paiaiá Comunicação Ltda. para executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Saúde,
Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 118, DE 2015
Aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO RIO MAXI LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 75, de 29 de março de 2011, que outorga permissão à Rádio Rio Maxi Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 119, DE 2015
Aprova o ato que outorga permissão à TERRA FM COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 216, de 6 de junho de 2011, que outorga permissão à Terra FM Comunicações Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 120, DE 2015
Aprova o ato que outorga permissão ao SISTEMA HARAGON DE COMUNICAÇÃO LTDA. para
executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Registro, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 351, de 17 de agosto de 2011, que outorga permissão ao Sistema Haragon de Comunicação Ltda. para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Registro, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 121, DE 2015
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
BOAS NOVAS para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itaueira, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 398, de 12 de setembro de 2011, que outorga
autorização à Associação de Desenvolvimento Comunitário Boas Novas para executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itaueira, Estado do Piauí.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 122, DE 2015
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO TRANSOESTE LTDA. para executar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Joaçaba, Estado de
Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 48, de 3 de fevereiro de 2012, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 5 de maio de 2011, a permissão outorgada à Rádio Transoeste Ltda. para executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Joaçaba, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 123, DE 2015
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCATIVA DE RADIODIFUSÃO CIDADE SUL DE SANTA ROSA DO SUL – SC para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Rosa do Sul, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 146, de 24 de maio de 2011, que outorga autorização à Associação Comunitária Educativa de Radiodifusão Cidade Sul de Santa Rosa do Sul – SC para executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Rosa
do Sul, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 124, DE 2015
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL SÃO LOURENÇO para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 148, de 24 de maio de 2011, que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural São Lourenço para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 125, DE 2015
Aprova o ato que outorga concessão à FUNDAÇÃO VILA JAGUARY para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 28 de agosto de 2013, que outorga concessão
à Fundação Vila Jaguary, para executar, por 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 126, DE 2015
Aprova o ato que outorga concessão à TELEVISÃO BRASIL LIMITADA para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 28 de agosto de 2013, que outorga concessão à Televisão Brasil Limitada para explorar, por 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 127, DE 2015
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO COMUNITÁRIO CANOAS
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paraibuna, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.173, de 24 de novembro de 2010, que outorga
autorização à Associação Movimento Comunitário Canoas para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paraibuna, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 128, DE 2015
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE ARTUR
NOGUEIRA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Artur Nogueira,
Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 341, de 17 de agosto de 2011, que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural de Artur Nogueira para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Artur Nogueira, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 129, DE 2015
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO, CULTURAL E SOCIAL DE CARDOSO para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Cardoso, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 552, de 27 de setembro de 2007, que outorga autorização à Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social de Cardoso para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cardoso, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Junho de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 3 19

Ata da 89ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 2 de junho de 2015
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Douglas Cintra, Telmário Mota, da Srª Fátima Bezerra,
do Sr. Paulo Paim, e das Srªs Marta Suplicy e Gleisi Hoffmann

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 21 horas e 7 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:

FOTOGRAFAR PÁGINAS SF- 40 e 41/200
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O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Havendo número regimental,
declaro aberta a presente sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Para começar, a primeira a fazer uso da palavra é a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Eu queria apenas pedir a inscrição para fazer a
primeira comunicação inadiável.
Obrigada.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Sr. Presidente, igualmente também gostaria
de solicitar a inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – A Mesa acata.
A SRª ÂNGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Sr. Presidente, da mesma forma, faço uma
solicitação para fazer uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Para a Senadora Ângela, eu acato
em dobro!
Senador Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Telmário, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado,
telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores, é com satisfação que venho a esta tribuna
comunicar a V. Exªs a realização da quarta feira de agronegócios, a Rondônia Rural Show, que ocorreu no período de 27 a 30 do mês de maio, no Município de Ji-Paraná.
Trata-se do maior evento dessa natureza de toda a Região Norte, com a participação de agricultores, de
empresários do setor e de investidores estrangeiros, além de estudantes, técnicos agrícolas e demais segmentos com interesse na atividade do campo.
A feira Rondônia Rural Show, embora tenha sido lançada há apenas quatro anos, vem crescendo a cada
edição, e a expectativa deste ano não foi diferente.
O evento foi precedido de uma ampla campanha de divulgação que começou em Porto Velho, com um
coquetel de lançamento no Palácio das Artes, no nosso teatro. Além da capital, outros Municípios também
promoveram eventos para a divulgação da feira, entre os quais Vilhena, Rolim de Moura, Cerejeiras e Colorado.
É interessante observar, Sr. Presidente, que, inicialmente, a Rondônia Rural Show tinha o foco na agricultura
familiar. Entretanto, a exposição, promovida pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura
(Seagri), ganhou grandes proporções. Hoje, sem descurar do pequeno agricultor, desperta o interesse também
dos grandes investidores de todo o agronegócio. Não só de Rondônia, mas de todo o Brasil.
Ao buscar a difusão de novas tecnologias para a produção agropecuária, a Seagri também tem como
objetivo simultâneo melhorar as condições de vida do homem do campo e promover o desenvolvimento social e econômico do Estado.
A cidade de Ji-Paraná foi escolhida para abrigar a feira, por situar-se no centro geográfico de Rondônia,
facilitando o acesso dos participantes e a logística necessária à realização do evento.
O sucesso da feira pode ser comprovado pelo número de expositores e de visitantes, bem como pelo
volume de negócios realizados. Neste ano, a feira promoveu um impacto positivo com investimentos da ordem
de mais de R$700 milhões, com trabalho temporário para mais de 290 trabalhadores engajados na logística e
preparação, garantia de emprego e faturamento para 100 expositores comerciais, garantia de renda e divulgação de produtos para expositores da agroindústria e do artesanato, viabilidade mercadológica regional e
nacional para 340 bandeiras comerciais, transferência de conhecimento e tecnologias sustentáveis para 4.000
produtores rurais, fortalecimento da economia local com a realização de vendas diretas no valor de R$18 milhões e fortalecimento da vocação natural para a produção agropecuária sustentável em Rondônia.
Hoje, Rondônia vende seus produtos para 33 países. O principal produto da pauta é a carne bovina, e as
23 empresas frigoríficas, com capacidade de abate de 3.500 reses por dia, trabalham, todas elas, com certificação sanitária para exportação. Dessa forma, a exposição viabiliza entendimentos comerciais e de exportação.
Lá, foram vários Embaixadores e Ministros, como o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias;
o Ministro da Pesca, Helder Barbaho; e tantas outras autoridades nacionais.
Além de promover o incremento da atividade produtiva, o Governo do Estado investe também na qualidade de vida dos agricultores e na promoção da sustentabilidade. Esses compromissos foram recentemente
destacados pelo Governador Confúcio Moura, idealizador dessa feira, ao dizer que o Estado de Rondônia, hoje,
está cada vez mais aparelhado para produzir mais e melhor.
De fato, Srªs e Srs. Senadores, os índices de produtividade têm crescido a cada ano. A soja, de acordo
com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, do IBGE, gerou, em Rondônia, uma receita de R$601
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milhões no ano passado e está crescendo a cada ano, enquanto o café teve também uma forte participação
de R$285 milhões, e devemos chegar, nos próximos anos, a mais de 4 milhões de toneladas, índice esse que
tivemos quando fui Governador do Estado de Rondônia.
Por sua vez, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) revelou um aumento de 20% da área
plantada de soja e uma produtividade de 3.180kg por hectare, superando a média nacional, que é de 2.854kg
por hectare.
A produção de café em Rondônia também apresenta alta produtividade, como destaca o Secretário da
Agricultura, Evandro Padovani. Rondônia é o quinto maior produtor de café no País, e a safra colhida, no ano
passado, foi 9,18% superior à de 2013.
Além de obterem melhores resultados, os produtores são conscientizados para preservar a flora e a fauna e, especialmente, para proteger as fontes de água.
Somos também, Sr. Presidente, o terceiro maior produtor de cacau do Brasil, apenas atrás do Estado da
Bahia e do Estado do Pará.
Todas essas conquistas, Sr. Presidente, resultam de um planejamento que busca unir qualidade de vida,
produtividade e sustentabilidade, e a feira Rondônia Rural Show tem sido um instrumento de grande importância para alcançar esse objetivo, com a difusão de novas tecnologias e a criação de oportunidades de negócios.
Portanto, é com alegria que trago a este plenário as informações referentes à quarta edição da Rondônia
Rural Show e é com orgulho que parabenizo os promotores do evento, os participantes e toda a população
rondoniense.
Tenho certeza de que, quando eu celebrar a próxima edição dessa feira, pelo que significou a deste ano
e as anteriores, apresentarei números ainda mais significativos e louváveis, porque é esse exatamente o passo
de Rondônia, acelerado rumo ao futuro.
Sr. Presidente, Rondônia é um Estado jovem, mas essa feira, a Rondônia Rural Show, já é a nona feira nacional. A nona feira nacional de agronegócio!
Acho que a Senadora Ana Amélia esteve na passada. Não pôde estar nesta, mas esteve na anterior e
pôde ver. A cada ano, Senadora Ana Amélia, essa feira tem exponencialmente crescido. Deve chegar próximo
a um bilhão. Começou com 180, passou para trezentos e poucos, 540 na terceira, e a quarta deve passar de
R$800 milhões de investimentos do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia, da Caixa Econômica Federal, das
cooperativas de crédito, do Santander e do Bradesco. Pela primeira vez, dois bancos privados entraram na feira para ajudar a financiar.
Concedo, com muito prazer, um aparte a V. Exª.
A Srª Ana Amélia (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Senador Valdir Raupp, o relato que V. Exª faz do desempenho da agropecuária do seu Estado, Rondônia, numa feira que a cada ano mostra seu dinamismo, sua
capacidade, seu protagonismo no processo produtivo, levando o desenvolvimento, além dos aspectos sociais
e econômicos, dá sustentabilidade. Rondônia está na Região Amazônica e tem uma preocupação com essa
área. Quero lhe dizer também que tenho convicção de que a Ministra da Agricultura, Kátia Abreu, só não estava
lá porque estava participando da Assembleia Mundial de Delegados da Organização Mundial de Saúde
Animal, em Paris, da qual fizeram parte alguns Senadores, como o Senador Anastasia, o Senador Lasier Martins
e eu, que tivemos a honra de integrar a comitiva da Ministra. Ela estava defendendo exatamente a inclusão do
seu Estado, Rondônia, do Distrito Federal e de Tocantins como zonas livres de aftosa, com vacinação, para efeito de ampliação do mercado externo para a carne bovina brasileira. Mais um ganho para o seu Estado, já que
essa era uma preocupação da Ministra na defesa desse interesse. Então, eu queria cumprimentá-lo pelo relato
que fez, para dizer que essa é a parte boa da economia brasileira, que está apresentando resultados positivos
e que precisa ser estimulada, como fizeram hoje a Ministra Kátia Abreu e a Presidente da República, ao lançar
o Plano Safra 2015/2016, que será o tema do meu pronunciamento nesta tribuna, Senador.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Obrigado, V. Exª.
Muito bem lembrado por V. Exª. Hoje, às 11h da manhã, no Palácio do Planalto, houve o lançamento,
pela nossa Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia Abreu, e pela Presidente da República,
Dilma Rousseff, entre tantas outras autoridades, do Plano Safra 2015/2016, que terá mais de R$87 bilhões de
investimentos.
Eu sempre falo, Presidente Telmário, que o Brasil é o País dos 200: são mais de 200 milhões de habitantes,
mais de 200 milhões de cabeças de gado, e estamos produzindo mais de 200 milhões de toneladas de grãos.
E, certamente, com mais de 200 bilhões também de investimento em todas as áreas: na agricultura, na pecuária e no abastecimento.
Para encerrar, eu queria falar, acabei me esquecendo, de uma área muito importante que a Rondônia Rural Show divulgou: a piscicultura. Lá, esteve o Ministro da Pesca. Muita produção de peixe: muita produção de
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tambaqui, muita produção de pintado, muita produção de pirarucu, muita produção de diversas variedades,
além da pesca artesanal. Há mais 10 mil pescadores no Estado de Rondônia. A área da piscicultura, da aquicultura e da pesca está crescendo exponencialmente no Estado de Rondônia.
Quero dizer que estamos em um Estado novo, como já falei, altamente produtor e em um centro de logística muito importante. Nós vamos receber, em breve, uma ferrovia de dimensões continentais, a ferrovia que
vai rasgar do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, passando por Mato Grosso e Rondônia – a região alta, a região da soja –, para levar, em um primeiro momento, a soja do Mato Grosso e sul de Rondônia até Porto Velho.
Nos próximos dias 7 e 8, o Senador Acir Gurgacz – e eu devo estar presente também – estará promovendo uma caravana com empresários e o embaixador chinês, saindo de Porto Velho, passando pelas cidades da
BR-364, em Rondônia, até Vilhena, indo até Lucas do Rio Verde, onde será o traçado mais importante dessa ferrovia para Rondônia, saindo de Mato Grosso até a cidade de Porto Velho, e depois, em um segundo momento,
levando até o Estado do Acre, até o Oceano Pacífico.
Rondônia, além de ser um Estado altamente produtor, vai ter também uma boa logística de transporte,
com a nossa BR-364 – se Deus quiser, futuramente, restaurada e duplicada, em uma concessão futura –; com a
nossa ferrovia, que vai passar por Porto Velho; e o nosso Rio Madeira, que é a nossa estrada pronta, a hidrovia
do Madeira, hoje exporta milhões de toneladas de grãos de Porto Velho para outros países do mundo.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Senador Raupp, quero, primeiro,
parabenizar Rondônia por esse evento. Rondônia, Amapá, Roraima e Tocantins quase nasceram juntos, esses
quatro Estados.
Roraima é um lugar, talvez, até melhor do que Rondônia, estrategicamente, porque nós fazemos fronteira com a Guiana Inglesa e com a Venezuela. A Venezuela, hoje, tem 30 milhões de habitantes e não produz
absolutamente quase nada, a título de qualquer coisa, nem mesmo alimentação. Para se ter ideia, o grão, hoje,
vai da Nicarágua; o leite vai do Equador; a carne vai do Brasil, não vai de Roraima.
Mas, no tripé Rondônia, Amazonas e Roraima, podemos cair nesses países caribenhos na produção de
peixe, oferecendo peixe. Em Roraima, em 2013, foram 16 mil toneladas. Hoje temos ali 600 proprietários de
criatórios de peixe já cadastrados e mais mil catalogados. Acho que esses três Estados do extremo norte, numa
parceria, podem vir a abastecer grande parte da América Central, encaminhando para o Pacífico, porque já há
uma logística de estrada muito grande.
Parabéns a V. Exª, parabéns ao Estado de Rondônia.
Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, que honra esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Antes, porém, 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:
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PARECERES

PARECER Nº 257, DE 2015
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÔMICOS, sobre a Mensagem nº
30, de 2015, que submete, em
conformidade com o art. 52, inciso III,
alínea "f", da Constituição Federal,
combinado com o art. 12 da Lei nº
12.529, de 30 de novembro de 2011, o
nome do Doutor EDUARDO FRADE
RODRIGUES, para exercer o cargo de
Superintendente-Geral do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica CADE do Ministério da Justiça, com
mandato de 2 anos, em substituição ao
Senhor Carlos Emmanuel Joppert
Ragazzo.

A Comissão de Assuntos Econômicos, em votação secreta,
apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Senador Reguffe
sobre a Mensagem nº 30 de 2015, opina pela APROVAÇÃO da
escolha do Senhor EDUARDO FRADE RODRIGUES para exercer
o cargo de Superintendente-Geral do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE do Ministério da Justiça, por 22 (vinte e
dois) votos favoráveis, 1 (um) contrário e nenhuma abstenção.

Sala da Comissão, em 2 de junho de 2015.
Senador DELCÍDIO DO AMARAL
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
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RELATÓRIO
Relator: Senador REGUFFE

I – PRELIMINAR – Breves considerações sobre o papel e a atuação do Cade
no Brasil.

Antes de adentrar na análise do nome submetido pela Mensagem n.º
30, de 2015, é de suma importância discutirmos o papel e a atuação do Cade na
defesa da concorrência na economia brasileira, na proteção da economia popular e
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na repressão ao abuso do poder econômico, além da efetividade dos instrumentos
legais de combate à nefasta prática do Cartel no Brasil.

Nossa Ordem Constitucional Econômica está fundada, nos termos do
art. 170 de nossa Carta Magna, na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, observados os ditames da justiça social, observados os princípios da
soberania econômica nacional, da propriedade privada e de sua função social, da
livre concorrência, da defesa do consumidor, da defesa do meio ambiente, da
redução das desigualdades regionais e sociais, da busca do pleno emprego e do
tratamento favorecido das pequenas empresas.

Neste tema, merece destaque o §4º do art. 170 da Constituição da
República, que preconiza: “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à

dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos
lucros”.
Este diploma legal é a Lei n.º 12.259, de 30 de novembro de 2011,
que

estrutura

Sistema

Brasileiro

de

Defesa

da

Concorrência,

alterando

profundamente a Lei n.º 8.884, de 11 de junho de 1994, que até então disciplinava a
prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, permanecendo
ainda em vigor seus artigos 86 e 87.

O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC, nos moldes
delineados pela lei de regência, tem o escopo de promover a competição econômica,
por meio de ações de caráter administrativo, educativo, preventivo e repressivo em
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relação às condutas de agentes econômicos que possam limitar ou prejudicar a livre
concorrência no Brasil.

Dispositivo de fundamental importância reveste-se o art. 31 da lei de
defesa da concorrência, que dispõe: “esta Lei aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas

de direito público ou privado, bem como a quaisquer associações de entidades ou
pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem
personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio
legal.”
Andou bem a legislação ao definir, de maneira bastante ampla, a
competência do CADE para analisar, instruir e julgar operações que tenham como
partes as pessoas definidas no artigo 31 retrocitado, quando constituem, nos termos
do art. 36, “infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob

qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou produzir os seguintes
efeitos, ainda que não sejam alcançados”.
Perceba-se que a legislação estabelece a responsabilidade objetiva
dos agentes econômicos nas infrações contra a ordem econômica, ou seja,
independentemente de culpa, que tenham ou não produzido efeitos como: limitar,
falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;
dominar mercado relevante de bens ou serviços; aumentar arbitrariamente os lucros;
e exercer de forma abusiva posição dominante.
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Outrossim, o art. 32 estabelece expressamente a responsabilidade
solidária da empresa, de seus dirigentes ou administradores, por infrações à ordem
econômica constitucionalmente definida e legalmente disciplinada.

Entretanto, indaga-se: como tem sido a atuação do Cade desde a
aprovação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, ainda no ano de 2001,
até hoje? O órgão tem desempenhado a contento a nobre missão de proteger a
concorrência no Brasil, tutelar a economia popular, reprimir o abuso do pode
econômico e punir as empresas e agentes econômicos que atentam contra tais
postulados econômicos e constitucionais, cujo mais prejudicado, em última análise, é
o cidadão e consumidor deste país?

Infelizmente, não podemos deixar de citar a polêmica fusão entre o
Carrefour e o Pão de Açúcar, com recursos públicos da monta de R$ 4,5 bilhões que
seriam aportados pelo BNDES, a fim de que a operação fosse concretizada.
Felizmente a fusão não foi realizada, os recursos públicos do BNDES não foram
levianamente destinados a esta finalidade, e o CADE não teve a oportunidade de se
manifestar. Tal fusão foi ensaiada em junho de 2011.

Mas logo em seguida, precisamente em 13 de julho de 2011, o Cade
aprovou a fusão entre Sadia e Perdigão, dando origem à maior empresa produtora
de alimentos processados do país. Segundo constatação do Conselheiro Carlos
Ragazzo, único voto contrário à fusão nos autos do processo Ato de Concentração
n.º 08012.004423/2009-18, a tendência dos consumidores da Perdigão é migrar para
produtos da Sadia quando não encontram seus preferidos nas gôndolas. Por isso, a
competitividade não estaria garantida no setor, o que cria um “cenário
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extremamente danoso”, com prejuízos para a população e especialmente para as
classes C e D.

No voto-vista do Conselheiro Ricardo Machado Ruiz nos autos do
processo, são preocupantes as afirmações então relatadas:

“Como ressaltado no voto do Conselheiro-Relator, trata-se da união das
duas principais empresas do País na indústria de alimentos refrigerados,
consolidada em maio de 2009. As duas firmas, Sadia e Perdigão, em
conjunto, respondem por mais de 50% das vendas de praticamente todos
os principais mercados de alimentos processados, chegando-se, em alguns
casos, a patamares superiores a 80%.

(...)

Não obstante os elevados graus de concentração, a fusão cria uma
empresa que detém as duas marcas líderes absolutas, com grande
fidelidade por parte dos consumidores. Também há a concentração de
outras marcas, algumas de combate: Batavo e Confiança, ambas da
Perdigão, e Rezende, Wilson e Excelsior e Só Frango, todas da Sadia, além
de outras marcas focadas em nichos específicos. Essas marcas secundárias
possuem papel relevante no sentido de dificultar a entrada e o crescimento
de empresas rivais.

(...)

Essas considerações gerais mostram a dificuldade em se entrar e se
desenvolver nesse setor. O tamanho da Sadia e da Perdigão, mesmo
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separadas, aliado à série de vantagens competitivas aqui explicadas de
forma sucinta, é um empecilho a novas entradas bem como uma efetiva
rivalidade por parte de terceiros.”

Pois bem, mesmo diante dos grandes riscos à concorrência, além dos
grandes riscos aos consumidores brasileiros, a fusão entre Sadia e Perdigão foi
chancelada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Outra realidade que merece atenção especial das autoridades
antitruste são os planos de saúde privados no Brasil, serviços que têm a sua
regulação e fiscalização a cargo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Trata-se de possíveis infrações de ordem econômica em que podem estar incorrendo
as empresas atuantes nesse setor. Tal raciocínio e fundamento reclamam atuação do
CADE em relação às empresas atuantes em demais setores regulados pelo Estado,
por meio das agências reguladoras, como é o caso da Anatel, ANP, dentre outras.

De outro giro, desperta-nos preocupação o parecer AGU/LA-01/2001,
aprovado pelo Presidente da República, que veta ao CADE analisar atos de
concentração e possíveis infrações à ordem econômica por agentes econômicos do
setor financeiro; segundo este parecer, tal competência seria privativa do Banco
Central do Brasil.

Entendo estarmos diante de competência compartilhada do Cade,
em conjunto com o Bacen, para julgar os atos de concentração no setor bancário. No
que tange aos crimes contra a economia popular, a prática do Cartel e a repressão
ao abuso do poder econômico, praticados por bancos e instituições financeiras, a
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competência legal, sem sombra de dúvidas, é do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade).

Neste momento, em que o Governo Federal toma a corajosa atitude
de aumentar de 15% para 20% a alíquota da Contribuição sobre o Lucro Líquido
(CSLL) das instituições financeiras, tal controvérsia volta ao debate. Isto porque,
surgem vozes no sentido de que os Bancos não irão arcar com o prejuízo, mas
repassar imediatamente tais custos aos brasileiros. Isso é inadmissível!

Tal manobra por parte de bancos, seguradoras e instituições
financeiras em geral deve ser duramente combatida pelo Banco Central do Brasil, em
conjunto com o Cade, órgão de proteção da economia popular e de repressão ao
abuso do poder econômico.

Portanto, reafirmo nosso firme posicionamento em defesa das
competências do Cade para a análise, instrução e julgamento de infrações
econômicas porventura perpretadas por bancos e instituições financeiras contra os
consumidores e contribuintes brasileiros.

II – RELATÓRIO

A Senhora Presidente da República, por meio da Mensagem nº 30, de
2015 (Mensagem nº 124, de 2015, da Presidência da República), submete à
apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor EDUARDO FRADE RODRIGUES,
para o cargo de Superintendente-Geral do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE, do Ministério da Justiça, conforme o disposto no art. 52, inciso
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III, alínea “f”, da Constituição Federal, e no art. 12 da Lei nº 12.529, de 30 de
novembro de 2011.
É da competência privativa do Senado Federal apreciar previamente,
por voto secreto, após arguição pública, a escolha de titulares de cargos públicos que
a lei determinar, nos termos do citado dispositivo constitucional. No âmbito do
Senado Federal, o assunto cabe a esta Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
Registra-se que, neste particular, o indicado apresentou documentação que atendeu
todas as exigências referentes ao processo de aprovação de autoridades de que trata
o Ato nº 2, de 2011 – CAE.
A Lei nº 12.529, de 2011, dispõe sobre a prevenção e a repressão às
infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de
liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos
consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. O referido art. 12 dispõe
que Superintendente-Geral do CADE será escolhido dentre cidadãos com mais de
trinta anos de idade, de notório saber jurídico ou econômico, e reputação ilibada,
nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal.
O Sr. Eduardo Frade Rodrigues é brasileiro, natural da cidade de
Brasília, no Distrito Federal, graduado em Relações Internacionais pela Universidade
de Brasília (2006) e em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (2007), fez o
curso de formação para a Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública (2007), tem
especialização em Defesa da Concorrência pela Fundação Getúlio Vargas (2010) e é
Mestrando em Direito pela Universidade de Brasília.
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É Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, desde 2006, e exerceu vários
cargos no CADE, desde 2007, tendo assumido a função de Superintendente-Adjunto
do Conselho em 2012. Atualmente, é Superintendente-Geral interino da instituição.
O indicado tem também uma carreira acadêmica. É professor convidado
da Pós-Graduação de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Rio). Tem
publicações sobre regulação e defesa da concorrência em revistas especializadas,
além de participação como palestrante em inúmeros congressos e seminários.
Em face do histórico pessoal e profissional apresentado e já resumido,
entendemos dispor esta Comissão dos elementos necessários para deliberar sobre a
indicação do nome do Senhor EDUARDO FRADE RODRIGUES, para o cargo de
Superintendente-Geral do CADE.
Sala da Comissão, em 2 de junho de 2015.

Senador DELCÍDIO DO AMARAL, Presidente

Senador REGUFFE, Relator
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REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO Nº 626, DE 2015
Nos termos do art. 50, § 2º, II, da Constituição da República Federativa do Brasil, requeiro sejam PEDIDAS INFORMAÇÕES ao Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, sobre
a concessão de passaportes diplomáticos ao Sr. Ricardo Terra Teixeira, ex-presidente da Confederação Brasileira
de Futebol (CBF), e a seus dependentes, assim como justificativas para a concessão dos mesmos.
Justificação
É de conhecimento pela mídia que o Sr. Ricardo Terra Teixeira, ex-presidente da Confederação Brasileira
do Futebol (CBF), e dependentes possuem passaporte diplomático da República Federativa do Brasil.
Segundo o Decreto nº 5.978, de 4 de dezembro de 2006, que dá nova redação ao Regulamento de Documentos de Viagem a que se refere o Anexo ao Decreto no 1.983, de 14 de agosto de 1996, que instituiu o Programa de
Modernização, Agilização, Aprimoramento e Segurança da Fiscalização do Tráfego Internacional e do Passaporte
Brasileiro (PROMASP), determina no art. 6º de seu Anexo que:
Art. 6º Conceder-se-á passaporte diplomático:
I – ao Presidente da República, ao Vice-Presidente e aos ex-Presidentes da República;
II – aos Ministros de Estado, aos ocupantes de cargos de natureza especial e aos titulares de Secretarias vinculadas à Presidência da República;
III – aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal;
IV – aos funcionários da Carreira de Diplomata, em atividade e aposentados, de Oficial de Chancelaria e aos Vice-Cônsules em exercício;
V – aos correios diplomáticos;
VI – aos adidos credenciados pelo Ministério das Relações Exteriores;
VII – aos militares a serviço em missões da Organização das Nações Unidas e de outros organismos
internacionais, a critério do Ministério das Relações Exteriores;
VIII – aos chefes de missões diplomáticas especiais e aos chefes de delegações em reuniões de caráter diplomático, desde que designados por decreto;
IX – aos membros do Congresso Nacional;
X – aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da
União;
XI – ao Procurador-Geral da República e aos Subprocuradores-Gerais do Ministério Público Federal; e
XII – aos juízes brasileiros em Tribunais Internacionais Judiciais ou Tribunais Internacionais Arbitrais
Observa-se, pois, que os mesmos não se enquadram no rol de possíveis beneficiários do passaporte diplomático.
Pelas razões expostas, apresento este Requerimento.
Sala das Sessões, – Senador Romário.
(À Mesa para decisão)
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REQUERIMENTO Nº 628, DE 2015
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal e do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro dos Transportes, informações sobre as obras inacabadas sob a responsabilidade do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no país,
financiadas com recursos da União, assim consideradas aquelas que (i) foram iniciadas, mas se encontram paralisadas sem conclusão, bem como aquelas que, (ii) embora estejam em andamento, extrapolaram o prazo
inicialmente previsto para sua conclusão, e também as que (iii) não tenham sido iniciadas apesar de precedidas de regular empenho.
Nestes termos, requisita-se que as informações sejam prestadas objetivamente, preferencialmente por
meio de tabela com os seguintes campos:
1 – Unidade da Federação onde a obra está localizada;
2 – data de início da obra;
3 – data da paralisação da obra;
4 – tipo da obra;
5 – valores já pagos em função da obra; e
6 – motivo da paralisação da obra.
Justificação
Em 14/4/2015, a CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do
Senado Federal aprovou o RMA nº 6, de 2015, de minha autoria, criando a Subcomissão Temporária de Acompanhamento e Fiscalização de Obras Inacabadas – CMAOBRAS.
As informações ora solicitadas ao Ministério dos Transportes serão de enorme valia para o direcionamento dos trabalhos da citada Subcomissão, que deverá se debruçar sobre o gravíssimo problema das obras
inacabadas no país, financiadas com recursos federais.
Solicito, portanto, o apoio de meus pares para aprovação do presente requerimento.
Sala das Sessões, de junho de 2015. – Senador Ataídes Oliveira.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO N° 629, DE 2015
Requeiro, na forma do disposto no caput do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2013, com o Projeto de Lei do Senado nº 122, de 2014, por
versarem sobre matérias correlatas.
Sala das Sessões, de de 2015. – Senador José Pimentel.
REQUERIMENTO Nº 630, DE 2015
Solicita o adiamento de discussão e a remessa para reexame, à Comissão de Serviços de Infraestrutura, da EMENDA(S) DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº
3 de 2014, que “Altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para dispor sobre alteração do limite
de potência que caracteriza as pequenas centrais hidrelétricas e ampliar incentivos e investimentos em
geração de energia elétrica de outras fontes alternativas”.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 279, II, do Regimento Interno, o adiamento de discussão e a remessa para
reexame, à Comissão de Serviços de Infraestrutura, da EMENDA(S) DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 3 de 2014, que “Altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para dispor
sobre alteração do limite de potência que caracteriza as pequenas centrais hidrelétricas e ampliar incentivos e investimentos em geração de energia elétrica de outras fontes alternativas”.
Justificação
No decorrer da tramitação do ECD 3/2014, de autoria do Senador Lobão Filho, que “Altera a Lei nº 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, para dispor sobre alteração do limite de potência que caracteriza as pequenas centrais
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hidrelétricas e ampliar incentivos e investimentos em geração de energia elétrica de outras fontes alternativas”, o
artigo 26 da lei 9.427/1996 foi alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, oriunda da MP 656/2014.
A alteração se deu no tocante ao aumento de 1.000 kW para 3.000 kW da potência máxima hidráulica,
alteração esta que não é objeto do referido projeto. Entretanto, em virtude desta modificação recente, a ECD
3/2014 que encontra-se no plenário do Senado Federal para apreciação poderia se tornar prejudicada, pois
caso seja aprovada, como está, derrubaria todo o esforço feito pelos agentes do Setor Elétrico na aprovação
da Lei 13.097/2015.
Diante disso, e para que também não se perca o trabalho desenvolvido durante sete anos neste projeto,
solicitamos que a ECD 3/2014 retorne a Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, para que seja feito o
adequado reexame no texto, conforme previsto na Lei 13.097/2015.
Sala das Sessões. – Senador Delcídio do Amaral, PT / MS.
(À publicação)
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REQUERIMENTO Nº 635, DE 2015
Requeiro, nos termos regimentais, o reexame do Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2012, 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”, pela Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa – CDH.
Justificação
A matéria foi apreciada pelas Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH e de Assuntos Sociais – CAS, tendo sido aprovados pareceres favoráveis em ambas comissões permanentes.
No prazo regimental, foi interposto o Recurso nº 10, de 2013, para que o projeto fosse apreciado pelo
Plenário da Casa. Em seguida, foi aprovado requerimento solicitando exame da Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, onde foi apresentado parecer pela rejeição do projeto, devidamente aprovado pelos senadores
membros daquela comissão.
A fim de dirimir dúvidas quanto ao mérito da matéria, e objetivando a melhor análise do assunto, é que
solicitamos que o presente projeto possa ser reavaliado pela comissão citada no presente requerimento.
Sala das Sessões, 15 de abril de 2015. – Senador Garibaldi Alves Filho.
REQUERIMENTO Nº 636, DE 2015
Requeiro, nos termos regimentais, o reexame do Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2012, 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”, pela Comissão de Assuntos
Sociais – CAS.
Justificação
A matéria foi apreciada pelas Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH e de Assuntos Sociais – CAS, tendo sido aprovados pareceres favoráveis em ambas comissões permanentes.
No prazo regimental, foi interposto o Recurso nº 10, de 2013, para que o projeto fosse apreciado pelo
Plenário da Casa. Em seguida, foi aprovado requerimento solicitando exame da Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, onde foi apresentado parecer pela rejeição do projeto, devidamente aprovado pelos senadores
membros daquela comissão.
A fim de dirimir dúvidas quanto ao mérito da matéria, e objetivando a melhor análise do assunto, é que
solicitamos que o presente projeto possa ser reavaliado pela comissão citada no presente requerimento.
Sala das Sessões, 15 de abril de 2015. – Senador Garibaldi Alves Filho.
REQUERIMENTO Nº 638, DE 2015
Requeiro, nos termos regimentais, o adiamento da discussão para reexame do Projeto de Lei do Senado nº 190 de 2007, que “Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para prever o exame criminológico para
progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de pena” pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania – CCJ.
Justificação
A matéria foi aprovada pela comissão em outubro de 2010 e após o prazo de interposição de recurso,
ficou pronta para Plenário. Por diversas sessões o projeto permaneceu na pauta sem que se conseguisse quórum suficiente para sua deliberação.
Finda a 54ª Legislatura, nos termos do art.332 do Regimento Interno e do Ato da Mesa nº 2, de 2014, o
projeto foi arquivado. Tendo em vista seu desarquivamento e o tempo decorrido desde sua aprovação, solicitamos o reexame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ para adequações necessárias à luz
de novas proposições já convertidas em lei que abordam o mesmo tema.
Sala das Sessões, de junho de 2015. – Senador Delcídio Do Amaral, Lider do Governo no Senado.
(À publicação)
REQUERIMENTO Nº 639, DE 2015
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro informações, a serem solicitadas ao Ministro da Educação, no âmbito da Coor-
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denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, sobre o possível recebimento de verbas
oriundas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDTC, vinculado ao Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI para financiamento do Programa Federal Ciência Sem Fronteiras:
1 – O Programa Federal Ciência Sem Fronteiras, vinculado à CAPES recebeu, no período de 2003 a
2014, qualquer transferência de valores oriundo do FNDTC?
2 – Caso afirmativo, qual o montante total e anual transferido? Qual órgão era competente para autorizar essa transferência? E porque essa transferência ocorreu?
3 – Quais são os meios de financiamento do Programa Federal Ciência Sem Fronteiras? Qual a origem dos recursos que financiam esse programa?
4 – A CAPES em algum momento do período entre 2003 e 2014 recebeu recursos advindos do Fundo
CT-Amazônia para ser destinado ao Programa Federal Ciência Sem Fronteiras?
5 – Caso afirmativo, qual o montante total e anual recebido? Qual órgão era competente para autorizar essa transferência? E porque essa transferência ocorreu?
6 – Quantos e quais discentes, docentes ou outros candidatos que preencham os requisitos do Programa Federal Ciência Sem Fronteiras são oriundos dos estados componentes da Amazônia Ocidental
e foram beneficiados anualmente? A quais áreas do ensino e curso de graduação cada beneficiado
está vinculado?
Justificação
Recentemente foram divulgadas notícias nos principais meios de comunicação locais de que os recursos
arrecadados em decorrência da Lei de Informática para incentivo/investimento em P&D na Amazônia Ocidental teria sido desviado de sua função precípua e legal para ser destinado ao programa Ciência Sem Fronteiras.
Segundo o que foi denunciado, cerca de R$ 992,2 milhões do fundo de incentivo ao P&D, que são administrados pela SUFRAMA, que deveria ser gerido pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento
na Amazônia – CAPDA tiveram como destino o Programa Ciência Sem Fronteiras, gerido pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, a qual é vinculada ao Ministério da Educação.
Portanto, torna-se essencial questionar e analisar qual o uso e destino de verbas públicas essenciais para
o incentivo de P&D, principalmente, na região da Amazônia Ocidental.
Sala das Sessões, de junho de 2015. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 640, DE 2015
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro informações, a serem solicitadas ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior – MDIC, no âmbito da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, sobre o
recolhimento e destinação das verbas pagas pelas empresas da Zona Franca de Manaus e que são advindas da
Lei de Informática e que compõe o Fundo para Incentivo da P&D na Amazônia Ocidental:
1 – Qual órgão ou setor é responsável por administrar os recursos recolhidos a título de incentivo/investimento em P&D na Amazônia Ocidental? A que entidade pública é vinculado o dito órgão?
2 – Qual o fundo de destino desse montante total recolhido das empresas? Qual o objetivo desse fundo?
E qual a legislação que o regula?
3 – Qual o montante recolhido, ano a ano, no período de 2002 a 2014, a título de incentivo ao P&D das
empresas que atuam na Zona Franca de Manaus?
4 – O incentivo/investimento em P&D na Amazônia Ocidental, nos termos do que determina a Lei de Informática, tem origem em recursos arrecadados de empresas instaladas somente na Zona Franca de Manaus?
5 – Em caso negativo, quais as origens e fundos que têm por competência o incentivo/investimento em
P&D na Amazônia Ocidental?
6 – Quantas e quais empresas da Zona Franca de Manaus têm o dever de destinar 5% de seu faturamento bruto?
7 – Quais projetos na Amazônia Ocidental receberam verbas para inventivo/investimento em P&D, no
período de 2002 a 2014?
8 – Os recursos arrecadados a que se destinam ao inventivo/investimento em P&D são utilizados ano a
ano, no período de 2002 a 2014, são totalmente utilizados/investidos?
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Justificação
Recentemente foram divulgadas notícias nos principais meios de comunicação locais de que os recursos
arrecadados em decorrência da Lei de Informática para incentivo/investimento em P&D na Amazônia Ocidental teria sido desviado de sua função precípua e legal para ser destinado ao programa Ciência Sem Fronteiras.
Segundo o que foi denunciado, cerca de R$ 992,2 milhões do fundo de incentivo ao P&D, que são administrados pela SUFRAMA, que deveria ser gerido pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento
na Amazônia – CAPDA tiveram como destino o Programa Ciência Sem Fronteiras, gerido pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, a qual é vinculada ao Ministério da Educação.
Portanto, torna-se essencial questionar e analisar qual o uso e destino de verbas públicas essenciais para
o incentivo de P&D, principalmente, na região da Amazônia Ocidental.
Sala das Sessões, de junho de 2015. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 641, DE 2015
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro informações, a serem solicitadas ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, sobre o possível repasse de verbas oriundas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – FNDTC para financiamento do Programa Federal Ciência Sem Fronteiras vinculado ao CAPES e,
por conseguinte, ao Ministério da Educação:
1 – O FNDTC realizou qualquer transferência de valores para o Programa Federal Ciência Sem Fronteiras, vinculado a CAPES no período de 2003 a 2014?
2 – Caso afirmativo, qual o montante total e anual transferido? Qual órgão era competente para autorizar essa transferência? E porque essa transferência ocorreu?
3 – Quais são os fundos setoriais que compõem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – FNDTC, qual o objetivo de cada um?
4 – Qual o montante anual, no período de 2003 a 2014, recolhido a cada fundo setorial componente
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDTC?
5 – Quais os projetos incentivados pelo Fundo CT-Amazônia? Quantos e quais são os pesquisadores
beneficiados?
6 – Qual a localização do desenvolvimento de cada projeto incentivado pelo Fundo CT-Amazônia?
7 – A CAPES em algum momento do período entre 2003 e 2014 recebeu recursos advindos do Fundo
setorial CT-Amazônia para ser destinado ao Programa Federal Ciência Sem Fronteiras?
8 – Caso afirmativo, qual o montante total e anual recebido? Qual órgão era competente para autorizar essa transferência? E porque essa transferência ocorreu?
Justificação
Recentemente foram divulgadas notícias nos principais meios de comunicação locais de que os recursos
arrecadados em decorrência da Lei de Informática para incentivo/investimento em P&D na Amazônia Ocidental teria sido desviado de sua função precípua e legal para ser destinado ao programa Ciência Sem Fronteiras.
Segundo o que foi denunciado, cerca de R$ 992,2 milhões do fundo de incentivo ao P&D, que são administrados pela SUFRAMA, que deveria ser gerido pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento
na Amazônia – CAPDA tiveram como destino o Programa Ciência Sem Fronteiras, gerido pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, a qual é vinculada ao Ministério da Educação.
Portanto, torna-se essencial questionar e analisar qual o uso e destino de verbas públicas essenciais para
o incentivo de P&D, principalmente, na região da Amazônia Ocidental.
Sala das Sessões, de junho de 2015. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 642, DE 2015
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo
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Sr. Ministro de Desenvolvimento Social, para que este providencie, no estrito prazo constitucional (sob pena
da responsabilização criminal), as seguintes informações acompanhadas dos documentos comprobatórios:
– o valor não repassado aos municípios quanto ao programa de controle da Bolsa Família, discriminando por estado e por município no atual exercício financeiro;
– os motivos para que não esteja ocorrendo tais repasses com a lista das autoridades responsáveis
por tal ato, bem como as providências tomadas para a responsabilização dos mesmos.
Justificação
O descalabro e descontrole deste governo acontece de maneira generalizada. Cada vez mais se percebe
que existe um caos administrativo e financeiro o que gera “apagão” nas diversas áreas de atuação governamental. Agora, a imprensa denuncia que, um dos chamados programas de maior propaganda deste (des)governo,
o Bolsa-Família está sofrendo com atrasos sistemáticos de repasses. Tal fato, além de prejudicar o sistema com
a perda de sua confiabilidade, também acaba onerando os municípios.
Sabe-se que muitas prefeituras e Estados em todo o país ainda não receberam em 2015 nenhum centavo
para a gestão da Bolsa-Família. Pior, tais atrasos estão “comprometendo a checagem de dados como a frequência de crianças nas escolas e atualizações cadastrais.”
Os programas de acompanhamento nunca tinham sofrido atrasos dessa ordem. Em algumas prefeituras, funcionários foram desligados e serviços, cancelados. O próprio Ministério do Desenvolvimento Social
reconhece os atrasos e diz que a situação deve se normalizar quando receber repasses do Tesouro Nacional.
Entretanto, prefeituras reclamam que, com a exigência de mais fiscalização neste ano, o trabalho aumentou e
os recursos se tornaram mais escassos.
Destarte, a fim de esclarecer a ação das autoridades em relação aos fatos supracitados, buscamos saber,
dentro de minha prerrogativa Constitucional, quais as ações do Ministério da Desenvolvimento Social em relação aos fatos destacados.
Portanto, o Senado Federal deve exigir o mais rapidamente possível as informações aqui solicitadas, pois
garantirão que se impeça que o governo aja de acordo com seus interesses nada transparentes, desprezando
os interesses da população.
Sala da Sessão, – Senador Ronaldo Caiado, Democratas/GO.
(À Mesa, para decisão.)
MENSAGENS DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Mensagem nº 6 de 2015-CN: Mensagem nº 181, da Presidente da República, que encaminha o
Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015, ano base 2014. (Vide item 3.1 do Sumário)
Calendário de tramitação (art. 120, Res. 1 de 2006-CN):
Leitura: 2/6/2015
Até 7/6 prazo para publicação da matéria;
Até 22/6 prazo para apresentação de relatório e projeto de decreto legislativo;
Até 29/6 prazo para apresentação de emendas ao projeto de decreto legislativo; e
Até 6/7 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do
parecer à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada em suplemento ao Diário do Senado Federal e vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
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TÉRMINO DE PRAZO
Término do prazo de vigência, em 1º de junho do corrente, das seguintes Medidas Provisórias
– nº 666, de 2014, que “abre crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União, de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios,
de Operações Oficiais de Crédito e de empresas estatais vinculadas a diversos órgãos, no valor de R$
20.139.294.891,00 (vinte bilhões, cento e trinta e nove milhões, duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais), para os fins que especifica.”; e
– nº 667, de 2015, que “abre crédito extraordinário, em favor dos órgãos e empresas estatais, constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2015, no valor de R$ 74.014.218.398,00 (setenta e quatro bilhões,
quatorze milhões, duzentos e dezoito mil, trezentos e noventa e oito reais), para os fins que especifica”.
Nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 – CN, a Presidência da Mesa do Congresso
Nacional comunicará o fato à Senhora Presidente da República e ao Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, e fará
publicar no Diário Oficial da União os atos declaratórios de encerramento do prazo de vigência das referidas Medidas.
As matérias voltam à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, nos termos do art.
11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
COMUNICAÇÕES
Ofício nº 208-L-Democratas/15
Brasília, 2 de junho de 2015
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Pauderney Avelino para integrar, como membro Titular, a Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 670, de 11 de março de 2015, que “Altera a Lei nº
11.482, de 31 de maio de 2007, para dispor sobre os valores da tabela mensal do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995”, em substituição ao Deputado Mendonça Filho.
Respeitosamente, – Deputado Efraim Filho, Líder do Democratas em exercício.
(Será feita a substituição solicitada.)
Ofício n° 62/2015, do Senador Roberto Requião, por meio do qual informa participação na “Reunion de
Ia Mesa Directiva Ampliada y del Grupo de Migraciones”, realizado na cidade de Riga, Letônia, entre os dias 13
e 18 de maio de 2015, conforme o Requerimento n° 420, de 2015.
O Requerimento vai ao Arquivo.
PROJETOS DE LEI DO SENADO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 329, DE 2015.
Concede isenção do Imposto de Importação incidente sobre instrumentos musicais, suas partes
e acessórios, e altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, para conceder, à importação desses
produtos, isenção da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços
(PIS/PASEP Importação) e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social
devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (COFINS-Importação).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida a orquestras ou entidades afins, e, para uso pessoal, a músicos, isenção do Imposto
de Importação incidente sobre instrumentos musicais, equipamentos musicais suas partes e acessórios, constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI).
Art. 2º Para se beneficiar da isenção de que trata o art. 1º:
I – as orquestras ou entidades afins e os músicos devem comprovar a atividade profissional;
II – os músicos profissionais somente poderão se beneficiar da isenção, para uso próprio, uma vez a cada trinta
e seis meses para a importação, e uma vez a cada vinte e quatro meses para compras no mercado interno.
Parágrafo único. As restrições a que refere o inciso II não se aplicam aos acessórios que guarnecem
o instrumento, necessários e indispensáveis à sua manutenção e a sua devida utilização.
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Art. 3º O inciso II do art. 9º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea i:
“Art. 9º ......................................................................................................................................................................................
II – ..............................................................................................................................................................................................
i) instrumentos musicais, equipamentos musicais, suas partes e acessórios, constantes da TIPI, quando
importados diretamente por orquestras ou entidades afins ou, para uso pessoal, por músico profissional, incidindo a isenção, quando outorgada a pessoa física, apenas sobre um instrumento musical
por beneficiário, caso em que não será outorgada novamente antes de decorrido o prazo de trinta
e seis meses contados do despacho concessivo de isenção anterior. (NR)”
Art. 4º A alienação do produto adquirido nos termos desta Lei, antes de trinta e seis meses para os casos
de importação, e antes de vinte e quatro meses para os casos de compra no mercado interno, contados da data
de sua aquisição, à pessoa que não satisfaça as condições nela estabelecidas, sujeitam o alienante ao pagamento do tributo dispensado, atualizado na forma da legislação tributária, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
Art. 5º Os benefícios de que trata esta Lei só produzirão efeitos a partir do primeiro dia do exercício financeiro imediatamente posterior àquele em que o Poder Executivo, visando ao cumprimento dos arts. 5º, II,
12 e 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimar o montante da renúncia fiscal decorrente
do disposto nesta Lei, incluí-lo no demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição Federal, o
qual acompanhará o projeto de lei orçamentária cuja apresentação se der após sessenta dias da publicação
desta Lei, e fazer constar das propostas orçamentárias subsequentes os valores relativos à aludida renúncia.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Justificação
A qualidade musical produzida no Brasil é inquestionável, assim como sua diversidade. O desenvolvimento
de nossa cultura musical, no entanto, ainda enfrenta obstáculos devido ao alto custo que envolve o exercício da
atividade dos profissionais responsáveis pelo ensino, produção e divulgação artística, dentre eles os músicos.
Os músicos, principalmente aqueles que estão se iniciando suas carreiras profissionais, deparam-se com
valores elevados de partituras e instrumentos musicais, cujos custos elevados devem-se, em grande parte, aos
impostos excessivos cobrados no Brasil.
O ordenamento jurídico brasileiro permanece carente de incentivos tributários para orquestras, músicos
e afins. Por esse motivo, permitimo-nos reapresentar, com algumas modificações, proposta já veiculada no Projeto de Lei do Senado nº 86, de 2004, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que não teve a oportunidade de ser plenamente apreciado por esta Casa devido ao seu arquivamento ao término da última Legislatura.
O objetivo mais amplo do projeto é incentivar, promover e elevar o padrão musical de forma geral e, assim, garantir o acesso à música de qualidade, incentivando a inclusão social em um nível de excelência.
São essas as razões pelas quais apresentamos este projeto, esperando por sua acolhida e aprovação por
parte dos nossos nobres Pares.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos Valadares, PSB-SE.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.865, DE 30 DE ABRIL DE 2004
Dispõe sobre a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a importação de bens e serviços e dá outras providências.
Art. 9o São isentas das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei:
.........................................................................................................................................................................................................................
II – as hipóteses de:
.........................................................................................................................................................................................................................
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e
dá outras providências.
.........................................................................................................................................................................................................................
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Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com
a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:
.........................................................................................................................................................................................................................
II – será acompanhado do documento a que se refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como das
medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator
relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para
os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia
de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo
menos uma das seguintes condições: (Vide Medida Provisória nº 2.159, de 2001) (Vide Lei nº 10.276, de 2001)
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DO BRASIL
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
.........................................................................................................................................................................................................................
§ 6º – O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.
.........................................................................................................................................................................................................................
(Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 330, DE 2015
Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, para permitir o investimento estrangeiro na aviação civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso III do art. 181 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro 1986, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 181. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
III – presidência e, no mínimo, a metade das diretorias-executivas confiadas a brasileiros.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogados o inciso II e os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 181 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro 1986.
Justificação
O setor aéreo brasileiro é marcado por grande concentração na prestação do serviço de transporte regular de passageiros. Como decorrência deste fato, as tarifas cobradas são elevadas, quando comparadas a
diversos outros países, que têm maior nível de concorrência.
De fato, acreditamos que as tarifas somente se reduzirão caso haja um número maior de empresas ofertando este serviço.
Nesse sentido, entendemos que a melhor forma de estimular a entrada de novos concorrentes em nosso mercado é permitir que o capital estrangeiro possa investir em nosso País, situação que geraria emprego,
renda e menores tarifas para os brasileiros.
É importante frisar que a possibilidade de se beneficiar dos capitais estrangeiros já é amplamente utilizada por vários setores da economia brasileira, como é o caso das empresas de telefonia, ou das montadoras
de veículos. Em ambos os casos, o País se beneficia não só dos recursos que são aqui aplicados, mas também
do conhecimento técnico que essas empresas trazem, o que permite oferecer produtos e serviços melhores e
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mais baratos. O mesmo ocorre no próprio setor de aviação civil. Os leilões para concessão de cinco dos maiores aeroportos do País realizados recentemente tiveram a participação de importantes grupos estrangeiros.
Nossa proposta visa, portanto, a estender os benefícios do investimento estrangeiro para o transporte
aéreo regular de passageiros em nosso País.
Por fim, é necessário destacar que a medida que ora propomos é bastante diferente de se permitir a chamada “cabotagem” por empresas estrangeiras (isto é, que estas possam realizar voos domésticos). Na verdade,
o que se permitirá é que empresas estrangeiras (ou outros investidores) possam abrir subsidiárias com sede
no Brasil, que deverão funcionar sob as leis locais, da mesma forma que as demais empresas que já operam
regularmente em nosso País.
Grosso modo, seria equivalente a uma montadora de automóveis estrangeira abrir uma filial no Brasil,
para produzir os veículos localmente: o capital não é nacional, mas a empresa é brasileira, instituída segundo
as leis locais. Da mesma forma, pela nossa proposta, caso uma empresa aérea estrangeira queira investir na
criação de uma subsidiária local, será bem-vinda, mas a exploração de voos domésticos diretamente por sua
matriz continuaria sendo vedada pelo Código Brasileiro de Aeronáutica.
Por tais motivos esperamos contar com o apoio dos nobres Pares para o projeto que ora apresentamos.
Sala das Sessões, – Senador Raimundo Lira.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986
Mensagem de veto
Vide Decreto nº 95.218, de 1987
Vide Decreto nº 3.439, de 2000
Vide Lei nº 12.432, de 2011
Vide Decreto nº 8.265, de 2014
Dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Introdução
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1° O Direito Aeronáutico é regulado pelos Tratados, Convenções e Atos Internacionais de que o Brasil
seja parte, por este Código e pela legislação complementar.
§ 1° Os Tratados, Convenções e Atos Internacionais, celebrados por delegação do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional, vigoram a partir da data neles prevista para esse efeito, após o depósito ou troca
das respectivas ratificações, podendo, mediante cláusula expressa, autorizar a aplicação provisória de suas disposições pelas autoridades aeronáuticas, nos limites de suas atribuições, a partir da assinatura (artigos 14, 204 a 214).
§ 2° Este Código se aplica a nacionais e estrangeiros, em todo o Território Nacional, assim como, no exterior, até onde for admitida a sua extraterritorialidade.
§ 3° A legislação complementar é formada pela regulamentação prevista neste Código, pelas leis especiais, decretos e normas sobre matéria aeronáutica (artigo 12).
Art. 2° Para os efeitos deste Código consideram-se autoridades aeronáuticas competentes as do Ministério da Aeronáutica, conforme as atribuições definidas nos respectivos regulamentos.
adestramento de seu pessoal técnico, poderão fazê-lo mediante a anuência da autoridade aeronáutica.
CAPÍTULO III
Serviços Aéreos Públicos
SEÇÃO I
Da Concessão ou Autorização para os Serviços Aéreos Públicos
Art. 180. A exploração de serviços aéreos públicos dependerá sempre da prévia concessão, quando se
tratar de transporte aéreo regular, ou de autorização no caso de transporte aéreo não regular ou de serviços
especializados.
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Art. 181. A concessão somente será dada à pessoa jurídica brasileira que tiver:
I – sede no Brasil;
II – pelo menos 4/5 (quatro quintos) do capital com direito a voto, pertencente a brasileiros, prevalecendo essa limitação nos eventuais aumentos do capital social;
III – direção confiada exclusivamente a brasileiros.
§ 1° As ações com direito a voto deverão ser nominativas se se tratar de empresa constituída sob a forma
de sociedade anônima, cujos estatutos deverão conter expressa proibição de conversão das ações preferenciais
sem direito a voto em ações com direito a voto.
§ 2° Pode ser admitida a emissão de ações preferenciais até o limite de 2/3 (dois terços) do total das ações
emitidas, não prevalecendo as restrições não previstas neste Código.
§ 3° A transferência a estrangeiro das ações com direito a voto, que estejam incluídas na margem de 1/5
(um quinto) do capital a que se refere o item II deste artigo, depende de aprovação da autoridade aeronáutica.
§ 4° Desde que a soma final de ações em poder de estrangeiros não ultrapasse o limite de 1/5 (um quinto) do capital, poderão as pessoas estrangeiras, naturais ou jurídicas, adquirir ações do aumento de capital.
Art. 182. A autorização pode ser outorgada:
I – às sociedades anônimas nas condições previstas no artigo anterior;
II – às demais sociedades, com sede no País, observada a maioria de sócios, o controle e a direção de
brasileiros.
Parágrafo único. Em se tratando de serviços aéreos especializados de ensino, adestramento, investigação,
experimentação científica e de fomento ou proteção ao solo, ao meio ambiente e similares, pode a autorização
ser outorgada, também, a associações civis.
Art. 183. As concessões ou autorizações serão regulamentadas pelo Poder Executivo e somente poderão
ser cedidas ou transferidas mediante anuência da autoridade competente.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 331, DE 2015
Acrescenta o § 7º ao art. 3º da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, para destinar percentual
de unidades construídas no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV a trabalhadores da construção civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 3º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 7º Os empreendimentos habitacionais produzidos com recursos de que trata o art. 2º desta Lei
deverão destinar cinco por cento das unidades produzidas para atender, preferencialmente, trabalhadores da construção civil.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV
prevê, em seu art. 3º, que, na indicação dos beneficiários do programa, deverão ser observados vários critérios,
entre eles a priorização no atendimento a famílias residentes em áreas de risco e insalubres ou que tenham
sido desabrigadas, a famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar e a famílias das quais façam
parte pessoas com deficiência.
A inclusão desses critérios na lei ocorreu por intermédio de discussões que resultaram na aprovação das
os
Leis n 12.424, de 2011, 12.693, de 2012, e 12.722, de 2012, todas com a finalidade de alterar ou incluir novos
dispositivos na referida Lei nº 11.977, de 2009.
Entretanto, nenhuma dessas alterações ou propostas em tramitação no Congresso Nacional trata de um
importante grupo de potenciais beneficiários que ainda permanece alijado do programa. Trata-se dos próprios
trabalhadores da construção civil, exatamente os que ajudam a construir o sonho da casa própria.
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Apesar de a maioria deles preencher os requisitos previstos na lei, ainda é muito baixo o número de beneficiados, o que talvez decorra do desconhecimento dos caminhos da burocracia e da falta de tempo para
adotar as providências necessárias a sua habilitação ao programa.
É importante ressaltar que esses trabalhadores também se submetem a todas as regras do PMCMV, especialmente de comprometimento de renda.
Nesse contexto, apresentamos a presente proposta, a fim de destinar cinco por cento das unidades habitacionais produzidas com recursos de que trata o art. 2º da Lei nº 11.977, de 2009, para atender preferencialmente trabalhadores da construção civil.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares no sentido da aprovação da presente proposta.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.977, DE 7 DE JULHO DE 2009
Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas; altera o Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de
1941, as Leis nos 4.380, de 21 de agosto de 1964, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 8.036, de
11 de maio de 1990, e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a Medida Provisória no 2.197-43, de
24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
O Vice–Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 3o Para a indicação dos beneficiários do PMCMV, deverão ser observados os seguintes requisitos:
(Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011)
I – comprovação de que o interessado integra família com renda mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil,
seiscentos e cinquenta reais); (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
II – faixas de renda definidas pelo Poder Executivo federal para cada uma das modalidades de operações;
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
III – prioridade de atendimento às famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham
sido desabrigadas; (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
IV – prioridade de atendimento às famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; e (Incluído
pela Lei nº 12.424, de 2011)
V – prioridade de atendimento às famílias de que façam parte pessoas com deficiência. (Incluído pela
Lei nº 12.424, de 2011)
§ 1o Em áreas urbanas, os critérios de prioridade para atendimento devem contemplar também:
I – a doação pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios de terrenos localizados em área urbana consolidada para implantação de empreendimentos vinculados ao programa;
II – a implementação pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios de medidas de desoneração
tributária, para as construções destinadas à habitação de interesse social;
III – a implementação pelos Municípios dos instrumentos da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, voltados ao controle da retenção das áreas urbanas em ociosidade.
§ 2o (VETADO)
§ 3o O Poder Executivo federal definirá: (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011)
I – os parâmetros de priorização e enquadramento dos beneficiários do PMCMV; e (Incluído pela Lei nº
12.424, de 2011)
II – a periodicidade de atualização dos limites de renda familiar estabelecidos nesta Lei.
§ 4o Além dos critérios estabelecidos no caput, os Estados, Municípios e Distrito Federal poderão fixar
outros critérios de seleção de beneficiários do PMCMV, previamente aprovados pelos respectivos conselhos
locais de habitação, quando existentes, e em conformidade com as respectivas políticas habitacionais e as regras estabelecidas pelo Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
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§ 5o Os Estados, Municípios e Distrito Federal que aderirem ao PMCMV serão responsáveis pela execução do trabalho técnico e social pós-ocupação dos empreendimentos implantados, na forma estabelecida em
termo de adesão a ser definido em regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 6o Na atualização dos valores adotados como parâmetros de renda familiar estabelecidos nesta Lei
deverão ser observados os seguintes critérios: (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
I – quando o teto previsto no dispositivo for de R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais), o
valor atualizado não poderá ultrapassar 10 (dez) salários mínimos; (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
II – quando o teto previsto no dispositivo for de R$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais), o valor
atualizado não poderá ultrapassar 6 (seis) salários mínimos; (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
III – quando o teto previsto no dispositivo for de R$ 1.395,00 (mil, trezentos e noventa e cinco reais), o
valor atualizado não poderá ultrapassar 3 (três) salários mínimos.(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
.........................................................................................................................................................................................................................
Brasília, 7 de julho de 2009; 188o da Independência e 121o da República. – JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA – Luiz
Paulo Teles Ferreira Barreto – Guido Mantega – Paulo Bernardo Silva – Carlos Minc – Marcio Fortes de Almeida.
(À Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo; em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 332, DE 2015
Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor,
para vedar a discriminação baseada no gênero nas relações de consumo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 4º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
II – ..............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
e) pela coibição e repressão da discriminação baseada no gênero nas relações de consumo.
...........................................................................................................................................................................................(NR)”
“Art. 6º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, incluindo a que reforça a discriminação
baseada em gênero, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
.......................................................................................................................................................................................... (NR)”
“Art. 37. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência
da criança, reforce ou incite discriminação baseada em gênero, desrespeite valores ambientais, ou
que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.
.......................................................................................................................................................................................... (NR)”
Art. 39. .....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
XIV – prevalecer-se da condição de imaturidade de crianças e adolescentes para reforçar estereótipos associados ao gênero, inclusive na exposição de produtos e serviços à venda.
.......................................................................................................................................................................................... (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Combater a desigualdade de gênero é um desafio enfrentado pela sociedade brasileira. A discriminação
baseada nos papéis sociais estereotipados de homens e mulheres se manifesta na violência doméstica, na in-
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justa divisão de tarefas dentro do lar, na desqualificação do trabalho da mulher, apesar da crescente elevação
de seus índices de escolaridade, entre outros.
Essa realidade gera danos de toda espécie: político, sociais, econômicos, afetivos. A discriminação enfraquece nossas instituições democráticas, brutaliza as relações humanas, dando esteio para que a violência
possa se enraizar geração após geração. A discriminação baseada no gênero reduz as potencialidades do País
e, com isso, perdem homens e mulheres.
Contamos avanços nessa área, como a aprovação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006), que contribuiu para sedimentar no pensamento da sociedade brasileira a ideia de que certos assuntos,
antes restritos ao domínio do privado, devem ser tratados na esfera pública, em razão de todas as más consequências que acarreta.
Sabemos, entretanto, que a luta contra a discriminação é constante e envolve os mais diversos âmbitos
sociais. Por isso, trago à consideração do Congresso Nacional projeto de lei que inibe, nas relações de consumo,
práticas discriminatórias reforçadoras de comportamentos machistas, associados, sobretudo, a estereótipos
atinentes aos papéis do homem e da mulher na sociedade.
O aprendizado dessas práticas lesivas ao pleno desenvolvimento de homens e mulheres começa muito
cedo e, de modo até inconsciente, é repetido de maneira supostamente inofensiva, e, no entanto, contribui
para diminuir os horizontes a serem alcançados por meninos e meninas.
E essa prática ocorre, também, nas relações de consumo, especialmente na publicidade e na oferta de
produtos e serviços direcionados para o público infanto-juvenil. Mensagens embutidas são transmitidas quando
se associa cores e brinquedos ao gênero masculino ou feminino, transformando o que deveria ser simplesmente um momento lúdico em um processo de condicionamento para práticas sociais que devem ser superadas.
Brinquedos são para divertir, estimular, despertar interesses. Não se deve restringir quais deles estarão ao
alcance de meninos e meninas, que têm o direito de, indistintamente, brincar de carrinho, blocos, casinha, boneca
ou bola. O reforço constante dos estereótipos relativos aos brinquedos que seriam exclusivamente masculinos ou
femininos pode gerar sofrimento nas crianças que, livre e inocentemente, têm vontade de brincar com brinquedos
que seriam exclusivos de outro gênero. Incutir culpa e sofrimento nessas crianças, induzindo a questionamentos
sobre sua masculinidade ou feminilidade baseados no seu desejo espontâneo de brincar pode contribui para o
desenvolvimento de transtornos psíquicos na criança, bem como reforçar o machismo e a discriminação de gênero.
O cultivo desses estereótipos, ademais, é incompatível com os novos papeis sociais que, felizmente, vêm
sendo assumidos por homens e mulheres, ainda que muitos pais não tenham tido a oportunidade de brincar
de bonecas antes de cuidar de seus filhos, ou com panelas antes de se tornarem cozinheiros, e muitas mulheres
não tenham brincado com carrinhos e aviões antes de se tornarem pilotos ou motoristas, ou com bolas antes
de seguirem carreira como atletas.
Nesse sentido, incluímos a referência à discriminação de gênero nas ações estatais relacionadas à Política
Nacional das Relações de Consumo; aos direitos básicos do consumidor; nas disposições sobre propagandas
abusivas; e nas práticas vedadas aos fornecedores de produtos e serviços à venda.
Ante o exposto, contamos com o apoio do Congresso Nacional para a aprovação deste projeto, bem
como o empenho de todos no sentido de aperfeiçoar proposição, se assim considerarem necessário.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos,
a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)
I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
II – ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:
a) por iniciativa direta;
b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas;
c) pela presença do Estado no mercado de consumo;
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d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.
III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar
os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;
IV – educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com
vistas à melhoria do mercado de consumo;
V – incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de
produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo;
VI – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a
concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e
signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;
VII – racionalização e melhoria dos serviços públicos;
VIII – estudo constante das modificações do mercado de consumo.
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
Dos Direitos Básicos do Consumidor
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de
produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;
III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta
de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos
que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) Vigência
IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais,
bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão
em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais
e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo
as regras ordinárias de experiências;
IX – (Vetado);
X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou
parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor
a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros
dados sobre produtos e serviços.
§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência,
explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou
perigosa à sua saúde ou segurança.
§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.
§ 4° (Vetado).
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada
pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço,
bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
II – recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de
estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;
III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer
serviço;
IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;
V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
VI – executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor,
ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;
VII – repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus
direitos;
VIII – colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Conmetro);
IX – recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los
mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais; (Redação
dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
X – elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. (Incluído pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
XI – Dispositivo incluído pela MPV nº 1.890-67, de 22.10.1999, transformado em inciso XIII, quando da
conversão na Lei nº 9.870, de 23.11.1999
XII – deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo
inicial a seu exclusivo critério.(Incluído pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)
XIII – aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. (Incluído
pela Lei nº 9.870, de 23.11.1999)
Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese
prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.
(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à última decisão terminativa )
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COMUNICAÇÕES
MEMO. nº 34-15/GAB-MM
Brasília, 2 de junho de 2015
Assunto: Fórum Parlamentar BRICS.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, venho comunicar que não participarei do Fórum Parlamentar do BRICS, como integrante do Parlamento Brasileiro.
Oportunamente, envio protestos de elevada estima e distinta consideração.
Respeitosamente, – Senador Magno Malta.
Ofício nº 117/15 – GLPSDB
Brasília, de junho de 2015
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Ataídes Oliveira para integrar, como Titular, em substituição
ao Senador Cássio Cunha Lima a Comissão Mista destinada a examinar a Medida Provisória nº 675, de 2015.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Cássio Cunha Lima, Líder do PSDB.
(Será feita a substituição solicitada.)
Ofício nº 118/15-GLPSDB
Brasília, de junho de 2015
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Flexa Ribeiro, em substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira, e o Senador Cássio Cunha Lima para integrarem, como Suplentes, a Comissão Mista destinada a examinar
a Medida Provisória nº 675 de 2015.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Cássio Cunha Lima, Líder do PSDB.
(Serão feitas as substituições solicitadas.)
A Presidência designa o Senador Cássio Cunha Lima para integrar, pelo Bloco Parlamentar da Oposição,
como suplente, a Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF, nos termos do Ofício nº 120, de 2015.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 120/15 – GLPSDB
Brasília, de junho de 2015
Senhor Presidente,
Em Resposta ao ofício nº 442/SF, indico o Senador CÁSSIO CUNHA LIMA, para integrar, como suplente,
a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as denúncias de que julgamentos realizados no âmbito do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais forma manipulados para , em descompasso com
a lei , anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos cobrados.
Atenciosamente, – Senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB.
A Presidência designa o Senador Wilder Morais para integrar, pelo Bloco Parlamentar da Oposição, como
titular, a Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF, nos termos do Ofício nº 38, de 2015.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 38/15 – GLDEM
Brasília, 2 de junho de 2015
Senhor Presidente,
Indico a V. Exa. o nome do Senador Wilder Morais, como Titular da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a “Apurar as denúncias de que julgamentos realizados no âmbito do CARF – Conselho Administrativo
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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)”.
Atenciosamente, – Senador Ronaldo Caiado, Líder do Democratas no Senado Federal.
Expedientes dos Senadores Antonio Carlos Valadares e Antonio Anastasia, referente aos Requerimentos
nºs 497 e 439, de 2015, de missão, por meio do qual relatam participação na “Assembleia Ordinária do Parlamento Latino-Americano”, no período de 15 a 16 de maio de 2015, no Panamá.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
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ADENDO À PROPOSIÇÃO
A Presidência recebeu adendo ao Requerimento nº 550, de 2015, contendo 46 assinaturas de subscritores.
Republicação do Requerimento:
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O Requerimento nº 550, de 2015, será incluído em Ordem do Dia oportunamente, nos termos do § 1º
do art. 222 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Com a palavra, a Senadora Ana
Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, meu caro Senador Telmário Mota.
Caros colegas Senadores e Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio
Senado, hoje é um dia muito importante para várias categorias, mas para duas especificamente, em que V. Exª,
Senadora Fátima Bezerra, que está aqui presente, a Senadora Ângela Portela, o Senador Valdir Raupp tiveram
um papel relevante. Hoje saiu no Diário Oficial a publicação da regulamentação da lei do trabalho doméstico,
uma lei de altíssimo alcance social. V. Exª esteve aqui e nos ajudou muito nessa matéria – eu fui relatora na Comissão de Assuntos Sociais –, que trouxemos para o plenário, com o Senador Romero Jucá, que iniciou todo o
trabalho de criar a arquitetura legislativa de um projeto de altíssimo alcance social.
Os vetos que a Presidente apôs não alteraram, eu diria, em nada a essência do projeto. Cada um exerceu
o seu papel. Houve um aperfeiçoamento, um entendimento pela Presidência naqueles pontos, que não alteram o essencial. Em relação aos direitos dos trabalhadores domésticos, ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, que agora passa a ser definitivo e impositivo, não é mais uma opção do empregador, mas uma imposição da lei para assegurar igualdade de direitos dos empregados domésticos com os trabalhadores de outras
categorias. Da mesma forma, em relação aos direitos de férias, horas extras, todos esses direitos assegurados
às demais categorias.
Então, estão de parabéns. O Congresso fez a sua parte. Quero de novo cumprimentar o Senador Romero
Jucá pelo trabalho iniciado; a Deputada Benedita da Silva, que, na Câmara, fez um substitutivo.
Nós entendemos que a Casa podia fazer um aperfeiçoamento. E foi o que nós construímos aqui. O próprio
Presidente Renan Calheiros, ao pautar a discussão da matéria, também colaborou para esse processo, assim
como os demais Senadores que trabalharam intensamente e nos possibilitaram aprová-la.
Daqui a quatro meses, haverá um Simples doméstico para facilitar tanto a vida do empregador, a dona
de casa ou o dono de casa, quanto a do empregado doméstico, que terá em um papel único todas as contribuições sociais que o empregador terá que fazer. Isso facilitará e simplificará.
Isso é uma questão muito importante, meu caro Presidente Telmário Mota, porque vai de fato criar uma
situação de segurança jurídica para o trabalhador e para o empregador.
Então, daqui a quatro meses, o Governo oferecerá isso aos trabalhadores e aos empregadores.
Hoje eu estava ouvindo uma entrevista em que um juiz do trabalho recomendava tanto ao empregador
quanto ao trabalhador que tivessem o cuidado sempre de fazer toda a documentação, permanente. Como é
um trabalho diferente – V. Exª lembrou o caso de sua mãe, lembrou o caso de sua relação com os seus trabalhadores, que sentam à sua mesa para a refeição –, cria-se uma relação, eu diria, de amizade. Não é uma relação
de capital e trabalho, porque não é essa relação. É uma relação afetiva.
A minha, Regina Maria dos Santos Veras – até botei sua foto hoje no meu Facebook –, trabalha há 32
anos comigo. Há 32 anos, Senador! Então, é uma relação. Agora, todo mês entrego a ela o recibo da quitação
do salário, do 13º, das férias, do adicional de 30%. Então, tudo isso estará num único folheto, o que facilitará.
Daqui a quatro meses, o Governo promete colocar isso à disposição, e ela passa a ter o direito da contribuição
do Fundo de Garantia.
Essa foi uma medida importante, com grande alcance social.
Vários Senadores e Senadoras de vários partidos, inclusive a Senadora Ângela Portela e V. Exª, Senador
Telmário, presente na primeira fila, muito festejado, participaram de um encontro no qual o Governo anunciou,
com a Ministra Kátia Abreu, o Plano Safra 2015/2016, com volume 20% superior aos recursos da safra passada,
totalizando R$187,7 bilhões, para financiar custeio e investimento.
Aliás, isso, Senador Telmário, é na verdade uma retribuição, porque o setor econômico brasileiro que
vem dando notícias boas é exatamente o campo, a agricultura e a produção animal, seja com a exportação de
carne bovina, suína ou de frango, seja também com a exportação de soja, que aumentou comparativamente
ao mesmo período do ano passado.
Desse total, 149,5 bilhões serão destinados ao financiamento de custeio e comercialização, e R$38,2 bilhões a programas de investimento. Dos recursos para custeio, R$96 bilhões poderão ser financiados com juros
controlados – isso é muito importante –, e, no crédito para investimento, R$33,3 bilhões também poderão ser
usados a juros controlados.
As taxas anuais de juros serão de 8,75% para os empréstimos de custeio e para os grandes produtores.
Para os programas de investimentos, a taxa vai variar de 7% a 10,5% ao ano, valores maiores que os da safra
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2014/2015, quando a taxa média de juros para o setor foi de 6,5%. Para os médios agricultores a taxa é de
7,75%; para os grandes, 8,5%.
Num momento de alta crise financeira em que está o País, de contingenciamento e de ajuste fiscal, penso
que o Governo fez um esforço para retribuir o papel que a agropecuária brasileira vem oferecendo.
Para os produtores beneficiados pelo Programa de Apoio ao Médio Produtor, os juros serão, como eu
disse, de 7,75% ao ano para o custeio e de 7,5% ao ano para investimentos. Os demais recursos do Plano Safra
serão disponibilizados para financiamento a taxas de juros livres de mercado. E, por causa do aperto vivido
por nossa economia, a próxima safra será, inevitavelmente, produzida a um custo mais elevado. Mas isso faz
parte do processo.
Os limites de financiamento, Senador Telmário, também foram dilatados. Para a próxima safra, as margens
para custeio, por produtor, foram ampliadas de R$1,1 milhão para R$1,2 milhão. Já em relação à modalidade de
comercialização, os limites de financiamento passaram de R$2,2 milhões para R$2,4 milhões, na próxima safra,
enquanto o limite nos créditos de investimento ficou mantido em R$385 mil por produtor.
São números gerais que mostram a cara do crédito rural no País e as possibilidades de investimentos na
agricultura, relevante setor que precisa de atenção não apenas do Governo.
Eu queria dizer que o que a Ministra Kátia Abreu anunciou hoje, reforçado pela palavra da Presidente da
República, Dilma Rousseff, mostrou claramente o compromisso do Governo com esse setor. A própria atitude
do Ministro Joaquim Levy, ao fazer as concessões necessárias para dar proteção à produção agropecuária brasileira, demonstra uma unidade de pensamento e, eu diria até, o prestígio da Ministra Kátia Abreu, Senadora
nossa colega aqui, no sentido de encaminhar um plano que englobe os interesses, ajustados às necessidades
do País, às dificuldades, mas mantendo um aumento dos recursos disponíveis.
Esse é um esforço coletivo que a Presidente da República, para mim, complementa, quando anuncia o
esforço das parcerias público-privadas para resolver problemas que são gargalos da infraestrutura, Senador
Telmário, por uma infraestrutura – ferrovias, rodovias, portos – eficiente e em condições de responder por esse
aumento da produção que vai haver.
Queria também dizer que tivemos a honra – Senador Anastasia, Senador Lasier Martins e eu, e também
o Deputado Valdir Colatto, o Deputado Irajá Abreu e o Deputado Heuler Cruvinel – de integrar a missão da Ministra Kátia Abreu numa assembleia geral da Organização Mundial de Saúde Animal, em Paris, quando o meu
Estado, Rio Grande do Sul, e o Estado de Santa Catarina foram declarados livres da peste suína clássica – isso é
muito importante –, com certificação por essa organização internacional.
Então, isso é muito relevante. E, como eu disse antes, num aparte ao Senador Valdir Raupp, a Ministra também pleiteou junto a essa organização que os Estados de Tocantins, de Rondônia e o Distrito Federal tenham
a certificação de áreas livres de aftosa com vacinação, para que se possa ampliar o processo de exportação.
Nessa missão da Ministra, ela teve a oportunidade de ser sabatinada pelo Parlamento da União Europeia.
Foi uma verdadeira sabatina, com quase duas horas de perguntas de partidos representados lá, interessados
em reservas indígenas, em produtos modificados geneticamente, em todas as questões da preservação da
Amazônia, em questões relacionadas à produtividade e a todas as questões do setor agropecuário.
Na OMC (Organização Mundial do Comércio), nós fomos recebidos pelo diretor-geral, o Embaixador
brasileiro Roberto Azevêdo, quando se tratou da questão do futuro da Rodada Doha, que interessa muito ao
setor agrícola.
E aí, Senador Telmário, uma grande dúvida: a Rodada Doha, em dezembro, em Nairóbi, capital do Quênia,
vai ter sucesso? Essa é a maior interrogação hoje. E eu vou lhe dizer por quê. Porque a agricultura é o principal
eixo da Rodada Doha. E para o Brasil essa é uma questão crucial. Mas, pelo que nós ouvimos lá, nas conversas
com os representantes dos países emergentes, dos BRICS, por exemplo – China, Índia, Rússia, África do Sul e
Brasil –, especialmente desses quatro países, não há uma sinalização muito otimista com o futuro da Rodada
Doha lá em Nairóbi. E o mais grave é que não haverá avanços de garantias para a questão da agricultura em
relação ao mercado interno, em relação a subsídios de exportação, porque os países que são concorrentes não
querem mexer nessa área.
Então, nós vamos ficar numa situação de impasse, correndo o risco de voltar à estaca zero da Rodada
Doha, e isso poderá até comprometer o próprio papel da OMC, como Organização Mundial do Comércio.
Então, nós temos essa dúvida a respeito do que vai acontecer, em relação ao futuro e a dezembro, na
assembleia geral da Rodada Doha, da Organização Mundial do Comércio.
Então, eu fico por aqui, Senador Telmário, porque os demais Senadores estão...
Eu gostaria de pedir à Senadora Ângela Portela que lhe ajudasse, Senador – nós temos agora uma reunião do Pacto Federativo, vamos nos reunir para discutir isso, e eu faço parte dessa questão –, e ocupasse a
Presidência, enquanto eu vou para essa reunião do Pacto Federativo.
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Eu gostaria muito, V. Exª sabe do carinho que tenho, mas a agenda me chama lá.
Muito obrigada.
A SRª ÂNGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Senadora Ana Amélia, Senador Telmário,
desculpem-me, mas eu também tenho uma audiência no Ministério das Comunicações, e por essa razão não
vou poder substituir.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – A Senadora Fátima Bezerra vai estar solidária conosco e vai nos ajudar nessa missão, Senador Telmário, sem dúvida.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Antes de a Senadora Ana Amélia
sair, quero dizer que S. Exª estava fazendo falta neste Parlamento.
Parabenizo V. Exª pela missão, com certeza, representada por esta Casa, por um dos melhores Senadores
que há aqui, V. Exª, o Lasier, que é novato, e tantos outros.
E a Ministra e Senadora Kátia vem, com muito brilhantismo, ocupando essa pasta muito importante, principalmente neste exato momento por que o País passa. Ela, com aquela energia positiva – hoje nós a víamos, e
ela era um sorriso só; o sorriso transbordava do seu rosto –, com toda aquela alegria, e mais alegre ficamos nós
brasileiros em ver o País já se encontrando, buscando o seu rumo, acreditando no setor que dá sustentação de
divisa, de economia, para o abastecimento interno, para as exportações, quebrando aí recordes de produção;
o investimento, hoje, maciço – num momento de arrocho fiscal, aumentar em 20% esse investimento. Eu hoje
saí dali com o coração aliviado.
E hoje bons ventos sopraram no rumo do Palácio e da Presidente Dilma, principalmente pela Casa cheia.
A Casa estava cheia. Não era cheia só de político, de servidores; cheia dos empresários, dos investidores, dos
produtores, do otimismo, cheia da esperança e do sonho.
E é por isso que eu fico feliz, em saber que este Brasil tem essa capacidade. Nós brasileiros, Senadora, temos essa capacidade de se erguer. Há horas em que eu digo que o brasileiro é tipo desenho animado: ele cai,
quebra e ressuscita na mesma perfeição, e Deus está abençoando e vai dar tudo certo.
Parabéns.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Agradeço a V. Exª e aproveito, já que o Senador
Donizeti Nogueira acabou de chegar ao plenário, para dizer que, voltando da missão, fomos direto a Palmas,
em Tocantins, a capital, para um debate extremamente valioso. Fui conhecer a capital. Eu não conhecia o Tocantins, que é muito importante em pesca, aquicultura e agricultura de baixo carbono. Foi uma tarde inteira de
grande relevância para o setor agropecuário e para o Estado de Tocantins, realizada por iniciativa do Senador
Donizeti, que aqui fez referência, ontem, na sessão, ao nosso trabalho.
Então, eu queria renovar o agradecimento e, sobretudo, as suas generosas palavras, Senador Telmário.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – E parabéns à Relatoria de V. Exª,
com tanto sucesso, para a PEC das empregadas domésticas. Os acertos, os vetos que houve evitaram até possíveis atritos.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Um deles, por exemplo, às vezes,
por questão de privacidade, o empregado doméstico poderia pegar uma justa causa. São pequenos acertos...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Muito importante.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – ...para o projeto se encaixar.
Parabéns!
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Iluminada.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Muito obrigada.
O Sr. Telmário Mota deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Fátima Bezerra
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Vamos passar a palavra, agora, ao
Senador Telmário Mota, do PDT, de Roraima. V. Exª com a palavra.
Senador, antes disso, permita-me dizer que também quero me associar à Senadora Ana Amélia, e a V.
Exª, pelo registro que fez sobre a sanção pela Presidenta Dilma do projeto que regulamentou a Emenda à
Constituição que garantiu, finalmente, a isonomia de direitos para os milhões de trabalhadores, por que não
dizer, principalmente trabalhadoras domésticas por este País afora. Sem dúvida nenhuma, a conclusão desse
processo legislativo tem um simbolismo muito forte porque significa, exatamente, reparar uma injustiça – V.
Exª sabe – que remonta há séculos.
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Então, estamos hoje todos muito felizes. Quero parabenizar exatamente a Senadora Benedita da Silva,
autora do projeto original, a Senadora Ana Amélia, o Senador Romero Jucá também, pelo trabalho que fizeram na Relatoria.
E também quero, Senador Telmário, mandar um abraço muito especial para os artesãos de todo o País.
Por quê? Porque, finalmente, na quarta-feira da semana passada, o Projeto de Lei nº 7755, de 2010, inclusive
oriundo aqui, do Senado, que trata simplesmente de regulamentar a profissão de artesão, finalmente foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara.
E fico feliz porque aquela audiência pública que nós fizemos aqui, sob a nossa coordenação, para tratar
exatamente do tema do artesanato e da valorização dos artesãos em todo o País, deliberou por vários encaminhamentos, e um dos encaminhamentos era exatamente voltarmos agora esse projeto de lei que trata, simplesmente, da regulamentação da profissão.
Foi aprovado lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico, deve passar por duas comissões da Câmara, em seguida, se Deus quiser, virá para o Senado.
Mas, com muita alegria, concedo a palavra ao Senador Telmário, um Senador atuante, um Senador que
muito honra o Brasil, especialmente o seu Estado aqui no Senado Federal.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Obrigado, minha Presidenta, V. Exª que representa o Estado onde meu avô nasceu. Eu fico feliz,
porque V. Exª, sem nenhuma dúvida, é um modelo, um exemplo a ser seguido.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, o que me traz
hoje a esta tribuna, Srª Presidenta, são as UPAs e as UBSs, de que gostaria de falar um pouquinho.
As UPAs ficam abertas 24 horas e servem como um intermediário entre as unidades básicas de saúde
e os hospitais. Estão equipadas para socorrer pessoas com problemas de pressão, febre alta, fraturas, cortes,
infartos e outras ocorrências de média complexidade, evitando que esses pacientes sejam encaminhados aos
pronto-socorros e aos hospitais.
As Unidades Básicas de Saúde tratam dos problemas de saúde mais comuns. São conhecidas como postos
de saúde. Tratam do dia a dia da saúde, onde os exames de rotina devem ser feitos. O objetivo desses postos
é atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade do encaminhamento
aos hospitais ou pronto-socorros.
Venho celebrar a iniciativa do Ministro da Saúde, que passou a custear 18 novas unidades dessas UPAs
e aumentou os repasses para outras 13.
Os recursos somam na ordem de R$56,5 milhões anuais, que serão repassados em parcelas mensais.
Esses R$56,5 milhões irão custear 31 UPAs, localizadas em 30 Municípios de 12 Estados brasileiros: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, São Paulo. Das unidades beneficiadas, 18 são novas, 13 são qualificadas e 1 é ampliada e
qualificada para esse atendimento.
E por que Roraima não tem nenhuma UPA? Por quê? Sabe por quê? Por falta de gestão, por falta de honrar os compromissos de campanha.
Quero aqui conversar com a Prefeita de Boa Vista, Prefeita Teresa Jucá, do Município de Boa Vista. V. Exª
assumiu o Município prometendo postos 24 horas, prometendo UPAs. Hoje, a questão de saúde no meu Estado
é de calamidade! Nem os postos de saúde atendem nem as UPAs existem. Estão superlotando os pronto-socorros, superlotando o hospital, faltando medicamento, faltando hospital, faltando médicos, o Hospital Infantil
com falta de médicos! Então, deixa-me muito triste ver a população do Estado de Roraima passando por isso
pela falta de compromisso, pela falta de competência, pela falta de competência de trabalho, e ficar à mercê
dessa Saúde, quando o Brasil inteiro está recebendo. São vários Estados brasileiros, 31 unidades da Federação,
recebendo R$56,5 milhões, que poderiam chegar ao Estado de Roraima para beneficiar aquela população tão
carente de uma saúde pública de qualidade.
Lamento isso, com muita tristeza! Mas estamos procurando o Ministério da Saúde para ver como podemos fazer essa reposição deficitária, administrativa da prefeita, para que possamos, já que trezentas e poucas
mil pessoas, das quatrocentas mil que moram lá, estão na capital... É preciso que o Ministério, que não tem culpa, possa dar suporte ao Governo do Estado para fazer uma compensação da falta dessas UPAs, desses postos
básicos que não estão abastecidos nas prefeituras para atender a nossa população. Fica aqui o nosso protesto,
o nosso registro. Estamos empenhados.
E queria dizer à prefeita que estamos à inteira disposição para ajudá-la a calçar a sandália da humildade,
lembrando que representamos instituições e que estamos prontos para ajudar o Estado de Roraima, porque o
povo não pode sofrer por nenhuma vaidade e, principalmente, por nenhuma incompetência administrativa.
Fica aqui o meu registro, Srª Presidente.
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Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Senador Telmário, solicito a V. Exª
que dê continuidade aqui à condução dos trabalhos legislativos, porque, logo mais, nós teremos a inauguração de mais uma unidade da Casa da Mulher Brasileira, exatamente aqui em Brasília, e a Bancada feminina não
pode faltar de maneira nenhuma. (Pausa.)
A Srª Fátima Bezerra deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Telmário Mota
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Continuando os nossos trabalhos, vamos ouvir a Senadora Fátima Bezerra, do nosso Rio Grande do Norte, terra do meu avô Cabral, da minha mãezinha, que era empregada doméstica e não teve a oportunidade de ser beneficiada com essa lei tão
importante. Mas fico feliz que os diversos servidores domésticos hoje estejam garantidos, que tenham aquela
garantia que a minha mãe não teve. Ela era filha de um homem lá do Rio Grande do Norte, da família Cabral,
com uma índia. Minha mãe era misturada.
Senadora, com a palavra.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) – Que bonito, Senador Telmário!
Senador Telmário, Senadora Vanessa, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, é exatamente disso que o Brasil precisa – não é, Vanessa? O Brasil precisa firmar direitos, universalizar direitos e, exatamente, corrigir injustiças, como foi feito hoje com a sanção pela Presidente Dilma da lei que traz finalmente
a isonomia de direitos para os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas do nosso País.
Portanto, o Brasil não precisa ir na contramão da história e, por exemplo, enveredar pelo rumo da questão da redução da maioridade penal. E esse é exatamente o tema, Senador Telmário, da minha reflexão nesta
tarde em que ocupo a tribuna do Senado mais uma vez.
No último fim de semana, mais uma ameaça, mais uma investida contra os direitos humanos em nosso País foi feita. Refiro-me, exatamente, à fala do Presidente da Câmara, Deputado Eduardo Cunha, quando a
imprensa noticiou, nesse final de semana, que ele destacou que, após a conclusão da reforma política... Aliás,
reforma política, não! Porque o que está sendo aprovado na Câmara dos Deputados é uma contrarreforma,
mas isso será objeto de um pronunciamento nosso em outra ocasião.
Mas o que eu quero aqui colocar é que o Deputado Eduardo Cunha disse que, após a conclusão da reforma política, colocará para a votação em plenário, até final deste mês, a PEC 17.193, que prevê a redução da
maioridade penal no País, de 18 anos para 16 anos.
O Presidente da Câmara também propõe que a sugestão passe por um referendo a ser feito junto com
as eleições municipais de 2010. É evidente que ele sugere esse referendo, porque, dada ainda a necessidade
de maior aprofundamento sobre o tema, dado, inclusive, o aspecto do ponto de vista da comoção que envolve
esse tema, acha que a maioria da população é favorável à redução da maioridade penal.
Ao se pronunciar sobre o mérito da PEC, o Presidente da Câmara fala como se aprovar a alteração da
maioridade penal fosse uma questão, inclusive, de derrotar o PT. Meu Deus, isso é um sentimento muito pequeno! Muito pequeno esse sentimento! Até porque os setores mais progressistas deste País, como entidades civis
ligadas aos direitos humanos, advogados, magistrados, especialistas e grande parte dos religiosos, o próprio
Governo que, por meio de diversos pronunciamentos da Presidenta Dilma, entendem que, se essa alteração for
aprovada na PEC, ou seja, a redução da maioridade penal, da idade penal, quem levará um golpe profundo serão
os direitos humanos e a juventude deste País, especialmente os jovens pobres, os jovens negros. Exatamente
os jovens pobres e os jovens negros que ainda não têm, Sr. Presidente, oportunidade de educação e emprego.
O Governo anuncia que criou uma comissão de ministros exatamente para estudar uma proposta alternativa à PEC que tramita na Câmara, prevendo mudanças na legislação para penalizar mais severamente
adolescentes que cometem crimes contra a vida e os adultos que aliciarem menores para o mundo do crime.
Então, quero colocar aqui que o Governo, portanto, ao contrário do que defende o Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, prefere e defende endurecer a lei para punir adultos que usarem menores de 18 anos em
crimes. Volto a dizer: o Governo prefere, corretamente, endurecer a lei para punir adultos que usarem menores
de 18 anos em crimes.
E, nessa direção, o Secretário de Comunicação Social, Edinho, anunciou exatamente a criação de uma
comissão de ministros para estudar uma proposta alternativa à PEC que tramita na Câmara.
Estamos certos de que grande parte das pessoas que defendem a alteração na Constituição assim o faz
por acreditar que a mudança reduziria a criminalidade. Consideramos que, se a população tiver acesso às reais
informações sobre os índices de criminalidade entre os menores, não será a favor dessa redução. E mais: muitas pessoas desconhecem que a PEC não contribui em nada para reduzir os índices de criminalidade do País.
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Aqueles que defendem a redução da maioridade penal teimam em comparar nossa situação com o restante do mundo, muitas vezes manipulando os dados, inclusive, a seu favor. Ao contrário do que muita gente
diz, somos um dos poucos países do mundo que estabelecem a responsabilidade penal antes dos 18 anos.
Hoje, somos um dos poucos que fixam o início da responsabilidade juvenil aos 12 anos. A maioria dos países
da Europa, por exemplo, só o faz a partir dos 14 anos. Responsabilizar jovens como jovens é uma coisa – e isso,
inclusive, já é feito. Agora, punir jovens como se adultos fossem é outra completamente diferente.
De uma lista de 54 países divulgada pela Unicef, a maioria deles, 70%, adota a idade de responsabilidade
penal absoluta apenas aos 18 anos, como é o caso do Brasil. Estados Unidos, Inglaterra e Suíça, que têm previsão legal para punir jovens ou até mesmo crianças como se fossem adultos, são exceções. A maioria dos países
age diferentemente até em decorrência das recomendações internacionais de que deve haver um sistema de
justiça especializado para julgar, processar e responsabilizar autores de delitos abaixo dos 18 anos.
Todos os países que reduziram a maioridade penal não registraram redução da violência. Por isso que,
inclusive, alguns deles, como, por exemplo, Alemanha e Espanha, que tinham adotado a redução da maioridade penal, já voltaram atrás na decisão de criminalizar menores de 18 anos. Na Alemanha, por exemplo, foi
criado um sistema especial para julgar jovens na faixa de 18 a 21 anos.
E, no que diz respeito aos percentuais de cometimento de crime, será que os defensores da redução da
maioridade penal sabem que menos de 1% dos homicídios cometidos no País tem como autores menores de
18 anos? Os dados são do Ministério da Justiça e da Unicef, que também informam que, dos 20 mil adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, apenas 11% cumprem pena por assassinato. A maioria, 43,7%,
cometeu crimes contra o patrimônio, como furto e roubo. Outros 26,6% estão presos por envolvimento com
o tráfico de drogas.
E, Sr. Presidente, outro dado, aqui, para reflexão, com relação a reincidências, enquanto 70% dos adultos
presos voltam a cometer crimes, apenas 20% dos jovens que cumprem medidas socioeducativas infringem
novamente a lei.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma das legislações mais avançadas do mundo, e isso
é reconhecido por especialistas, por autoridades no assunto. Ao elaborá-lo, o legislador escolheu privilegiar,
através do ECA, medidas socioeducativas com caráter predominantemente educativo e não punitivo, o que
não significa, de maneira nenhuma, passar a mão na cabeça ou deixar que impere a impunidade.
Na verdade, nosso País, o Brasil, já possui uma das menores idades para a responsabilidade juvenil, que
é de 12 anos, como já falamos. A partir desta idade, qualquer adolescente é responsabilizado pelo ato cometido contra a lei, e fica sujeito a sanções penais que vão desde prestação de serviços à comunidade e liberdade
assistida até semiliberdade e internação.
Portanto, o problema não é legislação, não é com o ECA; o problema é dar efetividade ao cumprimento
da legislação. É disso que se trata, volto a dizer. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos uma das
legislações mais avançadas do mundo. Mas é preciso que a lei seja cumprida, porque não adianta termos uma
lei baseada na ressocialização, se as unidades socioeducativas estão superlotadas, muitas vezes nos moldes
das prisões comuns. Não oferecem atividades esportivas nem medidas de reinserção na sociedade, há carência
de funcionários e de acompanhamento familiar, entre outras dificuldades. Infelizmente, este é o quadro que
temos nas chamadas unidades socioeducativas pelo País afora.
Não temos que endurecer a lei, mas cumpri-la! O que precisamos é encontrar formas de implementar
plenamente direitos de educação, saúde e outros, previstos no ECA e na Constituição. A sociedade não está
fazendo o seu trabalho: é negligente com a educação de seus jovens e, depois, quer resolver problemas sociais
com punição, botando na cadeia.
E o Legislativo, que tem o dever de elaborar leis em prol da sociedade, lança uma proposta de encarcerar
nossos meninos e meninas longe de nossas vistas, como se o adolescente infrator brotasse espontaneamente
em nossa sociedade.
Não podemos ser cínicos, senhoras e senhores. Todos sabemos que os adolescentes são cooptados para
o crime por adultos, porque esses adolescentes, que deveriam estar protegidos pela sociedade, estão soltos por
aí. O adolescente infrator é fruto de um estado de injustiça social que gera e agrava a pobreza, em que sobrevive
grande parte da população – índices que nosso Governo do PT e aliados, aos poucos, está conseguindo reverter.
Os jovens precisam é de mais atenção, oportunidade, proteção e formas de integração à sociedade. Se
forem colocados na prisão com adultos, serão violentados, entrarão em contato direto com os mais perigosos
criminosos, aprenderão técnicas criminosas muito bem elaboradas e sairão dali, ainda jovens muitas vezes, mas
não nos iludamos, sairão com Ph.D. na criminalidade, em vez de prontos para serem reinseridos na sociedade.
Puni-los com o encarceramento é negar a eles a chance de se tornarem cidadãos conscientes de seus
deveres e direitos.
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No mundo todo, ações no campo da educação têm-se mostrado muito mais positivas do que o simples
aprisionamento.
Portanto, senhoras e senhores, o que os jovens precisam é de escolas de tempo integral e não de prisões para se escolarizarem no mundo do crime. Vou repetir: o que os jovens precisam é de escola, escola de
boa qualidade, escola inclusive em tempo integral, e não de prisões para se escolarizarem no mundo do crime.
Ao invés de estarmos discutindo, aqui, punições, deveríamos estar discutindo formas de manter nossos
meninos e meninas longe da criminalidade.
Então, Sr. Presidente, é essa a reflexão que faço na tarde de hoje, mais uma vez chamando a atenção do
Senado Federal e dos que nos ouvem e nos assistem neste exato momento para a necessidade que a sociedade tem, Senador Telmário, de estar mobilizada, vigilante.
A escalada conservadora em curso no nosso País, capitaneada pelo Presidente da Câmara, continua em
marcha.
A reforma política, que nós estamos acompanhando, é um absurdo! É uma reforma política que está se
constituindo em uma verdadeira contrarreforma, porque, na verdade, o que foi aprovado até o presente momento, na Câmara dos Deputados, não vai em direção, em nenhum momento, de corrigir os erros e as distorções.
A Câmara já aprovou a terceirização, liberando para todas as atividades-fim, matéria essa que está no
Senado e que nós, se Deus quiser, vamos derrotar, vamos corrigir. Agora, insiste, exatamente, no tema da redução da maioridade penal, ou seja, é a agenda conservadora em curso.
Daí a necessidade, repito, de a gente estar aqui mobilizado, fazendo o bom debate, a boa discussão do
Senado Federal com o envolvimento da sociedade. É muito importante que a sociedade venha para dentro
do Congresso Nacional, para que o Senado, ouvindo as vozes da sociedade, possa deter essa marcha conservadora em curso neste exato momento, inclusive agora, quando ele diz que quer colocar a PEC da redução da
maioridade penal.
Somos contra por tudo aquilo que já acabamos de falar, porque não é disso que os nossos jovens precisam. Os nossos jovens precisam de oportunidade de emprego, de educação e de cultura. É disso que os nossos
jovens precisam e a que têm direito.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Senadora, só complementando
a fala de V. Exª, não diria nem que era uma agenda conservadora, mas uma agenda demagoga, porque o que
me parece é que aquilo que a sociedade está querendo e que não prejudica o Parlamento se bota em votação
para fazer plateia, porque, se forem consultar a população, ela quer que se fechem as duas Casas.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – É verdade.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – A primeira coisa que eles querem é
isso. Agora, quanto à questão da menoridade, V. Exª fez uma boa explanação, e eu queria só acrescentar dados.
Não se vai diminuir a criminalidade. A população está aflita e sente hoje a violência na rua.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Claro.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Quando uma pessoa é morta por
um jovem ou perde a vida por meio do jovem, a mídia faz um alarde danado, é muito bom divulgar isso...
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Há toda uma comoção.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Mas diariamente... Sabe quantas
pessoas morrem pelo Brasil, por ano? Cinquenta e seis mil. Dessas, 53% são jovens; desses jovens, 77% são negros.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – É verdade.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Desses 53%, 93% são do sexo
masculino.
Então, bem disse V. Exª: antes de discutir a menoridade, vamos embora dar condições a ele primeiro:
vamos dar casa, emprego, um trabalho social com dignidade, uma vida com dignidade. Vamos dar segurança,
escola. Vamos “oportunizar”, como é “oportunizado” o filho do rico. Aí sim, se a pessoa praticar, é por índole. Aí
o índice é muito baixo, é baixíssimo.
Dessas pessoas que vão hoje para essas casas de recuperação, só 20% voltam a ser reincidentes; dos que
vão para uma cadeia, para uma casa de detenção, 70% voltam à criminalidade.
Então, como bem disse V. Exª, é pegar o jovem que ainda é vítima do próprio sistema, para quem o próprio Estado ficou de costas – quando digo Estado, refiro-me ao Município, ao Estado ou à Federação. O Estado
ficou de costas para esse jovem quanto aos serviços públicos de qualidade, que não houve, e essa pessoa vai
para uma sala fria, fazer um curso na escola do diabo, porque o que vemos ali são procedimentos. Se o cara
chega lá com uma especialidade, como muito bem classificou V. Exª, sai Ph.D. em diversas especialidades.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Saem Ph.D.
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O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Em diversas especialidades.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Com certeza.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Em diversas especialidades.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Com certeza.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Se ele chegou lá porque arrombou uma porta, sai de lá sabendo arrombar um cofre. Se chegou lá porque roubou uma galinha, sai como um
bocado de político pilantra, roubando a Petrobras. E esses não vão para a cadeira. Esses não vão para a cadeia.
Quem vai para a cadeia é o pobre!
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Com certeza, Senador Telmário.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Na hora em que eu ver os políticos que roubaram a Petrobras e que roubaram outro setor lá na cadeia, aí vamos colocar os nossos jovens.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Com certeza, Senador.
Só para concluir, o que os nossos jovens precisam é de escolas da vida e não de escolas do crime – escolas da vida, aqui, entendidas como escolas com professores bem remunerados, valorizados, com boas condições de trabalho, como escolas sintonizadas com o mundo contemporâneo de hoje, de banda larga, de acesso à internet. É dessa escola da vida que os nossos jovens precisam. Daí a nossa luta incansável em defesa da
educação, inclusive pela realização das metas do novo Plano Nacional da Educação, e não para colocar, como
bem disse V. Exª agora, nossos jovens nas escolas do crime. Jogá-los nas prisões por este Brasil afora, da forma
como essas prisões se encontram hoje, é jogá-los na chamada escola do crime. E uma legislação dessa natureza, como a PEC 177, que propõe a redução da maioridade da idade penal, em nada vai contribuir; muito pelo
contrário, ela vai agravar! O Senado e a Câmara têm que debater os grandes temas, a começar por uma reforma política – não o que está sendo feito –, para depois ingressar na reforma tributária, no Pacto Federativo, na
democratização da comunicação etc.
É isso, Senador.
Muito obrigada.
E o nosso papel aqui é este: é resistir, é lutar. Com o apoio e com o envolvimento da sociedade, eu tenho
muita crença, mais do que crença, mais do que fé, mais do que esperança, eu tenho muita confiança, Senadora
Vanessa, de que nós vamos barrar essa agenda conservadora!
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Ouvimos a Senadora Fátima Bezerra, mulher, mãe, do Rio Grande do Norte, a guerreira, a lutadora.
Agora vamos substituí-la na tribuna por ela que vem lá do Amazonas, Estado-mãe do meu Estado de
Roraima, Vanessa Grazziotin, do PCdoB, o Partido mais antigo do Brasil, que atravessou mares turbulentos, mas
que ajudou muito na construção da democracia brasileira. Ela honra este Parlamento.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Senador Telmário. Obrigada, sobretudo, pelas observações
que faz em relação ao meu Partido, o PCdoB. E nós do Amazonas, como V. Exª e todo o povo de Roraima, nos
sentimos irmãos, não mãe e filho, mas irmãos, unidos nas mesmas bandeiras e nas mesmas lutas. Eu costumo
dizer que, se os Estados da Região Norte tivessem entendido a importância da sua unidade, nós já teríamos
ido para muito além do que chegamos hoje, mas nós continuamos trilhando e tenho absoluta certeza de que,
um dia, alcançaremos essa organização.
Antes de iniciar o meu pronunciamento, Sr. Presidente, que trata da Procuradoria da Mulher e de questões relativas à mulher, eu quero cumprimentar a Senadora Fátima e V. Exª pelo posicionamento firme, correto
e justo que acabaram de manifestar em relação ao projeto que pretende diminuir a maioridade penal, o que é
um absurdo. Eu, talvez, seria a primeira a defender esse projeto, se todos os dados e as estatísticas mostrassem
que o sistema prisional brasileiro serve para recuperar as pessoas, mas, como V. Exªs falaram e nós sabemos já
de forma farta, o sistema prisional brasileiro não só não recupera, mas, muitas vezes, ainda piora a situação dos
infratores. Então, precisamos travar o debate aqui com certeza, tendo um norte, não é jogando para a plateia,
mas para aquilo que é correto, para aquilo que é justo, para aquilo que vai contribuir com o desenvolvimento
e o bem-estar da nossa juventude.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, hoje eu quero falar aqui, mais uma vez, sobre a Procuradoria
Especial da Mulher do Senado Federal. A Procuradoria tem a missão nobre de zelar pela defesa dos direitos da
população feminina e de funcionar como uma combinação de ouvidos, de olhos e de voz da mulher brasileira
aqui, dentro do Senado Federal. A Procuradoria da Mulher ouve, com sensibilidade e atenção, as demandas,
as reivindicações e os reclamos das mulheres brasileiras. Ela observa, vigia e resguarda o bem-estar feminino.
E, também, amplifica e torna audíveis as vozes de mais de 100 milhões de mulheres do nosso País.
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Hoje, Sr. Presidente, eu venho à tribuna – lamento não ter podido falar na semana passada – para falar da
importância do dia 28 de maio, que foi semana passada. Foi um dia dedicado, internacionalmente, à luta pela
saúde da mulher e, nacionalmente, à redução da morte materna. Foi um dia para lembrarmos a saúde feminina, com as particularidades que afetam o corpo da mulher e que merecem especial atenção de nossa parte.
No que se refere à saúde, o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer para atingir níveis aceitáveis
de morbidade e mortalidade. Avançamos muito nos últimos anos, é certo, mas ainda há muito que avançar.
Além da violência, que afeta a saúde física e mental das mulheres – e contra a qual temos lutado incessantemente –, existem doenças e questões especificamente relacionadas à saúde feminina, à saúde da mulher.
A mortalidade materna, por exemplo – que é a morte relacionada à gravidez, ao aborto ou ao parto –,
precisa, em nosso País, diminuir. Apesar de termos conseguido, segundo o Fundo de População das Nações
Unidas, reduzir a mortalidade materna em 43% entre os anos de 1990 e 2013, ainda morrem no Brasil cerca de
60 mulheres a cada 100 mil nascidos vivos. Estamos muito longe de países como Portugal, com 8 mortes, ou
Espanha, com apenas 6 mortes. No Brasil, são 60 mortes para cada 100 mil nascidos vivos.
O que mais chama a atenção nesses números é a proporção de óbitos relacionados aos cuidados obstétricos: dois terços dos óbitos maternos estão diretamente relacionados à atenção, ou melhor, à desatenção
obstétrica. São mortes que poderiam ser evitadas se as mulheres recebessem cuidados apropriados no pré-natal, no parto e no puerpério imediato. Nos países onde a mortalidade materna foi reduzida a níveis civilizados, apenas um terço das mortes está relacionado a causas obstétricas.
No Brasil, nós avançamos muito. Hoje contamos com a Rede Cegonha, um programa do Governo Federal, um programa que foi muito bem-vindo, que tem por objetivo oferecer às gestantes usuárias do Sistema
Único de Saúde (SUS) um atendimento qualificado e humanizado, desde o planejamento reprodutivo até o
segundo ano de vida da criança. Segundo a Coordenadora de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, Drª
Esther Vilela, essa estratégia, além de melhorar a qualidade e ampliar a cobertura das consultas de pré-natal,
“evita a cesariana desnecessária, tendo em vista que o parto normal é melhor (...), menos arriscado, mais seguro
e mais saudável” para as mulheres.
A mortalidade materna, entretanto, é apenas uma das várias causas evitáveis de morte de mulheres no
Brasil. A cada ano, mais de 50 mil brasileiras são diagnosticadas com câncer de mama, e mais de 12 mil dessas morrem. Como reduzir a mortalidade? Com exame clínico das mamas realizado por profissional de saúde,
mamografia periódica e acesso a tratamento precoce do tumor. A cada ano, mais de 15 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de colo de útero, e mais de 5 mil morrem. Como reduzir a mortalidade? Com o uso de
preservativos, para evitar o contágio pelo vírus HPV, que é o responsável pelo câncer; vacinação das meninas
contra o HPV, recentemente implantada pelo Ministério da Saúde; e exame preventivo periódico, para detectar
lesões pré-malignas e malignas ainda em estágio inicial.
Não é só de gravidez, parto ou câncer que morrem as mulheres brasileiras. Na verdade, as doenças do
sistema circulatório – como o infarto e o derrame – e as doenças respiratórias matam quase três vezes mais.
São doenças que também podem ser evitadas com medidas simples, atitudes diárias que, no médio e no longo
prazo, fazem muita diferença. Faço questão de relacionar algumas dessas medidas, até mesmo como um serviço de utilidade pública, uma vez que a TV e a Rádio Senado lançam nossas vozes para os lugares mais distantes
do País. Lembremos, então, essas oito causas evitáveis de morte, esses oito grandes vilões da saúde feminina
e masculina, esses vilões cujo combate, em boa parte, se faz em casa. Em ordem decrescente de importância,
são eles: o cigarro; a pressão alta; a obesidade; o sedentarismo; o diabetes; o colesterol alto; o excesso de sal;
e o uso excessivo de álcool.
Que o dia 28 de maio – Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional pela Redução da
Morte Materna – seja repetido todos os dias, em nosso País e no mundo, sobretudo, aqui, no Brasil, para que
possamos olhar para o futuro e enxergar um Brasil no qual as mulheres terão o respeito que merecem. Pois é
com mulheres e também com homens saudáveis – saudáveis de corpo e de alma – que seguiremos construindo um País digno, um País justo, onde todos possam dizer: “Aqui vale a pena viver”.
Vale muito a pena ser brasileiro. O brasileiro e a brasileira trazem em si a alegria da vida e, então, têm que
trazer também a alegria da vida saudável. Repito aqui: nós ainda temos um longo caminho a trilhar, Senador
Telmário, para que possamos alcançar condições sociais melhores, que melhorem a qualidade de vida da nossa
gente. Sempre digo, pois sou muito otimista, que creio que estamos trilhando esse caminho. À nossa frente,
encontramos muitas pedras, muitos obstáculos. Agora mesmo, vivemos uma crise, que não é uma crise simples, é uma crise delicada, é uma crise profunda, mas esses momentos de crise passam. E devemos nos preparar para continuar seguindo, aprovando medidas que, repito, melhorem a qualidade de vida da nossa gente.
Falar hoje sobre saúde da mulher ainda é levantar dados negativos. Acabei de registrar aqui um desses
dados: para cada 100 mil nascidos vivos, ainda são 60 mulheres que morrem, contra uma média de 6, 8, 10 em
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países da Europa ou em outros países. Mas esses números, sem dúvida nenhuma, são muito melhores do que
há uma década, há duas décadas.
Citei aqui rapidamente a vacina contra o HPV (Papiloma Vírus Humano), que faz com que a mulher adquira câncer de colo de útero. Lutamos muito eu, Deputadas e outras Senadoras para que essa vacina fosse
universalizada em nosso País. Hoje ela é universalizada. Hoje, independentemente da condição social, toda
mulher, menina, em idade anterior à vida sexual ativa, pode acessá-la gratuitamente em nosso País. Não são
todas as nações que oferecem isso à sua gente.
E aos portadores de HIV o Brasil garante o tratamento de forma gratuita.
Fica o meu registro em relação à passagem do Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e o Dia
Nacional de Redução da Mortalidade Materna como forma de dizer que, além dessas medidas que o Estado
vem adotando, as mulheres, que, no geral, são mães e provedoras das suas famílias, devem buscar trilhar uma
vida mais saudável, sem cigarro, com exercício físico, com a alimentação mais sadia possível.
Minhas homenagens àqueles que desenvolvem as políticas públicas de saúde no Brasil e, principalmente, às mulheres, que se preocupam não só com a sua saúde, mas com a saúde daqueles que lhes são muito
caros também.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin, o Sr. Telmário Mota deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin.
Neste momento, passo a palavra ao Senador Romero Jucá.
Se V. Exª quiser presidir a sessão, Senadora...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Fora do microfone.) – É que
vou à inauguração da Casa da Mulher Brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sem problema! É uma grande justificativa. A Senadora Vanessa terá de se retirar, porque vai à inauguração da Casa da Mulher Brasileira.
O Senador Romero Jucá, então, assoma à tribuna.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Caro Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, caros ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da
TV Senado, é com muita satisfação que venho hoje à tribuna registrar a sanção dada, ontem à noite, pela Presidente Dilma Rousseff à Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015. Essa lei é nada mais, nada menos
que a regulamentação das regras, da defesa, dos procedimentos que dão igualdade de condições ao trabalhador doméstico brasileiro.
Há dois anos, aprovamos uma emenda constitucional que estendia direitos aos trabalhadores e trabalhadoras domésticos. É importante que se diga que não só o empregado ou empregada domésticos, mas também
o motorista, o caseiro, o vigia, enfim todos aqueles que atuam no domicílio passaram a ter, com essa PEC, com
essa emenda constitucional, a igualdade com todos os trabalhadores. Era preciso regulamentar essa igualdade,
verificar de que forma isso ia funcionar, olhando as características diferentes do trabalho doméstico e como
seria a legislação que daria essa guarida, que daria essa equiparação, na busca dessa igualdade.
Apresentei a proposta, um projeto de lei complementar que definia todos os procedimentos relativos
às regras de trabalho, ao horário de trabalho, à regulação de horas extras, ao adicional noturno, ao Fundo de
Garantia, às férias, enfim, procedimentos que são característicos do trabalho domiciliar.
Apresentei também, com esse projeto de regulamentação, a criação do Supersimples Doméstico, exatamente para facilitar a vida da dona de casa, a vida da família, que não é uma empresa, que não tem contador,
que não faz reserva de fundos, enfim que não teria como enfrentar a burocracia de registrar empregados, de
pagar impostos, de recolher contribuições, de tratar da questão legal dessa equiparação. O Supersimples Doméstico facilitou tudo isso, englobou num único sistema com a Caixa Econômica Federal a emissão de uma
guia única que vai recolher todos os impostos e contribuições.
Junto com o Supersimples, nós também propusemos o Redom, um programa de recuperação de créditos, um programa de reconhecimento de vínculos passados, um programa de justiça social, Senador Paulo
Paim. Muita gente que trabalhou quatro, cinco, dez ou quinze anos não tinha os seus direitos reconhecidos
pelos patrões. E, se o fizessem agora, os patrões teriam de pagar multa e juros, seria algo difícil de realizar. Nós,
então, construímos um sistema de parcelamento que vai possibilitar que se faça justiça com anterioridade, que
se retorne ao passado e que se regularize o vínculo trabalhista e previdenciário de servidores que dedicaram
sua vida às famílias brasileiras.
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Pois bem, discutimos esse projeto e aprovamos o projeto de lei no Senado, há cerca de um ano e meio,
por unanimidade. Esse projeto foi à Câmara, demorou muito na Câmara, lá recebeu emendas e veio de volta
para o Senado. Aqui, no Senado, retomamos a discussão e mantivemos algumas emendas que vieram da Câmara. Retomamos aqui questões importantes. A cobrança da contribuição sindical para os empregados foi inserida e mantida no Senado. Houve a questão do deferimento da multa de 40% do Fundo de Garantia, para não
pesar de uma vez só no bolso da família. Essa seria uma despesa imprevisível que poderia gerar insegurança,
que poderia gerar, de certa forma, a vontade de não formalizar o trabalhador doméstico. Nós deferimos isso,
retiramos da cobrança do INSS patronal e deferimos essa questão. Colocamos os 3,2%, com esse deferimento
vinculado ao Fundo de Garantia do trabalhador, garantindo, portanto, que esse trabalhador, ao ser demitido,
receberá os 40% da multa do Fundo de Garantia. Também colocamos recursos para o Seguro de Acidente de
Trabalho e reduzimos, como eu disse, a margem de contribuição dos empregadores.
O projeto ficou redondo, como se diz na gíria futebolística. O projeto atendia a todos. Era um projeto do
bem, pois atendia aos trabalhadores, às donas de casa, aos patrões, aos empregadores, ao INSS, que vai formalizar mais empregos e que, portanto, vai aumentar a sua arrecadação.
Ele também amplia o encaixe do FGTS, Senador Paulo Paim. Hoje, como o recolhimento do FGTS do
empregado doméstico é opcional, só 150 mil empregados domésticos no Brasil recolhem FGTS, ou os patrões
recolhem para ele o FGTS. Esse número poderá aumentar para cinco ou seis milhões de pessoas.
O projeto foi votado aqui. Houve discussão, ganhamos a discussão no voto, democraticamente. O projeto foi encaminhado à Presidenta Dilma. O Governo tinha posições diferentes. Tive a condição de debater com
o Ministro Gabas, da Previdência, com a área econômica do Governo, com o Ministro Aloizio Mercadante, com
a Casa Civil. E, para a nossa satisfação, Senador Paulo Paim, o Governo entendeu nossa proposta. O Governo
entendeu que era melhor dar garantias, diminuir um pouco o imposto, mas dar a garantia da regularização do
trabalho doméstico.
A Presidenta Dilma, ontem, sancionou esse projeto, do qual sou autor, para todos os empregados e empregadas domésticos do Brasil, sem nenhum veto a nenhum dispositivo que coloquei. A Presidenta vetou dois
dispositivos – uma emenda da Deputada Benedita da Silva e uma emenda do Deputado Sandro Mabel – colocados na Câmara dos Deputados. Mas o nosso projeto de regulamentação do trabalho doméstico foi aprovado
na sua inteireza, com o refinanciamento, com o Refis do empregado doméstico, com o Supersimples Doméstico,
com o deferimento da multa de 40%, garantindo, portanto, a multa de 40% ao trabalhador que for demitido,
e com a redução do INSS do empregador, para diminuir o ônus do empregador doméstico.
Então, fica aqui meu registro e minha satisfação. Foram mais de dois anos de luta, mas vemos o resultado.
Fico muito feliz de ter sido o autor desse projeto que consagra o emprego doméstico, que vai fazer com que
a regularização do emprego doméstico seja algo de justiça, que vai fazer com que os trabalhadores recebam
adicional noturno e horas extras quando, por exemplo, viajarem com a família, que vai, enfim, fazer com que
eles recebam todos os direitos que até então lhes eram negados.
Então, faço aqui meu registro de agradecimento à Presidenta Dilma, de elogio à equipe do Governo e à
Presidente Dilma, que tiveram a tranquilidade de analisar meus argumentos, de ponderar meus argumentos
e de, no final, concordar com uma proposta que, volto a dizer, é uma proposta do bem, é uma proposta com a
qual todos ganham, com a qual ganha mais ainda o Brasil por reconhecer essa justiça a todos os trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Romero Jucá, sei que quebro
o protocolo, mas vou querer fazer um aparte a V. Exª, se V. Exª me permitir.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com o maior prazer, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Eu acompanhei o seu trabalho, e V. Exª
sempre me dizia: “Paim, entre o ótimo e o bom, nós temos de perseguir o bom. Você vai ver que vamos chegar
a algo que, como você vai entender, é positivo”. Tanto é assim, que votei favoravelmente ao seu projeto.
Eu queria homenagear V. Exª e, naturalmente, a Presidenta, mas eu queria também fazer uma viagem no
tempo e voltar à Constituinte para fazer duas homenagens aqui, com as quais V. Exª vai concordar, ao Deputado
Federal constituinte Domingos Leonelli e à ex-Senadora e Deputada Benedita da Silva.
Foi uma luta na Constituinte para se colocar a metade dos direitos, e V. Exª e nós todos os colocamos neste
momento. Foi uma briga! Não queriam nem aquilo que estava escrito na Carta Magna. Depois, com o tempo, a
Benedita apresentou o projeto, eu o apresentei, e Domingos Leonelli foi o Relator. Nós avançamos, avançamos,
mas não avançamos tanto, porque não se votou. E surge daí a proposta de V. Exª, que acabou sendo acolhida
por todos. É claro que alguns queriam mais! V. Exª falou que houve algumas discordâncias.
Quero cumprimentar a Benedita, o Domingos Leonelli, a Senadora Ana Amélia, que foi uma das relatoras.
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O relatório principal e geral foi o de V. Exª, é inegável. Eu, que sou filho de uma família cuja mãe foi empregada doméstica – hoje, ela é falecida, é claro, mas foi uma lutadora –, quero, neste momento, cumprimentar V. Exª.
É uma história bonita que tive a alegria de acompanhar durante quase 28 anos e que hoje se torna
realidade. Ou seja, a empregada doméstica, o empregado doméstico, como V. Exª falou, o próprio motorista e
aquele que cuida dos afazeres da casa...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – O caseiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ...vão ter esses direitos.
Perguntaram-me hoje se, com esse projeto, que votamos juntos no final...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – É verdade.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Ele é precisamente da autoria de V. Exª.
Eu frisaria neste momento a participação de duas pessoas, Benedita e V. Exª, que foram os grandes articuladores desse movimento ao longo da história. Nós todos fomos apoiadores de uma forma ou de outra.
Perguntaram-me se não vai haver um número menor de pessoas contratando com carteira assinada o
seu empregado. Eu disse que não, porque agora vai haver um conforto legal. Antes, na situação de insegurança em que estava, podem ter a certeza – eu dizia – de que o trabalhador ficava na casa, mas, quando de lá
saía, botava na Justiça.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – É claro!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muitas vezes, o cara perdia até o seu
patrimônio. Agora, não! Está legalizado, está oficializado. O empregador honesto, sério e, como eu digo, até
esperto é aquele que vai assinar a carteira, porque vai ter tudo legalizado, não vai se incomodar, vai saber o
serviço que tem e o que está pagando para o seu empregado ou empregada doméstico.
No meu aparte, cumprimento V. Exª. V. Exª tinha razão quando me dizia: “Eu estou construindo o possível,
Paim, mas é inegável que é um avanço em relação àquilo que nós construímos na Constituinte”.
Por isso, ficam aqui meus sinceros cumprimentos a V. Exª, também por ter convencido o Governo. Sei
que não é fácil convencer o Governo que está aí de algumas questões. Mas, com a mesma força que V. Exª teve,
estou convicto de que, com os argumentos de V. Exª e de outros Senadores e com os meus também, vamos
convencer a Presidenta a não vetar o fator previdenciário.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Eu lhe agradeço, Senador Paulo Paim. Vindas de V.
Exª, essas palavras, para mim, são muito importantes.
Registro o trabalho de Domingos Leonelli e o grande trabalho da Deputada Benedita da Silva. Até tivemos embates, com posições divergentes, mas não posso deixar de reconhecer aqui o esforço, a dedicação e
o trabalho da Deputada Benedita da Silva na busca de um texto compatível. Ela comandou esse processo na
Câmara dos Deputados. Houve algum tipo de discordância, mas pontual. Nosso objetivo era o mesmo: valorizar o trabalhador doméstico.
Bem disse V. Exª: o empregador, a dona de casa, o dono de casa que for esperto, que for inteligente valoriza e regulariza o seu trabalhador doméstico, porque o empregado doméstico, a empregada doméstica é um
patrimônio da família, é alguém que está dentro da nossa casa, cuidando dos nossos filhos, da nossa casa, das
nossas coisas, convivendo conosco no dia a dia. É um trabalhador diferenciado para mais. Então, com certeza,
todos os empregadores vão tentar fazer o máximo para manter o seu empregado ou a sua empregada trabalhando em condições justas. Agora, essa lei traz as condições justas para o emprego doméstico. Muitas vezes,
a empregada saía de um emprego doméstico para ser caixa em um supermercado, para trabalhar em algum
serviço, mas ganhando menos, porque tinha carteira assinada, porque tinha direito à aposentadoria. Agora a
empregada doméstica vai ter todos esses direitos e mais o aconchego do lar, o respeito da família.
Nós estamos aqui fortalecendo os laços do trabalho doméstico. Nós estamos pacificando a relação da
dona de casa com a empregada, no que diz respeito a preceitos legais, trabalhistas e previdenciários. E fico
muito feliz de poder fazer esse trabalho como autor desse projeto de lei, sancionado pela Presidenta.
Quero dizer a V. Exª que vamos brigar e vamos trabalhar junto ao Governo para defender o fim do fator
previdenciário. Nós aprovamos aqui essa matéria, eu era Líder do Governo, e nós construímos, através de V.
Exª, um entendimento, para que pudéssemos aprovar por unanimidade essa matéria aqui, no plenário. Depois,
foi para a Câmara, discutiu-se muito e terminou-se construindo essa questão da regra 85/95. Se o Governo entender que precisa colocar algo a mais, eu defendo que o Governo sancione e edite uma medida provisória
complementando. Em vez de vetar e começar do zero, vamos, através de uma nova medida provisória, avançar
em algum mecanismo que o Governo entenda que é complementar ao processo. Já disse isso ao Governo. A
Presidenta não tem que se desgastar vetando o fator previdenciário. A Presidenta pode complementar o fim
do fator previdenciário.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Se V. Exª me permitir, a sua ideia é muito interessante. Ela não veta. Parece-me que se deve fazer um ajuste na questão do professor. Então, não veta.
Faz o ajuste.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – E, em algum outro caso, faz uma medida provisória
complementando. Aí nós avançamos.
Em vez de a gente retroagir, em vez de a gente voltar à estaca zero para discutir uma proposta, a gente
pode criar normas complementares ao que está aprovado. Acaba-se com o fator previdenciário, criam-se novos mecanismos e agrega-se, através de uma medida provisória. É isso o que eu tenho defendido. Com isso,
nós avançaremos, nós iremos ao encontro da aspiração dos trabalhadores e da sociedade e melhoraremos o
padrão da própria Previdência com algum tipo de regulação ou medida que não permita o excesso de aposentadorias muito cedo, o que também não é o interesse do trabalhador.
Eu acho que é possível construir essa alternativa. Eu acredito na política. É por isso que eu faço política.
Eu acredito na convergência de ideias, eu acredito no Congresso, eu acredito no diálogo político. Eu acho que,
com diálogo, sempre é possível melhorar as coisas.
No caso do fator previdenciário, serve também, como serviu aqui. Nós conseguimos convencer o Governo de que essa era a melhor proposta. Está aqui: Lei Complementar nº150. Tem o número 15, que é o número
do PMDB. Portanto, sinto-me duplamente homenageado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Dia 15 é o dia em que nasci. Peguei carona!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – V. Exª, com essas duas questões, eu diria, também
tem que começar a pensar no PMDB como alternativa partidária, já que a sua história enobrece qualquer partido, Senador Paulo Paim! V. Exª sabe disso.
Eu peço a transcrição do Projeto de Lei Complementar nº 150, de minha autoria, sancionado pela Presidenta, com muita satisfação, com muita honra e com muito orgulho, por ter contribuído com as trabalhadoras
e com os trabalhadores domésticos do Brasil.
Este é um novo momento, de seriedade, de justiça, de grandeza e de igualdade no nosso País.
Muito obrigado.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido no art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Projeto de Lei Complementar nº 150, de autoria do Senador Romero Jucá.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos, Senador Romero
Jucá. V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Já vou atender V. Exª, Senador Magno Malta, em relação a esse requerimento.
É inegável que V. Exª, com certeza, fez um grande trabalho. Articulou, negociou, mostrou que é possível.
Está aí o resultado: as empregadas e os empregados domésticos de todo o País podem ter certeza de que estão
com uma lei bem melhor do que aquela que nós construímos, há quase trinta anos.
Parabéns a V. Exª!
Senador Magno Malta, vou atender V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) –
REQUERIMENTO Nº 625, DE 2015
Autor: Senador Magno Malta. Solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal,
licença dos trabalhos da Casa, no período de 6 a 10 de junho do corrente ano, para participar do Fórum Parlamentar dos BRICS, em Moscou, na Rússia, e comunica, nos termos do art. 39, Inciso I, do Regimento Interno,
que estará ausente do País de 6 a 10 de junho de 2015.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Senador Paim, eu queria que V. Exª desaprovasse,
porque eu não quero ir mais, não! Eu desisti. Eu estarei no País. Eu não irei.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Está bem.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Na quinta-feira, estarei na Marcha para Jesus, em
São Paulo, e estarei na Marcha de Manaus, no sábado. Mas não é só por isso. É também por isso, porque é de
uma importância muito grande. Outros Parlamentares irão. Eu desejo a eles boa sorte, mas eu não irei.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Então, o requerimento vai aos BRICS.
Está inscrita agora a Senadora Rose de Freitas. Em seguida, o Senador Magno Malta. (Pausa.)
Por cessão da Senadora Rose de Freitas, passo a palavra ao nobre Senador Magno Malta. Em seguida, à
Senadora Rose de Freitas. Depois, peço à Senadora Rose de Freitas que presida os trabalhos, para que eu fale
também.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srª Senadora Rose de Freitas, Senadora do meu Estado, a Senadora dos Municípios do
meu Estado, Senadora Paim, a Senadora Rose não tem Natal, não tem 31 de dezembro. Ela fica aqui até fechar
a tampa, raspando fundo de tacho, para poder atender aos Municípios do Estado do Espírito Santo. Este título,
“mãe dos Municípios”, ninguém pode tirar dela.
Quem tem inveja dela pode até tentar. E a inveja é uma arma tão ruim! Mas, infelizmente, ela existe. E o
invejoso é um indivíduo que mora numa casa suja, num buraco fedido; as paredes decoradas de má falação, de
língua ferina, de intriga, de imoralidade, de bobagem, a casa mal decorada. O invejoso é aquele que queria ser
você e não é, é aquele que queria estar no seu lugar e não está. Então, o caminho mais curto que ele encontra
é atacar a pessoa. O instrumento da inveja é uma desgraça!
Eu nem sei porque eu estou falando disso, mas eu estava me referindo ao trabalho da Senadora Rose,
nos Municípios do Estado. Eu entrei nessa história porque eu dizia que nem os que são mais invejosos conseguem retirar dela isso. É uma coisa tão forte na Senadora Rose que não tem como arrancar. É um carimbo,
mais ou menos, que ela tem na testa, e não há como descarimbar o que o carimbador da verdade carimbou.
É isso aí, Senadora Rose!
Eu, Senador Paim, quero fazer dois registros. Um deles é sobre a operação feita pela Polícia Federal hoje,
em quatro Estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Prenderam uma quadrilha de falsificadores, de médicos, de hospitais, máfia de órteses e de próteses. Só que desta vez são cardiologistas que
colocam stent no coração de quem não precisa; fazem cirurgia de coração em quem não precisa para colocar
órtese, sem necessidade.
Em alguns desses laboratórios, hoje, houve busca e apreensão, Senadora Rose, e já pagaram mais de
R$1,5 milhão de propina para esses médicos que colocam o produto dessas empresas num cidadão simples,
pobre e entram com aquele mesmo esquema da máfia do Rio Grande do Sul contra o SUS, com uma ordem
judicial, para que o SUS desembolse um dinheiro que será dividido com a quadrilha.
Nós já tomamos providência com a Polícia Federal e já, já teremos esses canalhas aqui, na CPI, já, já, para
cooperar com a Polícia Federal, porque é célere o processo da CPI. Nós quebraremos os sigilos desses médicos e dessas empresas para podermos fazer justiça aos injustiçados e fazer com que esses canalhas devolvam
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ao Poder Público aquilo que desviaram, impondo o sofrimento a pessoas simples, que foram operadas sem
necessidade, que tiveram o seu tórax aberto, porque tem que cerrar; que tiveram seu coração operado, numa
cirurgia invasiva, para colocar algo sem necessidade, Senadora Rose. Mas o nosso aviso, Senador Paim, que
pertence a essa CPI, é que nós vamos fundo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Se V. Exª me permitir, a sua ida ao Rio
Grande do Sul – V. Exª justificou a minha não presença, porque eu havia feito aquela operação – teve uma repercussão que V. Exª não imagina, em todo o Estado. Por isso, meus cumprimentos pelo seu trabalho nessa CPI,
que, agora, deixa o Brasil quase incrédulo! Médicos e cirurgiões fazem operação de coração e colocam stent
quando não há necessidade.
Por favor, continue.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Eu quero aqui reiterar o serviço da mídia, porque
foi com uma denúncia da Rede Globo, feita no Fantástico, que essa ponta do iceberg apareceu. Nós já tínhamos
conhecimento disso, e aqui duas CPIs foram negadas: a CPI dos Planos de Saúde e a CPI do Erro Médico. A partir
da CPI da Máfia das Próteses é que se deflagrou essa operação hoje também, mostrada em primeira mão por
essa rede de televisão. Nós queremos louvá-la e vamos dar continuidade, com muita seriedade.
Senador Paim, hoje, a Câmara debate em uma comissão a redução da maioridade penal para colocá-la
em plenário. Lá existe um grupo de Deputados ligado ao Governo, porque o Governo não quer de maneira
nenhuma a redução da maioridade final. O Governo continua entendendo, ideologicamente, que homens de
17 anos, de 16 anos, de 15 anos, de 14 anos, travestidos de criança, que estupram, matam, sequestram, põem
fogo, destroem, assassinam mãe grávida – criança de dois meses, no colo da mãe, atiram na cabeça –, têm que
ser tratados como crianças. Não podem ser mostrados na televisão. Aparecem com uma tarja nos olhos, porque eles são crianças e não fizeram isso porque quiseram. Na verdade, eles fizeram porque confundiram um
38 com uma mamadeira, confundiram uma escopeta com uma chupeta.
O Governo não quer. Há um grupo de pessoas de ONGs e partidos que discute a questão e acha que a
redução da maioridade penal não é o caminho.
A verdade, Senadora Rose, é que a violência no Brasil é um bolo, e uma fatia significativa passa por esses
homens travestidos de menores, que estupram, matam, sequestram, assassinam e fica por isso mesmo, impunes, porque a lei lhes dá direito. Eles não têm deveres e ainda encontram o Governo e um grupo de pessoas
que não querem saber da família enlutada, não querem saber daqueles que perderam um ente querido. Na
verdade, eles querem proteger o bandido, querem proteger o assassino com argumentos que não cabem mais.
Ponto. Eles dizem: “Vamos aumentar a pena daqueles que usam os menores.” Quem está usando um homem
de 17 anos que mata? Eles estão errados!
O crime não trata com faixa etária. Se tem 14 anos e tem coragem e sangue no olho para queimar o Tim
Lopes dentro de um pneu, vira gerente do tráfico. Se tem 15 anos e tem coragem de atirar na cabeça de um
motorista de ônibus, se tem 14 anos e tem coragem de assassinar um aposentado na porta do banco e tomar
os seus proventos, esse se torna gerente da boca, esse manda no bairro, com 14, 15 anos. O crime não trata
com faixa etária. Por que nós temos que tratar?
Eu quero explicar para a sociedade a minha proposta. Eu acho que essa proposta de reduzir de 18 para
16 é bobagem, é tentar dar para a sociedade uma resposta que ela não vai querer e na qual nem vai acreditar.
Eu já tive 16 anos, e de 16 para 18 não muda nada. Todo mundo já teve 16 anos. A faculdade está cheia de homens e mulheres de 16 anos. Com 16 anos, os reflexos estão prontos. Com 16 anos, você pode dirigir, tocar sua
vida, pode votar, está pronto. Minhas duas filhas entraram na faculdade com 15 anos. Ora, essa é uma falácia!
Então, vejam: o importante de reduzir de 18 para 16 é só o debate, Senadora Rose, mais nada que isso, porque
não vai mudar nada. E o Governo não quer que se reduza nem para 16. Eu não sou partidário de uma redução
de 18 para 16. Não sou, mas, pelo menos, o debate está posto, porque aquilo que for votado na Câmara, depois, vai vir para o Senado.
Hoje, eu soube que dois Deputados indicaram meu nome para a Comissão Especial ouvir a minha proposta,
e eles não quiseram. Disseram que não querem ouvir nem político nem polícia. Eles só querem ouvir técnicos.
Eu quero dizer a eles que, durante 35 anos da minha vida, tiro drogado da rua; durante 35 da minha vida, lido
com menino alcoólatra de 8 anos, de 12, de 10, de 15, de 14, fumando crack, assassinando, cheirando cocaína.
V. Exª conhece o meu trabalho no Espírito Santo. Será que eu não sei nada? Toda a minha proposta é
uma dedução desses 35 anos de trabalho. E, de quebra, ao chegar à Câmara como Deputado Federal, presidi
a maior CPI deste País, a CPI do Narcotráfico, e conheço o outro lado do balcão.
Então, vejam, reduzir de 18 para 16 é uma falácia, é uma bobagem, é tentar enganar a sociedade. Aumentar a pena daqueles que usam os menores... Teria que aumentar a pena de um cara que usa um menino
de dois anos de idade, de três, dá um revólver na mão dele, e esse menino entra num banco, com três anos
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de idade, e assalta. Esse argumento teria até sentido assim; fora disso, não tem sentido. Vem me dizer que um
homem de 14 anos com um 38 na mão, de 16 anos com uma escopeta na mão...
Agora, a moda é faca, Senadora, é esfaquear. Um médico cardiologista foi esfaqueado no Rio de Janeiro,
andando na Lagoa; um cardiologista que já salvou tantas vidas, esfaqueado por dois homens, travestidos de
crianças, de 14 e 15 anos de idade. A TV não pode nem mostrar o rosto deles, porque eles são menores. Olhem
só aonde nós chegamos?
Agora, semana passada... O Piauí está aterrorizado, abalado, Senador Paim, o Estado do Piauí, o Estado
do Senador Wellington, que é do PT, que é contra a redução da maioridade penal, do Governador Wellington.
O Piauí assiste a uma cena dramática: os menores – homens travestidos de crianças – pegaram quatro meninas
de 14 e 15 anos, arrancaram os bicos dos seios, colocaram pedra e pedaços de pau dentro da vagina, no ânus,
e, depois, jogaram de cima de uma ribanceira. Mas a Polícia, quando põe a mão, não pode, não; tem que botar
uma tarja no olho, desfigurar a filmagem, porque eles são menores. Aonde é que nós chegamos? Nós estamos
no país de Alice? Nós estamos vivendo no fantástico mundo de Bob?
A sociedade não aceita mais isso, Senadora Rose, e ela vai recorrer para quem? Ela vai recorrer para
quem? A sociedade está dizendo: “Nós votamos em vocês. Nós acreditamos, demos um voto. Nós estamos na
rua sangrando, chorando”. Mães sem filhos, filhos sem mãe, sem pai, assassinados por homens travestidos de
criança. E um Governo, com a sua Base, insiste em dizer: “eles são crianças e, até fazerem 18 anos, podem tocar
o terror, podem pintar o sete, que nós estamos aqui para proteger”.
Ah...
Eu tenho uma proposta, e é isso que eu queria mostrar. Eu gostaria que o Brasil ouvisse a minha proposta.
Senador Paim, em 2003, Liana Friedenbach foi morta, Senador Amorim; foi estuprada e morta, em São
Paulo, em 2003, Liana Friedenbach. A minha PEC chama-se Liana Friedenbach, de 2003, e eu propus, Senadora
Rose, que o debate propusesse redução para 13 anos. Pensei que, em 2003, propondo redução para 13 anos,
isso seria uma bomba, haveria um debate, chamaria a atenção da sociedade, da mídia. Mas o Presidente Lula
tinha muita força, uma base muito forte, e eles mandaram sentar em cima, botar dentro da gaveta, trancar e
jogar a chave fora. Isso aconteceu, e eu fiquei nesta tribuna como João Batista, a voz do que clama no deserto.
Só eu falava de redução da maioridade penal.
A senhora sabe que, lá no Espírito Santo, há pessoas que me odeiam porque falo em redução da maioridade penal. Eu vou continuar falando. De lá para cá, eu amadureci, amadureci a minha proposta ouvindo
aqueles que estão lá no projeto Vem Viver, mudando de vida, ouvindo suas mães, ouvindo pais, ouvindo o
Ministério Público, ouvindo padre, ouvindo pastor, ouvindo mãe que perdeu filho e mãe que vai visitar filho,
que hoje tem 20, 23, 25 anos e que começou a frequentar a cadeia com 13, com 14 anos, nessas unidades de
ressocialização de menores que não ressocializam. Muito pelo contrário!
Quando votamos aqui a PEC do Senado Aloysio Nunes – que foi derrubada depois de um trabalho, de
um lobby enorme feito pelo Governo –, que reduzia para 16 anos, não sou a favor de redução para 16 anos, mas
votei com o Senador Aloysio, porque penso que é um avanço pelo menos debater a questão.
Mas a minha proposta é a seguinte: se o crime não trata com faixa etária, Senador Paim, por que nós vamos tratar? A minha proposta é a seguinte, Senadora Rose: qualquer cidadão que cometer crime com natureza
hedionda, nascido neste País, perde a menoridade, é colocado na maioridade, para pagar as penas da lei. Ponto.
Com que idade? Nenhuma! Se ele pegou uma escopeta e entrou no banco atirando, matou gente e assaltou o
banco com 14 anos, vai perder! Se pegou um 38, com 13 anos, assaltou o taxista, matou o taxista, vai perder!
Se pegou o 38, entrou no supermercado, atirou no caixa, matou, roubou, foi embora, com 12 anos, vai perder!
Quem comete crime tem que responder pelo crime que cometeu! Ponto. Mas o que diz a minha proposta? Para
crimes de natureza hedionda. Porque há dois elencos de crime: crime hediondo e crime que não é hediondo.
Aí, Senadora Rose, vem a primeira pergunta dos militantes dos direitos humanos e, quem sabe, de algumas pessoas que estão em casa me ouvindo ou me acompanhando nas redes sociais ou na Rádio Senado: “Senador, isso é uma barbaridade! Então, o senhor pega um menino de 14 anos, que cometeu um crime e manda-o para penitenciária? Sabe o que vai acontecer? Ele vai sair de lá doutor no crime, ele vai sair de lá escolado”.
Não, não vai.
A penitenciária é um lugar para a pessoa que tem o seu crime transitado em julgado. Quem vai para uma
penitenciária por causa de um crime não tem nada para ensinar, nem nada para aprender. Ele já sabe tudo. Ele
vai para a penitenciária para isso, porque já transitou em julgado o crime. Ponto. Está resolvido.
Existe um elenco de crimes que não são hediondos.
Um menino roubou o meu telefone, Senadora Rose, com 14 anos. A senhora sabe para onde ele vai? Ele
vai para o mesmo instituto para o qual foi o outro que incendeia ônibus, que estupra e mata, tem 10 mortes
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nas costas, com 17 anos. Eles vão todos para o mesmo lugar. Esse que roubou o telefone, o seu primeiro furto,
vai para o mesmo lugar, e, lá, para não morrer dentro do sistema, ele fica igual ao outro.
Então, para responder essa pergunta: a minha proposta é que esse menino, que perde a menoridade,
não vá para a penitenciária. Ponto. Resolvido? “Mas vai para onde, Senador?” Segunda pergunta, Senador Paim.
O nosso sistema penal está falido, as nossas cadeias estão cheias: onde tinha que haver 20, há 25; onde
tinha que haver 25, há 125; onde tinha que haver 50 presos, há 200; onde tinha que haver 200, estão empilhados um em cima do outro, feito morcego, dormindo dependurados, e há 400! É verdade, mas isso porque as
autoridades querem.
O sistema prisional da Itália não é o suprassumo do mundo, mas é um sistema a ser copiado, em que o
indivíduo sabe o dia que chega e o dia que vai sair. Ele trabalha para ressarcir a família da vítima, autossustentar-se e devolver, também, para o Estado. Vive com dignidade, paga a pena com dignidade, Senador Paim. Beleza!
O nosso sistema está falido? Está, mas já podia se ter feito um piloto para experimentar mudar essa lógica do sistema prisional. Por que não se faz? Não se faz porque o nosso dinheiro não é nosso; o nosso dinheiro
é para fazer porto em Cuba. Então, se sobrasse o nosso dinheiro, já poderia ter sido feito isso.
Então, respondida a segunda pergunta, a minha proposta: eles não vão para essa cadeia, não vão para a
penitenciária e não vão para o sistema prisional, que está cheio, que está apodrecido. Ponto. Acaba com isso.
Aí, alguém fala: “Mas, se acaba com isso, se perde a menoridade e não é para mandar para a penitenciária, se perde a menoridade e não vai mandar para uma cadeia pública cheia, num sistema falido, vai para
onde, Senador?”
Proponho acabar com Fundação Casa, acabar com Iases – no meu Estado, se chama Iases; nos outros Estados, não sei –, acabar com Febem, com Iesbem, com tudo que é bem, mas que não é bem, é mal, neste País.
Acaba com tudo, porque a verdadeira escola do crime está no meio.
No meu Estado se chama Iases. Prende-se um menino de 15 anos que esfaqueou alguém, e ele vai para
dentro desse sistema. Lá dentro, ele vira doutor no crime. Prende-se outro que roubou um relógio ou uma bicicleta pela primeira vez, e ele vai para dentro do mesmo sistema. Lá dentro, vira bicho também, e, em vez de
sair um, saem dois; em vez de saírem dois, saem quatro.
Então, a escola do crime está dentro da Fundação Casa. A escola do crime é a Fundação Casa. A escola
do crime é a Febem. A escola do crime é o Iesbem e outros cujo nome não sei, nos Estados, mas dizem que
são os serviços de ressocialização de menores, que, na verdade, não ressocializam e os tornam um marginal
de alta periculosidade.
É só saber, cidadão que me ouve, que hoje parte significativa dos presos que estão na penitenciária
começaram a entrar no sistema prisional aos 13, 14 anos de idade. Onde? Na Fundação Casa, no Iases, na Febem,
no Iesbem. Lá eles viraram doutores em crime e acabaram na penitenciária, depois que se tornaram maiores
de idade. Eu quero acabar com a Fundação Casa.
Agora, a minha proposta não tem só a ver com o Legislativo. Seria uma ignorância. Por isso, o Legislativo fica querendo reduzir de 18 para 16. É preciso ouvir o Governo; é preciso ouvir o Judiciário; é preciso ouvir
a Ordem dos Advogados, porque é um projeto amplo a se fazer, com resultados que recuperem, que preservem a vida, que não matem e que não sejam mais escolas de marginal. Acaba-se com o Iases no Espírito Santo.
Aí, perguntam: “Agora o senhor diz, no seu projeto, que o menor não vai para a penitenciária, não vai
para a cadeia pública, e que se acaba com o Iases. Vai colocá-lo onde? Onde?”
A minha proposta diz o seguinte, Senadora: fica o Estado, o Governo, obrigado a construir centros de
ressocialização para a formação de campões em esporte de alto rendimento para o País.
Eu explico. O Brasil tem vocação para o esporte. Embora o ex-Presidente da CBF tenha sido preso agora,
lá na Suíça – estão degradando, desmoralizando o futebol –, nossa vocação não é só para o futebol. O Brasil
tem vocação para o vôlei, esporte de alto rendimento; nosso basquete é alto rendimento; nossa natação é alto
rendimento; nosso muay thai é alto rendimento; nosso jiu-jitsu é alto rendimento; nosso boxe é alto rendimento; a nossa ginástica olímpica... O campeão mundial das argolas é nosso. Nós temos vocação para o esporte.
Eu falo isso porque, na minha instituição de recuperação de drogados – já cansei de convidar todo mundo para ir lá, e ninguém vai –, há um centro de treinamento de MMA. Vamos lá, para vocês verem como se tira
um cachimbo de crack da mão de um menino, se toma o 38 dele e se faz dele um faixa preta de jiu-jitsu!
Centros de ressocialização. Esse menino perdeu a menoridade. Ele não vai morrer na rua com 14 anos,
ele não vai ser assassinado no sistema; ele vem para esse centro de ressocialização.
Por que o Judiciário participar disso? Da construção dessa legislação? Por que a OAB? Por que as pastorais? Sabe por que, Senadora Rose? Grosso modo, esse menino perdeu a sua menoridade porque cometeu um
crime hediondo. Ele vem aqui para dentro da ressocialização, lugar de formação de campeões em esportes de
alto rendimento no País. Se a família dele não tiver envolvimento com o crime, ela entra às 17 horas de sexta-
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-feira e fica com ele até 18 horas de domingo. Esse menino passa a ter mais tempo com a família dele do que
teve quando estava na rua.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Conforme o biotipo dele, conforme a vocação dele
para o esporte, conforme o esporte da sua predileção; conforme o seu biotipo, o seu tamanho, a sua disposição,
técnicos vão avaliar se ele tem biotipo para nadar, biotipo para o vôlei, biotipo para o basquete, biotipo para
ser um lutador de jiu-jitsu ou para ser um atleta de alto rendimento, seja qual for o esporte.
Alguém me pergunta: “Mas nós temos mão de obra para isso”? Temos. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica, Senador Paim. Por conta das olimpíadas das Forças Armadas no mundo, nós temos atletas de alto
rendimento na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, de alta patente, sargentos e até soldados que vivem
para treinar. O vôlei das Forças Armadas do Brasil é de alto rendimento, o boxe das Forças Armadas é de alto
rendimento, a natação é de alto rendimento, o basquete é de alto rendimento. Nós temos essa mão de obra!
Um atleta de alto rendimento treina de manhã e de tarde, e à noite ele treina dormindo, porque, a partir das
18 horas, o corpo do atleta de alto rendimento só quer dormir.
Nós criaremos, nós modificaremos e daremos uma lição para o mundo! Aquele que cometeu um crime hediondo vem aqui para dentro, cumpre a sua pena, e nós devolveremos um atleta de alto rendimento para o País.
Eu estava fazendo uma palestra em uma universidade, e a senhora que estava debatendo comigo – inclusive, é a diretora do Iases, lá do Espírito Santo – falou assim: “É, mas isso que o senhor quer é muito difícil”.
Eu falei: difícil é o que nós estamos vivendo.
Essa não é uma situação fácil de resolver, porque o que nós estamos vendo aí é quem é contra a redução
e que não está ouvindo nada do que está acontecendo na rua, não consegue ouvir um choro, não consegue
enxergar uma lágrima de sangue ou uma gota de sangue de alguém que sangra, sendo assassinado por um
desses homens travestidos de criança; ou a voz daqueles que querem a redução, mas querem a redução na
idade, e reduzir por reduzir não vai mudar essa realidade.
Estou apresentando um projeto, uma proposta que tem que envolver todos nós. Então, se cometeu crime
hediondo, vem para esse centro de ressocialização, de formação de campeões em esporte de alto rendimento.
Se cometeu um crime que não é de natureza hedionda, não tem que ir para dentro da Fundação Casa, não tem
que ir para dentro do Iases, porque lá, sim, é escola de crime.
Ele entra lá com 15, sai com 16, volta com 16, sai com 17 e depois vai direto para a penitenciária porque
ele não para nunca mais de cometer crime. Nós temos que evitar esse meio, nós temos que evitar esse meio.
“Mas não dá para fazer agora”. Dá, dá para fazer um piloto. Vamos escolher um Estado do Brasil, vamos fazer
um piloto.
Olha, a lei não está votada aqui. Ninguém aprovou nada disso. Mas veja, Senador Paim, vejam Senadores, se os Governadores quiserem, eles podem fazer. O Governador pode chamar o presidente do tribunal, o
Procurador-Geral e dizer assim: “Olha, qualquer menino aqui em Sergipe, qualquer menino no Rio Grande do
Sul, qualquer menino, no Espírito Santo, lá em Roraima, lá em Rondônia, que cometer um crime que não é de
natureza hedionda, se roubou um relógio, ele não tem que ir para lá”. Para lá nós vamos mandar os meninos
que cometeram crime hediondo. Nós não temos lei, mas vamos separar esses aqui e vamos criar uma estrutura para formar atletas para quem não cometeu crime hediondo, vamos dar uma oportunidade a eles e vamos
evocar a única parte boa que o ECA tem: responsabilizar mãe e pai.
Então, você evita que um menino que roubou um relógio, amanhã, esteja dentro de um ônibus atirando
e matando pessoas, incendiando gente no meio da rua.
É uma proposta. É uma proposta. Precisamos ouvir o Judiciário, precisamos ouvir a Pastoral, precisamos
ouvir a Ordem dos Advogados, precisamos ouvir líderes religiosos deste País, precisamos ouvir Câmara, Senado,
criar uma comissão com gente do Governo, gente do Ministério da Justiça. Mas eles não querem, simplesmente
não querem nem ouvir. Eles não estão aí para o choro da sociedade.
E aqueles que são a favor da redução também não querem discutir uma saída. Só queremos reduzir de
18 para 16. Reduzir de 18 para 16, perdoem-me, é uma idiotice, é uma falácia. Eu já tive 16 anos, o senhor também, Senador Ataídes, e sabe que de 18 para 16 não muda nada.
Depois se vai atrás de outra lei para reduzir para 14 anos, depois para reduzir para 12. Nós temos que
fazer uma lei e dizer o seguinte: “Cometeu um crime hediondo, paga. Se tiver 13, paga; se tiver 12, paga; se tiver 11, paga; se tiver 16 ou 17, paga. E nós vamos proteger você. Vamos lhe dar uma oportunidade. Vamos lhe
trazer aqui para dentro. Você não vai morrer”. Imagine um menino desses que cometem esse tipo de crime.
E a segunda parte deste projeto. Se a família dele tiver envolvimento com o crime, o juiz vai determinar
uma família com formação cristã, com formação religiosa, estruturada, para ser a família adotiva desse menino,
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que está agora na ressocialização para se tornar um campeão. E essa família também vai ajudar o Judiciário a
tomar conta e procurar ressocializar a família dele, envolvida com o crime, pelo lado de fora. É toda uma engenharia! Uma engenharia cristã! Uma engenharia inclusiva! Uma engenharia social!
Eu não quero redução por redução. Nós precisamos criar essa saída. E sabem, Senador Ataídes, Senador
Paim, Senadora Rose, Senador Amorim, no dia em que isso acontecer, o mundo vai nos copiar. Vai dizer: “olha,
estamos errados com esse negócio de sete anos”, nos Estados Unidos; lá em Bangkok, “estamos errados com
esse negócio de quatro anos”; na Europa, “Treze, catorze anos – estamos errados. O Brasil descobriu a roda”.
Nós temos, realmente, que tirar a faixa etária. Não existe faixa etária para o crime. Se cometeu, nós vamos pegar esse menino...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – ... e fazer dele um atleta de alto rendimento, devolver um atleta para a sociedade (Fora do microfone.).
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Ele, que um dia fez a sociedade chorar, amanhã
fará a sociedade aplaudir, como campeão que é. Tem jeito, tem saída. O homem pode ser mudado por dentro.
Eu sei disso. São 36 anos tirando drogado da rua. Tenho um centro de treinamento de esporte; tenho atleta no
UFC americano, tenho uma dezena de atletas no Ultimate Fighting, tenho uma série de atletas no Jungle Fight.
Há alguns meninos de quem eu tirei a escopeta da mão, tirei o cachimbo de crack da boca, e que se tornou
atleta. Ora, é isso que nós temos que fazer!
E nessa discussão tola – porque quem é contra não quer nem ouvir quem é a favor, é como se fosse água
e óleo –, nós estamos protegendo as crianças. Ei! Que criança? Criança chora, faz cocô na fralda, criança mija
no colo da mãe, criança chora para comer de madrugada, tomar mamadeira. Criança não pega em escopeta!
Criança não pega em 38! Criança não confunde 38 com chupeta, com mamadeira!
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – A sociedade não aguenta mais esse discurso, essa
conversa fiada. Portanto, aí está a minha proposta, Senador Paim. Eu pedi ao Senador Humberto Costa, que é
Líder: “Senador, me dá a oportunidade de o PT me ouvir.”
Eu tomei uma decisão hoje, Senador. Diante disso, vou procurar a OAB, vou procurar quem possa me
ouvir, porque essa é uma proposta inclusiva, essa é uma saída. Se reduzir para 16, o crime vai aumentar. Aí vai
ficar todo mundo doido, querendo que venha para 14 – e vai aumentar.
Olha, tenho um obreiro na minha instituição, o Everton. Está comigo, com 15 anos. Há 12 anos está comigo, mas, quando tinha 13, já tinha 3 assassinatos. Estamos falando de uma criança? Ele é obreiro lá na instituição. O Senador Paim o conhece, já esteve lá. Está recuperado lá!
Alguma coisa tem que ser feita, Senadora Rose; alguma coisa tem que ser feita. Nós precisamos nos juntar
e debater essa questão, parar com este preconceito: quem é a favor tem um preconceito danado com quem é
contra; quem é contra tem um preconceito danado com quem é a favor. Nós precisamos encontrar uma saída,
Senador Paim, para a sociedade.
Então, fica aqui a minha fala.
Recebi com muita tristeza hoje o Deputado Sóstenes e a Deputada Geovania, que vieram me comunicar
que propuseram o meu nome para ser ouvido, na Comissão, para eu falar da minha proposta, mas não quiseram, porque querem ouvir técnicos.
Eu quero dizer o seguinte: eu estou Senador. O ar que eu respiro é tirar gente da rua; o ar que eu respiro
é recuperar drogado, tirar gente de cadeia; essa é a minha vida. Eu tenho uma testemunha ocular, a Senadora
Rose de Freitas, que está no plenário e conhece o meu trabalho, que conhece o meu trabalho! Então, uma saída, nós temos que ter!
Senador Ataídes.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Só vou fazer um apelo. O Senador está
na tribuna há 35 minutos, e o tempo regimental é de 10 minutos. Nós temos quatro Senadores inscritos. Se o
seu aparte for breve, e a resposta também for breve...
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O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco Oposição/PSDB – TO) – Vai ser breve, Sr. Presidente, vai ser breve. O Direito
Penal nunca me chamou muita atenção, mas, Senador Magno, a cada cidadão hoje preso – e o que a gente vê
é pobre, negro e jovem –, a sociedade brasileira deveria chorar. Deveria chorar quando fosse recolhido cada
elemento desses. Porque o nosso sistema presidiário é uma máquina de fazer estupradores, sequestradores,
homicidas e tantos outros.
(Soa a campainha.)
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco Oposição/PSDB – TO) – E vejo que essa redução da maioridade não é a saída. Com investimento lá na base – conforme V. Exª está colocando –, pegando esses garotos e colocando-os
na creche, e não na mão do traficante, aí sim todo mundo ganharia: a sociedade, o Governo, enfim. Eu só sei
que cada cidadão desses que é recolhido representa um prejuízo enorme para a sociedade. Eu só queria fazer
esse breve registro, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Eu agradeço, Senador, e já encerro, Senador Paim.
E não é só quem usa droga. Eu sou filho de uma faxineira. Então, ser pobre não é sinal de que vai ser violento. Os carecas de São Paulo e dos grandes centros, que assaltam e matam, nas lojas de conveniência, dentro
dos grandes postos de gasolina, não são da periferia.
No Brasil, toda vez que não se quer resolver um problema, usam os negros e os pobres: isso só vai valer
para negro e para pobre, para mulher pobre, para mulher negra... É uma conversa, uma falácia para não se resolver um problema! Porque existe rico matando, filho de rico assassinando, filho de rico fazendo pega, usando
droga nas boates, de madrugada, atropelando pessoas. Esses caras também vão perder a menoridade penal!
Que história é essa de só preto, só pobre? Toda vez que não querem resolver um problema, vêm com a conversa: é pobre, é negro, é não sei o quê. Sou negro, sou filho de uma negra, minha mãe era faxineira, ganhava
meio salário mínimo por mês, nem por isso os filhos dela são marginais. Então, ser pobre não quer dizer que
vai ser marginal. Tem filho de rico marginal, porque o pai é marginal, a mãe é marginal. Aprenderam a beber
dentro de casa, aprenderam a fumar dentro de casa, geladeira cheia de bebida. Casa de pai, escola de filho.
O que estou falando aqui é para todo mundo: redução da maioridade penal para quem comete crime
de natureza hedionda. Não estou falando para quem roubou um relógio, não estou falando para quem roubou
um telefone celular ir para o mesmo sistema. O lugar onde se vira criminoso, bandido de alta periculosidade,
doutor no crime é o meio, é na Fundação Casa, é no Iases, ali onde dizem que se faz a ressocialização de menor, mas de fato não é. Ali é escola de crime. Quando sai, dois, três, quatro, seis meses depois – ninguém fica
um ano naquele negócio, embora digam que ficam por três anos; ninguém fica! –, sai pior do que entrou. Nós
precisamos acabar com isso! Aquele que cometeu crime de natureza hedionda perde, mas entra para um centro de ressocialização, de formação de campeões em esporte de alto rendimento no País. Você tira a arma da
mão dele e depois o devolve como um atleta para a sociedade brasileira. Essa é a minha proposta, proposta
de que tem 35 anos da vida, de quem as filhas foram criadas no meio dos drogados, de quem tem um centro
de treinamento de esporte e sabe o resultado que isso tem, sabe o resultado que isso dá.
Presidi a maior CPI deste País, a CPI do Narcotráfico, e conheço os dois lados do balcão. Sei que reduzir
para 16 não vai dar em nada, depois vão querer 14; mas não reduzir é pior ainda, é fechar os ouvidos para o grito e o choro de uma sociedade que está sendo agora esfaqueada por esses homens travestidos de criança do
lado de fora. Não temos que fechar os ouvidos; temos que procurar uma solução. E eu proponho uma solução.
Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Magno Malta, colocando seu ponto de vista, todos sabem, sobre a questão da maioridade penal, diminuir a responsabilidade
penal para aqueles que cometem crime hediondo.
Passo a palavra à Senadora Rose de Freitas.
A SRª ROSE DE FREITAS (Bloco Maioria/PMDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvi com muita atenção o discurso de V. Exª, Senador Magno Malta,
sobre essa situação de conflito em que vive a sociedade diante de tamanha violência.
Quando V. Exª descreveu o que aconteceu no Piauí, cheguei a me arrepiar. Nós temos uma cultura de
violência contra a mulher, uma cultura inaceitável. E ficamos caminhando em círculos, amassando barro, tentando ver como enfrentar uma situação como essa.
De um lado, há uma cultura que parece que não acaba. Historicamente, ela persegue a condição das
mulheres, mas hoje já não podemos mais falar só das mulheres violentadas, chacinadas; temos que falar da
sociedade inteira que se sente ameaçada.
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Acho que V. Exª fundamenta bem quando diz que, se diminuirmos para 16, depois vão procurar diminuir para 14, 12. Junto a isso, V. Exª faz uma proposta, e é a primeira vez que a ouço, muito interessante, e que
o Governo deveria ouvir. Se não essa, outras propostas, mas alguma coisa precisa ser feita.
Paralelo à punição que foi desobrigada pelo estatuto do menor, esse estatuto que veio para contribuir,
sinceramente com boas intenções, para estruturar uma política de apoio à infância, à adolescência, e, no entanto, acabou sendo usado como uma forma de armar a mão do menor. Foi a mão de obra que passou a ser
utilizada pelo crime organizado, porque, diante do fato da delinquência, da marginalidade, da violência, o estatuto era evocado. E eu ouvi de muitos delegados: “não pode ser preso”. Diante do delito, também não podia
ser preso; do flagrante, também não podia ser preso.
E algumas pessoas até revoltadas passaram a aplicar esse instrumento, que era um instrumento de acusação, pelo Estatuto que vige até hoje.
Eu quero dizer a V. Exª que tenho dois filhos, V. Exª tem cinco?
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES. Fora do microfone.) – Quatro.
A SRª ROSE DE FREITAS (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Quatro. Acho que nós nos sentimos assim, quando sabemos que em nossos filhos não se encostou nenhuma droga nem qualquer instinto de violência, nós
sentimos que tivemos o dever cumprido, mas, como Senadores, acho que nós temos mais a fazer. Nós precisamos, juntos, debater e encontrar uma maneira de dar suporte a um programa social neste País, que cuide da
criança desde que ela nasce.
Eu, muitas vezes, fiquei durante 20 anos pregando que, na escola também, há uma política a ser adotada, Senadora Lúcia Vânia, que é a questão de educar as crianças sobre a questão dos direitos humanos e a
cidadania. Uma criança que assiste à violência em seu lar, entre seus pais e irmãos, leva essa cultura e vai se
arrastando e gerando mais adiante conflitos em relações familiares e conflitos em relações sociais. Sei disso
muito bem. Portanto eu acho que também a escola tem um papel importante.
E precisa a criança aprender a ter uma divisão de raciocínio que lhe mostre o outro lado fora da versão,
às vezes, de um lar violento, precisa a criança conhecer o que é igualdade, o que é direito humano e o que é
cidadania. Porque se essa semente puder ser plantada ali, com certeza, diante de um lar violento, de um pai
que bate na sua mãe, ele vai ter um raciocínio: “Olha, na escola se disse que isso não é certo.” Mas nós não conseguimos sensibilizar nenhum Ministro da Educação para que essas matérias fossem adotadas.
Eu quero registrar que se encontra presente aqui o ex-Deputado Federal, hoje Vice-Governador do meu
Estado, Deputado César Colnago, que saúdo com muito prazer, pela sua obstinação em fazer uma política decente, limpa e profícua a favor do nosso Estado.
Acabamos de ouvir aqui o discurso do Senador Magno Malta, que falou com a verve que lhe é sempre
peculiar sobre a questão da violência. E hoje nós estamos vendo fatos corriqueiros no nosso Estado, Vice-Governador, corriqueiros: no Estado se matam duas mulheres por dia. Eu já exaustiva, ao longo de sete, oito
mandatos agora, já assumi esta tribuna, já fui para a rua, para as delegacias. Lembro-me da época da Lucy Montoro, quando se montou a primeira delegacia da mulher neste País. De lá para cá, mudou o quê? Muito pouco.
Então eu acho que a questão de se combater violência começa lá atrás, começa também com as propostas que estão sendo colocadas aqui pelo Senador Magno Malta, que diz: “Olha, existe uma atividade social
e esportista que pode acompanhar a vida deste menor.” E pode, em vez de deixá-lo à mercê do crime, dessa
mão armada, que todo dia sequestra a vida de uma criança, dar oportunidade de estudar, de ser um cidadão
exemplar. Mas, ao contrário, é colocado à mercê dos bandidos, dos marginais.
Então, eu queria parabenizar V. Exª pelo discurso e dizer que sou sua admiradora e sua eleitora. Espero
ser novamente na próxima eleição.
Queria também registrar aqui dois fatos que marcaram nossa semana, Senador Paim. Em primeiro lugar,
a questão do fator previdenciário. Nós estamos sabendo que há uma pressão muito forte para que a Presidenta Dilma vete essas mudanças que nós construímos no plenário desta Casa. O Governo criou inclusive um comitê para propor alternativas ao sistema atual e encontrar justificativa para o veto, que eu acho que não terá.
Nós conseguimos avançar. Eu acho que o Governo está emparedado e há também a defesa de sua base social.
No momento em que enfrenta essa baixa popularidade e mais escândalos de corrupção, o PT deu apoio, com
ressalvas, ao ajuste fiscal proposto pela Presidente Dilma. O Partido marcou posição com críticas feitas em documentos oficiais, apresentação de emendas que foram trazidas a este plenário por Deputados e Senadores,
mas, no final, votou majoritariamente a favor da restrição de benefícios trabalhistas e previdenciários, depois
que foram feitas mudanças que atenuaram o texto original das medidas provisórias.
Agora, pelos noticiários, estamos sabendo que o ex-Presidente Lula e o PT pressionam a Presidente Dilma
a não vetar a flexibilização do fator previdenciário incluída pelo Congresso nas últimas votações. O argumento é que é preciso fazer um aceno para a base social do Partido. Ora, nós não estamos mais nesse momento.
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Não há política partidária que possa se sobrepor à necessidade dessa alternativa que foi criada nesta Casa e
em que V. Exª trabalhou, ajudou a conduzir, durante anos e anos de luta de V. Exª. Então, o Governo criou esse
comitê para propor uma alternativa.
Eu acho que nós temos uma luta grande pela frente. Esse sistema de aposentadoria atualmente em vigor
não serve, não é aceito por ninguém, haja vista que aqui no plenário nós tivemos o apoio de V. Exª, do Senador
Lindbergh e mais ainda, um outro, além do senhor, Paim, Lindbergh, um outro?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Walter Pinheiro.
A SRª ROSE DE FREITAS (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Mas eu posso lhe adiantar a ampla
maioria da Bancada do Partido dos Trabalhadores já me informou que nessa não tem discussão, que eles votarão contra o veto, se o veto acontecer.
Eu não somente votarei contra, como vou fazer campanha e me comprometi a fazer uma vigília aqui
na noite do veto, chamando aqueles Parlamentares que, porventura não querem se posicionar e não venham
votar, eu vou ficar na tribuna a noite toda chamando: “Volta Senador, volta Deputado, vem cá e vota contra ou
a favor, mas vota.” Então, eu quero dizer que eu espero que não aconteça o veto, se acontecer o veto, daí será
o fim da picada.
A SRª ROSE DE FREITAS (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Acho que essa é a primeira escala da nossa luta.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Aí então, estamos indo de fato para a
beira do precipício.
A SRª ROSE DE FREITAS (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Pois é, acho que é a primeira escala da nossa luta,
exatamente que esse veto não aconteça, não há ressonância na sociedade. A Casa está completamente a favor
dessas alterações. Portanto, acho que simplesmente vetar é inconcebível, o veto – eu tenho certeza do que V.
Exª fala – vai ser derrubado aqui.
O Deputado Carlos Zaratin, que foi Relator da Medida Provisória nº 664, que mudou as regras da aposentadoria, pagamento de pensões por morte e auxílio doença, já, inclusive, fez esse diagnóstico que nós...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – E ele que foi Relator votou, inclusive,
pelo fim do fator.
A SRª ROSE DE FREITAS (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Sim votou na Câmara, na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Se incomodou, mas votou.
A SRª ROSE DE FREITAS (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Então, aqueles que comungam e que participam
dessa jornada pela aprovação e derrubada do veto, não o veto da Presidência e pela derrubada, caso venha a
acontecer, eu acho que estão entendendo que essa é a fórmula já flexibilizada por este Senado, por este Congresso.
O discurso do PT e alguns setores é que o Congresso, com a contribuição do Partido, melhorou o ajuste
fiscal enviado pelo Governo que, segundo os petistas, penalizava só o andar de baixo. Não foi isso que foi dito
várias vezes? V. Exª mesmo falou?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Eu usei esse termo mais de 50 vezes.
A SRª ROSE DE FREITAS (Bloco Maioria/PMDB – ES) – V. Exª falou isso da tribuna.
Então, eu acho que tentar utilizar esses argumentos para se reaproximar da base social, não é argumento
mais, desculpe-me Senador. Eu não gosto de adentrar em assuntos de partidos, mas eu entendo que as bandeiras que foram ressuscitadas aqui, como a taxação de grandes fortunas, precisam existir.
Não é em função do que aconteceu com a Previdência, porque precisam existir e, em meio a essa queda
de braço que nós vamos ter, eu quero que todos fiquem com a certeza absoluta de que esta Casa está atenta
e que não vai, em momento algum, ficar distante dos ajustes propostos com o Governo, dos quais eu gostaria
– e confesso – de ter mais visibilidade. Acho que fazer um ajuste fatiado, aos pouquinhos, a sociedade precisa
entender, essa insegurança é muito grande.
Até outro dia, nós tínhamos férias coletivas, agora, nós temos desemprego. É real isso, por causa dessa
insegurança que ainda estamos vivendo. Nós precisávamos conhecer esse plano, esse ajuste como um todo.
Nessas negociações que nós fazemos, eu tive oportunidade de chamar na comissão o Presidente do Banco
Central, debatemos com ele. Tinha uma visão e tem de que se avizinham tempos melhores, de que esses ajustes são imprescindíveis. Nós também temos.
Mas eu ainda fico com a tese de V. Exª. Só no andar de baixo não dá. É preciso que a gente aprove um
texto que tenha ganhos para a economia...
(Soa a campainha.)
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(Interrupção do som.)
A SRª ROSE DE FREITAS (Bloco Maioria/PMDB – ES) – ... para ajustar o País, para que ele saia da crise,
mas que não tiremos mais nada do trabalhador. Há ainda os cortes do Governo. O Governo precisa cortar na
sua carne, precisa avançar nessa proposta de fazer ajuste dentro do próprio Governo.
Haja vista que, como Presidente de Orçamento, nós estamos vendo que foi gasto com o PAC até hoje.
Então, o País pecou lá atrás. Acumulou seus erros, e não é a classe trabalhadora que tem que pagar. Houve
ganhos nessa proposta, esses ganhos são consistentes. Até o Líder José Pimentel, que já foi Ministro da Previdência, defendeu a flexibilização do fator previdenciário, que reduz o benefício conforme o aumento da expectativa de vida.
O custo estimado dessa mudança, Sr. Presidente, caso seja sancionada pela Presidente Dilma, vai ser de
R$40,6 bilhões em dez anos, e R$2,5 trilhões em 35 anos. Também quero citar aqui o Senador Garibaldi, que
também foi Ministro da Previdência, que manifestou sua opinião favorável. No mundo inteiro...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O atual Ministro da Previdência, o Ministro Gabas, em entrevista à Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo, se eu não me engano, em reunião, que
não foi secreta, com sete ou oito Senadores, também disse que é hora de acabar com o fator. Então, não sei
quem é essa força oculta que fica com esse discurso permanente, com dados totalmente irreais sobre a questão do fim do fator.
A SRª ROSE DE FREITAS (Bloco Maioria/PMDB – ES) – E com o sentimento divorciado da sociedade.
No mundo inteiro, são pouquíssimos países, coisa de se contar nos dedos até, onde não há a idade mínima na questão da aposentadoria. Esse fator...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – E é bom lembrar, permita-me, que com
a fórmula 85/95 nós estamos colocando a idade mínima.
A SRª ROSE DE FREITAS (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Com certeza. É esse o dado que eu acho que o comitê tem que começar a considerar. É como se nós estivéssemos acabando com a Previdência.
Então é isso que nós estamos discutindo, é esse fator. Isso que nós estamos discutindo aqui é uma herança, porque nós queremos ser mais realistas do que ele? Não é. É que nós queremos estar em consonância
com a classe trabalhadora. Nós não temos a idade mínima e apelamos para esses subterfúgios que são usados
todo dia, toda hora.
Ao contrário do que houve na reforma da Previdência, promovida no início do governo Lula, desta vez
o PT não vai punir os que votaram contra o ajuste fiscal promovido pelo Governo. Na Câmara, dos 64 Deputados petistas, 55 participaram da votação da medida provisória que restringiu o acesso ao seguro-desemprego
e só um votou contra. No Senado, a Bancada do PT deu uma orientação favorável às medidas provisórias, mas
não fechou questão, como aconteceu também com o nosso Partido. O Senador que preside esta sessão, Paulo
Paim, que tem como plataforma do seu mandato a defesa dos aposentados, assim como o Walter Pinheiro e o
Lindbergh, que chegou a defender a demissão do Ministro Joaquim Levy e aproveitou o debate do ajuste fiscal
para fortalecer a ala desenvolvimentista do Governo, no caso, o Ministro Nelson Barbosa, que estava inclusive
flexível à ideia que foi defendida e aprovada nesta Casa. É lógico que a Presidente Dilma não gostou e rebateu,
afirmando que não há divergência na equipe econômica, mas claramente existiam pensamentos contrários
às posições que foram adotadas.
O Senador Caiado, quero registrar aqui, acusou a Base do Governo de fugir do debate sobre o ajuste. Eu
acho que isso não aconteceu. Nós vimos a importante discussão que se travou nesta Casa. É impressionante
você ver que não havia um orador que defendia a 665 da tribuna.
Portanto, nós chegamos à hora em que nós podemos atuar além desta Casa e fazer com que as nossas
vozes sejam ouvidas do outro lado da rua, não é?
O importante é que se votou. É um remédio que nós temos que suportar. Nós não estamos de brincadeira. O País precisa das nossas atitudes. E eu quero dizer a V. Exª que onde V. Exª estiver vigilante, eu estarei ao
seu lado. Registrando também que nós tivemos um avanço muito importante. Que ela tenha a mesma atitude
com o fator previdenciário que ela teve com a questão das empregadas domésticas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Domésticas, muito bem.
A SRª ROSE DE FREITAS (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Todo mundo dizia que a Presidente ia vetar, mas
não vetou. E nós tivemos avanços importantes e consolidamos direitos das trabalhadoras domésticas.
Eu acho que há uma expectativa de que, agora, a Presidenta terá o mesmo sentimento e uma posição
firme em voltar os seus olhos para aqueles que precisam do Congresso e da sua atitude como nossa Presidenta do Brasil.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos, Senadora Rose
de Freitas, do nosso querido Estado do Espírito Santo. Nós vamos estar lá em uma audiência pública na Assembleia para discutir o fim do fator previdenciário e também o projeto da terceirização.
Eu queria daqui já mandar um recado para eles: a Senadora Rose de Freitas é aqui um exemplo como
Senadora e, com certeza, essa Senadora tem lado. Ela é uma dos 81 Senadores que, com certeza, votarão pelo
fim do fator previdenciário.
Parabéns a V. Exª, como sempre.
A SRª ROSE DE FREITAS (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Estaremos juntos.
Muito obrigada, Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) –Dentro do princípio de termos um inscrito e um Líder, o Senador Eduardo Amorim tem a palavra.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, todos que nos assistem pela TV Senado, todos que
nos acompanham pelas redes sociais, ontem, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação publicou um
estudo muito interessante: “Carga Tributária/PIB x IDH – Cálculo do Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade –, no qual, entre os 30 países que possuem as maiores carga tributárias do Planeta, o Brasil é o que proporciona o pior retorno à população pelos tributos arrecadados nas esferas federal, estadual e municipal. Pior do
que isso, Sr. Presidente, é o fato de que somos o último no ranking pelo quinto ano consecutivo. Repito: somos
o último no ranking pelo quinto ano consecutivo!
O estudo aponta que, apesar de terem carga tributária muito próxima à do Brasil – que, em 2013, foi de
35,04% do PIB –, a Islândia, Alemanha e Noruega estão muito à frente no que se refere à aplicação dos recursos em benefício da população. Entretanto, ficamos atrás de países vizinhos – países vizinhos, Sr. Presidente –,
aqui na América do Sul, como o Uruguai e a Argentina.
Parece-nos inexplicável, Srªs e Srs. Senadores, que, mesmo com sucessivos recordes de arrecadação tributária, que só neste ano já chegou aos R$ 800 bilhões, nosso País continue oferecendo péssimos serviços ao
contribuinte no que se refere ao atendimento em áreas como a saúde, saneamento básico, segurança e educação, por exemplo.
Por falar em educação, Sr. Presidente, recentemente, no final do mês de maio, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) também divulgou o resultado do seu relatório, realizado em
76 países, no qual faz uma avaliação mundial da educação.
Lamentavelmente, nosso País aparece na sexagésima posição no ranking, mais uma vez, portanto, atrás
de países vizinhos como o Chile e o Uruguai. E um dado, em especial, chamou a atenção dos pesquisadores: o
elevado número de evasão escolar. Para a OCDE, abre aspas, “os alunos abandonam a escola porque os currículos escolares não são atrativos o suficiente para motivá-los”, fecha aspas.
Para nós, o que fica bastante claro, Sr. Presidente, tanto pelos dados apresentados pelos estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação quanto pelos apresentados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é que o Brasil está muito longe, mas muito longe mesmo, Sr. Presidente,
infelizmente, da Pátria Educadora.
Diante do que vimos hoje, a certeza que temos é a da urgência e da necessidade de investimentos consistentes na educação, passando por orçamentos adequados para a formação de professores, uma infraestrutura escolar decente, além do reconhecimento, valorização e remuneração justa para os docentes.
O que estamos acompanhando ao longo dos anos nada mais é do que uma estagnação frente a um assunto de extrema importância para o desenvolvimento de qualquer país do mundo, para qualquer nação, que
é a qualidade da educação. Precisamos, efetivamente, encarar a educação como prioridade, para nos tornarmos
efetivamente uma Pátria educadora.
O alerta vem sendo dado desde há muito, e a situação que encaramos hoje é a de greves e indicativos de
greves de professores e de trabalhadores da educação em diversos Estados brasileiros. Greves, Sr. Presidente,
não apenas nas escolas, mas também em algumas universidades brasileiras, inclusive na nossa única universidade pública em Sergipe, a Universidade Federal de Sergipe, a nossa UFS.
No meu Estado, o Estado de Sergipe, Sr. Presidente, o que estamos vendo são os nossos alunos sendo
prejudicados pelo descaso do Governo e, especialmente, do Governo do Estado de Sergipe. É verdade, desde
o último dia 9 de maio, após o desabamento da Ponte de Pedra Branca e o rompimento da adutora que abastece a cidade de Aracaju, ou melhor, a Grande Aracaju, alunos da rede estadual de ensino ficaram impossibilitados de ir às escolas.
Pois bem, após uma semana sem aula, já na segunda-feira, 18 de maio, os professores da rede estadual
de ensino entraram em greve. Mais uma vez, nossos jovens estão à mercê do descaso daquele governo. São
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cerca de 170 mil alunos, Sr. Presidente, sem aula, responsabilidade inequívoca do desgoverno que se instalou
em nosso Estado, no Estado de Sergipe, nos últimos anos, que trata a educação com o mesmo descaso, com a
falta de compromisso e irresponsabilidade com a qual gerencia as demais áreas de prestação de serviços públicos ao cidadão do Estado de Sergipe. Falo da segurança, falo da saúde, entre tantas outras áreas.
O que os professores estão pedindo é a abertura das negociações referentes ao reajuste do piso salarial
de 13,01%. Somente isso, Sr. Presidente, além, lógico, de um ambiente adequado para que eles possam ministrar suas aulas.
E aqui é importante destacar que o reajuste do piso deveria ter sido feito no mês de janeiro, como manda a
lei. Nós já estamos em junho, e o Governo não reajustou e nem sinaliza quando o fará. Entretanto, Sr. Presidente,
os professores da rede estadual reivindicam ainda melhores condições de trabalho. Eles lecionam em escolas
com enorme deficiência de infraestrutura, sem segurança e com falta de material de ensino em todos os níveis.
Infelizmente, Sr. Presidente, a educação em Sergipe realmente não é prioridade. Aqui desta tribuna, aqui
deste local, falei sobre uma declaração do próprio Secretário de Estado da Educação, que havia usado a expressão, abre aspas, “bem-vindo ao inferno”, fecha aspas, referindo-se à má qualidade de ensino e à má qualidade
de condições de trabalho prestadas à população do nosso Estado, esta confirmada pelos dados do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que, em Sergipe, é um dos piores do Nordeste e um dos piores
do Brasil.
Este é um Governo que não dialoga, que não negocia, porque não conversa com os professores. Quem
trata os educadores dessa maneira vira as costas para o futuro da nossa sociedade.
Sergipe atravessa um momento extremamente preocupante em vários setores. Mas, quando vemos o
Governo se fechar e não admitir um diálogo, num total desrespeito com os professores, realmente, não podemos nos calar e não podemos ser omissos. Bastaria que o Governo cumprisse a lei, simplesmente cumprisse a
lei, como muitos Municípios sergipanos estão cumprindo essa lei, e a greve seria evitada.
Ademais, precisamos ficar atentos a outras denúncias que têm sido feitas pelos professores, como a correta
distribuição de livros didáticos, de material escolar, preservação e conservação das escolas, entre outros pontos.
Os professores estão denunciando, ainda, que estão faltando até lápis e papel nas nossas unidades de ensino.
Sr. Presidente, a necessidade de diálogo é iminente e há ponto de extrema importância que necessita ser
esclarecido. Os docentes sergipanos estão cobrando uma posição do Governo do Estado sobre a possibilidade
de que o ensino fundamental não seja mais oferecido nas escolas estaduais.
Até onde vamos parar com esse abandono, Sr. Presidente?
Em Sergipe, alguns estudantes passaram quatro, cinco, seis meses e até o ano letivo inteiro sem professores de disciplinas específicas, tais como química, física, geografia, matemática, em diversas cidades do nosso
Estado. É inadmissível que, por causa do desleixo e descaso do Governo, nossos jovens sejam submetidos a
uma educação de péssima qualidade e sejam penalizados em sua formação acadêmica e pessoal. Só para se
ter uma breve ideia da dimensão dos danos aos estudantes sergipanos, em breve, nós teremos o Enem e os
alunos do Estado de Sergipe serão penalizados já que, até este momento, estão sem aulas.
Enquanto isso, o Governo informou apenas que não tem condições financeiras para atender as reivindicações dos professores. Assessores afirmam que é necessário fazer a contabilidade do primeiro quadrimestre
e que somente após essa ação será possível avaliar as condições de atendimento do pedido dos professores.
De maneira desrespeitosa, Sr. Presidente, o Governador já deu entrevista afirmando que o Governo não tem
condições de dar aumento aos servidores públicos e que, abre aspas, “pagar o salário do mês de abril foi um
milagre daqueles que Jesus fez quando andou na Terra”, fecha aspas. Portanto, temos um falso milagreiro no
nosso Estado.
O que todo sergipano gostaria de saber é como um Governo que diz não ter capacidade financeira para
honrar com o reajuste salarial a que, por força da lei, os professores têm direito, justifica as constantes nomeações publicadas no Diário Oficial e até as que não saíram no periódico governamental?
Até a quarta-feira da semana passada, já tinham sido nomeados, Sr. Presidente, mais de 2,4 mil no mês,
desde janeiro deste ano. Sei da necessidade dos cargos comissionados, é verdade, em algumas áreas, mas
esses não podem se sobrepor à capacidade do Governo de pagar seus servidores efetivos de forma decente,
honesta, sincera e justa.
É fato que, hoje, a greve dos professores da rede estadual de ensino entra no 16º dia e, há exatos oito
dias, eles estão ocupando o salão principal do Palácio dos Despachos, justamente com o objetivo de provocar
o diálogo. Como pode um Governo que se diz democrático negar a abertura do canal do diálogo com uma das
principais categorias dos servidores do nosso Estado, Sr. Presidente? Como pode isso?
Infelizmente, Sr. Presidente, colegas Senadores, nossos professores chegaram a medidas extremas para
sensibilizar o Governo estadual.
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(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) –Algemaram-se, amarraram-se em um salão
do Palácio dos Despachos. Isto mesmo: algemaram-se, amarraram-se nesse salão do Palácio dos Despachos.
Todos nós sabemos que eles não queriam estar nessa situação, que queriam, sim, na verdade, estar na sala
de aula, mas o Governo, em vez de facilitar o diálogo, a negociação, zomba, desdenha e ironiza os docentes.
O próprio Governador do Estado declarou à imprensa local que os professores, abre aspas, “com essas
brincadeiras das algemas”, fecha aspas, que, abre aspas, “façam uma doação à Polícia Militar”, Sr. Presidente. Pois
é, palavras do Governador: pegue as algemas e faça uma doação à Polícia Militar dessas algemas, abre aspas,
“porque nós estamos precisando”, fecha aspas.
É um sentimento de brincadeira. Parece que se está governando Sergipe como brincadeira, demonstrando
a...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – ... insensibilidade com que conduz o destino
educacional (Fora do microfone.) dos nossos jovens.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Os professores não estão brincando, os nossos alunos não estão brincando, os pais não estão brincando. Se há alguém que não está levando a situação a
sério como deveria e que ironiza e zomba com os professores, com os pais e com os alunos, amontoados nos
corredores do Palácio dos Despachos, onde a luz tem sido até cortada durante a noite, é o Governo do Estado
de Sergipe, que se nega a pagar o que é determinado por lei e que não oferece condições dignas para quem
trabalha e para quem estuda e mantém as escolas infelizmente em más condições.
Aos professores e profissionais da educação, aos estudantes, às famílias sergipanas, aos pais dos alunos,
a minha verdadeira solidariedade, o desejo de que essa vergonhosa e humilhante situação se resolva, Sr. Presidente, o mais rápido possível e que o governante tenha a sensibilidade para que realmente valorize os servidores públicos do nosso Estado, que, lamentavelmente, não têm tido o mínimo respeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. PT – RS.) – Esse foi o Senador Eduardo Amorim.
Passamos a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Raimundo Lira.
O SR. RAIMUNDO LIRA (Bloco Maioria/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje pela manhã, tivemos uma reunião da Comissão de Assuntos
Econômicos, visando à sabatina e à aprovação do superintendente e dos conselheiros do Cade.
Tivemos a satisfação de verificar que todos aqueles indicados – cinco pessoas – foram jovens com grande
formação acadêmica e com muita experiência nas atividades que irão desempenhar no Cade.
Foram também discutidos alguns assuntos do passado, como a aprovação da compra da TAM pela LAN
Chile, que, na época, foi aprovada como sendo uma fusão, e aqui vou historiar alguns fatos.
A Varig, no passado, era uma empresa reconhecida como de padrão internacional. No início das atividades da TAM, uma empresa mais moderna e mais eficiente que a Varig, foi a realização de um sonho de um dos
maiores empreendedores da história do Brasil, o Comandante Amaro Rolim. Por que, naquele momento, a TAM
começou a operar como uma empresa moderna, com os melhores padrões internacionais? Porque existia, no
Brasil, a maior empresa, Varig, com padrões de serviços e qualidade de aeronaves reconhecidos pelo mercado
internacional.
Atualmente, a TAM é uma empresa estrangeira com administração operacional e financeira sediada no
Chile. A TAM é uma empresa predominantemente especulativa e tem na operação de transporte aéreo de passageiros uma atividade subsidiária.
No passado, durante o padrão de qualidade chamado “Qualidade Comandante Rolim”, a TAM usava intensamente dois slogans: “TAM, uma empresa que tem orgulho de ser brasileira” e “TAM, a empresa que possui
a frota mais jovem do Brasil”.
As aeronaves atualmente utilizadas no mercado interno são antigas e profundamente desconfortáveis.
Foram retiradas as poltronas e colocadas cadeiras com o mesmo padrão das empresas de transporte urbano,
tudo isso para aumentar de forma desconfortável e incômoda o maior número possível de passageiros.
A TAM é, atualmente, uma empresa aérea de baixo custo, e as autoridades brasileiras, especialmente a
Anac, têm de tomar essa decisão e enquadrar a TAM em uma empresa de baixo custo, ou seja, uma empresa
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aérea de padrão popular com tarifas acessíveis à população de baixa renda. No entanto, ela cobra as tarifas
mais caras do mundo, como se fosse uma empresa de primeira linha.
Outro dia, minha esposa e meu filho foram a São Paulo e o valor de cada trecho foi de mais de R$2 mil,
quase dez vezes o valor normalmente cobrado. Foi uma viagem de urgência. Justificativa dos funcionários: “Na
próxima viagem, a senhora compre a passagem com muita antecedência.”
Ora, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, como um cidadão ou uma família de baixa renda pode prever que,
no dia 25 de julho, vai ter a necessidade de se deslocar para São Paulo por uma urgência médica e comprar as
passagens de ida e volta, com 60, 70, 90 dias de antecedência, para conseguir uma tarifa razoável que caiba
no seu orçamento? As urgências médicas são imprevisíveis e, quando isso acontece, o cidadão chega ao balcão de uma empresa aérea do Brasil e vai pagar cinco, seis, oito, dez vezes o valor da tarifa porque não teve a
“previdência” – entre aspas – de fazer a compra da passagem com a devida antecedência.
A TAM, nessas condições, Sr. Presidente Paulo Paim, grande defensor dos trabalhadores deste País, emite
moeda quando cobra tarifas extorsivas que ultrapassam em muito o chamado abuso do poder econômico. A
TAM confisca moeda quando cobra multas absurdas no caso de o consumidor remarcar o voo ou mesmo receber o seu dinheiro de volta.
Ora, meus senhores, a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, no seu art. 10, diz o seguinte:
Art. 10. Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil:
I – Emitir moeda-papel e moeda metálica, nas condições e limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional.
II – Executar os serviços do meio-circulante.
Portanto, somente o poder público tem competência legal para emitir moeda. E, no momento em que
uma empresa prestadora de serviço, concessão de serviço público cobra cinco, dez vezes o valor pelo mesmo
serviço, ela está utilizando o poder de emitir moeda, porque o consumidor, o passageiro é obrigado a desembolsar aquela importância para receber o serviço de que ele tem necessidade naquele momento de urgência.
A Constituição Federal, no seu art. 62, item II, expressa o seguinte:
Art.62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.
§1 É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
....................................................................................................................................................................................................
II – que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;
Veja bem, o Presidente da República, detentor do maior poder nacional, a Constituição não permite que
ele emita uma medida provisória para confiscar poupança popular. Ele tem que apresentar uma lei, um projeto
de lei ao Congresso Nacional. Precisa da aprovação do Congresso Nacional.
E uma empresa, quando cobra uma multa absurda para devolver o dinheiro do cidadão que comprou
um bilhete aéreo, não está fazendo outra coisa senão confiscar a poupança popular ou o dinheiro do cidadão
e do usuário do transporte aéreo.
Portanto, a TAM está utilizando um poder legal que não tem, que é o de confiscar o dinheiro dos seus
passageiros.
Eu estou falando da TAM, mas essas mesmas condições poderão ser atribuídas às demais empresas aéreas do Brasil. Mas por que a TAM? Porque é a maior empresa, porque é ela que cria o padrão de serviços no
País. Todos os procedimentos especulativos que ela que cria no País servem de guia para as demais empresas.
E eu falo da TAM também para justificar o projeto de lei que apresentei hoje no Senado Federal. A TAM é uma
empresa estrangeira com gestão, administração financeira e operacional do Chile.
Apresentei, Sr. Presidente, um projeto de lei aqui no Senado Federal que receberá um número próprio:
Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, para permitir o investimento estrangeiro na aviação civil.
O Congresso Nacional decreta que, no seu art. 1º, inciso III, o art. 181 da Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:
O art. 181 permanece como está.
O item III diz que a presidência dessas empresas tem que ser brasileira e no mínimo a metade das diretorias executivas confiadas a brasileiros.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Ficam revogados o inciso II e os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 181 da Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986.
Justificação.
O setor aéreo brasileiro é marcado por grande concentração na prestação do serviço de transporte regular de passageiros. Como decorrência desse fato, as tarifas cobradas são elevadas quando comparadas a
diversos outros países que têm maior nível de concorrência.
De fato, acreditamos que as tarifas somente se reduzirão caso haja um número maior de empresas ofertando esse serviço.
Nesse sentido, entendemos que a melhor forma de estimular a entrada de novos concorrentes em nosso mercado é permitir que o capital estrangeiro invista em nosso País, situação que geraria emprego, renda e
menores tarifas para os brasileiros.
É importante frisar que a possibilidade de se beneficiar dos capitais estrangeiros já é amplamente utilizada
por vários setores da economia brasileira, como é o caso das empresas de telefonia ou das montadoras de
veículos. Em ambos os casos, o País se beneficia não só dos recursos que são aqui aplicados, mas também do
conhecimento técnico que essas empresas trazem, o que permite oferecer produtos e serviços melhores e
mais baratos.
O mesmo ocorre no próprio setor de aviação civil. Os leilões para concessão de cinco dos maiores aeroportos do País, realizados recentemente, tiveram a participação de importantes grupos estrangeiros.
Nossa proposta visa, portanto, estender os benefícios do investimento estrangeiro para o transporte
aéreo regular de passageiros em nosso País.
É importante destacar que serão empresas brasileiras com capital estrangeiro. Não será uma empresa de
aviação estrangeira que irá operar no Brasil. Ela terá que criar uma empresa brasileira com capital estrangeiro,
com presidente brasileiro e com metade dos executivos brasileiros, a exemplo do que acontece com as empresas
de telefonia e com as montadoras de automóveis. É uma situação muito melhor do que haver uma empresa
de capital estrangeiro operando no País como se fosse uma empresa nacional.
Por fim, é necessário frisar que a medida que ora propomos é bastante diferente de se permitir a chamada cabotagem por empresas estrangeiras. Empresas estrangeiras não poderão operar na cabotagem, mas,
sim, no transporte aéreo de passageiros no mercado interno brasileiro – voos domésticos.
Na verdade, o que se permitirá é que empresas estrangeiras ou outros investidores abram subsidiárias
com sede no Brasil e que deverão funcionar sob as leis locais, da mesma forma que as demais empresas que já
operam regularmente em nosso País.
Grosso modo, seria o equivalente a uma montadora de automóveis estrangeiros abrir uma filial no Brasil
para produzir os veículos localmente. O capital não é nacional, mas a empresa é brasileira, instituída segundo
as leis locais. Da mesma forma, pela nossa proposta, caso uma empresa aérea estrangeira queira investir na
criação de uma subsidiária local, será bem-vinda...
(Soa a campainha.)
O SR. RAIMUNDO LIRA (Bloco Maioria/PMDB – PB) – .... mas a exploração de voos domésticos diretamente por sua matriz continuaria sendo vedada pelo Código Brasileiro de Aeronáutica.
Por tais motivos, esperamos contar com o apoio dos nobres Pares para o projeto que ora apresentamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Raimundo Lira, que
fez o seu pronunciamento alertando o País sobre o que está acontecendo em companhias aéreas como a TAM.
Passo a palavra a um Líder, Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado, uso a
tribuna esta tarde para fazer um registro sobre o nosso trabalho com relação às obras de infraestrutura para o
nosso País, principalmente no Estado de Rondônia.
Uma obra que é da maior importância para a exportação brasileira é a construção da ferrovia que liga o sul
ao Pacífico, passando pelo Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, Vilhena, Porto Velho, Rio Branco e Cruzeiro do Sul,
chegando até o Peru. É uma obra da maior importância, de valor bastante expressivo para o Governo Brasileiro.
Mas, a partir da visita do Primeiro Ministro da China ao Brasil, foi demonstrada a importância, também
para a China, da construção dessa ferrovia. E nós, que já estamos trabalhando, há algum tempo, para que esse
sonho se torne realidade, conversamos por diversas vezes com o Embaixador chinês no Brasil, para que pudéssemos avançar nas tratativas, não só com o Governo brasileiro e o governo chinês, mas também com o gover-
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no peruano. E marcamos, para a próxima semana, uma visita do Embaixador da China e de uma comitiva de
empresários chineses para conhecerem o nosso Estado de Rondônia. O roteiro da caravana vai se iniciar em
Porto Velho, seguindo para Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Pimenta Bueno,
Vilhena – no Mato Grosso, passaremos por Comodoro, Lucas do Rio Verde e Cuiabá –, para que essas pessoas
possam conhecer o potencial de crescimento e desenvolvimento do Estado de Rondônia, como também a sua
produção de alimentos.
Estaremos em uma comitiva brasileira. Vamos nos reunir, na cidade de Ji-Paraná, com o Governador de
Rondônia, o Governador do Mato Grosso, o Governador do Acre e o Governador do Amazonas, segunda-feira,
pela manhã, para mostrarmos o potencial do Norte do País, não só para o escoamento da produção, mas também como produtores de alimentos, para que nós possamos exportar para a China, país que hoje mais cresce
no mundo.
Vamos recepcionar em Porto Velho toda essa comitiva liderada pelo embaixador chinês, no domingo à
tarde. Sairemos pela BR-364 com destino a Ji-Paraná; pernoitaremos em Ji-Paraná; na manhã de segunda-feira,
vamos recepcionar todos os nossos convidados, o embaixador e os empresários chineses, como também os
Governadores do Mato Grosso, do Acre, do Amazonas – evidentemente, junto com o nosso Governador de
Rondônia.
Eu entendo que este será um momento histórico na vida do nosso País, mas, principalmente, para o nosso Estado de Rondônia, que precisa, e muito, dessa ferrovia. Aliás, nós já estivemos várias vezes no Ministério
e conversamos sobre o início desse trecho, que deve começar em Porto Velho para ir ao encontro da ligação
de Lucas do Rio Verde. Se nós começarmos em Lucas até chegar em Porto Velho, não poderemos utilizar essa
ferrovia; ao passo que, ao contrário, nós vamos interligar aos poucos, mas iniciando em Porto Velho. Quando
nós chegarmos em Ariquemes, já teremos 180km de ferrovias; quando a ferrovia chegar a Ji-Paraná, já serão
360km e, quando chegar em Vilhena, serão 740km, 750km de ferrovia que já poderão ser utilizados.
Então, usei da palavra para registrar que, na próxima semana, vamos recepcionar toda essa comitiva,
para mostrarmos o potencial de desenvolvimento do nosso Estado de Rondônia.
O Arco Norte é a grande saída de exportação no Brasil, não só pela rodovia que liga o Pacífico a essa futura ferrovia. E nós sabemos que essa ferrovia não poderá ser construída às pressas, amanhã ou no próximo
ano; mas ressaltamos a importância e a necessidade dessa ferrovia para todo o País, como também a importância da BR-364, ligando a hidrovia do Madeira e fazendo a exportação pelas balsas até Itacoatiara, e Itacoatiara
transbordando a nossa soja em navios de grande calado.
Esse é o registro que eu tinha para fazer nesta tarde.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Eu peço aos Senadores que estão em outras dependências da Casa que, por favor, venham ao plenário,
pois terá início a Ordem do Dia, e vamos votar uma matéria muito importante, que é a mediação. Inédita na
legislação brasileira.
Item 1:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA Nº 9, DE 2015, AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 517, DE 2011
(Em regime de urgência – Requerimento nº 619, de 2015)
Substitutivo da Câmara nº 9, de 2015, ao Projeto de Lei do Senado nº 517, de 2011 (nº 7.169/2014,
naquela Casa), do Senador Ricardo Ferraço, que dispõe sobre a mediação entre particulares como
meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da Administração
Pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e
revoga o §2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997.
A matéria tramita, como todos sabem, em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 619, de
2015, e depende de parecer da CCJ em Plenário.
Eu vou conceder a palavra ao Senador José Pimentel para, em plenário, proferir parecer em substituição
à Comissão de Constituição e Justiça.
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PARECER Nº 262, DE 2015–PLEN
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros; Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o substitutivo aprovado pela Câmara
Federal aprimora o que nós fizemos aqui no Senado Federal. Ele fortalece principalmente o princípio da gratuidade para as pessoas de baixa renda e, ao mesmo tempo, faz toda uma adequação ao novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor em 1º de janeiro de 2016. Quando nós aprovamos o texto aqui no Senado
Federal, no final de 2011, início de 2012, o Código de Processo Civil ainda estava em tramitação na Câmara dos
Deputados, vindo para cá no final de 2014, quando nós o aprovamos em definitivo aqui no Senado Federal,
entrando em vigor em janeiro de 2016.
Por isso, o texto aprovado no Senado Federal na época, por unanimidade, sofreu duas grandes modificações: a primeira, adequando a lei da mediação ao novo Código de Processo Civil; a segunda, assegurando a
gratuidade para as pessoas pobres, como prevê o próprio Código de Processo Civil.
Em face disso, Sr. Presidente, o nosso parecer é pelo substitutivo da Câmara Federal, como posição deste
Relator, que peço aos nossos Pares que possamos aprovar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do substitutivo da Câmara, em turno único.
Concedo a palavra ao Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de forma muito breve, primeiro quero dizer que o Senador Pimentel é um desses Senadores que nos
dá a garantia de uma relatoria recheada de profundidade, de consistência. E, por todas as matérias em que tive
oportunidade de acompanhar não só a relatoria, mas o trabalho do Senador Pimentel, ao longo desses anos
em que estamos juntos, eu diria que o trabalho de S. Exª é irreparável e também incontestável.
Essa matéria, Senador Pimentel, é de uma oportunidade extrema, principalmente para uma causa que
V. Exª defende como ninguém: os processos, por exemplo, previdenciários.
Em relação à medicação, Senador Pimentel, se puder evitar, se puder encurtar ou se puder eliminar etapas,
nesse caso da Previdência, por exemplo, nós vamos solucionar diversos problemas com agilidade e ao mesmo
tempo com economia, Senador Renan: economia de custas processuais; e a principal de todas as economias,
Senador Pimentel, é que a solução chegará rapidamente aos interessados, que, majoritariamente, volto a dizer,
são pessoas que precisam dessas decisões.
Por exemplo, a decisão no campo, Senador Pimentel, envolvendo as querelas que a gente tanto tem ao
longo, também, das nossas vidas, nós temos trabalho nisto. Ora, se você puder antecipar isso com a mediação,
se você puder resolver questões dessa natureza...
Esta é uma etapa que se discutiu muito no Brasil, mas creio que, com essa matéria, agora, nós vamos
chegar a uma, eu diria, metodologia para, de uma vez por todas, a gente poder falar da mediação como instrumento da solução.
Sr. Presidente, não seria de outra forma senão hipotecar o nosso total e irrestrito apoio a esta matéria.
Volto a insistir, eu fico mais tranquilo ainda sabendo que aqui no Senado nós tivemos o acompanhamento pari
passu dessa matéria com contribuições e, ao mesmo tempo, com a ajuda, em uma espécie de consolidação e
junção de ideias, de forma muito bem conduzida, como sempre, do Senador José Pimentel.
Portanto, é importantíssima essa matéria, e não seria de outro jeito, senão nós apoiarmos a votação
desta medida.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia, concedo a palavra a V. Exª.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, no momento em que aprovamos recentemente nesta Casa o novo Código de Processo
Civil e a reforma da Lei da Arbitragem, quero enfocar a importância da mediação no cenário nacional como
método extrajudicial de solução de conflitos capaz de reduzir sensivelmente o número de ações judiciais no
Poder Judiciário.
A sociedade moderna vivencia o crescimento exorbitante da judicialização dos conflitos. Em um mundo
cada vez mais globalizado, juízes e tribunais vivenciam diariamente a multiplicação de novas ações e processos judiciais.
Se, de um lado, a população demonstra confiança no Poder Judiciário, de outro, o grande volume de
processos é uma ameaça ao funcionamento de uma Justiça eficiente, e o pior: gera uma desconfiança em relação à morosidade do Judiciário.
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Quero aqui informar os dados contidos no levantamento da Justiça em números, do Conselho Nacional
de Justiça. Atualmente, tramitam, na Justiça brasileira, cerca de 95,139 milhões de processos. Assim, tomando
por base a projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para o número de habitantes no Brasil,
conclui-se que para cada dois brasileiros está em tramitação nos tribunais um processo.
O Projeto de Lei do Senado nº 517, de 2011, de autoria do Senador Ricardo Ferraço, soma-se ao PLS 405,
de 2013, de sua autoria, Sr. Presidente – de autoria do Senador Renan Calheiros –, e ao trabalho da Comissão
de Juristas, presidida por Luís Felipe Salomão, a fim de estimular o uso da mediação como solução alternativa
ao Judiciário nos processos litigiosos.
É este um tema que tem merecido minha atenção porque tenho a convicção de que a mediação, assim
como os demais métodos extrajudiciais de resolução de controvérsias, constituem lição que merece ser conhecida
por todos os que se empenham em constituir uma sociedade onde prevaleçam a democracia e a paz social.
Verifico que, tanto no texto do PLS nº 517, como no substitutivo da Câmara, houve a observância dos
princípios básicos da mediação, como a imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, autonomia da vontade das partes, busca de consenso, confidencialidade e boa-fé.
Defendo que um dos pontos de maior destaque presente no substitutivo seja a composição de conflitos
no âmbito da Administração Pública e enfatizo a importância, no art. 37, da faculdade de os Estados submeterem seus litígios com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal à Advocacia-Geral da União para
solução extrajudicial do conflito.
Portanto, Sr. Presidente, manifesto meu voto favorável ao acatamento do substitutivo da Câmara dos
Deputados, por entender que é meritório e benéfico à mediação, como forma de solucionar, de forma rápida,
moderna e eficaz, os conflitos em nossa sociedade.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Encerrada a discussão.
A Presidência esclarece que, nos termos do art. 287 do Regimento Interno, o substitutivo da Câmara ao
projeto do Senado será considerado série de emendas e votado separadamente por artigos, parágrafos, incisos,
alíneas e itens, em correspondência aos do projeto emendado, salvo aprovação de requerimento para votação
em globo ou por grupo de dispositivos em globo.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Sr. Presidente, eu queria recorrer, nos termos do art. 287 do Regimento Interno, votação em globo do
Substitutivo da Câmara nº 9, de 2015, do Projeto de Lei do Senado nº 517, que nós estamos discutindo.
Portanto, esse requerimento, se aprovado, supre a questão que V. Exª acabou de levantar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Presidente, eu quero concordar com o Senador
Romero Jucá e dar apoio à proposta que ele faz neste momento a V. Exª, se V. Exª obviamente concordar.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – De acordo com o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Em votação o requerimento, como
pede o Senador Eunício, o Senador Romero e o Senador Pimentel, para votação em globo do substitutivo da
Câmara dos Deputados.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, do substitutivo da Câmara.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:

Junho de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 3

623

624

Quarta-feira 3

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2015

Junho de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 3

625

626

Quarta-feira 3

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2015

Junho de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 3

627

628

Quarta-feira 3

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2015

Junho de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 3

629

630

Quarta-feira 3

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2015

Junho de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 3

631

632

Quarta-feira 3

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2015

Junho de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 3

633

634

Quarta-feira 3

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2015

Junho de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 3

635

636

Quarta-feira 3

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2015

Junho de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 3

637

638

Quarta-feira 3

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2015

Junho de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 3

639

640

Quarta-feira 3

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2015

Junho de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 3

641

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Congresso Nacional, Srs. Senadores
e Srªs Senadoras, em nome da agilidade da Justiça, aprovou dois instrumentos importantes para desafogar o
Judiciário: a Lei de Arbitragem e a inédita Lei de Mediação, que foi aprovada no dia de hoje. São dois métodos
alternativos de resolução de conflitos que irão contribuir para esvaziar as prateleiras da Justiça com os mais
de 90 milhões de casos.
A Lei de Arbitragem foi objeto de vetos relativos à arbitragem na área trabalhista e do consumidor, e o
Congresso Nacional, em seu tempo, analisará esses vetos.
A Lei da Mediação, hoje aprovada, servirá para desconstruir pequenos impasses de conflitos menos graves, como separações, divórcios e também pequenos conflitos interpessoais.
Quero agradecer aos juristas, mais uma vez, que, atendendo a um convite do Senado Federal, auxiliaram
na elaboração dos dois anteprojetos e parabenizar o Congresso Nacional por essa iniciativa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB – AL) – Conselho de Ética.
A Presidência comunica ao Plenário que, tendo sido indicados pelas Lideranças partidárias os nomes
para compor o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, passaremos agora à eleição da chapa, nos termos do
§4º do art. 23 da Resolução nº 20, de 1993.
Os titulares indicados pelo Bloco de Apoio ao Governo (PT-PDT-PP): José Pimentel–PT, Regina Sousa–PT,
Lasier Martins–PDT. Suplentes: Ângela Portela–PT, Paulo Rocha–PT, Acir Gurgacz–PDT.
Pelo Bloco da Maioria (PMDB-PSD): João Alberto Souza– PMDB, Romero Jucá–PMDB, Otto Alencar–PSD,
Sérgio Petecão–PSD. Suplentes: Omar Aziz–PSD, Raimundo Lira–PMDB.
Bloco de Oposição (PSDB-DEM): Wilder Morais–DEM. Suplente: Senadora Maria do Carmo Alves–DEM.
Pelo Bloco Socialismo e Democracia (PSB-PPS-PSOL-PCdoB): Randolfe Rodrigues–PSOL e João Capiberibe–
PSB.
Pelo Bloco União e Força (PTB-PR-PSC-PRB): Elmano Férrer–PTB.
Em votação as indicações.
Os Senadores que aprovarem as indicações permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas as indicações.
Declaro eleita a chapa para o Conselho de Ética.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB – AL) – Senador Delcídio do Amaral.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
gostaria só de registrar que, dentro da pauta da nossa reunião de hoje, queria primeiro fazer um registro do
item 4, sobre o qual conversei com V. Exª, que é relativo a essa emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto
de Lei do Senado nº 3 de 2014.
Esse projeto é muito importante e trata das pequenas centrais hidrelétricas; é de autoria do Senador
Lobão Filho.
Sr. Presidente, esse projeto mereceu uma emenda na Câmara dos Deputados. E, ao mesmo tempo
também, nós votamos aqui no Congresso uma medida provisória que levou à criação da Lei nº 13.097/2015,
resultado de um grande esforço de todo o setor da energia elétrica. Nesse sentido, eu quero registrar aqui o
trabalho da Apine.
Só que a proposta que está vindo para a Mesa não é simplesmente uma questão de emenda de
texto; há uma questão de mérito. Então, nós não queremos procrastinar, Sr. Presidente, nós só queremos ajustar...
Nós atravessamos um requerimento para simplesmente ajustar isso na Comissão de Infraestrutura, primeiro tirando o limite de 50MW para 30MW das pequenas centrais, e, ao mesmo tempo – um ponto importante
que foi contemplado pela emenda da Câmara que também atende os autoprodutores –, com 50% da TUST. O
que é a TUST? É a Tarifa de Uso de Transmissão.
Se vários segmentos do setor de energia são contemplados com essa vantagem, por que não atender
a essa emenda que foi aprovada na Câmara e que, evidentemente, vem ao encontro das aspirações dos autoprodutores.
Então, Sr. Presidente, eu apresentei um requerimento e aqui me comprometo em, agilmente, com o
Senador Garibaldi Alves, promover os ajustes necessários para garantir as conquistas do setor elétrico nesse
debate importante na Câmara dos Deputados e evidentemente aqui no Senado. E aí, imediatamente, esse assunto voltaria à pauta.
A outra questão, Sr. Presidente, é sobre o item 7, relativo ao projeto oriundo da CPI da Pedofilia. É simplesmente a gente fazer um ajuste de texto, em função do Marco Civil da Internet, no projeto oriundo da CPI
da Pedofilia, que foi um grande trabalho realizado pelo Senador Magno Malta, principalmente em um tema
que preocupa todos nós.
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Então, voltaria para a CCJ, Senador Aloysio Nunes, para que a gente fizesse esse ajuste, Sr. Presidente,
com o Marco Civil da Internet, que nós discutimos exaustivamente aqui no Senado Federal. Sei que o Senador
Aloysio Nunes está...
O Senador Aloysio diz aqui, com razão, que os prazos são até melhores do que os do projeto de lei, principalmente com relação à guarda dos dados ao arquivo desses dados.
Por isso, Sr. Presidente, eu tenho essas observações sobre o item 4, o item 6 e o item 7, que é o apensamento. V. Exª tem um projeto. Qual é o número do projeto?
V. Exª tem um projeto que está tramitando na CCJ, Sr. Presidente. É o item 6, cujo Relator é o Senador
Eunício. E estamos propondo...
Eu também apresentei um requerimento relativo ao item 7, em que requeiro, nos termos do inciso XIII
do art. 279 do Regimento Interno do Senado Federal, o adiamento por 30 dias úteis da discussão do Projeto
de Lei do Senado nº 494, de 2008, que disciplina a forma, os prazos e os meios de preservação...
Perdão, é outro. É o item 7, mas está errado aqui.
Na verdade, Sr. Presidente, requeiro, nos termos regimentais, o adiamento da discussão para exame do
Projeto de Lei do Senado nº 190, de 2007, que altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para prever o exame
criminológico na progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de pena pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
É basicamente para apensar o projeto de V. Exª que está lá na CCJ, para que o Senador Eunício, que é o
Relator, tenha todo esse leque de informações a fim de apresentar um bom relatório e, assim, aprovarmos o
projeto que V. Exª apresentou.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Itens extrapauta:
Em atendimento ao Senador Delcídio do Amaral, vamos fazer a votação em globo dos Requerimentos
nºs 629 a 636, de 2015, de tramitação conjunta e reexame referente aos itens nºs 3 a 5, 7, 9 a 11, da pauta da
presente sessão.
São os seguintes os requerimentos:
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 629, DE 2015
Do Senador José Pimentel, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 13, de
2013, com o Projeto de Lei do Senado nº 122, de 2014, por regularem matéria correlata (carreiras do
serviço público federal).
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 630, DE 2015
Do Senador Delcídio do Amaral, solicitando o adiamento da discussão da Emenda da Câmara nº 3,
de 2014, ao Projeto de Lei do Senado n° 274, de 2008, para reexame pela CI.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 631, DE 2015
Do Senador Cássio Cunha Lima, solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado
nº 268, de 2011, para reexame pela CCJ.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 632, DE 2015
Do Senador Delcídio do Amaral, solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado
nº 494, de 2008, por trinta dias úteis.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 633, DE 2015
Do Senador Cássio Cunha Lima, solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado
nº 601, de 2011, para reexame pela CCJ.
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Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 634, DE 2015
Do Senador Cássio Cunha Lima, solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado
nº 60, de 2012, para reexame pela CCJ.
Item extrapauta:
REQUERIMENTOS NºS 635 E 636, DE 2015
Do Senador Garibaldi Alves Filho, solicitando o reexame do Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2012,
pela CDH e pela CAS, respectivamente (idade mínima para recebimento do benefício de prestação
continuada).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – As Senadoras e Senadores que os
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
O Projeto de Lei do Senado nº 122, de 2014 perde o caráter terminativo.
O Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2013 e o Projeto de Lei do Senado nº 122, de 2014 passam a tramitar em conjunto e vão ao exame da CAS e CCJ.
A Emenda da Câmara nº 3, de 2014 ao Projeto de Lei do Senado n° 274, de 2008 retorna à CI para reexame.
O Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2011 retorna à CCJ para reexame.
O Projeto de Lei do Senado nº 494, de 2008 retornará à Ordem do Dia, na data aprazada.
O Projeto de Lei do Senado nº 601, de 2011 retorna à CCJ para reexame.
O Projeto de Lei do Senado nº 60, de 2012 retorna à CCJ para reexame.
O Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2012 retorna ao exame da CDH, seguindo, posteriormente, à CAS.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item 2 da pauta.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 33, DE 2014
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de
2014, tendo como primeiro signatário o Senador Ricardo Ferraço, que altera os art. 23 e art. 24 da
Constituição Federal para inserir a segurança pública entre as competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O Parecer sob nº 954, de 2014, da CCJ, que teve como Relator o Senador Vital do Rêgo, favorável,
com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
A matéria constará da Ordem do Dia durante cinco sessões deliberativas em fase de discussão em primeiro turno, quando poderão ser oferecidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, da composição do
Senado, nos termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno.
Há, sobre a mesa, emendas que serão publicadas.
São as seguintes as Emendas apresentadas:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Primeira sessão de discussão da proposta e das emendas, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e a matéria constará da Ordem do Dia da próxima...
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Apoio Governo/PP – AL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de saber se essa emenda do eminente Senador Ferraço estabelece compromisso de responsabilidade dos Municípios em relação à segurança, porque nós estivemos conversando com o Senador e entendemos
que os Municípios brasileiros não têm a menor condição de serem coparticipantes desta atividade. Essa seria
uma coisa inserida entre o Governo Federal e os Estados, Sr. Presidente. Considerando que os Municípios já
atravessam inúmeras dificuldades, como podem ser corresponsáveis pela segurança pública no País? Então,
nós pedimos ao Senador, na oportunidade, para que pudéssemos fazer uma reavaliação da emenda e suprimir,
sem dúvida, o item que diz respeito aos Municípios brasileiros.
Por isso, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer essa observação e chamar a atenção dos Srs. Senadores, no
sentido de que Município brasileiro não tem como arcar com a responsabilidade para ser um agente responsável pela segurança pública. Essa é, sim, competência exclusiva do Governo Federal. Aliás, como hoje a Constituição estabelece que é de responsabilidade exclusiva dos Estados, e os Estados já se consideram competentes para cuidar da segurança pública deste País, teríamos de puxar a União para, junto aos Estados, atender e
resolver essa dificuldade, mas, quanto a Município, confesso, dentro desse parâmetro, o meu Partido votará
contra essa emenda Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu só queria comunicar que essa emenda já foi retirada. Foi apresentada emenda nº 3, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, Emenda da PEC nº 33, de
2014, que suprime exatamente o trecho dos Municípios... E da Senadora Simone Tebet, nº 4.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO. Sem revisão do orador.) – Essa emenda foi construída dentro de acordo, aquele que exatamente está sendo trazido pelo Senador Benedito de Lira, que é a exclusão dos Municípios dessa responsabilização de recair sobre os seus ombros esse custo a mais. V. Exª foi um
dos signatários dessa emenda e, como tal, ela será incluída no relatório, na quinta sessão. E aí nós votaremos,
excluindo e protegendo os Municípios, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Exatamente como pede V. Exª.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Apoio Governo/PP – AL) – Está bem, Presidente. Então, está atendida
a nossa reivindicação.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Aliás, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS. Sem revisão do orador.) – Aliás, Sr. Presidente, uma
das questões mais marcantes da Marcha dos Prefeitos foi que disseram, em alto e bom som, que a gente não
votasse nenhuma matéria que onerasse os Municípios, porque eles estão exauridos, não dão conta. Então, bem
na hora, o Senador Aloysio Nunes Ferreira e a representante do meu Estado, de quem eu tenho um grande
orgulho, a Senadora Simone Tebet, retiraram a parte dos Municípios, o que torna o projeto viável e apto a ser
votado. Mas eu queria só lembrar que os Prefeitos disseram: “Não há mais como a gente votar qualquer matéria que onere os cofres municipais.”
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – E há um compromisso, assumido com
os Governadores e com os Prefeitos, de que nós aprovaríamos uma PEC nesta direção, de que nenhuma política
seria criada para Estados e Municípios, sem que houvesse a correspondente fonte de recursos.
Senador Roberto Rocha.
O SR. ROBERTO ROCHA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero discutir essa matéria dizendo que não é possível que a gente aqui não compreenda as dificuldades que existem hoje nos Estados e Municípios. Não dá para atribuir aos Municípios mais essa responsabilidade com relação à segurança pública, dando a eles essa ação sem lhes dar a devida dotação orçamentária.
Nesse sentido, eu anuncio a V. Exª e à Casa que estou apresentando uma emenda, para exatamente corrigir e suprir essa necessidade. A emenda dispõe: “Acrescenta-se ao art. 23 da Constituição Federal, na forma
do art. 1º da Proposta de Emenda à Constituição nº 33, o seguinte §2º, que diz: ‘A União promoverá o aporte
de recursos financeiros necessários para viabilizar a efetividade da competência prevista’”. De forma que quero
anunciar a V. Exª e à Casa a apresentação dessa emenda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Simone Tebet, com a palavra V. Exª.
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A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB – MS. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, só para esclarecer e tranquilizar os demais colegas Senadores e Senadoras, nós tivemos a anuência inclusive do autor da
proposição, o Senador Ferraço, que reconheceu que o objetivo primordial dele era incluir na responsabilidade
comum em relação à segurança pública a União, e não os Municípios. Então, com a concordância da União, do
Senador Ferraço, nós apresentamos uma emenda de plenário com a assinatura de alguns colegas Senadores.
E essa emenda, portanto, vai voltar para a CCJ, para poder ter aí a aprovação da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A matéria constará da Ordem do Dia
da próxima sessão deliberativa, para prosseguimento da discussão.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 638, DE 2015
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Em votação o requerimento do Senador Delcídio do Amaral, de audiência da matéria, do item 6 da pauta. As Senadoras e Senadores que aprovam
o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 638, DE 2015
Requeiro, nos termos regimentais, o adiamento da discussão para reexame do Projeto de Lei do Senado nº 190 de 2007, que “Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para prever o exame criminológico para
progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de pena” pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania - CCJ.
Justificação
A matéria foi aprovada pela comissão em outubro de 2010 e após o prazo de interposição de recurso,
ficou pronta para Plenário. Por diversas sessões o projeto permaneceu na pauta sem que se conseguisse quórum suficiente para sua deliberação.
Finda a 54ª Legislatura, nos termos do art.332 do Regimento Interno e do Ato da Mesa nº 2, de 2014, o
projeto foi arquivado. Tendo em vista seu desarquivamento e o tempo decorrido desde sua aprovação, solicitamos o reexame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ para adequações necessárias à luz de
novas proposições já convertidas em lei que abordam o mesmo tema.
Sala das Sessões, de junho de 2015. – Senador Delcídio do Amaral, Lider do Governo no Senado.
(À publicação)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Aprovado o requerimento.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Pela ordem, Presidente. Uma questão de ordem,
Presidente Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, com a palavra
V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS. Para uma questão de ordem. Sem revisão da oradora.) – No dia 6 de maio, foi lido por V. Exª o Requerimento nº 478, deste ano, prevendo a criação da CPI dos
Fundos de Pensão aqui, no Senado. Conforme determina o art. 78, do Regimento Interno, cabe agora às Lideranças partidárias a indicação dos membros desta CPI. Ocorre que, até a presente data, Presidente, não há informação de que as Lideranças partidárias tenham feito a indicação dos membros para compor essa Comissão,
permitindo, assim, a sua instalação e pleno funcionamento. Aliás, ofício nesse sentido já foi encaminhado por
V. Exª, às Lideranças, no dia 26 de maio, informando relativamente à proporcionalidade partidária nessa CPI.
Caro Presidente, eu lembro que, numa situação análoga, em 2014, mais precisamente na criação da CPI
da Petrobras, aqui, no Senado, V. Exª, por dever funcional, indicou os integrantes daquela CPI, amparado no
Mandado de Segurança nº 24.831, do Supremo Tribunal Federal, aplicando o §1º do art. 28, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que diz textualmente: “O Presidente fará, de ofício, a designação, se, no prazo
fixado [cinco sessões], a Liderança não comunicar os nomes da sua representação para compor as Comissões,
nos termos do §3º, do art. 45.”
Embora aquela decisão não vincule nem obrigue o mesmo posicionamento nesse caso, penso que temos
aqui um precedente relevante, o que respaldaria a decisão da Presidência, do Senado nesse sentido. Solicito,
portanto, a V. Exª, possa ultimar o encaminhamento a respeito desse tema. V. Exª teve a gentileza de abrigar,
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ler a instalação da CPI, e foi um gesto de grande relevância, porque temos sido procurados insistentemente
por participantes dos fundos de pensão, sobretudo das empresas estatais, para que abordemos com clareza
esse tema.
Então, é o pedido que faço a V. Exª, para que, não havendo a manifestação das Lideranças, V. Exª possa
fazer as indicações. Afinal, já existe um precedente em relação à questão das minorias na instalação da CPI pela
indicação dos membros que estão faltando. Lembro que o PSDB e o Democratas já fizeram essas indicações, e
faltam os demais partidos políticos.
Era essa a minha proposta nessa questão de ordem, Sr. Presidente, esperando a sua colaboração, para
que investiguemos os fundos de pensão em nosso País.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª, pela ordem, Senador Cássio.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Na sequência do apelo que é dirigido pela Senadora Ana Amélia a V. Exª, apenas gostaria de informar à Presidência que
o PSDB já fez, naturalmente, a indicação dos membros para a CPI dos Fundos de Pensão, até porque a iniciativa
foi da própria Senadora Ana Amélia. A Senadora Ana Amélia é uma das autoras do pedido de CPI, sequenciada
pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira e também por mim, como Líder do PSDB.
Então, já fizemos o encaminhamento para a Presidência dos nomes do Partido para compor a CPI que
terá grande importância na investigação dos graves fatos apurados, até aqui, nos fundos de pensão do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu faço um apelo aos Líderes partidários para que indiquem, na forma do Regimento do Senado Federal, os nomes para compor a CPI referida pela
Senadora Ana Amélia e pelo Senador Cássio Cunha Lima.
Eu consulto se podemos apreciar alguns nomes de autoridades. Maioria simples.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – De que órgãos, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O primeiro sobre a mesa é o Cade, é a
indicação do Sr. Eduardo Frade Rodrigues para exercer o cargo de Superintendente-Geral do Conselho Nacional de Defesa Econômica (Cade).
Acho que é bom para nós verificarmos o quórum e agilizarmos. Se houver qualquer dúvida, nós suspenderemos.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Não, o.k., Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente.
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
primeiro, quero me associar à Senadora Ana Amélia com relação à CPI dos Fundos de Pensão. É importante
que V. Exª solicite aos Líderes dos partidos que façam a indicação dos membros para que a CPI possa ser efetivamente instalada.
Ainda agora, na sexta-feira passada, recebi em Belém um grupo de funcionários dos Correios preocupados com o início do desconto para cobrir o rombo do Postalis de R$5,6 bilhões. Então, é necessário que nós
instalemos a CPI e possamos fazer, realmente, um levantamento não só do Postalis, mas do Previ, de todos os
fundos de pensão. Esse é o primeiro ponto.
Queria pedir a V. Exª, Senador Renan, a possibilidade de nós votarmos hoje o Projeto de Lei Complementar nº 199, que é o projeto que trata da criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios. Esse
projeto já foi aprovado por unanimidade aqui no Senado, aprovado na Câmara, foi à sanção da Presidente, ela
vetou pela segunda vez.
Quanto ao primeiro projeto que ela vetou, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcante, o motivo do veto
é que o projeto não tinha sido feito com o acompanhamento do Governo, que se fizesse um segundo projeto
com o acompanhamento do Governo, e assim o Senador Mozarildo fez.
Esse projeto que eu apresentei é cópia do projeto do Senador Mozarildo. Eu pedi licença a ele, como
lamentavelmente ele não foi reeleito, que eu pudesse apresentar o projeto nesta legislatura. Já está aprovado
na CCJ. Pediria a V. Exª que nós pudéssemos colocar na pauta de hoje, para votarmos, para que ele siga para
a Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro, essa matéria,
vou submetê-la aos Líderes partidários.
O Senador Flexa está pedindo para incluirmos na pauta uma matéria que autoriza a criação, fusão e incorporação de Municípios. Essa matéria já tramitou na Casa duas vezes, foi aprovada; depois, foi vetada, o veto
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foi apreciado duas vezes. É uma matéria, sem dúvida nenhuma, interessante, mas gostaria de contar com a
aquiescência dos Líderes para que pudéssemos incluí-la na pauta.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Peço a aquiescência dos Líderes, até porque esse
projeto foi aprovado por unanimidade, quando tramitou aqui no Senado Federal, na legislatura passada.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – E até, Senador Flexa, o acordo depois do
veto, voltou-se a discutir a matéria, agora sob a alegação de que, agora sim, havia acordo com todo mundo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Esse, no segundo projeto, Senador Walter, que
também foi aprovado e foi vetado. E o que apresentei agora, pedi autorização ao Senador Mozarildo, como eu
disse, para que eu pudesse reapresentar o projeto dele.
Não há nenhuma diferença com o anterior que foi aprovado, por unanimidade, no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
PARECER Nº 257, DE 2015
Discussão, em turno único, do Parecer nº 257, de 2015 da CAE, Relator: Senador Reguffe, sobre a
Mensagem nº 30, de 2015 (nº 124/2015, na origem), pela qual a Senhora Presidente da República
submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. EDUARDO FRADE RODRIGUES para exercer o cargo de Superintendente-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, do
Ministério da Justiça, com mandato de dois anos.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
As Senadoras e Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Partido
dos Trabalhadores vota “sim” na indicação dessa autoridade do Cade, para ser membro do Cade.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT) – O PPS vota “sim”, Sr. Presidente.
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 e Senador Moka.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Quero registrar que esse candidato...
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Sr. Presidente, o PMDB, por delegação do Líder,
orienta o voto “sim”, e eu quero dar um testemunho aqui, Sr. Presidente. Presentes nesta Casa há muito tempo, as indicações são de jovens aprovados em concurso público com um currículo altamente especializado
naquilo que se propõem a fazer.
Eu tive a oportunidade de conversar... Estou dando este testemunho no sentido de estimular que chegue
a esta Casa esse tipo de indicação de pessoas capazes, com formação específica na área, e o melhor: jovens de
carreira, ou seja, aprovados em concurso público. Portanto, o PMDB orienta o voto “sim”.
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,
hoje nós fizemos uma sabatina na CAE, e eu gostaria até de registrar que nós tivemos casa cheia na CAE hoje,
Senadora Sandra. Tivemos uma longa sabatina. Foram sabatinados hoje os cinco candidatos, Senador Lobão, ao
Conselho do Cade, e o Sr. Eduardo Rodrigues, especificamente indicado para a Superintendência-Geral do Cade.
Eu gostaria de registrar, Sr. Presidente, que é um time de excelente qualidade, pessoas doutoradas que,
principalmente, se dedicaram, na sua formação, à questão concorrencial; jovens que, sem dúvida nenhuma,
vão prestar um grande serviço ao nosso País.
E eu não tenho dúvidas, Sr. Presidente, eu que, quando fui Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos pela primeira vez, em que conduzi as primeiras sabatinas que levaram, inclusive, o Dr. Vinícius à Presidência
do Cade, fico muito feliz de ter participado novamente de outra sabatina, agora para os cinco conselheiros.
Portanto, eu recomendo o voto “sim” porque são pessoas extremamente qualificadas e à altura de responder por uma instituição tão importante quanto o Cade.
Eu gostaria também de destacar, Sr. Presidente, que, acompanhando as decisões de V. Exª com relação
à meritocracia nas empresas estatais, nas agências reguladoras, os nomes encaminhados vêm ao encontro,
principalmente, da qualidade, do preparo e, acima de tudo, da competência que esses sabatinados hoje pela
Comissão de Assuntos Econômicos efetivamente têm para realizar um grande trabalho à frente do Cade.
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Portanto, eu faço minhas as palavras do Senador Moka, que encaminhou pelo PMDB, e do nosso Senador
Pimentel também, que encaminhou pelo PT. Não tenho dúvida nenhuma, nós estamos votando em pessoas
muito bem preparadas para as funções que o Cade exige.
Muito obrigado, 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, 51; NÃO, 2.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome de Eduardo Frade Rodrigues para exercer o cargo de Superintendente-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica –Cade do Ministério da Justiça.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD – DF) – Sr. Presidente, eu queria registrar o meu voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação de V.
Exª, Senador Hélio José.
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD – DF) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
PARECER Nº 258, DE 2015
Discussão, em turno único, do Parecer nº 258, de 2015, da CAE, Relator ad hoc: Senador Douglas
Cintra, sobre a Mensagem nº 31, de 2015 (nº 125/2015, na origem), pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. JOÃO PAULO RESENDE
para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, do
Ministério da Justiça, com mandato de quatro anos.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Sr. Presidente, é só para solicitar que os
Senadores e Senadoras compareçam aqui, ao plenário, porque são votações nominais e votações muito importantes, porque estamos tratando dos novos conselheiros do Cade.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Votaram SIM 49, NÃO 05, 1 abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Sr. João Paulo de Resende para exercer o cargo de Conselheiro do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), do Ministério da Justiça.
Será feita a devida comunicação à Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
PARECER Nº 244, DE 2015
Discussão, em turno único, do Parecer nº 244, de 2015, da CI, Relator: Senador Wellington Fagundes, sobre a Mensagem nº 26, de 2015 (nº 132/2015, na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. SÉRGIO DE ASSIS LOBO para
exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, nós declaramos encerrada a discussão.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
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.) – Peço a
palavra, Sr. Presidente, apenas para, mais uma vez, enquanto se processa a votação – e, aqui, ao lado do meu
conterrâneo Senador Raimundo Lira –, registrar a preocupação que todos os paraibanos estão tendo com a
gravíssima situação da segurança pública no nosso Estado.
Eu, raramente, trago assuntos tidos como paroquiais para o plenário no Senado, para não parecer que
vou trazer para o Senado da República a disputa e o embate político paraibano. Não se trata disso. Tenho, pelo
contrário, tido muito zelo, extrema responsabilidade na minha postura, para não confundir o papel do Senado com as questões meramente locais. Mas, diante de dois graves problemas que a Paraíba vem enfrentando
neste instante – segurança pública e abastecimento de água –, eu não posso me calar, até porque, da última
vez que ocupei aquela tribuna para tratar da gravidade do descaso, do caos, do abandono em que vive a área
de segurança pública no nosso Estado, a nossa querida Paraíba, o Governo atribuiu a um ato de terrorismo da
minha parte e de uma sucessão de boatos que eu promovia, como se eu tivesse a capacidade de criar fatos na
área de segurança.
Pois bem, a situação agrava-se a cada dia: homicídios, assaltos, arrombamentos de banco e, mais recentemente, inclusive com ampla repercussão nacional, a invasão de uma escola. O Jornal Nacional, o Jornal Hoje
e vários outros veículos de imprensa noticiaram a invasão de uma escola estadual onde mais de 200 celulares
foram roubados, em um arrastão promovido por essa situação de descontrole. Professores já foram assassinados dentro de sala de aula. A situação, realmente, é muito grave. A população da Paraíba vive em um estado
de insegurança, de pânico, de medo, de terror – aí, sim, a população está aterrorizada. Em Campina Grande, a
situação é ainda mais grave. A cidade, praticamente, vive um momento de estado de sítio. Há uma sensação
completa de desproteção.
Esse quadro fica complexo, Sr. Presidente, porque o Governo do Estado sequer tem a capacidade de
reconhecer a existência do problema. Quando você sequer reconhece a existência do problema, claro que a
solução jamais será alcançada. Ao não reconhecer a existência do problema e trazer declarações de que está
tudo em ordem, que a Paraíba vive um ambiente de paz e que tudo não passa de terrorismo da oposição e
boatos que são por mim criados, a população fica à mercê da própria sorte.
Então, vamos dirigir um apelo ao Sr. Ministro de Justiça de Estado, para que a Força Nacional possa ser
remetida à Paraíba, ou que o Ministro da Justiça chame o governador para um diálogo porque a situação da
Paraíba é de descontrole absoluto e é preciso que o Governo Federal, que o Ministério da Justiça, através da
Força Nacional, adote providências no nosso Estado.
Vamos encaminhar esse pleito, essa solicitação, essa súplica, esse clamor ao Ministro da Justiça, para que
a Força Nacional seja mobilizada e preste socorro à população desprotegida e desamparada, por completo, da
Paraíba, particularmente, neste instante, da cidade de Campina Grande.
Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, em votações anteriores, votei conforme a orientação do Bloco.

Junho de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 3

663

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registra a manifestação
de V. Exª, Senador Magno Malta.
Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu caro Líder do PSDB, Senador Cunha Lima, essa preocupação com a segurança e essa aflição com
a falta de segurança é no País como um todo. Essa situação que o Líder acaba de nos informar da tomada, da
entrada, de um assalto generalizado dentro de uma escola aconteceu aqui na capital federal. O crime organizado tomou uma escola de assalto. E, no meu Estado, neste final de semana, um Estado pequeno, nós tivemos
nove assassinatos. E isso é no País como um todo.
O que incomoda, Sr. Presidente, é que a União, o Governo Federal, não se movimenta, não se mobiliza para construir uma política nacional de segurança pública que devolva a tranquilidade para os brasileiros.
É preciso integrar os órgãos de segurança pública. A segurança é delegada aos Estados, mas é preciso que a
União se integre com as ações dos Estados, para que a gente possa dar alguns passos adiante e reduzir, pelo
menos controlar, a violência no nosso País.
Há algumas experiências de segurança pública desenvolvidas em vários Estados que precisam ser levantadas. Há aqui, nesta Casa, projetos na área de segurança tramitando para que a gente possa acenar para
a sociedade, que vive assustada, com medo e se sentindo desprotegida.
Portanto, faço um apelo à Presidente Dilma, ao Ministro José Eduardo Cardozo, que mobilize os Estados
em busca de uma solução para o estado de insegurança que vive a sociedade brasileira.
Sr. Presidente, o Brasil, a cada ano, perde em torno de 50 mil pessoas por assassinatos, por arma de fogo,
por arma branca. É mais do que vários países em situação de beligerância, de guerra civil. Portanto, é necessário que o Governo Federal chame para si a organização, a mobilização da área de segurança de todo o País.
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, 50; NÃO, 6.
Uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Sr. Sérgio de Assis Lobo para a ANTT.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só comunicar à Casa, e
aproveitar a oportunidade para parabenizar a todos, que a Presidente da República, ontem, sancionou a Lei
da Igualdade, que estendeu aos trabalhadores domésticos todos os direitos.
É uma prova cabal de que o Congresso consegue, sim, reunir maiorias autonomamente para produzir
políticas públicas. Esse protagonismo que nós estamos verificando serve para fortalecer a relação entre os Poderes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
PARECER Nº 259, DE 2015
Discussão, em turno único, do Parecer nº 259, de 2015, da CAE, Relator: Senador Valdir Raupp, sobre
a Mensagem nº 32, de 2015 (nº 126/2015, na origem), pela qual a Senhora Presidente da República
submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. PAULO BURNIER DA SILVEIRA para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, do Ministério
da Justiça, com mandato de quatro anos.
Já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. RAIMUNDO LIRA (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª, Senador Raimundo Lira.
O SR. RAIMUNDO LIRA (Bloco Maioria/PMDB – PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan, eu
vi aqui alguns companheiros Senadores, inclusive o meu conterrâneo Cássio Cunha Lima, falar a respeito do
nível de violência que está se desenvolvendo no dia a dia das cidades brasileiras, especialmente no Nordeste.
Na semana passada, eu apresentei um PL, o Projeto de Lei nº 320, de 2015, criminalizando o uso do porte de artefato perfurante, contundente e cortante, após ficar estarrecido com os acontecimentos do Rio de
Janeiro. Em apenas uma semana, nove episódios gravíssimos com facas ocorreram no Rio de Janeiro, inclusive
com aquele médico que estava andando de bicicleta, tranquilamente, na Lagoa Rodrigo de Freitas e foi assassinado, sem a menor necessidade, de forma brutal, e também o que sofreu uma turista chilena, repercutindo
muito no exterior.
Então, nós estamos transformando, através desse PL, que o porte de arma branca passa a ter o mesmo
nível de criminalização da arma de fogo, logicamente excluindo os artefatos de trabalho: a faca do açougueiro,
a tesoura da cabeleireira, a faca do artesão. Esses aí são ferramentas de trabalho. Mas não justifica um indivíduo, lá no centro do Rio de Janeiro ou em qualquer cidade brasileira, com a faca na cinta. Se ele conduz esse
objeto cortante, ele tem a mesma letalidade de uma arma de fogo e, portanto, precisa ser criminalizado como
se estivesse portando uma arma com o objetivo de assaltar ou assassinar qualquer pessoa.
Portanto, eu peço a V. Exª e aos Senadores presentes apoio para esse PL nº 320, para completarmos essa
lacuna que os assaltantes, os bandidos estão utilizando, neste momento, para aumentar o nível de criminalidade e de insegurança nas cidades brasileiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu quero cumprimentar V. Exª. Sem
dúvida nenhuma, nós precisamos regulamentar e definir todos os tipos de armas brancas. O que está acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, precisa de uma resposta rápida, urgente do Legislativo.
Senador Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO. Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Questão de ordem, Sr. Presidente.
Com base no § 4º do art. 4º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional; no inciso II do art. 7º da
Lei Complementar nº 95, de 1998; no inciso I do art. 63 da Constituição Federal e no inciso XI do art. 48 do Regimento Interno do Senado Federal, indago V. Exª sobre a possibilidade de rejeição das emendas/modificações
realizadas pela Comissão Mista e pela Câmara dos Deputados à Medida Provisória que não guardem afinidade com o tema originário da medida ou que provoquem aumento da despesa pública inicialmente prevista.
Como se sabe, do ângulo constitucional, a prerrogativa parlamentar de apresentar emendas às proposições legislativas em deliberação esbarra em duas claras limitações:
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A primeira, emergente do art. 63, inciso I, da Constituição Federal de 1988, impede o acolhimento de
emendas parlamentares que possam acarretar acréscimo da despesa pública originariamente prevista. A título
ilustrativo, Sr. Presidente, leio aqui um trecho da ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.729, julgada
em junho de 2006, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a invalidade de emendas
parlamentares que provocaram aumento da despesa pública prevista originariamente. Confira-se:
Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. § 2º do art. 1º da Lei nº 6.782, do Estado do Rio Grande do Norte, a ele acrescido pela Lei nº 6.991. Emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa do
Chefe do Poder Executivo.
Inviabilidade de emendas que impliquem aumento de despesas a projetos de lei de iniciativa do Chefe
do Poder Executivo.
A segunda vedação imposta à prerrogativa parlamentar de alteração das proposições que chegam ao
Legislativo impede a aceitação de emendas que não guardem afinidade com o tema originário da proposição.
A própria Lei Complementar n° 95, em seu artigo 7°, inciso II, estabelece que a Lei não conterá matéria estranha
ao seu objeto. Bem assim, estabelece a Resolução n° 1, de 2002, expressamente, que é vedada a apresentação
de emenda à Medida Provisória com matéria estranha a nela veiculada.
A jurisprudência do STF, de igual modo, firmou-se no sentido do acima exposto. É o que se extrai da
ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.114, julgada em agosto de 2005:
As normas constitucionais de processo legislativo não impossibilitam, em regra, a modificação, por
meio de emendas parlamentares, dos projetos de lei enviados pelo Chefe do Poder Executivo no
exercício de sua iniciativa privativa. Essa atribuição do Poder Legislativo brasileiro esbarra, porém,
em duas limitações: a) a impossibilidade de o Parlamento veicular matérias diferentes das versadas
no projeto de lei, de modo a desfigurá-lo; e b) a impossibilidade de as emendas parlamentares aos
projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art.
166, implicarem aumento de despesa pública.
Vê-se, portanto, que o STF tem um posicionamento firme quanto ao tema aqui colocado.
Sem adentrar ao mérito de todas as alterações realizadas pela Comissão Mista e pela Câmara dos Deputados, é patente que esta Casa tem se visto na obrigação de apreciar projetos de lei de conversão que contêm
matérias sem qualquer relação com a medida provisória editada ou mesmo emendas parlamentares que implicam aumento de despesa.
De se ver, Senhor Presidente, que não foi à toa que o próprio Regimento Interno do Senado Federal, em
seu art. 48, inciso XI, atribuiu a V. Exa a prerrogativa de “impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias
à Constituição, às leis, ou a este Regimento”. Prerrogativa esta de que se valeu V. Exa, no início deste mandato,
para devolver à Presidente da República medida provisória que tratava de mais de um tema, em importante
decisão para esta Casa.
A título de exemplo, Sr. Presidente, cito, então, o caso da Medida Provisória nº 668, de 2015, que chegou
ao Congresso Nacional com quatro artigos e foi remetida à sanção na forma de um PLV contendo 27 artigos,
entre os quais dispositivos que implicavam claro aumento de despesa, como o §4º do art. 6º, em contrariedade ao que estabelece o inciso I do art. 63 da Constituição Federal, e outros que tratavam de matérias absolutamente alheias ao texto da MP original, em flagrante violação ao §4º do art. 4º da Resolução nº 1, de 2002, do
Congresso Nacional e ao inciso II do art. 7º da Lei Complementar nº 95, de 1998.
Sr. Presidente, o PLV aprovado nesta Casa, naquela ocasião, transgredia, a uma, dispositivos constitucionais, legais e regimentais. Trata-se de uma situação que não pode se repetir.
Por esta razão, faz-se necessário que V. Exa se valha de sua prerrogativa para impugnar os trechos de
projeto de lei de conversão que tratem de matérias estranhas à veiculação na medida provisória original ou
que impliquem aumento de despesa, para que a apreciação da matéria se faça de acordo com o disposto na
Constituição Federal, nas leis e nos Regimentos Comum e do Senado Federal.
É a questão de ordem que faço a V. Exa, Sr. Presidente.
E, para finalizar, dizer que normalmente esta Casa recebe, apenas com o prazo de três sessões, com matérias que são relevantes, e nelas embutidos outros temas, e não é dado a nós a condição de excluí-los e muito mais matérias que são totalmente divergentes e diferentes daquilo que veio como texto fundamental da
medida provisória.
Por isso, eu solicito a V. Exa que acolha a nossa questão de ordem.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu recebo a questão de ordem levantada pelo Senador Ronaldo Caiado e, oportunamente, nós traremos a resposta.
Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a questão
de ordem apresentada pelo Senador Ronaldo Caiado vai ao encontro, ela se soma com as posições da última
quinta-feira, em que Senadoras e Senadores, independentemente de partido político, se indignaram com o
conjunto de adendos e de acréscimos que teve a Medida Provisória nº 668.
Mesmo não respondendo à questão de ordem, V. Exª sugeriu que nós poderíamos caminhar para uma
construção no sentido de que, como somos Casa revisora, as matérias acrescidas que não tivessem identidade
com a medida provisória fossem separadas e, em consequência, transformadas em projeto de lei de iniciativa
do Senado Federal. E a parte comum seria acolhida e encaminhada à sanção presidencial.
Eu acredito que esse encaminhamento atende às preocupações aqui apresentadas pelo Senador Ronaldo Caiado na sua questão de ordem e, ao mesmo tempo, permitiria que a matéria aprovada na Câmara Federal
não fosse à sanção, mas fosse transformada num projeto de lei para tramitação ordinária pela Casa.
Deixo a sugestão para somar com as preocupações do Senador Ronaldo Caiado, tendo clareza de que
nós precisamos disciplinar esta matéria, colocar freios, porque está havendo um abuso nos chamados jabutis,
se é que assim podem ser chamados. Ao mesmo tempo, para não prejudicar as matérias tramitadas na Câmara
Federal, não iria à sanção, mas seria apartado como já fizemos aqui em outras matérias, a exemplo de emenda
constitucional. O que fosse comum iria à sanção; o que fosse divergente seria transformado num projeto de
lei com a sua tramitação normal.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em relação à posição colocada aqui pelo Senador Pimentel, nós precisamos recorrer àquilo que a normatização da
medida provisória determina.
No momento em que nós retirarmos parte da medida provisória ou desconsiderarmos parte dela, a pergunta que faço à Mesa é se a medida provisória não voltará à Câmara dos Deputados, se nós teríamos a mesma
prerrogativa em medida provisória que temos sobre as PECs, em que aquilo que for idêntico à parte votada
na Câmara e no Senado poderia ser promulgado, e o restante realmente cairia. Nós precisamos saber, porque
o que a legislação nos impõe na medida provisória é que uma alteração no texto que veio da Câmara dos Deputados não pode ser apenas apartada, sendo o restante encaminhado à promulgação.
Ao ser retirado, o texto teria de voltar novamente à Câmara dos Deputados para ser convalidado, já que
houve uma mudança do mérito daquela medida provisória.
Então, essa é uma matéria que acho que nós deveremos discutir, porque é também do nosso interesse
acabar com essa utilização de uma medida provisória para incluir matérias. Ali se colocou o quê? Relevância
de uma matéria que está tramitando normalmente, que não é relevante, e urgência, porque pegou garupa em
uma medida provisória.
Isso é inaceitável. E nós sabemos o quanto isso tem desgastado a Casa, principalmente na Comissão
Mista, por essas dúvidas que surgem em relação a esses jabutis que são incluídos nas medidas provisórias.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço.
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, 49 e NÃO, 4.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome de Paulo Burnier da Silveira para o Cade.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
PARECER Nº 260, DE 2015
Discussão, em turno único, do Parecer nº 260, de 2015, da CAE, Relator: Senador Fernando Bezerra
Coelho, sobre a Mensagem nº 33, de 2015 (nº 127/2015, na origem), pela qual a Senhora Presidente
da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. ALEXANDRE CORDEIRO
MACEDO para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica –
CADE do Ministério da Justiça, com mandato de quatro anos.
Discussão do parecer (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o Parecer, declaramos encerrada a discussão.
As Senadoras e Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Valares, com a palavra V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu sei que V. Exª e o Senado estão atentos à movimentação da Câmara dos
Deputados a respeito da reforma política, que, segundo a opinião generalizada, não só dos especialistas, mas
de quantos desejam uma mudança substancial nos modelos do sistema político-eleitoral do Brasil, foi uma
verdadeira decepção o que aconteceu até agora na Câmara dos Deputados, inclusive com relação aos pontos
principais da reforma, como o financiamento de campanha, se seria privado ou se seria público, o voto proporcional, o sistema de eleições, se seria distritão, se seria de lista fechada ou distrital misto.
Enfim, não aconteceu nenhuma novidade na Câmara dos Deputados.
Quero crer que o Senado Federal, sem nenhuma intenção de provocar uma cizânia ou uma manifestação
de superioridade do Senado sobre a Câmara, terá que adotar alternativas, inclusive sobre alguns temas em que
o Senado já se pronunciou, como, por exemplo, a rejeição às alianças proporcionais.
Eu acho que se o Congresso Nacional se detivesse apenas nesse ponto já faria uma grande reforma política, de vez que haveria uma redução drástica dos partidos políticos.
Ora, da forma como feita a cláusula de barreira até agora, na Câmara dos Deputados, é a verdadeira piada de mau gosto, Sr. Presidente, porque basta que um partido político tenha um Deputado ou um Senador e
já vai ter direito de participar do Fundo Partidário, que é dinheiro público, e também dos programas de publicidade e de campanha do rádio e da televisão.
Isto é, Sr. Presidente, não houve nada, porque, pela configuração atual dos partidos políticos, com essa
cláusula de barreira fajuta e enganadora que foi feita até agora na Câmara dos Deputados, nós teríamos pelo
menos um visual de 28 partidos políticos no Congresso Nacional. Isso inviabiliza o Fundo Partidário. Isso inviabiliza as eleições. Nós vamos participar de novas eleições, no ano de 2016, com um modelo igual ou piorado.
Eu acho que o Senado Federal, volto a dizer, tem uma responsabilidade muito grande de dar uma resposta à nação. Eu não digo à Câmara dos Deputados, porque cada um ali votou olhando para o seu próprio
umbigo, não foi olhando para a nação, não foi olhando para a consolidação de um regime democrático verdadeiro, autêntico, pelo qual a população pudesse acreditar na política.
Dessa forma, Sr. Presidente, eu acredito em V. Exª, acredito nesta Casa e todos os meios suasórios... Porque de nada adianta, a gente aqui rejeita o que a Câmara aprovou por lá e fica o pingue-pongue: vai para a
Câmara, depois a Câmara rejeita o do Senado, volta para o Senado.
Então, eu confio na articulação política de V. Exª e das Lideranças desta Casa, no intuito de encontrarmos
um modus vivendi, um consenso sobre essa reforma política. Do contrário, o Congresso vai sair desmoralizado.
Olhe, eu não duvido, Sr. Presidente, que, qualquer hora dessas, depois da reforma política, se ela realmente
não acontecer, as manifestações ocupem as cadeiras da Câmara ou do Senado e comecem a falar da tribuna:
“Agora, quem vai fazer a reforma política somos nós.”
Eu não duvido que essa desmoralização possa ser feita no âmbito do Congresso Nacional, mas eu confio em V. Exª, confio na hombridade desses Senadores que fazem parte desta Casa, que já se pronunciaram in-
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clusive sobre a cláusula de barreira, sobre o voto proporcional. E a Câmara está fazendo coisa completamente
inusitada, desacreditando o poder político deste País.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Depois pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, no mesmo sentido do que foi dito aqui pelo Senador Valadares, que é objeto inclusive
de uma declaração de V. Exª, com a qual quero expressar aqui a minha concordância.
Veja, Sr. Presidente, o que houve de reforma política feita pela Câmara dos Deputados é o aprofundamento, é a máxima de que o que está ruim pode piorar, é o aprofundamento da crise do sistema político brasileiro.
Sr. Presidente, nós chegamos a votar aqui, no plenário, no ano passado, o fim das coligações proporcionais, uma medida efetiva que fortaleceria os partidos políticos. A Câmara derrubou. E vota – eu quero concordar
aqui com o Senador Valadares – uma cláusula de barreira ridícula, pela qual basta a eleição de um Parlamentar
e todos os direitos estão consagrados para todos os nanopartidos do País.
Sr. Presidente, nós tivemos, na última eleição presidencial, candidatos que se utilizavam dos seus partidos, muitas vezes, para vender a legenda e candidatos que trouxeram para o debate – veja, Sr. Presidente –, na
eleição presidencial, até órgão sexual. É uma desmoralização da política brasileira.
Por isso, veja, eu sou de um partido pequeno, mas tenho consciência de que os partidos têm que ter
uma vocação para a política, para disputarem a política e serem grandes. A despeito do argumento de partidos
ideológicos ou de outro fim, não pode continuar esse mecanismo, essa farra de partidos que se comercializam
em época de eleição.
Por isso, Sr. Presidente, é fundamental uma medida aqui do Senado. Tem projetos tramitando na CCJ, tem
projetos a serem apresentados. É fundamental ter uma medida. Na Câmara, não houve uma medida concreta
para melhorar o sistema político brasileiro. Em termos de financiamento de campanha lá na Câmara, ocorreu
um golpe proferido pelo Sr. Presidente da Câmara, o Deputado Henrique Alves, com uma votação que já tinha
ocorrido para manter um sistema de financiamento de campanha que está fadado ao fracasso e é pai e mãe
de toda a corrupção neste País.
Portanto, Sr. Presidente, é necessário... Como o nosso Legislativo, como nosso Parlamento no Brasil é bicameral, é necessário, é urgente uma manifestação do Senado em relação a esses despautérios que vieram da
Câmara dos Deputados: uma cláusula de barreira que não restringe nada, continua a mesma farra dos partidos
políticos no País – eu reitero, sou de um partido político pequeno e compreendo a necessidade de se terem
instrumentos dessa natureza; um sistema de financiamento privado que mantém o sistema de corrupção nas
eleições do País; e, por fim, Sr. Presidente, propostas votadas no Senado, uma que acaba um dos Senadores
não é votada na Câmara e a que põe fim às coligações proporcionais é rejeitada.
Na verdade, é inaceitável a forma como a Câmara dos Deputados está tratando um tema tão necessário
à política do Brasil que é a reforma das instituições políticas. Por isso considero fundamental e saúdo a declaração de V. Exª no dia de hoje. Considero necessário que esta Casa reaja a isso, porque tenho certeza de que
esta Casa há de estar sintonizada com a opinião pública.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Hélio José e Senadora Gleisi,
na sequência.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Presidente Renan.
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente. Oi, Gleisi, você quer
falar? As mulheres têm preferência. Eu falo depois de você.
Senador Renan, eu queria registrar aqui o meu contentamento com os indicados do Cade. São servidores de carreira jovens, pessoas promissoras. Registrar que o Alexandre Macedo, que acabamos de votar, é um
jovem de carreira, que trabalhou no Ministério das Cidades, é da CGU, um AFC com altíssimo gabarito. Também
a Cristiane, que vamos votar daqui a pouquinho, o Frade, que já votamos, e o nosso amigo Paulo Burnier são
pessoas altamente qualificadas que sabatinamos lá na CAE e que, com certeza, vão fazer a diferença no Cade.
Então, eu não posso deixar de registrar aqui este momento em que estamos aprovando nomes com alto
preparo para assumir uma instituição tão importante como o Cade.
Também o nosso querido Sérgio Lobo, da ANTT, uma pessoa preparada, cujo nome nós aprovamos há
pouco tempo, é uma pessoa que tem total condição para fazer um bom trabalho na ANTT.
Com relação à reforma política, Sr. Presidente, confio plenamente no seu bom senso, no bom senso deste
Plenário do Senado, para que, de fato, a gente faça a discussão necessária, para que haja uma reforma política
que atenda aos anseios do brasileiro, da classe política e da sociedade em geral.
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É lamentável o que foi defendido na Câmara de financiamento privado para os partidos políticos. Eu
acho que a gente tem que voltar à discussão que nós estávamos fazendo aqui no nosso plenário com relação
ao financiamento público de campanha; ou financiamento privado exclusivo, com a pessoa tendo que optar
pelo financiamento privado, por pessoas físicas, tendo que comprovar, via internet, de acordo com um teto a
ser definido pelo TRE; ou aqueles outros que defini, financiamento público exclusivo, tendo um teto também
definido pelo TRE.
Então, eu acho que a cláusula de barreira, como o nosso Senador aqui colocou, do jeito como ficou na
Câmara, não dá; precisamos melhorar.
Então, há muito o que discutir aqui, e acredito plenamente no bom senso do nosso Plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Gleisi, com a palavra V. Exª.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN. Sem revisão da oradora.) – Presidente, apenas
para registrar que, nas votações anteriores, eu segui a orientação do meu partido.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registra a manifestação
de V. Exª.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Sr. Presidente, se quiser apurar primeiro, depois eu falo na próxima votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Então, faremos isso.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 44; NÃO, 6.
Está, portanto, aprovado o nome de Alexandre Macedo para o Cade.
Será feita a comunicação à Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos apreciar o último nome.
Item extrapauta:
PARECER Nº 261, DE 2015
Discussão, em turno único, do Parecer nº 261, de 2015, da CAE, Relator: Senador Alvaro Dias, sobre
a Mensagem nº 34, de 2015 (nº 128/2015, na origem), pela qual a Senhora Presidente da República
submete à apreciação do Senado Federal a indicação da Srª CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT para exercer o cargo de Conselheira do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE,
do Ministério da Justiça, com mandato de quatro anos
Discussão do parecer. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Gleisi, com a palavra V. Exª.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Gostaria de me referir a um tema já mencionado por dois Senadores me antecederam aqui: a segurança pública. O Senador Raimundo Lira, inclusive, falou de um projeto importante que apresentou ao Senado
tratando desse tema.
Eu queria dizer à Casa que hoje tive a oportunidade de participar, junto com a Presidenta Dilma, do lançamento de mais uma Casa da Mulher Brasileira, que é um programa muito importante no enfrentamento da
violência contra a mulher. Se é verdade que temos uma sociedade com muita violência, no sentido amplo, temos uma sociedade com muita violência contra a mulher.
É óbvio que a Lei Maria da Penha foi importante, avançamos muito. O feminicídio aprovado por esta Casa
e apoiado por V. Exª, apoiado por todos os nossos colegas Senadores, também foi importante. Mas é preciso
ações práticas para que nós demos condições de proteção à mulher que é vítima de violência. E, mais do que isso,
para que essas condições de proteção inibam inclusive outras atitudes de violência e trabalhem na prevenção.
A Casa da Mulher Brasileira é um projeto que prevê a construção de 27 casas em todo o Brasil, e uma
das questões positivas da Casa é que ela reúne, num único espaço, todos os serviços públicos referentes ao
enfrentamento da violência contra mulher.
Na Casa da Mulher Brasileira, aqui no Distrito Federal, como já existe em Mato Grosso do Sul, haverá Delegacias de Proteção à Mulher, Defensoria Pública, Ministério Público; haverá também área de saúde, educação, encaminhamento a emprego e geração de renda, e casa abrigo de passagem. Isso tudo ajuda a mulher a
procurar auxílio, a ter alguém que olhe por ela na questão da violência.
Sabemos que a violência contra a mulher é, na realidade, a origem da violência na sociedade É impossível
termos uma sociedade pacífica se as nossas crianças crescerem, desenvolverem-se em uma casa onde o pai,
o companheiro desrespeita a mãe, seja com violência física, seja com violência verbal ou violência emocional.
Queria ressaltar esse programa – logo o Paraná terá também a Casa da Mulher Brasileira, e acredito que
também o Estado de Alagoas já esteja se preparando para esse projeto –, pois não tenho dúvidas de que será
um marco importante; e não vai ficar apenas no enfrentamento da violência contra a mulher, mas será um enfrentamento da violência em toda a sociedade.
Queria fazer esse registro, parabenizar o Governo Federal, parabenizar a Presidenta Dilma por esse compromisso que ela tem com a mulher brasileira. E desejo que logo possamos inaugurar a Casa no meu Estado
do Paraná – será em Curitiba a primeira Casa da Mulher Brasileira –, como também em todos os 27 Estados da
Federação.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu tive a
oportunidade de participar do lançamento do Plano Safra hoje, no Palácio do Planalto, e queria render as minhas homenagens à Senadora Kátia Abreu, nossa Ministra da Agricultura.
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O Plano Safra é um esforço, claro, de toda a equipe de Governo, sobretudo da equipe econômica, mas
tenho certeza do esforço pessoal da Senadora e Ministra Kátia Abreu, que, junto com a Presidente Dilma, não
deixou nada a desejar. Eu acho que, levando-se em consideração as circunstâncias econômicas que vive o País,
dificilmente se conseguiria um Plano Safra mais equilibrado e melhor para os produtores. Basta dizer que os
juros estão entre 7,5% e 8,5%, e que nós conseguimos 20% a mais de recursos para o Plano Safra deste ano.
Acho que esses números falam por si só do esforço feito. Tenho certeza absoluta de que, mais uma vez,
neste ano, este País dará um salto não só na qualidade, mas também na quantidade da produção de grãos.
E, para finalizar, lembro que esse Plano Safra faz justiça a um segmento que é responsável para que o
nosso PIB ainda não seja menor. São exatamente a agricultura e a pecuária, o chamado agronegócio, os grandes responsáveis ainda pela geração de emprego, de renda e do superávit fiscal deste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e, mais uma vez, parabenizo a nossa Ministra da Agricultura Kátia Abreu.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro, e José Medeiros, na sequência.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cumprindo, eu diria, um rito que desde 2011 todos nós perseguimos aqui no Congresso Nacional, e até cumprindo
a tarefa a partir da comissão designada por V. Exª, nós reunimos hoje a Comissão do Pacto Federativo e apresentamos uma proposta de trabalho elaborada por mim, pela Senadora Simone Tebet e pelo nosso Relator, o
Senador Fernando Bezerra.
É uma comissão em que nós temos uma experiência acumulada importantíssima: ex-governadores, exprefeitos, Senadores, pessoas que têm, ao longo de suas vidas, debatido exaustivamente a questão do Pacto
Federativo.
A proposta apresentada hoje como o indicativo da nossa comissão é a constituição de um grupo de trabalho, ou melhor, de três grupos de trabalho, Senador Valadares. Esses grupos vão tocar, com a participação de
cinco Senadores em cada grupo, os temas que têm a ver com as finanças municipais, com as finanças estaduais
e com a parte de administração e organização das políticas públicas de Estados e de Municípios.
Esses grupos serão coordenados pela Senadora Ana Amélia, pela Senadora Lúcia Vânia e pelo Senador
Anastasia. Escolhemos os coordenadores levando em conta não apenas possuírem o acumulado histórico sobre o tema, mas também entendendo, principalmente, a necessidade de se cobrirem todas as regiões do País
com a participação na elaboração dessas matérias.
Um trabalho muito importante e preliminar, Senador Renan Calheiros, foi feito pela nossa Consultoria,
a pedido do nosso Relator, Senador Fernando Bezerra, consubstanciando, para esta comissão, matérias que
estão na Casa com matérias que se relacionam com as finanças municipais, com as finanças estaduais e com a
parte de administração pública de modo geral.
Esses temas, Senador Renan, nós dividimos em três partes: matérias que estão prontas para plenário;
matérias que ainda carecem de apreciação em comissões e que precisam, talvez, de um processo de aprofundamento, depois de muitas discussões por esses grupos de trabalho e pelo Plenário da comissão, e até – quem
sabe? – de uma consolidação; e um terceiro bloco de matérias que necessariamente terão que ser produzidas
a partir da análise desse processo: ou emendas constitucionais, ou projetos de resolução, ou até projetos de
lei do Senado Federal.
A ideia, Senador Renan, é que esse trabalho possa ser desenvolvido pelos grupos. No dia 17, faremos outra reunião da comissão temática, e os grupos terão oportunidade de apresentar a primeira linha para inclusive
termos, no dia 30, por parte do Relator Geral, a possibilidade de um primeiro desenho, de um primeiro esboço, para darmos sequência. E, no dia 8 de setembro, o objetivo dessa comissão que V. Exª abrilhanta, Senadora
Marta, é apresentar à Casa propostas para, de uma vez por todas, colocarmos o dedo na ferida na questão do
Pacto Federativo, com coisas concretas, contundentes, incisivas e, ao mesmo tempo, com soluções.
Eu diria, Senador Renan, que essas matérias agora consolidadas, verdadeiramente, podem ser chamadas
de um ajuste para colocar o País no ponto de vista do seu ajuste fiscal, mas sobretudo elas proverão o País de
condições de retomada do crescimento neste momento de crise.
Essa é a contribuição que o Senado dará neste momento de necessidades, para que o País faça, de uma
vez por todas, o seu dever de casa, apontando um caminho para os Municípios, para os Estados e para a União.
Não é possível, Senador Renan, encontrar saídas para a União matando os Municípios e sufocando os
Estados. Impossível neste quadrante da história. E essa deve ser uma matéria que debateremos em consonância com esse desejo. A pauta que nós tomamos como referência foi a pauta que os Municípios apresentaram
na Marcha, assim como a pauta que foi apresentada pelos Governadores aqui na reunião com os Senadores e
com os Deputados.
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A ideia nossa, Senador Renan, não é fazer algo correndo, mas, Senador Valadares, ninguém aguenta mais
esperar 40 anos para discutir um Pacto Federativo. Acho que o acumulado histórico do Senado nos permitirá
produzir algo com consistência, algo com conteúdo, para dar a contribuição do Senado Federal à União, a Estados e a Municípios.
Portanto, é nessa esteira, Senador Renan, que a gente inclusive vai cumprindo uma tarefa que foi designada por V. Exª na condução dessa comissão, em boa hora, até porque, Senador Renan, nós começamos a
fazer isso em 2011.
Acho que – eu diria até – a atitude de V. Exª é a atitude de quem teve a capacidade de concatenar todas
essas ideias e propor para que uma comissão enxuta pudesse trabalhar. Portanto, nós não estamos desprezando aqui as autoridades e quem pode contribuir, até porque quem podia contribuir já contribuiu, agora é
juntar aquelas contribuições, e a nossa tarefa é produzir, a partir dessas contribuições, algo concreto. Chega de
promessas! Chega de conversa de probabilidades e de possibilidades! É a gente ir para o terreno da efetiva consagração em matéria legislativa de qual contribuição a gente pode dar para este País ter um Pacto Federativo
e Estados e Municípios encontrarem um caminho para essa difícil – eu diria – jornada que se encontra no País.
Era isso, Sr. Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra pela ordem;
antes, porém, eu vou só anunciar, Senador Randolfe.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 48; NÃO, 02.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome da Srª Cristiane Alkmin para o Cade.
Será feita a devida comunicação à Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos colocar o último item da
pauta...
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 550, DE 2015
Requerimento nº 550, de 2015, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, do Senador José Serra e outros
Senadores, solicitando voto de solidariedade ao povo armênio pelo transcurso do centenário da
campanha de extermínio de sua população.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o requerimento...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – O PMDB encaminha favorável, Sr. Presidente.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com o encaminhamento do PMDB de voto “sim”.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Sr. Presidente, encaminhando também pelo
PSDB, com a permissão de V. Exª,...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PSDB encaminha favoravelmente.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – ... para que nós possamos registrar a iniciativa do Senador Aloysio e do Senador José Serra, com um tema que o Senado em hora própria se manifesta
de forma adequada.
O PSDB vota “sim” ao requerimento, saudando a iniciativa dos Senadores que compõem a Bancada de
São Paulo pelo PSDB, além da Senadora Marta, que também representa São Paulo naturalmente.
Portanto, o PSDB, neste instante, recomenda o voto ‘”sim” ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PSDB recomenda o voto “sim”.
Senadora Gleisi
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – O PT recomenda o voto “sim” também, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PT recomenda o voto “sim”.
Senador Randolfe Rodrigues
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Presidente, o Bloco PSOL/
PSB/PCdoB/PPS também encaminha o voto “sim”, saudando e cumprimentando os Senadores José Serra e
Aloysio pela iniciativa do requerimento.
É fundamental destacar que este é um dos genocídios que pouco é lembrado na história mundial, um
genocídio ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial contra um povo inteiro, que vitimou milhões de armênios,
direcionado a uma civilização, e teve repercussões antes mesmo do genocídio da Segunda Guerra Mundial,
promovido pelos nazistas contra o povo judeu. Essa lembrança é necessária visto que hoje, na Turquia, onde
ainda residem armênios, sequer é possível citar a existência desse genocídio.
Merece o nosso aplauso a iniciativa do Congresso brasileiro de aprovar este requerimento, congratulando-se com o povo armênio, os descendentes de armênios que há aqui no Brasil. Portanto, o Bloco Socialismo
e Democracia encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Apoio Governo/PP – AL) – O PP também encaminha o voto “sim”, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PP também encaminha o voto “sim”
ao requerimento.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Sr. Presidente, a Comissão
de Constituição e Justiça, há duas semanas, aprovou o projeto de lei, o PLC 28, de 2015.
Trata-se, Sr. Presidente, de um projeto de lei que faz a reorganização do Plano de Cargos, Carreira e Salário
da Justiça Federal. É uma necessidade para com os servidores da Justiça Federal e também um compromisso
assumido com esses servidores de que esse projeto deveria ser votado pelo Plenário.
Portanto, Sr. Presidente – Srª Presidente, agora, Senadora Marta Suplicy –, queria requerer à Mesa que, o
quanto antes, este projeto, que já teve a urgência aprovada na CCJ, fosse submetido à votação no plenário da
Casa, de preferência na semana que vem, quando nós teremos o quórum necessário para a votação desta matéria.
É o encaminhamento que faço a V. Exª e à Mesa, por meio desta questão de ordem, para que esta matéria
seja votada o quanto antes, pela necessidade e pela urgência que tem, para reparar uma injustiça cometida com
os servidores da Justiça Federal do País, que estão há dez anos sem o seu respectivo plano de cargos e salários.
Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Marta Suplicy.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR – MT) – Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido – SP) – Senador Randolfe, a Presidência já pautou esse projeto para a próxima quarta-feira.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR – MT) – Srª Presidente, eu só queria...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Agradeço, Presidente.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR – MT) – Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido – SP) – Está encerrada a Ordem do Dia.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Srª Presidente.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR – MT) – Srª Presidente, só para...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido – SP) – E a palavra é para o Senador Caiado, pela Liderança
do DEM.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR – MT) – Srª Presidente, só para justificar a votação do Paulo Burnier.
Como eu tive que atender ao fundo ali, eu acabei perdendo a votação. Mas votei com a orientação do Partido:“sim”.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido – SP) – A Ata registrará a comunicação de V. Exª, Senador
Fagundes.
Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
com a permissão do Líder Caiado, que estava inscrito pela Liderança, eu queria solicitar a V. Exª que determinasse que, nos Anais desta sessão, fosse inscrito um artigo de autoria do Senador José Serra, publicado na Folha de S.Paulo, do dia 24 de abril de 2009.
O título do artigo é: “Nenhum genocídio deve ser esquecido”, que é exatamente aquilo que todos nós
dissemos quando aprovamos esse requerimento, que, aliás, foi subscrito por mais de 50, Senadores; 55 Senadores e Senadoras.
“Nenhum genocídio deve ser esquecido”, deve ser lembrado, as vítimas reverenciadas. Sobretudo, nos
esforçarmos como pessoas que integram o gênero humano, para que isso não se repita, para que a política
internacional seja efetivamente pautada pelo princípio do respeito aos direitos humanos, para que nenhum
povo seja privado do seu lar nacional por guerras, por perseguições religiosas, perseguições étnicas.
Esse foi o episódio que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, que vitimou milhares e milhares de
armênios; mais de um milhão: 1,5 milhão de armênios.
A Turquia, desde o tempo do Império Otomano, era um país multirracial, multiétnico – e ainda o é. Mas
é preciso que a Turquia reconheça esse erro, esse crime que foi cometido no passado – mais do que um erro –
e que possa estabelecer um diálogo produtivo com a Armênia de hoje, um diálogo que não pode ser travado
com base no esquecimento, um diálogo que possa apontar para um futuro de cooperação, um futuro de bom
entendimento entre esses dois países, mas que signifique também um compromisso com o respeito à vida, o
respeito à diversidade e o compromisso de que isso nunca mais se repita.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– “Nenhum genocídio deve ser esquecido”. Autor: José Serra, em Folha de S. Paulo, em 24/04/2009.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido – SP) – V. Exª será atendido nos termos regimentais, Senador Aloysio Nunes.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – V. Exª me permite?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido – SP) – Pois não, Senador Serra.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Apenas complementando,
com uma frase, as palavras do Senador Aloysio, eu me permitiria ler o último parágrafo desse artigo, de minha
autoria, que ele citou:
[...] nenhum genocídio deve ser esquecido, todos devem ser lembrados, seus responsáveis execrados, suas causas e motivações sempre pesquisadas e analisadas, suas brutalidades reconstituídas,
suas vítimas homenageadas. Nunca esquecer para que não volte a acontecer.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido – SP) – Com a palavra, o Senador Ronaldo Caiado, por vinte
minutos, em pronunciamento da Liderança.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós hoje assistimos a mais uma das peripécias do ex-Tesoureiro do PT e atual
Secretário de Comunicação do Governo. A mídia toda noticiou como foi que ele interferiu na campanha publicitária do Governo.
Ele, ao fazer uma entrevista com o repórter do Jornal O Globo, alega que não podia fazer uma campanha como se fosse uma campanha de governo, para aprovar a sua tese, que seria “Campanha de Paz”, porque
a legislação impõe que a campanha seja uma campanha utilitária.
E, com isso, ele havia, então, sensibilizado o Presidente da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil
para que fizessem uma campanha de paz que tinha o objetivo de poder conter esse processo, que está, hoje,
muito aflorado junto à sociedade brasileira, de uma reação contrária ao PT com o que ocorreu com o ex-ministro Padilha, com o ex-ministro Mantega e, também, há poucos dias, com o Prefeito de São Paulo, Haddad.
Ora, o que eu quero levar ao conhecimento de todos é que nós sempre discutimos, na Câmara, e, agora,
no Senado, esse assunto. O PT sempre se beneficiou de uma estratégia que nunca foi uma estratégia de quem
tem a postura que busca governabilidade, e muito menos de uma postura de estadista, que seja de cada vez
mais harmonizar o seu País e a sua população. Pelo contrário, o PT, durante toda a sua trajetória, trabalhou no
viés de alimentar a discórdia e fomentar o enfrentamento entre negros e brancos, pobres e ricos, calungas e
índios contra produtores. Ele sempre trabalhou exatamente exercitando esse lado, que foi de tentar implantar
o ódio e a violência.
Nós, médicos, sofremos isso. Nós fomos duramente crucificados no País quando a Presidente não tinha
como explicar o caos na saúde, a situação catastrófica por que passava a população brasileira, diante de uma
falta de apoio completa ao atendimento na área da saúde. Ela buscou o seu projeto de poder financiar os tiranetes cubanos, repassando mais de R$2,4 milhões e trazendo para o Brasil 14 mil cubanos, que receberam
míseros R$2 mil por mês para, aqui, sobreviverem, sendo expostos a um trabalho sem a menor condição de
liberdade, muito menos de poder transitar no nosso País, e o Brasil sendo conivente com a prática cubana.
Isso é para mostrar o clima com que esse Governo sempre trabalhou, ou seja, jogando a população, naquele momento, contra os médicos; jogando os índios contra os produtores; jogando os mais humildes contra
as pessoas que conseguiram vencer na vida; a ponto de o ex-Presidente Lula chegar no interior de Pernambuco e, ao fazer o seu discurso, dizer: “Olha, sabem por que eles não gostam de mim? E por que eu estou dando
condições para que qualquer funcionária, amanhã, possa utilizar o mesmo perfume daquela pessoa que é a
sua patroa.”
Veja bem a que ponto nós chegamos de assistir um Presidente da República dizer isso, em um comício,
no interior de Pernambuco. E não parou aí. Ele disse: “Olha, se a sociedade brasileira se atrever a ir para as ruas,
para fazer um movimento contrário à Presidente da República, pedindo o impeachment ou o Fora Dilma, eu
vou convocar o exército do Stédile.”
Veja, ele sempre trabalhou assim: “Nós contra eles, e eles contra nós!” Essa sempre foi a estratégia do Governo do PT. E, agora, ele está colhendo.
Nós alertamos para isso, nós cansamos de dizer que o Brasil e o brasileiro não têm essa cultura; não têm
essa maneira de se comportar. Mas, hoje, os petistas estão totalmente ilhados, encurralados: não podem, hoje,
fazer uma viagem, porque, ao entrar em um avião, são cobrados; ao entrar em um restaurante, em um teatro,
um cinema... Enfim, a sociedade não está suportando mais essa situação a que foi vitimada, durante todos esses
anos, porque houve sempre essa estratégia de trabalhar e de se beneficiar, jogando segmentos da sociedade
uns contra os outros, e, hoje, o PT colhe aquilo que plantou.
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E qual é a gravidade disso? É que o Governo também utiliza a improvisação de colocar, na Secretaria de
Comunicação do Governo Federal, o tesoureiro da campanha da Presidente Dilma. E tesoureiro de PT já é pródigo em escândalos. Imagine, além da situação toda que amanhã será diagnosticada com a sua presença na
campanha da Presidente Dilma, assistirmos agora a ele querer utilizar a estruturado Governo, a verba de toda
a Secretaria de Comunicação, para criar uma campanha de paz, para absolver os petistas, por estar existindo
um clima contra o PT no Brasil. Quer dizer, é aquilo que a Constituição brasileira cobra de todo gestor: que haja
o processo da imparcialidade, da utilidade pública, e ele quer...
Senador Aécio Neves.
O Sr. Aécio Neves (Bloco Oposição/PSDB – MG) – V. Exª me permite um aparte, ilustre Senador Ronaldo
Caiado?
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – Concedo a V. Exª um aparte.
O Sr. Aécio Neves (Bloco Oposição/PSDB – MG) – V. Exª traz um tema hoje ao plenário do Senado que é
recorrente no Brasil inteiro. O Brasil, que trabalha, que se esforça, que pensa, hoje discute por que chegamos
a essa situação de absoluto colapso na economia, uma crise moral sem precedentes na História do Brasil, e
que derivam, ambas, para uma aguda crise social. Essa é a verdade, inclusive com a inibição de inúmeros dos
programas que foram alavancados no processo eleitoral, no ano eleitoral, e que agora perdem a sua força. Na
verdade, Senador Caiado, e, mais uma vez, eu o cumprimento pela propriedade das suas explanações, se nós
analisarmos na História, na literatura política, mesmo na nossa região, América Latina, vamos ver que todos
aqueles governos com forte viés populista – e no Brasil nós temos um –, quando se fragilizam, apelam exatamente para essa velha divisão, entre divisão de classes, divisão entre regiões. Se nós analisarmos o que acontece hoje na Venezuela, o que já aconteceu em outros países da nossa região, mesmo na Argentina, vamos ver
sempre esse discurso do apelo: “Nós contra eles!” E são exatamente aqueles que os governos populistas – e no
Brasil não é diferente – dizem defender, aqueles que mais sofrem, aqueles que pagam o pedaço mais agudo,
mais forte dessa conta que hoje é apresentada ao conjunto da sociedade brasileira. Estão aí direitos trabalhistas
suprimidos, está aí a inflação de alimentos já acima de dois dígitos há mais de dois anos, está aí o desemprego
avançando em todas as regiões do Brasil e a inibição do investimento em praticamente todos os setores da
nossa economia. E V. Exª toca num ponto extremamente importante, porque é outro caminho corriqueiramente
utilizado por esse tipo de governo: manipular as verbas de comunicação. De alguma forma se opor e cercear a
liberdade de alguns veículos e estimular alguns outros nem sempre de forma legal a retratarem, a de alguma
forma externarem aquelas que são as posições deste governo. O Brasil acompanha agora, Senador Ronaldo
Caiado, entre perplexo e indignado, aquela que foi, essa, sim, a mais maldita das heranças que um governo já
passou para outro. O Governo da Presidente Dilma deixa para a Presidente Dilma essa perversa herança, porque,
repito, além das crises aqui já nominadas no campo econômico, que acabam cobrando da classe trabalhadora brasileira uma enorme contribuição, além da crise moral e também da crise social, a qual me referi, o Brasil
vive uma gravíssima crise de confiança. E, sem o restabelecimento da confiança e um Governo que antes de
começar parece que já terminou, infelizmente as dificuldades serão enormes. Estaremos aqui, como V. Exª tem
feito, ao longo de todos esses meses do seu mandato, vigilantes, atentos, para denunciar desvios, para cobrar
providências, mas, também, como V. Exª tem feito, para apontarmos caminhos que permitam a reconciliação
do Brasil com a esperança. Um país de um povo que não tem esperança terá, certamente, muito maiores dificuldades para construir o seu futuro. Queira Deus que nos estejamos aqui em condições de apresentar novos
caminhos para os brasileiros, Senador Caiado!
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – Eu agradeço, Senador Aécio Neves, e incluo
também no meu pronunciamento o aparte de V. Exª, que foi extremamente esclarecedor sem dúvida alguma.
E eu estava concluindo sobre aquilo que assim determina o art. 37 da Constituição, que exige da Administração Pública obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E é exatamente contra este artigo da Constituição que o atual Secretário da Comunicação, Sr. Edinho, agiu,
ao induzir entidades, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, a caminharem por uma campanha que é
de interesse do Partido do PT, e não tem nada de utilidade pública.
E, em relação aos fatos seguintes, que aqui também foram colocados pelo Senador Aécio Neves, e não
quero repeti-los, estamos assistindo a esse desencanto, à quebra da credibilidade hoje, diante de uma situação em que as pessoas mais fragilizadas estão sentindo o resultado do populismo. Hoje, 22%, principalmente
das pessoas que recebem até R$1,6 mil como salário mínimo estão inadimplentes nas parcelas do Programa
Minha Casa Minha Vida. E estamos assistindo também ao desemprego da grande maioria hoje da população,
nessa faixa; assistimos, no mês de abril, a mais de 100 mil desempregados, ou seja, a lotação do Maracanã e
do Maracanãzinho.
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O que aconteceu no mês de março? Ainda não temos esses números. Provavelmente, a projeção, cada
vez mais ascendente, do desemprego e a preocupação com ele hoje batem à porta de todos os brasileiros.
Por quê? Porque o Governo não teve a responsabilidade e, muito menos, o compromisso de fazer uma política econômica que pudesse dar continuidade a um projeto de melhoria na qualidade de vida. Ele o fez com
o objetivo único de ganhar as eleições. Não fez com o sentimento de resgatar a condição de ter um gesto de
solidariedade com os mais pobres e com os mais humildes, mas de usá-los, como massa de manobra, num
processo de campanha eleitoral.
Hoje qual é a alternativa que o Governo dá a essas pessoas mais carentes para poderem pagar os seus
carnês com que adquiriram o seu carro, a sua geladeira, que não têm o dinheiro para pagar a conta de luz, que
não têm o dinheiro para pagar a parcela da sua casa? Qual é a alternativa que o Governo dá? A alternativa foi
cortar os direitos trabalhistas dizendo que há excessos. Essa foi a palavra que o PT usou para poder cortar direitos trabalhistas. Depois ele disse, nas suas medidas provisórias, que, no entanto, não há excessos para emprestar ao BNDES, com juros subsidiados, e, muito menos, continuar com uma fonte também de empréstimos
privilegiados a alguns cartéis.
Mas, olha, eu acredito que, neste momento, ao que nós estamos assistindo é um quadro, sim, de desesperança no País. Sabem por quê? Porque é aquilo que nós aprendemos: muitas vezes, vale muito mais o médico que dá o remédio do que o próprio remédio. A mão do médico é a credibilidade. Ao que nós assistimos
hoje é que a Presidente da República e a Presidência da República vivem um momento de vácuo, de ausência.
Nós não sabemos e não assistimos mais à Presidente da República. Por isso, é que ela já viu que não tem
mais uma interlocução com a população brasileira, ela não consegue mais falar com o povo. E o povo não recebe, não acolhe, não ouve sequer as suas ideias, pela indignação de que foi traído e de que foi enganado no
período eleitoral.
Com isso, o que estamos sugerindo à Presidente, e várias vezes aqui falamos isso, é que realmente ela
tenha a atitude republicana de dizer, diante de um quadro como esse – em que, a cada dia que passa, vemos a
anestesia, a total apatia do mercado, o aumento do desemprego –, nesta hora, ela deveria ter um gesto maior,
um gesto que mostrasse ao Brasil...
(Soa a campainha.)
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – ... que ela tem maior compromisso com o País
do que com seu próprio mandato. E seria, sem dúvida alguma, o momento de anunciar a renúncia e convocar
novas eleições para o País. Aí sim!
Assistimos hoje à mídia noticiar que, por muito menos, o Presidente da FIFA, ao ser denunciado, numa
corrupção que girou em torno de US$150 milhões... E isso perto dos desvios e da corrupção que ocorreram no
Brasil é algo insignificante, é trocado, porque só da Petrobras foram R$88 bilhões, e não abrimos ainda o BNDES,
fundos de pensão, Eletrobras. Enfim, este valor que fez com que o Presidente da FIFA renunciasse mostrou que,...
(Interrupção do som.)
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – ... nos países onde a justiça é (Fora do microfone.) rápida e eficaz, essas pessoas não se sustentam no poder.
A corrupção na Petrobras não ocorreu apenas com funcionários de quinto escalão, nem muito menos
apenas com empreiteiras. Ocorreu, sim, na estrutura de comando de governo. Por que aqueles políticos que
decidiam não estão incluídos diretamente neste momento da denúncia? Se estivéssemos em qualquer outro
país do mundo, já teríamos novas eleições convocadas, como estamos assistindo, no caso específico da FIFA:
uma denúncia, sete pessoas presas, já está aí a renúncia do atual Presidente.
O que esperamos no Brasil é exatamente isso, que possamos dar o bom exemplo e possamos retornar ao
povo brasileiro a esperança de poder ver um governo que, ao se instalar, possa ter credibilidade para governar,
que possa repassar – e nós sabemos, sim – o remédio amargo neste momento, mas todos estarão juntos, de
cabeça erguida, dizendo, em alto e bom som, que vamos recuperar o País e vamos levantar e resgatar a dignidade da prática política nessa Nação.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado pelo tempo que V. Exª me concedeu a mais, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Sem Partido – SP) – Obrigada, Senador Caiado.
Com a palavra, o Senador Paulo Paim, como orador inscrito.
V. Exª tem vinte minutos.
Depois, o Senador Randolfe, pela Liderança, mais vinte minutos. Depois, a Senadora Gleisi.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora Marta Suplicy, Senadores e Senadoras, eu vou começar, a partir de hoje, a fazer o mesmo que
fiz com a renegociação da dívida dos Estados e acabou dando certo, pois acabamos votando o novo indexador, que foi fundamental para a maioria dos Estados e para o Rio Grande, para que o projeto não fosse vetado,
e não foi. Foi feito um grande acordo, e não foi vetado. Depois, regulamentamos.
A partir de hoje, também quero começar a fazer a contagem regressiva. Faltam exatamente quinze dias
corridos. No dia 16/06/2015, no dia 16 próximo, consequentemente, vence o prazo para o fator previdenciário
ser vetado ou não. Eu, naturalmente, espero que não seja.
Hoje faltam quinze dias para essa data fundamental. Criou-se uma grande expectativa por parte do povo
brasileiro. Amanhã, eu falarei novamente, porque faltarão quatorze dias. Lembrarei no feriado, vou estar em
atividade no Estado, que faltam treze dias. No sábado, eu lembrarei que faltam doze dias. No domingo, lembrarei que faltam onze dias e, na segunda-feira, lembrarei que faltam dez dias, até chegar no dia 16 e vermos
consagrada a vitória definitiva de que o fator previdenciário não foi vetado. Espero que isso aconteça e estamos trabalhando nesse sentido.
Mas, Srª Presidenta, nestes vinte minutos de hoje, eu quero fazer alguns registros.
Primeiro, quero fazer uma homenagem de agradecimento ao Exército Brasileiro.
Srª Presidenta, recebi um pedido de 40 alunos formandos de Pelotas, gente simples, gente pobre, que
fizeram um belo curso de Gestão e queriam vir a Brasília, mas não tinham como pagar o hotel e não tinham
alojamento. Por isso faço aqui este registro.
Srª Presidenta, há alguns dias recebi em meu gabinete cerca de 40 alunos formandos do Curso Superior
de Tecnologia em Gestão Pública da Universidade Federal de Pelotas (RS). O atual presidente do Diretório Acadêmico de Gestão Pública, Leonir Carvalho, há um tempo havia me enviado uma correspondência na qual ele
explicava que o Diretório, com o intuito de fortalecer os futuros gestores públicos, pretendia vir a Brasília para
uma visita técnica, mas não tinham nenhuma estrutura financeira.
Leonir frisou que isso era de suma importância e um sonho para a formação deles. No momento em que
o Brasil precisa tanto de gestores preparados, competentes, responsáveis e honestos, eles escolheram o curso
de Tecnologia em Gestão Pública para ajudar a administrar o País. E, nessa busca de conhecimento e aprimoramento profissional, era necessário conhecer como funciona a Câmara dos Deputados, o Senado, enfim, conhecer os trâmites do Congresso Nacional.
Na carta assinada por todos os estudantes, eles relatavam que não tinham como custear as despesas
com a viagem e solicitavam qualquer tipo de apoio, principalmente alojamento em Brasília.
Pediam também o agendamento de uma visita ao nosso gabinete para conhecer as funções de um Senador da República e ouvir nossas propostas na questão da gestão e no combate à impunidade e à corrupção.
O grupo veio a Brasília e me deixou muito honrado e comovido com a visita. Foi uma alegria receber os
jovens estudantes de Pelotas, do meu Rio Grande. Foi muito bom compartilhar ideias e projetos com eles. Espero, de coração, que essa visita contribua em muito para a vida profissional desses estudantes que irão construir o futuro do Brasil.
E lembro aqui, Srª Presidenta, uma frase que foi dita em 1923, em uma das revoluções do Rio Grande e que
foi repetida por um dos estudantes. A frase é simples. Diz simplesmente: “Ideias não são metais que se fundem”.
Srª Presidenta, quero dizer que foi com muita alegria que eu os recebi. E aproveito esta fala para fazer
um agradecimento muito especial ao nosso Exército, que gentilmente atendeu um pedido do gabinete. E aqui
cumprimento a assessoria do gabinete – tanto a Ivonete, que é Chefe de Gabinete, como toda equipe –, que
fizeram contato com a assessoria parlamentar do Exército aqui na Casa.
De pronto, eles disseram: “Não é norma nossa, mas vamos receber os estudantes. Vamos alojar os 40 aqui
no Comando Militar do Planalto”. O General de Divisão Racine Bezerra Lima Filho e o Comandante do Batalhão
de Polícia do Exército de Brasília João Felipe Dias Alves providenciaram, então, para que eles ficassem alojados
aqui, enquanto visitavam o Parlamento pelos dias que fossem necessários.
Ambos, eu diria, tanto o Comandante como o General de Divisão, tiveram protagonismo para que os
estudantes pudessem ser alojados aqui na Capital Federal.
Eu não posso deixar de mencionar também o assessor parlamentar do Exército, Coronel Fernando Bartholomeu Fernandes, que atendeu o nosso gabinete com muito carinho e recebeu os jovens, explicando a
função, naturalmente, das Forças Armadas.
Fica aqui registrado o meu respeito e a mina gratidão pelo apoio que foi dado aos nossos visitantes.
Muito obrigado. Foi um gesto que atendeu 40, mas, com certeza, a juventude brasileira agradece, porque
esses gestores, pelo curso que fizeram, vão ajudar logo, logo, ali na frente, a dirigir o nosso País.
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Srª Presidenta, quero fazer um outro registro que nos preocupou muito. Quero falar hoje de um item
muito importante, que tem a ver com informação alimentar e nutricional. Quero falar sobre a especificação
clara de que o produto A, B ou C contém ingredientes transgênicos.
O decreto de rotulagem determina que todos os produtos que contenham mais de 1% de matéria-prima
transgênica venham com um rótulo que deixe clara essa informação.
Além disso, exige que mesmo os produtos que não contenham o DNA transgênico em sua composição
final (como óleos, margarinas e lecitinas de soja usadas em bolachas e chocolates), mas que tenham utilizado
matéria-prima transgênica em sua fabricação, tenham na embalagem a frase “fabricado a partir de produto
transgênico”.
Sempre pontuei isto: os produtos devem vir claramente rotulados e de preferência com um tamanho de
letra que todos possam ler. O que acontece é que, na maioria das vezes, ou as informações inexistem ou são
escritas em letrinhas minúsculas.
Pois a minha preocupação aumenta diante do Projeto de Lei nº 4.148, de 2008, que pretende alterar a lei
para retirar do rótulo dos alimentos a informação da natureza transgênica que ali deveria constar.
Este projeto foi aprovado já na Câmara dos Deputados e agora está aqui, no Senado, como PLC n° 34,
de 2015. Neste momento, ele está na Comissão de Assuntos Sociais, onde foi designada relatora a Senadora
Vanessa Grazziotin.
Não vejo sentido nenhum nesta proposta e deixo aqui o meu ponto de vista. Para mim, ela fere o direito
do consumidor de ter conhecimento a respeito do que está ingerindo. O consumidor tem direito à informação
sobre o produto que está comprando e a escolher, a partir daí, se quer ou não comprá-lo.
A vulnerabilidade dos consumidores no mercado de consumo é muito grande e eu não posso, de modo
algum, apoiar qualquer iniciativa que retire do consumidor o direito de saber o que ele está comendo ou tomando. Pelo contrário, eu gostaria de fazer um apelo ao Governo para que redobre esforços na implementação
da legislação que informa claramente ao consumidor aquilo que ele está adquirindo.
Srª Presidente, eu não entendi esse projeto, por isso que o comento. Qual é o problema de ter um rótulo
dizendo “este produto é transgênico”, ou “este produto possui gordura trans”, por exemplo, que é outro debate
do qual participei. Nós avançamos nesse sentido, mas ainda não é em todo produto que se diz quando tem
ou não gordura trans, ou que conste lá se ele contém gordura saturada. Enfim, essa transparência é que dá
garantia ao consumidor de saber o que ele está comprando.
Por isso eu tenho certeza de que a Senadora Vanessa Grazziotin, na defesa do consumidor, vai dar parecer contrário à aprovação desse projeto.
Confesso que – repito – não entendi por que não pode constar no rótulo: “Este produto é transgênico”. Qual
é o problema? Quem quer compra, quem não quer não compra. Se querem tirar é porque existe algum receio.
Por fim, Srª Presidente, nos últimos dez minutos, quero deixar registrado um pronunciamento construído
pela Consultoria da Casa, com o meu gabinete, sobre a violência no Brasil.
Srª Presidenta, quero registrar que a violência em nosso País talvez seja a maior preocupação, junto com
a saúde e com a educação.
Poucos países do mundo, mesmo os que se encontram em situação de conflito civil, como guerras, compartilham de dados tão negativos quanto os do Brasil em matéria de violência.
De acordo com o Mapa da Violência de 2014, que compila dados de 2012, vemos que, por exemplo, com
uma taxa de 27,4 homicídios por 100 mil habitantes, o País ocupa a sétima posição, no número de homicídios,
no conjunto dos 95 países do mundo com dados homogêneos, fornecidos pela OMS.
Ademais, no Brasil, foram contabilizados, de 2009 a 2012, um total de 212.229 vítimas de homicídios –
quase 220 mil vítimas –, número bem superior ao dos doze maiores conflitos armados acontecidos no mundo
entre 2004 e 2007, como os do Iraque, do Sudão, do Afeganistão e da Colômbia.
E ainda, esse número de homicídios brasileiro chega a ser superior ao total de mortes diretas nos 62 conflitos armados desse período, que foi de 208.349.
Tais dados, Srª Presidenta, são muito alarmantes, ainda mais quando consideramos que somos um País
sem disputas territoriais – não estamos em guerra –, sem movimentos emancipatórios, guerras civis, enfrentamentos religiosos ou objeto de atos terroristas.
Ainda, o Mapa da Violência traz outros importantes diagnósticos da violência no Brasil. Hoje, os homicídios são a principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos e atingem, especialmente, jovens negros do
sexo masculino, moradores das periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos.
Tanto que tivemos que instalar aqui uma CPI para discutir o assassinato da nossa juventude. Dados do
SIM/Datasus, do Ministério da Saúde, mostram que mais da metade dos mortos por homicídios, em 2012, no
Brasil, eram jovens, dos quais, 77% eram negros e 93,3% eram do sexo masculino.
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Além disso, segundo a Secretaria Nacional de Juventude, 51% dos jovens pesquisados, em todos os Estados, em cidades de pequeno, médio e grande porte, e de todos os estratos sociais, já perderam, segundo
eles, uma pessoa próxima de forma violenta.
Srª Presidenta, dados revelam uma experiência negativa em mais da metade de nossos jovens e acabam
marcando toda uma geração.
Outras pesquisas relevantes vêm do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2014, elaborado pelo
Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
De acordo com o estudo, em 2013, ocorreram 54 mil mortes violentas, só num ano, 54 mil mortes violentas, incluindo vítimas de homicídios dolosos e ocorrências de latrocínios e lesões corporais seguidas de morte,
1,1% a mais das que aconteceram em 2012.
Esses dados, Srª Presidenta, levam à conclusão de que temos, no País, 1 assassinato a cada 10 minutos –
repito, 1 assassinato a cada 10 minutos! Quase 12% dos homicídios do Planeta ocorrem no Brasil!
No que diz respeito à violência contra a mulher, foram registrados, em 2013, cerca de 50 mil estupros –
repito, só num ano, 50 mil estupros.
Se considerarmos que somente 35% das mulheres costumam relatar o episódio à polícia, é possível considerar que tivemos em torno de 150 mil estupros somente no ano. Quase 400 por dia!
Acrescenta-se a isso o gravíssimo dado de que 490 policiais tiveram mortes violentas no ano de 2013.
De 2009 a 2013, a soma é de 1.770, policiais que foram assassinados.
Além disso, nesse período, as polícias brasileiras, na guerra que vem acontecendo e por nós aqui relatada, mataram mais de 11 mil pessoas, o equivalente às mortes causadas pelas polícias dos Estados Unidos, não
em um ano, mas em 30 anos.
Só em 2013, foram 6 mortes por dia no confronto entre polícia e aqueles que morreram. No País, observa-se que a lógica de “bandido bom é bandido morto” ainda é apoiada por segmentos expressivos da sociedade.
Vejam bem que aqui eu destaquei a morte dos policiais e também de bandidos. Isso tem levado a uma situação
de total absurdo pelo número de pessoas que estão morrendo, sejam policiais ou não.
Já a percepção da população brasileira quanto à nossa segurança pública também é negativa: 81% dos
entrevistados pela FGV Direito, São Paulo, concordam que é fácil desobedecer às leis no País; 33% acionaram
policiais para resolverem problemas em que foram vítimas. Desses, 37% declararam-se atendidos em partes.
Além disso, somente 32% das pessoas entrevistadas declararam confiar plenamente no Judiciário; 33%, na
polícia; e 48%, no Ministério Público.
Srª Presidenta, esses dados mostram a situação da violência no Brasil.
Eu não vou ler todo o pronunciamento, porque quero ficar exatamente no meu tempo, mas isso demonstra
aquilo que nós estamos falando há muito tempo: se quiser fazer algum tipo de pesquisa no Brasil, pode fazer...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ... que a população vai responder de pronto. As três
maiores preocupações da população brasileira são a falta de segurança, saúde e educação. Não importa a ordem.
Por isso, esse material que ora li deixa claro, pelos dados, que o combate à violência deve ser, cada vez
mais, uma atuação firme do Estado, que passa pela educação, passa pela saúde, passa pelo emprego decente,
passa pelo ensino técnico, passa pela distribuição de renda.
Para finalizar, Srª Presidenta, queria deixar registrado que tenho muita convicção de que a principal saída
para essa questão da segurança pública está na educação. A criação de oportunidades iguais, desde a educação profissional, é fundamental. Os pobres têm que ter mais acesso ao ensino, à formação, inclusive chegando
à universidade.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sem dúvida alguma, a melhor resposta que podemos (Fora do microfone.) dar para acabarmos isso – e aqui eu termino – é a educação.
Srª Presidenta, o sofrimento silencioso e insuperável de milhares de mães, pais, irmãos e amigos da comunidade brasileira pede uma atuação mais forte de todos nós, do Judiciário, do Congresso e do Executivo.
Era isso. Agradeço a V. Exª.
Peço que considere, na íntegra, meus três pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
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O SR. PAULO PAIM (Bloco apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há alguns dias recebi em meu Gabinete, cerca de 40 alunos formandos do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão Pública da Universidade Federal de Pelotas – RS.
O atual presidente do Diretório Acadêmico de Gestão Pública, Leonir Carvalho, havia enviado
correspondência na qual ele explicava que o diretório, com o intuito de fortalecer os futuros Gestores
Públicos, pretendia vir a Brasília para uma visita técnica.
Leonir frisou que isso era de suma importância para a formação deles, uma vez que escolheram o
curso de Tecnologia em Gestão Pública para ajudar o país a crescer.
E, nesta busca de conhecimento e aprimoramento profissional, era necessário conhecer os trâmites do Congresso Nacional.
Na carta constava que, sendo estudantes, não tinham como custear todas as despesas com a viagem e solicitavam qualquer tipo de apoio.
Eles precisavam, principalmente, de acomodações para o grupo.
Pediam, também, o agendamento de uma visita ao nosso Gabinete, para melhor conhecer as funções de um Senador da República e ouvir nossas propostas.
Sr. Presidente, o grupo veio a Brasília e me deixou muito honrado e comovido com a visita. Foi
uma alegria recebê-los.
Foi muito bom compartilhar ideias e projetos com eles. Espero, de coração, que esta visita contribua em muito para a vida profissional desses estudantes que irão construir o futuro do Brasil.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, eu quero aproveitar esta fala para fazer, também, um agradecimento
muito especial ao nosso Exército que, gentilmente, atendeu nosso pedido para que esses alunos fossem
alojados em uma de suas sedes aqui em Brasília.
Quero agradecer muito ao Comandante Militar do Planalto, General de Divisão Racine Bezerra Lima
Filho, e ao Comandante do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, João Felipe Dias Alves.
Ambos tiveram protagonismo para que os estudantes pudessem ser alojados aqui, em Brasília, e
apoiaram o grupo de alunos.
E, não posso deixar de mencionar, também, o Assessor Parlamentar do Exército, Coronel Fernando
Bartholomeu Fernandes, que atendeu nosso Gabinete com muito carinho na demanda destes jovens.
Deixo registrado meu respeito e minha gratidão pelo apoio que foi dado aos nossos visitantes.
Muito obrigado!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje eu quero falar sobre um item muito importante que tem a ver com Informação Alimentar e Nutricional, Srªs e Srs. Senadores.
Eu quero falar sobre a especificação clara de que o produto A, B ou C, contém ingredientes transgênicos.
O decreto de rotulagem determina que todos os produtos que contenham mais de 1% de matéria-prima transgênica venham com um rótulo que exiba essa informação.
Além disso, exige que mesmo os produtos que não contenham o DNA transgênico em sua composição final (como óleos, margarinas e lecitinas de soja usadas em bolachas e chocolates), mas que tenham utilizado matéria-prima transgênica em sua fabricação, tenham impresso na embalagem a frase
“fabricado a partir de (produto) transgênico”.
Sempre pontuei isso: os produtos devem vir claramente rotulados e de preferência com um tamanho de letras que permita a sua fácil leitura.
O que acontece, é que na maioria das vezes, ou as informações inexistem ou são escritas em letrinhas absurdamente minúsculas.
Srªs e Srs. Senadores, pois a minha preocupação aumenta diante do Projeto de Lei (PL) nº 4148/08
de autoria do Deputado Luis Carlos Heinze, que pretende alterar a lei nº 11.105/05 para retirar do rótulo
dos alimentos a informação da natureza transgênica do alimento.
Este projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora tramita no Senado como Projeto de
Lei iniciado na Câmara (PLC) nº 34/15.
Neste momento ele está na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), onde foi designada relatora a
Senadora Vanessa Grazziotin.
Não vejo sentido nenhum nesta proposta. Para mim ela é um absurdo, pois fere o Direito do Consumidor de ter conhecimento a respeito do que está ingerindo.
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Sr. Presidente, os consumidores têm direito à informação sobre o produto que estão comprando
e a escolher, a partir daí, se querem ou não comprá-lo.
A vulnerabilidade dos consumidores no mercado de consumo é muito grande e eu não posso, de
modo algum, apoiar qualquer iniciativa que retire do consumidor seu direito legítimo!
Pelo contrário, eu gostaria de fazer um apelo ao Governo para que redobre esforços na implementação da legislação que informa claramente ao consumidor aquilo que ele está adquirindo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de registrar algumas palavras sobre a violência em nosso País, que
talvez seja nossa maior preocupação de saúde pública.
Poucos países do mundo, mesmo os que se encontram em situação de conflito civil, compartilham
de dados tão negativos quanto os do Brasil.
De acordo com o Mapa da Violência de 2014, que compila dados de 2012, vemos que, por exemplo, com uma taxa de 27,4 homicídios por 100 mil habitantes, o País ocupa a sétima posição, no número
de homicídios, no conjunto dos 95 países do mundo com dados homogêneos, fornecidos pela OMS.
Ademais, no Brasil, foram contabilizados, de 2009 a 2012, um total de 212.229 vítimas de homicídios, número bem superior ao dos 12 maiores conflitos armados acontecidos no mundo entre 2004 e
2007, como os do Iraque, do Sudão, do Afeganistão e da Colômbia.
E ainda, esse número de homicídios brasileiro chega a ser superior ao total de mortes diretas nos
62 conflitos armados desse período, que foi de 208.349.
Tais dados, Sr. Presidente, são muito alarmantes, ainda mais quando consideramos que somos um
País sem disputas territoriais, movimentos emancipatórios, guerras civis, enfrentamentos religiosos ou
objeto de atos terroristas.
Ainda, o Mapa da Violência traz outros importantes diagnósticos da violência no Brasil. Hoje, os
homicídios são a principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos e atingem, especialmente, jovens
negros do sexo masculino, moradores das periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos. Dados
do SIM/Datasus do Ministério da Saúde mostram que mais da metade dos mortos por homicídios, em
2012, no Brasil, eram jovens, dos quais 77% eram negros e 93,3% eram do sexo masculino.
Além disso, segundo a Secretaria Nacional de Juventude, 51% dos jovens pesquisados, em todos
os estados, em cidades de pequeno, médio e grande porte, e em todos os estratos sociais, já perderam
uma pessoa próxima de forma violenta.
Tais dados, Senadores e Senadoras, revelam uma experiência negativa de mais da metade de nossos jovens e acabam marcando toda uma geração.
Outras pesquisas relevantes vêm do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2014, elaborado
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
De acordo com o estudo, em 2013, ocorreram 53.646 mortes violentas, incluindo vítimas de homicídios dolosos e ocorrências de latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, 1,1% a mais que os
registros de 2012.
Esses dados, Sr. Presidente, levam à conclusão de que temos, no País, um assassinato a cada dez
minutos! Quase 12% dos homicídios do planeta ocorrem no Brasil!
Já no que diz respeito à violência contra a mulher, foram registrados, em 2013, cerca de 50 mil
estupros.
Se considerarmos que somente 35% das mulheres costumam relatar o episódio às polícias, é possível
considerar que o Brasil tenha convivido com cerca de 143 mil estupros naquele ano. Quase 400 por dia!
Acrescenta-se a isso o gravíssimo dado de que 490 policiais tiveram mortes violentas no ano de
2013. De 2009 a 2013, a soma é de 1.770 policiais vitimados.
Além disso, nesse período, as polícias brasileiras mataram mais de 11 mil pessoas, o equivalente
às mortes causadas pelas polícias dos EUA em 30 anos.
Só em 2013, foram 6 mortes por dia pela polícia brasileira. Apesar dos avanços observados no País,
a lógica do “bandido bom é bandido morto” ainda é apoiada por segmentos expressivos da sociedade.
Isso tem levado à conivência com o abuso policial, compreendido por muitos como instrumento
legítimo de controle do crime.
Já a percepção da população brasileira quanto à nossa segurança pública também é negativa. Oitenta e um por cento dos entrevistados pela FGV Direito/SP concordam que é fácil desobedecer as leis
no País.
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Trinta e três por cento acionaram as polícias para resolverem problemas em que foram vítimas ou
partícipes.
Desses, só 37% declararam-se muito ou um pouco satisfeitos com o serviço por elas prestado. Sessenta e dois por cento declararam-se insatisfeitos.
Além disso, somente 32% das pessoas entrevistadas declararam confiar no Poder Judiciário, 33%
na polícia e 48% no Ministério Público.
Isso, Sr. Presidente, é uma grave crise das principais instituições tuteladoras da segurança pública
nacional!
Apesar desses dados impressionantes, diversas iniciativas, nos níveis federal, estadual e municipal, conseguiram estagnar o acelerado crescimento dos nossos índices de violência homicida a partir de
2003, chegando a ocorrer a diminuição em alguns locais.
Conforme diagnosticado pelo Mapa da Violência, são projetos que, de forma original em cada
caso, aliaram componentes repressivos, como a retomada de territórios dominados pela criminalidade,
a melhoria da eficiência e a depuração e articulação das estruturas da segurança pública, com ações preventivas, como a campanha do desarmamento e as propostas para dar aos jovens alternativas às drogas,
à exclusão educacional, cultural e laboral.
No entanto, pelos dados disponíveis, essas iniciativas são ainda insuficientes. São ainda tímidas e
limitadas, dada a magnitude dos problemas enfrentados.
Sobre o assunto, gostaria de ressaltar que já se encontra em tramitação nesta Casa a PEC 26/2012,
que assegura recursos mínimos nas ações e serviços de segurança pública e institui o programa de valorização e capacitação dos servidores policiais de segurança pública.
Creio que essa proposição, que inclusive foi proposta por estudante participante do Programa Senado Jovem Brasileiro de 2011, tem o mérito de levar a segurança pública à condição de preocupação
estratégica do Brasil, recebendo a mesma atenção que hoje é dada à educação e à saúde.
Sem segurança pública adequada, nossos jovens não terão acesso à educação, nem à saúde.
Outro problema central nesse caso é o debate acerca do papel dos entes federados quanto à segurança pública.
Uma vez que, constitucionalmente, a segurança pública é dever de todos, gostaria de ressaltar
que o governo federal tem responsabilidades juntamente com os governos estaduais e até municipais
na garantia da segurança dos cidadãos, na preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Nesse sentido, creio que o governo federal já dispõe de um conjunto de medidas para a segurança
pública e os órgãos destinados a esse fim.
O que se percebe, porém, é a necessidade de mais comprometimento das autoridades políticas
com essas ações, bem como a maior valorização das carreiras de segurança pública.
Como visto pelos dados, o combate à violência deve ser entendida como uma política de Estado.
Para finalizar, queria deixar registrado que tenho a convicção de que a principal saída para nosso
problema de segurança pública ainda reside na melhoria de nossa educação.
A criação de oportunidades iguais, desde a educação fundamental, aos pobres, negros e mulheres – as principais vítimas da violência – é, sem dúvida alguma, a melhor resposta que podemos dar para
acabarmos com esse sofrimento silencioso e insuperável de milhares de mães, pais, irmãos e comunidades brasileiras.
Era o que tinha a dizer.
O SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. S/Partido – SP) – Muito obrigada, Senador Paim.
Com a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues, que vai falar durante 20 minutos, como Líder.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP. Como Líder. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, o assunto é o que quero acreditar que não se concretize como um crime de lesa-pátria ao meu Estado do Amapá.
Srª Presidente, há um termo comum, um dito: “sempre a ver navios”. Eu acho que em poucos locais, do
Brasil e do mundo, isso é tão levado ao rigor da expressão como no Amapá, porque quase nada da riqueza que
exploramos, ao longo de todo o século XX, foi internalizada localmente no Estado e usufruído pela comunidade. Sempre vivemos como um Estado exportador de manufaturados, de matéria-prima, sem agregar valor
à comunidade local.
Pois bem – agora, Sr. Presidente, Paulo Paim –, ocorre que paira, mais uma vez, uma ameaça dessa natureza sobre o Amapá. Falo aqui da exploração de petróleo e gás na costa oceânica do meu Estado.
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Em maio de 2013, foi realizada a 11ª rodada de licitações, promovida pela Agência Nacional do Petróleo,
para pesquisa e exploração de petróleo e gás natural e biocombustíveis. Um dos blocos que participaram dessa rodada de licitação foi um bloco denominado Foz do Amazonas. A localização desse bloco é exatamente o
estuário amazônida da qual faz parte, integra, a costa litorânea do Amapá.
Para se ter uma ideia da importância dessas reservas da foz do Rio Amazonas, um dos blocos que foram
licitados, o Bloco FZA-M-57, do setor SVZA-AP1, que é localizado em águas profundas da costa amapaense,
apresentou o maior bônus de aquisição da assinatura da rodada no valor de R$345.950.000,00, ofertado pelo
consórcio vencedor liderado pela empresa francesa Total, que ficou com 40% desse bloco, tendo a participação
da Petrobras, com 30% desse bloco, e da British Petroleum, com outros 30% desse bloco. Esse bloco é o mais
importante do chamado lote da foz do Rio Amazonas. A empresa francesa Total de exploração de petróleo ficou com a maioria da composição das ações para exploração desse bloco, e, obviamente, esse consórcio de
exploração é liderado por essa empresa francesa.
Todo esse valor na aquisição desse bloco, que, dessa primeira rodada de leilão da ANP, foi o bloco mais
valioso, tem um interesse justificado, pois o bloco da foz do Rio Amazonas está situado nos mesmos paralelos
da província petrolífera na Guiné, no norte da África, além de estar próximo das recentes descobertas de petróleo em águas profundas na vizinha Guiana Francesa.
Óbvio, Sr. Presidente, isso permite à Agência Nacional de Petróleo, que possui dados históricos de pesquisa
da bacia da foz do Amazonas, estimar a existência de reservas na ordem de 14 bilhões de barris de petróleo e
1.132,8 bilhões de metros cúbicos de gás.
Em termos comparativos, o montante de reservas do Brasil provadas atualmente é de 15,6 bilhões de
barris de petróleo, além de 458,2 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Ou seja, caso as reservas dos blocos
da bacia do Rio Amazonas sejam comprovadas, a produção do País simplesmente duplicará nos próximos anos.
Sabendo da importância estratégica dessa futura exploração de petróleo e de gás natural na costa
amapaense é que nós realizamos um conjunto de ações, porque essa exploração pode representar para uma
economia periférica como a do meu Estado, extremamente dependente do Poder Público e de transferências
constitucionais da União, uma revolução para um parâmetro novo na economia amapaense.
Em decorrência disso, Sr. Presidente, nós realizamos em 2013 um seminário, em conjunto com a Federação
das Indústrias do Amapá, com a presença da própria ANP, intitulado “Petróleo do Amapá: os impactos na vida do
povo”. Nesse seminário esteve presente a ANP, como eu já disse, o Ibama e um conjunto de outras instituições.
Da mesma forma, atuamos para credenciar o Departamento de Meio Ambiente da Universidade Federal do Amapá a realizar atividades de pesquisa e desenvolvimento para projetos da linha de identificação de
impactos e riscos associados à indústria do petróleo na região costeira do Amapá. Esse credenciamento, feito
pela Agência Nacional do Petróleo, foi concretizado em janeiro de 2014.
Mais do que isso, Sr. Presidente, foram inúmeras as reuniões com autoridades consulares da França, dirigentes do Departamento Ultramarino da Guiana Francesa, empresários do setor, dentre outros.
Recentemente, o prefeito de Macapá e eu estivemos numa reunião com a Diretora-Geral da ANP, Drª
Magda Chambriard; estivemos em visita ao Consulado Francês no Rio de Janeiro; combinamos uma visita do
Bureau Business France, que é a entidade francesa que promove intercâmbio empresarial com o Brasil. Na pauta desse encontro, reivindicamos investimentos de empresas francesas no Amapá e programamos uma visita
de empresários franceses ao Amapá. Enfim, um conjunto de ações tendo em vista o natural: se a exploração
do petróleo for na costa amapaense, obviamente a base da exploração e da fase de pesquisas deverá ser na
costa do Amapá.
O aproveitamento econômico de uma reserva petrolífera localizada na plataforma oceânica é, obviamente, dividido em duas partes. A primeira, denominada exploração, e a segunda, que é a produção, propriamente
dita. Estamos na fase da exploração, que, na prática, é a fase da pesquisa.
A fase da exploração já está sendo iniciada na costa do Amapá e consiste em avaliações sísmicas, obtenção de dados geofísicos e, fundamentalmente, da perfuração de poços de sondagem.
Esta fase deve durar oito anos, a contar da vitória na 11ª rodada do leilão, ocorrida ano passado, e, depois
desses oito anos, essa primeira fase deve exigir um investimento superior a R$1,5 bilhão, dos quais aproximadamente 40% desse investimento devem ser e têm que ser de conteúdo local. Então, Sr. Presidente, não é demais imaginar o impacto positivo que tais valores trariam à economia do Amapá, cujo nosso Produto Interno
Bruto, atualmente, não passa da casa dos R$10 bilhões.
Pois bem, dito tudo isso, vem a nossa frustração. Na semana passada, tomamos conhecimento de que
uma grande empresa de logística, cujo capital majoritário é francês, decidiu implantar suas instalações no vizinho Estado do Pará, sem nenhuma satisfação às autoridades do Amapá, aos membros da Bancada Federal,
ao Governador do Estado, à Assembleia Legislativa.
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É fundamental salientar que essa empresa francesa atuará como suporte e base para essa primeira fase
de exploração e de movimentação desses R$1,5 bilhão, que, pela lógica, deveria ser na costa amapaense.
E eu leio, nesse último 1º de junho, ontem, na Agência Pará de Notícias, a seguinte informação:
O Governador Simão Jatene recebeu, na manhã desta segunda-feira, uma comitiva da Guiana Francesa, capitaneada por Rémy-Louis Budoc, Diretor de Prospectivo e Desenvolvimento da Grand Port
Maritime Guyane, que falou das claras intenções de instalação da empresa.
“A pauta da discussão com o governador é estudar a viabilidade de cooperação para que o Pará
possa ter uma plataforma da Total, uma das líderes mundiais do setor petrolífero, e assim possamos
desfrutar conjuntamente dos portos existentes aqui e na Guiana.”
Agora veja, Sr. Presidente, o disparate. Qual é a fronteira brasileira com a Guiana Francesa? É o Amapá.
De onde é a maioria de mais de 30 mil brasileiros que vivem na Guiana Francesa? Do Amapá.
Onde é que vai ser a exploração de petróleo do bloco da foz do Rio Amazonas? É na costa litorânea do
Amapá. Aí, a empresa francesa Total, a base de operações da Total resolve se instalar no Pará.
Sr. Presidente, isso é inaceitável. A palavra mínima é “inaceitável”. Nenhum Parlamentar de nenhuma região de nenhum Estado da Federação aceitaria que isso ocorresse com o seu Estado. E nós não iremos aceitar
para com o nosso.
Eu convoco, convido e convoco o Sr. Governador do Estado para suspender qualquer diálogo em matéria
de autorização ambiental para exploração na costa amapaense.
Aliás, Sr. Presidente, isso é uma matéria para suspender, da parte das lideranças, dos representantes
parlamentares do Amapá aqui no Senado, os três Senadores e os oito Deputados Federais, qualquer ação em
prol da concretização dos acordos de cooperação entre França e Brasil no que tange à Guiana Francesa e ao
Amapá, porque isso é inaceitável. É um acinte para com o povo amapaense e para com o Estado do Amapá.
Por isso, o convite-convocação que faço é para que todas as lideranças políticas amapaenses se unam
neste momento. Isso é uma provocação descabida, que não pode ser aceita por nós. E tem como dar resposta
a isso. Muitas das autorizações necessárias no Amapá, muitas das autorizações serão por conta do governo estadual amapaense: é sempre não dar autorização, não dar autorização ambiental, não dar autorização de uso,
não dar autorização aos Municípios para implantação.
Quero saber como essas empresas vão se instalar sem a base operacional necessária no Amapá. Não
podemos aceitar que um investimento de um bilhão e meio seja escoado para o vizinho, já depois de vencida
uma rodada de licitação e de exploração em que a riqueza que vai ser explorada encontra-se na costa litorânea do nosso Estado.
Além disso, vamos acionar as medidas judiciais que são cabíveis, pois o edital garante 40% de investimentos de conteúdo local na fase de exploração.
Essa medida, essa tomada de iniciativa por parte das autoridades francesas, por parte das empresas francesas é um acinte, um golpe para com o Estado do Amapá. Aliás, Sr. Presidente, o Amapá já foi palco. O Amapá
é um Estado da Federação que é Brasil porque lutou para sê-lo. Há de se lembrar o triste dia de 15 de maio de
1895, quando corsários franceses invadiram a Vila do Espírito Santo do Amapá e lá chacinaram homens, mulheres e crianças, cometendo uma barbárie que repercutiu na Europa e que obrigou as autoridades europeias
a arbitrarem e resolverem, por fim, o conflito que existia na região do Contestado, no norte do Brasil, para com
a Guiana Francesa.
Pois bem, Sr. Presidente, o que nós, amapaenses, estamos sentido com isso é como se tivesse havido
um segundo ataque de corsários franceses contra o Amapá. É inaceitável uma punhalada dessa natureza contra os amapaenses e contra as autoridades amapaenses, que, até agora, têm tido uma relação de cooperação.
Nós, Parlamentares, temos tido as melhores relações com a embaixada francesa, com as autoridades francesas
aqui no Brasil, e o nosso Governo estadual, o Estado do Amapá tem tido um histórico de boas relações com a
vizinha Guiana Francesa.
Apelo aqui o apoio das autoridades brasileiras e apelo às autoridades amapaenses para se unirem contra esse acinte. Não pode ser aceito que as riquezas a serem exploradas da costa amapaense e os lucros dessas
riquezas sejam destinados para o vizinho Estado do Pará, por mais méritos que o Pará tenha. Mas o bloco da
Foz do Rio Amazonas se situa na costa do Amapá, e é óbvio que essas riquezas têm que resultar em agregação
de valor para a comunidade local.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues, a Srª Marta Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Randolfe Rodrigues, que seu pronunciamento com a competência de sempre. É um orgulho para seu Estado e para o País.
Na mesma linha, o Brasil vai assistir à nobre Senadora Gleisi Hoffmann, ex-Ministra da Casa Civil, que fará
seu pronunciamento pelo tempo necessário para que exponha seu ponto de vista.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Quero aqui fazer uma saudação especial aos que estão nos ouvindo pela Rádio Senado e nos assistindo
pela TV Senado, aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras.
Penso que na vida a melhor defesa não é o ataque, embora muitas vezes a gente precise atacar também.
Mas a melhor defesa, principalmente em uma caminhada política, em um projeto político e em um Governo,
é mostrar ações que falam por elas mesmas.
Por isso que eu venho, com muita satisfação, a esta tribuna dizer que hoje eu participei no Palácio do Planalto, junto com a Presidenta Dilma, do lançamento do Plano Safra para os anos 2015/2016, um evento muito
importante, um evento que demonstra o compromisso do Governo Federal, o compromisso da Presidenta Dilma
com a agricultura brasileira, com o agronegócio brasileiro, com esse setor que é, para nós, fundamental na nossa
economia, responsável pelo saldo na nossa balança. E digo satisfação, porque, apesar de todo o esforço fiscal
que o Governo está fazendo, com cortes orçamentários de quase R$70 bilhões, a Presidenta reafirmou, através
do novo Plano Safra, o seu absoluto compromisso com o agronegócio brasileiro, com a agricultura brasileira.
Estamos falando de R$187,7 bilhões para financiar a produção agropecuária do Brasil neste biênio
2015/2016, um volume 20% maior nos recursos do que a safra passada, demonstrando o reconhecimento da
importância estratégica do setor pelo Governo Federal, pela Presidenta Dilma.
Como representante do Paraná, um Estado cuja atividade rural desempenha um papel destacado na
economia, é motivo de grande alegria verificar que há equilíbrio e responsabilidade nas ações do Governo
e na busca da retomada do crescimento. Afinal, assegurar o funcionamento e a expansão da produção rural,
mesmo neste período de ajuste econômico e de dificuldades, demonstra o acerto do Governo ao tratar de um
segmento que tanto tem contribuído para a melhoria da nossa balança comercial, além de geração de emprego e renda no País.
Eu não poderia também aqui deixar de ressaltar e parabenizar o papel da nossa colega Senadora Kátia
Abreu, atual Ministra da Agricultura. Aliás, ela nos presenteou com uma citação do nosso poeta Paulo Leminski:
“Não discuto com o destino, o que pintar eu assino” – disse a Ministra Kátia, ao fazer seu discurso sobre o Plano Safra.
E também quero reconhecer o papel da equipe econômica, que, mesmo diante das dificuldades que
estamos vivendo no Orçamento Fiscal, teve sensibilidade e pôde, junto com o Ministério da Agricultura, com
a Casa Civil da Presidência da República, fechar um Plano Safra que vai levar mais recursos aos nossos agricultores e mais condições de produção.
O Plano é baseado em algumas premissas essenciais, que merecem registro:
– primeiro, o apoio aos médios produtores, ao Pronamp;
– a garantia de elevado padrão tecnológico. A Embrapa continua sendo peça fundamental no desenvolvimento da agricultura brasileira;
– o fortalecimento do setor de florestas plantadas. Está aqui o Programa ABC (Agricultura de Baixo Carbono), que tanto tem estimulado a diversificação de culturas nas nossas propriedades;
– o reforço à pecuária leiteira e de corte. E aqui eu tenho de fazer um registro a um incentivo à pecuária
leiteira, principalmente porque o meu Estado, o Estado do Paraná, disputa com o seu Estado, Senador Paim,
nosso Presidente, a segunda posição na liderança em produção de leite. É Minas Gerais, depois Paraná/ Rio
Grande do Sul e Rio Grande do Sul/Paraná.
– a melhoria do seguro rural;
– e a sustentação de preço aos produtores por meio da política de garantia de preços mínimos.
Além de destacar a elevação em 20% do Plano Safra, em termos de recursos em relação ao ano anterior,
à safra anterior, que foi de 156 bilhões e, agora, vai para 187 bilhões, quero destacar também que 94,5 bilhões
são para financiamentos de custeio a juros controlados.
Isso é importante dizer. Juros controlados são juros subsidiados, juros muito mais baratos do que o praticado no mercado. Esse valor equivale a 7,5% a mais em comparação com o período anterior, refletindo o crescimento dos custos de produção. Já para os investimentos, estão dedicados R$33,3 bilhões.
O agricultor poderá contar também com maior volume de recursos a taxas de juros livres de mercado
para a próxima safra. O incremento de 130% na modalidade custeio, passando de R$23 bilhões para R$53 bi-
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lhões. Esses valores são provenientes da aplicação dos recursos da Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) no
financiamento da safra.
O agricultor médio terá R$18,9 bilhões para o Pronamp (Programa de Apoio ao Médio Produtor). É um
incremento de 17% em relação ao previsto na safra passada e vai contar também com R$5,3 bilhões para investimento.
O limite de financiamento de custeio por produtor foi ampliado de R$1,1 milhão para R$1,2 milhão,
enquanto o destinado à comercialização passou de R$2,2 milhões para R$ 2,4 milhões. Em ambos os casos, o
aumento foi de 8%.
Foi mantido o limite de R$385 mil por produtor nos créditos de investimentos com recursos obrigatórios e
no Pronamp o limite de financiamento é diferenciado, sendo de R$710 mil por agricultor na modalidade custeio.
As taxas de juros do Pronamp para os médios produtores foram estabelecidas em 7,75% ao ano para
custeio e 7,5% para investimento. Para os empréstimos de custeio da agricultura empresarial, a taxa é de 8,75%.
Já para financiar os demais programas de investimentos, a taxa varia de 7% a 8,75% ao ano para faturamento
de até R$ 90 milhões.
Isso é importante destacar aqui, porque, mesmo num cenário de juros elevados – nós estamos com a Selic em 13,25% – conseguimos ter para o produtor rural, para o grande e para o médio produtor, taxas de juros
que são quase a metade da taxa Selic. No caso do médio produtor é praticamente a metade, cerca de 7,5% a
7,75%. Isso faz toda a diferença na competitividade na nossa agricultura. É o agricultor poder tomar empréstimos com custos mais baratos, seja com custeio da sua safra, seja para o investimento.
Não posso deixar de exaltar a importância que isso tem para o meu Estado, o Estado do Paraná, e reconhecer o compromisso da Presidenta Dilma no fortalecimento da economia deste País, fortalecendo um dos
principais suportes dessa economia, que é a agricultura brasileira, que é o agronegócio brasileiro.
Eu não vou continuar relatando, Sr. Presidente, todos os aspectos do plano, que são muitos e muito positivos, mas eu gostaria de ressaltar as inovações do seguro rural. Sempre foi uma luta muito grande para que
a gente tivesse ampliação.
O orçamento para este ano do Plano de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural já está aprovado. São quase
R$700 milhões, mas existem novas propostas que foram apresentadas agora, no Plano Safra. Entre elas, estão
a criação do Sistema Integrado de Informações do Seguro Rural, o SIS-Rural, e a formação de grupos de produtores para negociação com as seguradoras. Além disso, o plano prevê a padronização das apólices de seguro
agrícola, medida que começou este ano, quando foi definido o nível mínimo de cobertura das apólices em 60%.
Eu não tenho dúvidas de que essas medidas trarão barateamento no custo do seguro agrícola, tanto no
caso da formação de grupos de produtores como do sistema integrado de informações. Formação é importante
para um mercado segurador, assim como a união de produtores que possam fazem o contrato de um prêmio
de seguro. E com certeza vão fazer por menor custo.
O plano prevê também a criação do Grupo de Alto Nível, que visa a estabelecer um planejamento estratégico agropecuário para o produtor brasileiro, dando previsibilidade ao mercado, ou seja, algo que sempre
dissemos que era importante. Precisamos planejar isso que é a principal base da nossa economia.
Enfim, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, não há como negar que nunca em outro período o agronegócio
brasileiro teve tanta atenção do Governo Federal. Não é à toa, portanto, que, ao longo dos anos recentes, tenha
ampliado expressivamente sua produção e produtividade, contribuindo de forma decisiva para a composição
do PIB, para a geração de emprego e renda e ainda para a melhoria da nossa balança comercial.
Posso falar isso com pleno conhecimento, primeiro, porque fui Ministra Chefe da Casa Civil e acompanhei, pari passu, a elaboração dos três últimos planos safras que antecederam o que hoje estou mencionando.
E sempre a Presidenta teve, Sr. Presidente, o compromisso, primeiro com o aumento do recurso para colocar
à disposição do nosso agricultor, segundo com as taxas de juros subsidiadas, dando competitividade à agricultura brasileira.
Também posso falar porque sou paranaense. Venho de um Estado cuja base da economia é a agricultura,
tanto a agricultura empresarial, a agricultura do médio produtor, como a agricultura do agricultor familiar, de
que a Presidenta deve lançar o plano agora no dia 15 de junho.
Fez toda a diferença a política que o Presidente Lula e a Presidenta Dilma desempenharam na área da
agricultura para o desenvolvimento do Estado.
Eu li, durante essa semana, alguns comentários da política do Paraná, dizendo que o Paraná está crescendo mais do que o Brasil e que isso, portanto, é um mérito do Governo do Estado, que tem investido no seu
desenvolvimento.
Primeiro, o Governo do Estado não tem investido no desenvolvimento do Paraná. Na realidade, investiu
para quebrar o Paraná. Hoje nós somos um Estado com uma das maiores dívidas, com uma arrecadação que já
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foi grande e vem baixando e com um volume de despesas que vem aumentando a cada dia, além de termos
a greve dos nossos professores e débito com os fornecedores.
Então, o que está segurando a economia do Paraná é a agricultura, é o agronegócio, graças a uma política nacional de sustentação da agricultura brasileira, do agronegócio brasileiro, que traz taxas de juros de no
máximo 8,75%, quando nós temos uma Selic de 13,25%.
Isso faz diferença muito grande nessa atividade e, com certeza, o Paraná é muito beneficiado. Além disso,
os investimentos em logística, os investimentos que também estão sendo colocados à disposição do agricultor.
Aliás, o Paraná é um dos Estados que, através do seu sistema cooperativo, mais buscou crédito para ampliar o
seu sistema de armazenagem, o que foi lançado no Plano Safra passado, tão necessário para que a gente possa
dar valorização a nossa produção.
Eu não tenho dúvidas de que o que faz a economia do Paraná hoje girar é a agricultura, é o agronegócio.
E é possível fazer isso porque tem uma política nacional de incentivo agrícola, uma política nacional que ajuda
os nossos agricultores, o que não é nenhum mérito, infelizmente, do Governo do Estado, que deveria estar investindo em assistência técnica, melhorando a qualidade dos produtores, sendo parceiro do Governo Federal.
Sr. Presidente, quero dizer que os resultados do agronegócio paranaense e brasileiro são extraordinários e crescentes e se devem seguramente aos esforços de todos os produtores rurais brasileiros, mas também
à parceria e ao incentivo que este setor vem recebendo do Governo da Presidenta Dilma Rousseff, aliás, hoje,
altamente reconhecido pela Ministra Kátia Abreu. E a Ministra Kátia Abreu é uma conhecedora profunda desse assunto. Foi nossa colega Senadora, mas é Presidente licenciada da Confederação Nacional da Agricultura.
Sempre lutou por este setor, conhece profundamente este setor e reconhece a dedicação da Presidenta Dilma
em razão dos investimentos na agricultura.
Hoje é um dia muito importante para o produtor rural brasileiro e para toda a nossa economia, porque
sinaliza, de forma clara, a responsabilidade e o compromisso do Governo Federal, da Presidenta Dilma, com
o ajuste fiscal, sem perder de vista a necessidade de incentivar a produção. E, nesse caso, a produção rural do
nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Douglas Cintra. Bloco União e Força/PTB – PE) – Senadora Gleisi, não tenho dúvidas
de que o Brasil tem dado um exemplo ao mundo não apenas na agricultura como produção, mas também
tem trabalhado pela preservação do meio ambiente, e é disso que vou falar daqui a pouco. Estamos fazendo
um esforço, como país, para alimentar não apenas os cidadãos brasileiros, mas para dar uma oportunidade ao
mundo de ter um alimento saudável e produzido dentro das melhores formas sustentáveis possíveis. Tenho
certeza de que isso se deve não só ao Plano Safra, mas à determinação dos agricultores brasileiros, pequenos,
médios, grandes.
E faço também referência ao seu Estado, o Paraná, que é exemplo de cooperativismo. Queremos, lá em
Pernambuco, na Região Nordeste, aprender um pouco mais, como fazem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul, através das associações e das cooperativas, para realmente impulsionar a produção da região, valorizando os pequenos e médios proprietários rurais.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada, Sr. Presidente. Quero ter a oportunidade também de parabenizar a nossa Ocepar – Associação das Cooperativas do Paraná, que sempre, em
todos os planos safras, contribuiu muito com propostas, com medidas para que a gente melhorasse a situação
do agricultor brasileiro.
Eu não tenho dúvidas de que desta vez também a Ocepar contribuiu. E é um plano safra que vai ao encontro de muitas das reivindicações que os nossos produtores e os nossos cooperados tinham, as nossas cooperativas.
E, para corroborar o que V. Exª falou sobre a questão do meio ambiente, a Ministra Kátia Abreu citou um
dado muito interessante. Ela falou que para voltarmos ao que nós tínhamos de produção na década de 70 para
os dias atuais, se continuássemos aquela produção com a mesma produtividade e tecnologia, nós precisaríamos de mais de 100 milhões de hectares de terra ao que nós já tínhamos.
Então, nós continuamos praticamente com a mesma quantidade de terras, cerca de 50 e poucos milhões
de hectares produzindo várias vezes mais, ou seja, hoje a nossa produtividade aumentou muito.
Então, aumentou a produtividade, investimos em tecnologia, melhoraram os nossos custos. Como disse
a Presidenta Dilma, não é um mercado que não agregue valor ao Brasil, muito pelo contrário. Quem fala isso
não conhece a agricultura brasileira. Para produzir uma saca de soja hoje tem um alto valor atrás, um valor
agregado, seja na pesquisa, seja no implemento agrícola, enfim, uma série de ações que movimentam uma
cadeia produtiva.
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V. Exª tem razão em evidenciar a questão ambiental. O dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente.
E o Brasil é isso, dá exemplo de produção, de produtividade agrícola e exemplo de preservação e conservação
ambiental.
Obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Gleisi Hoffmann, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Douglas Cintra, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Douglas Cintra. Bloco União e Força/PTB – PE) – Senadora, realmente este cooperativismo do Paraná é exemplo. E eu acho que os Parlamentares do Paraná também são exemplos.
O Sr. Douglas Cintra, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Gleisi
Hoffmann.
A SRª PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Passo a palavra, então, ao Senador Douglas Cintra.
O SR. DOUGLAS CINTRA (Bloco União e Força/PTB – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, senhores e senhoras, cidadãos brasileiros, a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, convida-nos a refletir sobre o impacto da atividade humana na vida e na paisagem do
Planeta e a responsabilidade que nos cabe no sentido de cuidar desse patrimônio não apenas para as presentes gerações, mas sobretudo para os nossos descendentes.
O que vamos legar para os nossos filhos e netos? Uma imagem de devastação e desolação ou um ambiente de integração, de convivência harmoniosa e fértil entre as diversas formas de vida vegetal e animal? A
esperança, que nunca devemos abandonar, nos leva a dizer sim à segunda opção, mas, infelizmente, o que a
realidade, em toda parte e a cada momento, nos mostra são tristes exemplos da primeira.
A intervenção humana não raro se processa com a finalidade de explorar ao máximo e no menor tempo possível os recursos da natureza, como se não houvesse amanhã. Os maiores prejudicados, é claro, somos
todos nós, seres humanos.
Há vários anos, assistimos à natureza dar o troco e cobrar suas dívidas sob a forma de mudanças climáticas radicais, inundações, secas e catástrofes de todo o tipo, que castigam milhões e milhões de pessoas ao
redor do Globo. Agora mesmo, isso se manifesta em generalizadas e periódicas crises hídricas, as secas com as
quais nós, nordestinos, convivemos há séculos e que agora atingem outras regiões do nosso País.
Srª Presidente, a magnitude e a seriedade da questão ambiental são importantes demais para permanecer restritas às preocupações dos governantes e dos órgãos públicos. Não, minhas senhoras e meus senhores,
a tarefa cabe ao conjunto da sociedade: empresários, agricultores, consumidores, meios de comunicação, organizações e associações, enfim, cidadãos em geral. Todos precisamos, repito, assumir integralmente a questão ambiental.
Ora, é impossível combater esse bom, indispensável e inadiável combate ignorando os dados da problemática a ser enfrentada e solucionada. A educação, a informação e a comunicação desempenham papel fundamental nesse processo em que mais e mais pessoas se conscientizem de que fazemos parte do meio ambiente,
de que devemos ser agentes de preservação ambiental e não seres à parte dos ecossistemas.
Parece-me que o plano local da vida comunitária é o espaço por excelência desse processo de tomada
de consciência de um número cada vez maior de pessoas, a começar pelas crianças e pelos jovens, portadores
do amanhã.
Tenho a honra e a satisfação de comprovar o vigor dessa afirmativa participando das ações do Grupo
Sabiá da Mata, nome pelo qual é mais conhecido o Centro de Educação e Preservação Ambiental do Município
de Bonito, comandado pelo dedicado amigo Zenóbio.
O grupo promove a educação ambiental, planeja e executa projetos que contribuem para melhorar a
qualidade de vida rural e urbana, preservando a flora e a fauna de Bonito e Municípios vizinhos.
Localizado no interior pernambucano, próximo da minha dinâmica e empreendedora Caruaru, na área
de transição entre a Zona da Mata e o Agreste Setentrional, Bonito se beneficia das características dos biomas
da floresta e da savana e é área de rica beleza e abundantes recursos naturais, como foi registrado no belo e
relevante livro Bonito, Pernambuco, História & Ecologia, obra coletiva de especialistas respeitados, organizada e
ilustrada pelo competente fotojornalista ambiental Kleber de Burgos, cuja introdução tive o privilégio de assinar.
Conforme registro naquele texto, os primeiros visitantes encontraram uma paisagem totalmente diferente da que hoje vemos, de vez que atualmente se mantêm apenas 7,3% da faixa de Floresta Atlântica, que
outrora se estendeu do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul.
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A exiguidade da área remanescente evidencia a importância e a urgência de preservá-la, para que esse
legado possa chegar às gerações futuras.
Faço referência a esse trabalho apenas com o intuito de realçar minha convicção de que gestos concretos são cada vez mais necessários para o desenvolvimento da consciência ecológica no seio da cidadania.
É com essa esperança, Srª Presidente, que conclamo todos os colegas desta Casa para desenvolver uma
ampla reflexão, que ilumine nossa atuação parlamentar e nossa produção legislativa, em sintonia com os
valores e princípios de preservação e desenvolvimento humano sustentável, comemorados neste Dia Mundial
do Meio Ambiente.
Srª Presidente, tenho certeza de que o Estado do Paraná e outros Estados das Regiões Sul e Sudeste nunca
tiveram, obviamente, a dificuldade de água que tivemos no Nordeste. Durante muito tempo, durante séculos,
aprendemos a trabalhar com pouca água, mas sabemos que precisamos aprender muito mais, sabemos que
precisamos aprender não só a guardar mais a água da chuva, mas, sobretudo, utilizá-la de forma sustentável,
para que nossa produtividade possa crescer ainda mais.
Com isso, esperamos que nesta Casa possamos contribuir para que cada vez mais ações aconteçam no
desenvolvimento da agricultura, do meio ambiente e da população brasileira.
A SRª PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Muito bem, Senador Douglas.
De fato, o meu Estado, o Estado do Paraná, é pródigo em água. Tanto é que somos um dos maiores fornecedores de energia com base hídrica do País. Nunca sentimos a restrição que o Nordeste brasileiro sente,
mas quero dizer a V. Exª que, de alguns anos para cá, em algumas regiões do nosso Estado, a situação de seca
vem acontecendo de forma continuada. Isso nos dá o alerta de que nós precisamos analisar e ver o que está
acontecendo com a situação climática do Brasil, para que possamos intervir e evitar crises maiores.
Mas eu queria dizer a V. Exª que, enquanto eu estava na Casa Civil, acompanhei um programa junto com
a Presidenta. Acompanhei, ajudei a Presidenta a estruturar, junto com os demais ministros, um programa de
enfrentamento à seca grave que nós tivemos nos últimos anos, que atingiu muito o Nordeste, atingiu o Estado
de V. Exª. E os Estados nos ajudaram muito na elaboração desse programa, que resolvia questões emergenciais,
como caminhão-pipa; provia as famílias de um recurso para não saírem da região; mas também atingia questões estruturais, como perfuração de poços de grande quantidade de água e obras estruturais do PAC que nós
temos lá, como transposição do São Francisco e outras obras. E pude acompanhar o quanto se evoluiu nesse
enfrentamento, que foi, lá atrás, um compromisso muito grande do Presidente Lula, uma pessoa que é do Estado de V. Exª, sofreu na pele a seca, as dificuldades no Nordeste.
Então, não tenho dúvidas de que esse apoio e a perseverança de vocês no Nordeste, o trabalho, a fé em
que as coisas podem melhorar e investir estão fazendo a transformação da Região. Sei que ainda há dificuldades, mas queria parabenizar V. Exª, primeiro, pelo discurso e, segundo, pelo trabalho que desenvolve para
fazer frente a essa situação que, de fato, é um desafio muito grande para o desenvolvimento da economia e o
desenvolvimento social.
O SR. DOUGLAS CINTRA (Bloco União e Força/PTB – PE) – Para encerrar minhas palavras, Senadora, eu
quero comunicar também que já marquei uma audiência com o Ministro da Integração para que possamos
ampliar a área de atuação da Sudene, em função dessa crise hídrica. Na verdade, a crise está sendo avaliada
pela menor incidência de chuvas nas cidades nordestinas, mas, em função da diminuição de chuvas, algumas
cidades que antes não eram consideradas do Semiárido precisam ter os mesmos benefícios que levamos para
a região do Semiárido.
Ou seja, cada atitude, cada trabalho vem para que possamos dar ao nordestino a oportunidade de produzir e ser, cada vez mais, um cidadão com todos os seus direitos em plenitude.
Muito obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Muito bem, Senador Douglas.
Nada mais havendo a tratar... Bom, ainda há um assunto a tratar: uma indicação do CNP cuja leitura precisamos fazer para que possamos ter condições de deliberar. Então, vou esperar que me passem o documento.
Mas estou vendo aqui a Senadora Fátima Bezerra.
V. Exª está inscrita. Vai fazer uso da palavra, Senadora?
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Vou.
A SRª PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Então, V. Exª está convidada a fazer uso da palavra, Senadora Fátima Bezerra.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB – RN) – Presidente Gleisi Hoffmann...
A SRª PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Sim.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB – RN) – Antes de a Senadora Fátima fazer o pronunciamento dela, eu queria prestar uma homenagem às mulheres.
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A SRª PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Pois não, Senador.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB – RN. Sem revisão do orador.) – Eu queria registrar, na tarde de hoje, uma grande conquista para as mulheres, Srª Presidente. Aliás, V. Exª e a Senadora Fátima,
como eu, estavam presentes; não sei se o Senador Douglas e outros Senadores também estavam.
Quero destacar a grande conquista que representou, para as mulheres de todo o Brasil, a inauguração
da Casa da Mulher Brasileira. E acho que essa casa já é um desdobramento de toda uma preocupação que vem
permeando tanto o Governo do Presidente Lula quanto o da Presidenta Dilma, principalmente em um ponto
essencial, qual seja, a luta contra a violência que vinha se abatendo sobre as mulheres.
Não vou fazer aqui um pronunciamento maior porque acho que a Senadora Fátima deverá abordar esse
assunto. Mas não se trata apenas, como foi dito lá, de se colocar num patamar apenas um gênero, mas, sim, de
dar um enfoque na igualdade dos dois gêneros.
Havia toda uma distância a percorrer. E penso que quem percorreu essa distância na busca dessa igualdade foi o Presidente Lula e a Presidenta Dilma. Deve-se dar a César o que é de César; deve-se dar ao Presidente
Lula o que é do Presidente Lula; e à Presidenta Dilma o que é da Presidenta Dilma.
Eu fiquei muito feliz em ver que realmente as mulheres estão alcançando, cada vez mais, o que elas sempre pretenderam, que é a igualdade, o plano da igualdade. As mulheres, absolutamente, não querem agora
fazer valer nenhum protagonismo; elas querem realmente uma posição de igualdade na sociedade.
E eu homenageio as mulheres, com a minha palavra, sobretudo homenageando as duas: a Senadora
Fátima, que é minha conterrânea, e V. Exª, que, na chefia da Casa Civil, foi certamente uma das que mais contribuiu para que prevalecesse essa política cujo coroamento ocorreu hoje, com a inauguração da Casa da Mulher brasileira.
Parabéns.
A SRª PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada, Senador Garibaldi.
Agradeço.
Eu queria ressaltar a importância da sua presença naquele evento, e vimos o carinho com que a Presidenta tratou V. Exª, reconhecendo essa importância.
Eu também já me referi hoje a esse programa aqui no plenário. De fato, ele é muito importante porque
suas ações práticas viabilizam a aplicação da Lei Maria da Penha, a aplicação da lei sobre o feminicídio, a aplicação de várias leis que querem, na realidade, mais do que punir, prevenir a violência contra a mulher.
Fico muito feliz e agradeço também por suas palavras em relação ao meu trabalho. A última vez em que
V. Exª falou, eu fiquei preocupada, porque V. Exª falou que fui sua censora na Casa Civil. (Risos.)
Quero falar do carinho que tenho por V. Exª e do reconhecimento do trabalho que V. Exª desempenhou
no Ministério da Previdência. Aliás, foi também um grande colaborador da causa das mulheres, quando nós regulamentamos questões importantes da aposentadoria das donas de casa. V. Exª esteve junto ali, dando apoio
para que nós pudéssemos fazer essa regulamentação.
Agradeço muito. Muito obrigada, Senador, por suas palavras.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB – RN) – A Senadora Fátima agora fala por mim.
A SRª PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Está bem.
Vou passar a palavra à Senadora Fátima e pedir ao Senador Douglas que assuma a Presidência.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora) – Senador Garibaldi, quero me associar à manifestação que V. Exª acaba de fazer, destacando, sem
dúvida, este momento de hoje, significativo e muito importante para que possamos avançar na luta em defesa
e promoção dos interesses das mulheres.
Quero dizer a V. Exª que a Casa da Mulher Brasileira, como já disse a Senadora Gleisi, graças a Deus, vai
chegar aos 27 Estados da Federação, inclusive ao nosso Rio Grande do Norte. A Ministra Eleonora esteve na
sexta-feira em Natal – ocasião em que V. Exª estava em Mossoró, acompanhando o Ministro da Integração – e
visitou, in loco, o terreno onde será construída a Casa da Mulher Brasileira, lá na zona oeste, em uma área de
boa localização.
No fundo, no fundo, Senador, a Casa da Mulher Brasileira é uma espécie de central da cidadania. A cidadania em prol do direito que as mulheres devem ter de viver uma vida com dignidade e sem violência. Quando
foi governador, V. Exª criou o programa Central do Cidadão. Essa Casa da Mulher Brasileira, poderíamos dizer,
é a Central da Cidadã. Mas sobretudo eu acho que é isto: uma central da cidadania, a cidadania voltada para o
avanço no sentido de que as mulheres tenham direito a uma vida com dignidade.
Tenho fé em Deus de que, no Rio Grande do Norte, até o final do próximo ano – e o Governador Robson
já tomou as providências para a doação do terreno –, possamos inaugurar a nossa Casa da Mulher Brasileira.
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Srª Presidente, também quero aqui fazer um registro. Nesta última sexta-feira, eu participei, no Rio Grande do Norte – inclusive o Senador Garibaldi Alves Filho também participou –, de um importante seminário
intitulado “Nordeste, 60 Anos depois: Mudanças e Permanências”.
Por que 60 anos depois? Porque foi exatamente há 60 anos, na cidade de Campina Grande, na Paraíba,
que a Igreja do Nordeste, os bispos do Nordeste, Senador Garibaldi Alves Filho, inspirados por Dom Hélder Câmara, realizaram o primeiro seminário para pensar o Nordeste brasileiro, para pensar o Semiárido.
E eu confesso a V. Exª que fiquei até emocionada de ter participado da edição desse seminário agora, 60
anos depois. Um seminário que, a nosso ver, é muito importante, é um marco para a nossa Região, porque é
a Igreja Católica pensando uma nova agenda para uma Região que acolhe mais de 50 milhões de habitantes.
É a Igreja pensando sobre um período histórico, refletindo, Senador Garibaldi Alves Filho, sobre as mudanças
ocorridas e os novos desafios.
Portanto, eu quero aqui saudar todos os bispos do Nordeste, a Igreja, enfim, todos aqueles e aquelas que
se empenharam na realização desse seminário, nas figuras de Dom Jaime, arcebispo de Natal; de Dom Antônio,
nosso bispo lá do Seridó, lá de Caicó.
Na figura deles, quero saudar, portanto, a realização desse seminário, que é, sem dúvida alguma, muito
importante, por todo esforço de reflexão que um seminário desses trás, na medida em que nós estamos fazendo um balanço de como foram esses 60 anos, quais as mudanças, quais os desafios, ao mesmo tempo em que
nós estamos também atualizando o diagnóstico, a realidade colocada, diante, meu Deus, de tantos desafios
– não é, Senador Garibaldi Filho? – que o nosso Nordeste querido, não só o Rio Grande do Norte, mas o nosso
Nordeste querido tem exatamente a enfrentar.
No seminário, só para se ter uma ideia da importância, estavam figuras que conhecem muito bem o Nordeste, como, por exemplo, a Profª Tânia Bacelar, que V. Exª conhece muito bem, uma economista respeitada,
talvez uma das economistas que detenha o maior número de informações acerca, exatamente, da realidade
do Nordeste, é uma estudiosa. Tânia, portanto, esteve lá.
O seminário também teve a presença do Ministro Mangabeira Unger, a presença da Ministra Tereza Campello, que dialogou lá com os participantes do seminário acerca da pasta que ela dirige e que tem uma ação de
cunho social tão importante para o Brasil e principalmente para o Nordeste. Não me refiro só ao Bolsa Família,
mas aos outros programas, às outras políticas, como a questão das cisternas, o PAA e tantas outras políticas
voltadas para combater a questão da desigualdade social.
E também quero aqui destacar a presença do Ministro Gilberto Occhi, com quem nós, inclusive, fomos
na sexta-feira. Foi muito importante, Senador Garibaldi Filho, eu diria até emblemático, ver o Ministro Gilberto Occhi, naquele seminário, prestando contas, falando em nome da Presidenta Dilma, fazendo um balanço
acerca das ações em curso na pasta que ele dirige, o Ministério da Integração Nacional, dialogando com uma
das realidades mais desafiadoras do nosso Nordeste querido, que é, Senador Douglas Cintra, a infraestrutura
hídrica. Infraestrutura hídrica que está ainda a exigir, e muito, investimentos para que o Nordeste brasileiro possa ter o tratamento de respeito e de dignidade que os nordestinos merecem no que diz respeito à questão da
segurança hídrica, levando em consideração tudo aquilo que nós sabemos que é peculiaridade do Nordeste,
do Semiárido nordestino em função das intempéries climáticas. Nossa região já vai entrando no terceiro ano
de estiagem, de poucas chuvas.
E o Ministro Gilberto Occhi, lá, confirmou os investimentos para o nosso Estado, muito importantes, como
a Barragem de Oiticica, emblemática para o Seridó, para o Rio Grande do Norte, pela sua grandiosidade, um
investimento de mais de R$300 milhões, que, sem dúvida alguma, significará, e muito, para o Seridó, não só
em matéria de segurança hídrica, mas do ponto de vista de se promover o desenvolvimento daquela região.
Lá, ele também garantiu a questão da adutora Currais Novos, Acari – o Senador Garibaldi Filho estava
presente, o Prefeito de Acari, o Prefeito de Currais Novos –, um investimento de R$34 milhões. Ele assegurou
que os recursos estão garantidos e que essa adutora, tão importante para Currais Novos, será, se Deus quiser,
concluída, bem como R$1,6 milhão, através de um convênio com o Governo do Estado, para que a gente possa
concluir a adutora lá de Carnaúba, que sai lá de Boqueirão. Ele adiantou também a liberação de mais de R$4
milhões para a chamada Operação Carro-Pipa.
No que diz respeito à questão de Oiticica, ele assegurou que o Ministério continuaria empenhado para
que não faltasse a liberação para garantir, de um lado, o pagamento das indenizações, e, do outro, a continuidade da obra.
Enfim, o Ministro anunciou um conjunto de investimentos, aliás, confirmou um conjunto de investimentos para o Rio Grande do Norte nessa área de infraestrutura hídrica num valor superior a R$200 milhões.
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E ainda tenho uma boa notícia, que foi a explanação que ele fez sobre o São Francisco, quando lá ele
apresentou todo o andamento da obra do canal do São Francisco, obra essa que já tem mais de 60% da sua
capacidade construída.
Ele esteve na cidade de Mossoró, e lá, em Mossoró, anunciou também o compromisso do Ministério da
Integração Nacional de, agora, de uma vez por todas, dar andamento às providências, para que o ramal oeste,
que faz parte exatamente do complexo da obra do São Francisco, seja construído lá no Rio Grande do Norte.
Nós temos o Ramal Piranhas-Açu já em curso, inclusive a Barragem de Oiticica faz parte desse ramal,
mas nós precisamos demais do ramal oeste, que vai se ligar com a Bacia de Apodi, de Santa Cruz, que vai, sem
dúvida alguma, beneficiar mais de 50 cidades lá da região do Alto Oeste, do Médio Oeste e da região Oeste,
ao lado também do sistema adutor de Pau dos Ferros, que deverá ser entregue ainda no decorrer deste ano.
Mas eu quero aqui saudar essa iniciativa do Ministro, no que diz respeito ao ramal oeste da transposição
do São Francisco. Ele, inclusive, apresentou calendário. Ele quer que, nesses próximos 20 meses, o ramal oeste
lá do complexo São Francisco...
O Sr. Garibaldi Alves Filho (Bloco Maioria/PMDB – RN) – Senadora Fátima.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – ... chegue lá naquela importante região.
Pois não, Senador Garibaldi Filho.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (Bloco Maioria/PMDB – RN) – Senadora Fátima, olhe, eu quero, inclusive, dizer que agora o Senador Douglas Cintra está mais reconfortado, porque nós estamos falando da obra do São
Francisco, que beneficia o seu Estado, o Estado de Pernambuco. Eu creio que tudo que V. Exª falou da tribuna
foi muito importante durante esses últimos dias, esse último fim de semana, no Rio Grande do Norte. Agora,
para realmente termos a dimensão do que foi o início dos anos 60 para o Nordeste, para que nós tenhamos
uma ideia, só falando agora de uma obra que é tão importante quanto aquela que foi a criação da Sudene, no
contexto das iniciativas tomadas àquela época: a obra da transposição do Rio São Francisco. Essa, sim, é uma
obra que precisa ser concluída. E diria que, nesse período de ajustes, mesmo tendo esses ajustes pela frente,
que temos que fazer valer, temos é que antecipar, se for possível, a inclusão da transposição, porque o quadro
– o Senador Douglas sabe muito bem; a Senadora Fátima também – deste quarto ano de seca, em que estamos
entrando, é calamitoso. Obrigado, Senadora.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Com certeza, Senador Garibaldi Filho.
Incorporo aqui o aparte de V. Exª, que fala com muita propriedade, pela experiência que tem como Governador do nosso Estado, como Ministro e também como Parlamentar, que sempre se empenhou muito nessa
luta pela realização da obra do São Francisco.
Quero dizer aqui, Senador Douglas, não só da nossa crença, mas da nossa fé; não só da nossa esperança,
mas da nossa confiança de que essa obra do Rio São Francisco ninguém deterá mais, de maneira nenhuma.
Ninguém deterá mais.
A Presidenta Dilma tem clareza, sabe da importância, do caráter estratégico que tem essa obra. Não estamos falando de uma região qualquer; estamos falando de uma região que tem uma densidade populacional
expressiva e de uma região que, todos nós sabemos, tem que conviver com as intempéries climáticas, no que
diz respeito à escassez, à falta de chuvas. Portanto, já passou até do tempo e da hora de o Nordeste brasileiro
ter a solução adequada – não é, Senador Douglas? – para conviver com essa realidade, a exemplo do que acontece, inclusive, em outros países do mundo.
É importante que a sociedade continue mobilizada, cobrando da classe política, e que esta, por sua vez,
continue cobrando do Poder Executivo, para que esse calendário, enfim, seja cumprido, para que, se Deus quiser,
a obra do São Francisco seja entregue o mais tardar até o final de 2016, 2017, como está prevista.
Quero aqui também saudar o Deputado Betinho Rosado, de quem partiu a iniciativa, em parceria com
a Universidade Federal do Semi-Árido, do convite ao Ministro Gilberto Occhi, para que fizesse esse debate lá
em Mossoró, falando precisamente da obra do São Francisco, e o ministro, enfim, adiantando essa excelente
notícia para o Rio Grande do Norte, em especial para a região oeste, que são as providências agora para a questão do ramal oeste da obra do São Francisco, que, repito, vai beneficiar e muito aquela região, um conjunto de
mais de 50 Municípios.
Por fim, Sr. Presidente, voltando ao seminário “Nordeste, 60 anos depois: Mudanças e Permanências”, gostaria de ressaltar que os bispos lá de Pernambuco participaram, além de representantes de várias entidades e
movimentos sociais, movimentos populares, o Observatório Nordeste, enfim, várias entidades que gozam de
muito respeito junto à sociedade e que trabalham em parceria com a igreja, que, sem dúvida nenhuma, tem
dado, ao longo desse tempo todo, uma contribuição muito importante para o enfrentamento do drama da
questão das desigualdades sociais e das desigualdades regionais.
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Portanto, quero, aqui, mais uma vez, parabenizar a igreja do Nordeste, colocando que esse esforço reflexivo que a igreja faz é inspirado, por que não dizer, no legado de Dom Hélder Câmara, que foi o articulador,
Senador Douglas, do primeiro encontro dos bispos para pensar o Nordeste em 1956 na cidade de Campina
Grande. Por isso que o encontro agora se chama “60 anos depois.” Pois bem, quero saudar o esforço reflexivo
que a igreja faz inspirada no legado de Dom Hélder Câmara e nas palavras do nosso Papa Francisco. Tenho
certeza de que essa reflexão produz exatamente a atualização do compromisso histórico que a igreja tem com
a defesa da democracia, a defesa da justiça social, que, no nosso caso, o Nordeste, passa fundamentalmente
pelo combate às desigualdades sociais, pelo combate às desigualdades regionais.
Quero associar a esse registro que faço hoje, Senador Douglas, os encaminhamentos que foram tirados
exatamente do seminário “Nordeste, 60 anos depois”, realizado da quarta-feira à sexta-feira, na cidade de Natal. E peço licença a V. Exª para associar ao nosso breve registro aqui as proposições, os encaminhamentos que
saíram desse importante seminário “Nordeste, 60 anos depois”: quais as mudanças, quais os avanços, quais as
conquistas e o que é que nós temos ainda a conquistar. E sabemos que temos muito ainda a conquistar, em
que pese, nesses 12 anos, permita-me dizer, no Governo do PT e aliados, no governo do Presidente Lula e no
Governo da Presidente Dilma, nós termos constatado mudanças do ponto de vista social significativas no Nordeste brasileiro – e os dados não me deixam mentir!
Não é à toa que o Nordeste foi uma das regiões que mais cresceu do ponto de vista do seu Produto Interno Bruto: é fato que houve milhões de famílias que nós tiramos da miséria; é fato, de repente, que o Brasil
foi retirado do Mapa da Fome; é fato que, no Nordeste brasileiro, pode-se ver o filho do assentado, ver o filho
do pequeno agricultor, ver o filho da empregada doméstica, ver o filho das classes populares hoje tendo muito mais condições de ter acesso ao ensino superior, inclusive de fazer o curso de Medicina, de ter acesso a um
bom curso técnico, através da expansão da educação profissional que nós levamos por este País afora; é fato
que as nossas crianças estão tendo mais acesso às creches; é fato também que há uma enorme dívida social
com o povo brasileiro e com o povo nordestino.
O Nordeste precisa ainda, e muito, avançar, inclusive no que diz respeito à logística, à questão dos investimentos na infraestrutura rodoviária, aeroportuária, hídrica, à questão da agricultura familiar, à questão da
regularização fundiária, à questão da reforma agrária, ao lado daquilo que a gente precisa avançar do ponto
de vista de ter políticas públicas eficientes e de caráter universalizante. E esse seminário vem exatamente nesta direção, fazer o balanço e apontar os rumos para o presente e o futuro naquilo que diz respeito aos novos
desafios e às novas lutas.
Muito obrigada, Senador.
Durante o discurso da Srª Fátima Bezerra, a Srª Gleisi Hoffmann deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Douglas Cintra, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Douglas Cintra. Bloco União e Força/PTB – PE) – Senadora Fátima, eu gosto de ouvir
a senhora falar do Nordeste e tenho a seguinte observação: antigamente o Nordeste era visto de uma forma
bem diferente, viam-se apenas dificuldades e problemas no Nordeste. Hoje, no Nordeste, nós vemos polos de
produção agrícola não só em Petrolina, mas também no Rio Grande do Norte, no Ceará, com irrigação. Nós
vemos polos de produção industrial em diversos pontos do Nordeste, em diversas cidades. Nós vemos, na minha região especificamente, um polo de desenvolvimento de confecções muito forte. A gente fala que não é
mais nem um polo de confecções, mas um polo de moda, que agrega bem mais valor ao produto. E nós vemos,
sobretudo, também um polo de desenvolvimento educacional, em que as pessoas com menos recursos financeiros não tinham oportunidades de estudar e hoje elas podem realmente ter esse diferencial.
E quero também registrar essa questão da transposição do Rio São Francisco como a grande mudança
de estrutura para o Nordeste. Sabemos o quanto são importantes portos, estradas, infraestrutura como um
todo, mas essa obra da transposição é um marco, é a demonstração de que a água tem que ser democratizada.
Na minha cidade Caruaru, quando eu era jovem, chegava-se a ficar 20 dias sem água na torneira, porque
os canos da empresa não tinham água realmente, e toda casa tinha de ter uma cisterna. Isso vem mudando
ao longo do tempo. E, graças à obra não só de barragens, mas agora com a transposição, é que podemos ver
o quanto efetivamente a vida das pessoas vai mudar, e só quem vai lá, só quem vê o tamanho da obra, apesar
de não estar pronta ainda, quem se dispõe a ver o tamanho do que compreende essa obra realmente pode
perceber o quanto vai transformar a vida das pessoas.
Quero também me congratular com a senhora, que esteve junto conosco na Secretaria da Micro e Pequena Empresa, para falarmos de um tema que é fundamental não só para o Nordeste, mas para todo o País,
que é a questão do artesão, para que possamos construir mais oportunidades, mais alternativas, uma regulamentação digna para que o artesão possa trabalhar e fazer da sua arte uma fonte de vida mais segura.
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A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Sem dúvida, Senador Douglas.
Só gostaria de falar, em relação ao comentário de V. Exª sobre a questão da luta em prol da valorização
do artesão, da nossa alegria, porque, juntos, nós promovemos aquela audiência pública que, graças a Deus, já
vem dando frutos. Digo isso, porque, entre as deliberações realizadas em nossa audiência pública, uma delas
era exatamente lutar para acelerar a tramitação do Projeto de Lei nº 7.550, de 2010, que tramita aqui no Congresso Nacional e que trata exatamente da regulamentação da profissão do artesão. Pois bem, qual não foi a
nossa alegria quando, finalmente, o projeto de lei foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico?
E, agora, vai passar por duas Comissões na Câmara e, em breve, estará aqui no Senado.
Eu e o senhor vamos pôr este projeto debaixo do braço, para que, se Deus quiser, possa ter a sua tramitação concluída o mais rápido possível no Senado, para que, enfim, os artesãos do nosso País possam ter direito à regulamentação da sua profissão, com tudo aquilo que essa legislação vai ensejar do ponto de vista de
profissionalização, de valorização e do reconhecimento dos artesãos do Brasil.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Douglas Cintra. Bloco União e Força/PTB – PE) – Senadora, mais uma vez, dou-lhe
parabéns. Esperamos realmente que essa valorização possa construir novos caminhos para esses artesãos. O
artesanato é nada mais do que uma demonstração de criatividade do nosso povo, e a criatividade realmente
muda o País.
O SR. PRESIDENTE (Douglas Cintra. Bloco União e força/PTB – PE) – Temos aqui, sobre a mesa:
OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
– Nº 72, de 2015, (nº 06, de 2015, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do
Sr. Fábio George Cruz da Nóbrega, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público.
É o ofício.
À CCJ.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES MISTAS
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(Resolução nº 1, de 2006-CN)
Finalidade: Examinar e emitir parecer, nos termos do § 1º, do art. 166 da Constituição Federal
de 1988.
Número de membros: 10 Senadores e 30 Deputados
PRESIDENTE: Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)
1º VICE-PRESIDENTE: Deputado Jaime Martins (PSD-MG)
2ª VICE-PRESIDENTE: Deputado Giuseppe Vecci (PSDB-GO)
3º VICE-PRESIDENTE: Senador Walter Pinheiro (PT-BA)
Relator do PLDO: Deputado Ricardo Teobaldo (PTB-PE)
Relator do PLOA: Deputado Ricardo Barros (PP-PR)
Relator da Receita: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
Relator do PPPA: Deputado Zeca Dirceu (PT-PR)
Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco da Maioria
( PMDB, PSD )
Rose de Freitas - PMDB/ES
Raimundo Lira - PMDB/PB
Valdir Raupp - PMDB/RO

1. Dário Berger - PMDB/SC
2. Hélio José - PSD/DF
3. Lúcia Vânia - PSDB/GO

(4)

(5)

Bloco de Apoio ao Governo
( PDT, PT, PP )
Acir Gurgacz - PDT/RO
Walter Pinheiro - PT/BA

1. Gleisi Hoffmann - PT/PR
2. Angela Portela - PT/RR

Bloco Parlamentar da Oposição
( PSDB, DEM )
Paulo Bauer - PSDB/SC
Wilder Morais - DEM/GO

1. Davi Alcolumbre - DEM/AP
2. VAGO

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
( PCdoB, PPS, PSB, PSOL )
Roberto Rocha - PSB/MA
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional (55 61 3303-4050)
http://www.senado.leg.br/ordiacn

1. Lídice da Mata - PSB/BA
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 55ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Rio Grande do Sul

Bahia
Bloco-PSB - Lídice da Mata*
Bloco-PT - Walter Pinheiro*
Bloco-PSD - Otto Alencar**

Bloco-PP - Ana Amélia*
Bloco-PT - Paulo Paim*
Bloco-PDT - Lasier Martins**

Rio de Janeiro
Bloco-PT - Lindbergh Farias*
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Bloco-PSB - Romário**

Maranhão

Ceará

Pará

Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PMDB - Ricardo Ferraço*
Bloco-PMDB - Rose de Freitas**

Pernambuco
Bloco-PTB - Douglas Cintra*
Bloco-PT - Humberto Costa*
Bloco-PSB - Fernando Bezerra Coelho**
(S)

São Paulo
Bloco-PSDB - Aloysio Nunes Ferreira*
S/Partido - Marta Suplicy*
Bloco-PSDB - José Serra**

Minas Gerais
Bloco-PSDB - Aécio Neves*
Bloco-PDT - Zeze Perrella* (S)
Bloco-PSDB - Antonio Anastasia**

Goiás
Bloco-PSDB - Lúcia Vânia*
Bloco-DEM - Wilder Morais* (S)
Bloco-DEM - Ronaldo Caiado**

Mato Grosso
Bloco-PR - Blairo Maggi*
Bloco-PPS - José Medeiros* (S)
Bloco-PR - Wellington Fagundes**

Piauí

Bloco-PT - Jorge Viana*
Bloco-PSD - Sérgio Petecão*
Bloco-PP - Gladson Cameli**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio do Amaral*
Bloco-PMDB - Waldemir Moka*
Bloco-PMDB - Simone Tebet**

Distrito Federal

Bloco-PP - Ciro Nogueira*
Bloco-PT - Regina Sousa* (S)
Bloco-PTB - Elmano Férrer**

Bloco-PDT - Cristovam Buarque*
Bloco-PSD - Hélio José* (S)
Bloco-PDT - Reguffe**

Rio Grande do Norte
Bloco-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Bloco-DEM - José Agripino*
Bloco-PT - Fátima Bezerra**

Santa Catarina
Bloco-PSDB - Dalirio Beber*
Bloco-PSDB - Paulo Bauer*
Bloco-PMDB - Dário Berger**

(S)

Alagoas
Bloco-PP - Benedito de Lira*
Bloco-PMDB - Renan Calheiros*
Bloco-PTB - Fernando Collor**

Sergipe
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Bloco-PSC - Eduardo Amorim*
Bloco-DEM - Maria do Carmo Alves**

Mandatos
*: Período 2011/2019 **: Período 2015/2023

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

Bloco-PT - Gleisi Hoffmann*
Bloco-PMDB - Roberto Requião*
Bloco-PSDB - Alvaro Dias**

Acre

Bloco-PSDB - Cássio Cunha Lima*
Bloco-PMDB - Raimundo Lira* (S)
Bloco-PMDB - José Maranhão**

Espírito Santo

Bloco-PSDB - Flexa Ribeiro*
Bloco-PMDB - Jader Barbalho*
Bloco-PT - Paulo Rocha**

Bloco-PMDB - Sandra Braga* (S)
Bloco-PCdoB - Vanessa Grazziotin*
Bloco-PSD - Omar Aziz**

Paraná

Bloco-PMDB - Eunício Oliveira*
Bloco-PT - José Pimentel*
Bloco-PSDB - Tasso Jereissati**

Paraíba

Bloco-PMDB - Edison Lobão*
Bloco-PMDB - João Alberto Souza*
Bloco-PSB - Roberto Rocha**

Amazonas

Rondônia
Bloco-PP - Ivo Cassol*
Bloco-PMDB - Valdir Raupp*
Bloco-PDT - Acir Gurgacz**

Tocantins
Bloco-PSDB - Ataídes Oliveira* (S)
Bloco-PR - Vicentinho Alves*
Bloco-PT - Donizeti Nogueira** (S)

Amapá
Bloco-PSB - João Capiberibe*
Bloco-PSOL - Randolfe Rodrigues*
Bloco-DEM - Davi Alcolumbre**

Roraima
Bloco-PT - Angela Portela*
Bloco-PMDB - Romero Jucá*
Bloco-PDT - Telmário Mota**

Junho de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 3

PARECER Nº 257, DE 2015
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÔMICOS, sobre a Mensagem nº
30, de 2015, que submete, em
conformidade com o art. 52, inciso III,
alínea "f", da Constituição Federal,
combinado com o art. 12 da Lei nº
12.529, de 30 de novembro de 2011, o
nome do Doutor EDUARDO FRADE
RODRIGUES, para exercer o cargo de
Superintendente-Geral do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica CADE do Ministério da Justiça, com
mandato de 2 anos, em substituição ao
Senhor Carlos Emmanuel Joppert
Ragazzo.

A Comissão de Assuntos Econômicos, em votação secreta,
apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Senador Reguffe
sobre a Mensagem nº 30 de 2015, opina pela APROVAÇÃO da
escolha do Senhor EDUARDO FRADE RODRIGUES para exercer
o cargo de Superintendente-Geral do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE do Ministério da Justiça, por 22 (vinte e
dois) votos favoráveis, 1 (um) contrário e nenhuma abstenção.

Sala da Comissão, em 2 de junho de 2015.
Senador DELCÍDIO DO AMARAL
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES MISTAS
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(Resolução nº 1, de 2006-CN)
Finalidade: Examinar e emitir parecer, nos termos do § 1º, do art. 166 da Constituição Federal
de 1988.
Número de membros: 10 Senadores e 30 Deputados
PRESIDENTE: Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)
1º VICE-PRESIDENTE: Deputado Jaime Martins (PSD-MG)
2ª VICE-PRESIDENTE: Deputado Giuseppe Vecci (PSDB-GO)
3º VICE-PRESIDENTE: Senador Walter Pinheiro (PT-BA)
Relator do PLDO: Deputado Ricardo Teobaldo (PTB-PE)
Relator do PLOA: Deputado Ricardo Barros (PP-PR)
Relator da Receita: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
Relator do PPPA: Deputado Zeca Dirceu (PT-PR)
Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco da Maioria
( PMDB, PSD )
Rose de Freitas - PMDB/ES

1. Dário Berger - PMDB/SC

Raimundo Lira - PMDB/PB
Valdir Raupp - PMDB/RO

2. Hélio José - PSD/DF
3. VAGO

Bloco de Apoio ao Governo
( PDT, PT, PP )
Acir Gurgacz - PDT/RO

1. Gleisi Hoffmann - PT/PR

Walter Pinheiro - PT/BA

2. Angela Portela - PT/RR

Bloco Parlamentar da Oposição
( PSDB, DEM )
Paulo Bauer - PSDB/SC

1. Davi Alcolumbre - DEM/AP

Wilder Morais - DEM/GO

2. VAGO

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
( PCdoB, PPS, PSB, PSOL )
Roberto Rocha - PSB/MA
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional (55 61 3303-4050)
http://www.senado.leg.br/ordiacn

1. Lídice da Mata - PSB/BA
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES MISTAS
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(Resolução nº 1, de 2006-CN)
Finalidade: Examinar e emitir parecer, nos termos do § 1º, do art. 166 da Constituição Federal
de 1988.
Número de membros: 10 Senadores e 30 Deputados
PRESIDENTE: Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)
1º VICE-PRESIDENTE: Deputado Jaime Martins (PSD-MG)
2ª VICE-PRESIDENTE: Deputado Giuseppe Vecci (PSDB-GO)
3º VICE-PRESIDENTE: Senador Walter Pinheiro (PT-BA)
Relator do PLDO: Deputado Ricardo Teobaldo (PTB-PE)
Relator do PLOA: Deputado Ricardo Barros (PP-PR)
Relator da Receita: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
Relator do PPPA: Deputado Zeca Dirceu (PT-PR)
Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco da Maioria
( PMDB, PSD )
Rose de Freitas - PMDB/ES

1. Dário Berger - PMDB/SC

Raimundo Lira - PMDB/PB

2. Hélio José - PSD/DF

Valdir Raupp - PMDB/RO

3. VAGO

Bloco de Apoio ao Governo
( PDT, PT, PP )
Acir Gurgacz - PDT/RO

1. Gleisi Hoffmann - PT/PR

Walter Pinheiro - PT/BA

2. Angela Portela - PT/RR

Bloco Parlamentar da Oposição
( PSDB, DEM )
Paulo Bauer - PSDB/SC

1. Davi Alcolumbre - DEM/AP

Wilder Morais - DEM/GO

2. VAGO

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
( PCdoB, PPS, PSB, PSOL )
Roberto Rocha - PSB/MA
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional (55 61 3303-4050)
http://www.senado.leg.br/ordiacn

1. Lídice da Mata - PSB/BA
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 55ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Bloco-PSB - Lídice da Mata*
Bloco-PT - Walter Pinheiro*
Bloco-PSD - Otto Alencar**

Rio de Janeiro
Bloco-PT - Lindbergh Farias*
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Bloco-PSB - Romário**

Maranhão
Bloco-PMDB - Edison Lobão*
Bloco-PMDB - João Alberto Souza*
Bloco-PSB - Roberto Rocha**

Pará
Bloco-PSDB - Flexa Ribeiro*
Bloco-PMDB - Jader Barbalho*
Bloco-PT - Paulo Rocha**

Rio Grande do Sul
Bloco-PP - Ana Amélia*
Bloco-PT - Paulo Paim*
Bloco-PDT - Lasier Martins**

Ceará
Bloco-PMDB - Eunício Oliveira*
Bloco-PT - José Pimentel*
Bloco-PSDB - Tasso Jereissati**

Paraíba
Bloco-PSDB - Cássio Cunha Lima*
Bloco-PMDB - Raimundo Lira* (S)
Bloco-PMDB - José Maranhão**

Espírito Santo
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PMDB - Ricardo Ferraço*
Bloco-PMDB - Rose de Freitas**

Pernambuco
Bloco-PTB - Douglas Cintra* (S)
Bloco-PT - Humberto Costa*
Bloco-PSB - Fernando Bezerra Coelho**

São Paulo
Bloco-PSDB - Aloysio Nunes Ferreira*
S/Partido - Marta Suplicy*
Bloco-PSDB - José Serra**

Minas Gerais
Bloco-PSDB - Aécio Neves*
Bloco-PDT - Zeze Perrella* (S)
Bloco-PSDB - Antonio Anastasia**

Goiás
Bloco-PSDB - Lúcia Vânia*
Bloco-DEM - Wilder Morais* (S)
Bloco-DEM - Ronaldo Caiado**

Mato Grosso
Bloco-PR - Blairo Maggi*
Bloco-PPS - José Medeiros* (S)
Bloco-PR - Wellington Fagundes**

Piauí
Bloco-PP - Ciro Nogueira*
Bloco-PT - Regina Sousa* (S)
Bloco-PTB - Elmano Férrer**

Rio Grande do Norte
Bloco-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Bloco-DEM - José Agripino*
Bloco-PT - Fátima Bezerra**

Santa Catarina
Bloco-PSDB - Dalirio Beber* (S)
Bloco-PSDB - Paulo Bauer*
Bloco-PMDB - Dário Berger**

Alagoas
Bloco-PP - Benedito de Lira*
Bloco-PMDB - Renan Calheiros*
Bloco-PTB - Fernando Collor**

Sergipe
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Bloco-PSC - Eduardo Amorim*
Bloco-DEM - Maria do Carmo Alves**

Mandatos
*: Período 2011/2019

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

**: Período 2015/2023

Amazonas
Bloco-PMDB - Sandra Braga* (S)
Bloco-PCdoB - Vanessa Grazziotin*
Bloco-PSD - Omar Aziz**

Paraná
Bloco-PT - Gleisi Hoffmann*
Bloco-PMDB - Roberto Requião*
Bloco-PSDB - Alvaro Dias**

Acre
Bloco-PT - Jorge Viana*
Bloco-PSD - Sérgio Petecão*
Bloco-PP - Gladson Cameli**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio do Amaral*
Bloco-PMDB - Waldemir Moka*
Bloco-PMDB - Simone Tebet**

Distrito Federal
Bloco-PDT - Cristovam Buarque*
Bloco-PSD - Hélio José* (S)
Bloco-PDT - Reguffe**

Rondônia
Bloco-PP - Ivo Cassol*
Bloco-PMDB - Valdir Raupp*
Bloco-PDT - Acir Gurgacz**

Tocantins
Bloco-PSDB - Ataídes Oliveira* (S)
Bloco-PR - Vicentinho Alves*
Bloco-PT - Donizeti Nogueira** (S)

Amapá
Bloco-PSB - João Capiberibe*
Bloco-PSOL - Randolfe Rodrigues*
Bloco-DEM - Davi Alcolumbre**

Roraima
Bloco-PT - Angela Portela*
Bloco-PMDB - Romero Jucá*
Bloco-PDT - Telmário Mota**
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 55ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Bloco-PSB - Lídice da Mata*
Bloco-PT - Walter Pinheiro*
Bloco-PSD - Otto Alencar**

Rio de Janeiro
Bloco-PT - Lindbergh Farias*
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Bloco-PSB - Romário**

Maranhão
Bloco-PMDB - Edison Lobão*
Bloco-PMDB - João Alberto Souza*
Bloco-PSB - Roberto Rocha**

Pará
Bloco-PSDB - Flexa Ribeiro*
Bloco-PMDB - Jader Barbalho*
Bloco-PT - Paulo Rocha**

Rio Grande do Sul
Bloco-PP - Ana Amélia*
Bloco-PT - Paulo Paim*
Bloco-PDT - Lasier Martins**

Ceará
Bloco-PMDB - Eunício Oliveira*
Bloco-PT - José Pimentel*
Bloco-PSDB - Tasso Jereissati**

Paraíba
Bloco-PSDB - Cássio Cunha Lima*
Bloco-PMDB - Raimundo Lira* (S)
Bloco-PMDB - José Maranhão**

Espírito Santo
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PMDB - Ricardo Ferraço*
Bloco-PMDB - Rose de Freitas**

Pernambuco
Bloco-PTB - Douglas Cintra* (S)
Bloco-PT - Humberto Costa*
Bloco-PSB - Fernando Bezerra Coelho**

São Paulo
Bloco-PSDB - Aloysio Nunes Ferreira*
S/Partido - Marta Suplicy*
Bloco-PSDB - José Serra**

Minas Gerais
Bloco-PSDB - Aécio Neves*
Bloco-PDT - Zeze Perrella* (S)
Bloco-PSDB - Antonio Anastasia**

Goiás
Bloco-PSDB - Lúcia Vânia*
Bloco-DEM - Wilder Morais* (S)
Bloco-DEM - Ronaldo Caiado**

Mato Grosso
Bloco-PR - Blairo Maggi*
Bloco-PPS - José Medeiros* (S)
Bloco-PR - Wellington Fagundes**

Piauí
Bloco-PP - Ciro Nogueira*
Bloco-PT - Regina Sousa* (S)
Bloco-PTB - Elmano Férrer**

Rio Grande do Norte
Bloco-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Bloco-DEM - José Agripino*
Bloco-PT - Fátima Bezerra**

Santa Catarina
Bloco-PSDB - Dalirio Beber* (S)
Bloco-PSDB - Paulo Bauer*
Bloco-PMDB - Dário Berger**

Alagoas
Bloco-PP - Benedito de Lira*
Bloco-PMDB - Renan Calheiros*
Bloco-PTB - Fernando Collor**

Sergipe
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Bloco-PSC - Eduardo Amorim*
Bloco-DEM - Maria do Carmo Alves**

Mandatos
*: Período 2011/2019

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

**: Período 2015/2023

Amazonas
Bloco-PMDB - Sandra Braga* (S)
Bloco-PCdoB - Vanessa Grazziotin*
Bloco-PSD - Omar Aziz**

Paraná
Bloco-PT - Gleisi Hoffmann*
Bloco-PMDB - Roberto Requião*
Bloco-PSDB - Alvaro Dias**

Acre
Bloco-PT - Jorge Viana*
Bloco-PSD - Sérgio Petecão*
Bloco-PP - Gladson Cameli**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio do Amaral*
Bloco-PMDB - Waldemir Moka*
Bloco-PMDB - Simone Tebet**

Distrito Federal
Bloco-PDT - Cristovam Buarque*
Bloco-PSD - Hélio José* (S)
Bloco-PDT - Reguffe**

Rondônia
Bloco-PP - Ivo Cassol*
Bloco-PMDB - Valdir Raupp*
Bloco-PDT - Acir Gurgacz**

Tocantins
Bloco-PSDB - Ataídes Oliveira* (S)
Bloco-PR - Vicentinho Alves*
Bloco-PT - Donizeti Nogueira** (S)

Amapá
Bloco-PSB - João Capiberibe*
Bloco-PSOL - Randolfe Rodrigues*
Bloco-DEM - Davi Alcolumbre**

Roraima
Bloco-PT - Angela Portela*
Bloco-PMDB - Romero Jucá*
Bloco-PDT - Telmário Mota**
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES MISTAS
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(Resolução nº 1, de 2006-CN)
Finalidade: Examinar e emitir parecer, nos termos do § 1º, do art. 166 da Constituição Federal
de 1988.
Número de membros: 10 Senadores e 30 Deputados
PRESIDENTE: Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)
1º VICE-PRESIDENTE: Deputado Jaime Martins (PSD-MG)
2ª VICE-PRESIDENTE: Deputado Giuseppe Vecci (PSDB-GO)
3º VICE-PRESIDENTE: Senador Walter Pinheiro (PT-BA)
Relator do PLDO: Deputado Ricardo Teobaldo (PTB-PE)
Relator do PLOA: Deputado Ricardo Barros (PP-PR)
Relator da Receita: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
Relator do PPPA: Deputado Zeca Dirceu (PT-PR)
Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco da Maioria
( PMDB, PSD )
Rose de Freitas - PMDB/ES

1. Dário Berger - PMDB/SC

Raimundo Lira - PMDB/PB
Valdir Raupp - PMDB/RO

2. Hélio José - PSD/DF
3. VAGO

Bloco de Apoio ao Governo
( PDT, PT, PP )
Acir Gurgacz - PDT/RO
Walter Pinheiro - PT/BA

1. Gleisi Hoffmann - PT/PR
2. Angela Portela - PT/RR

Bloco Parlamentar da Oposição
( PSDB, DEM )
Paulo Bauer - PSDB/SC
Wilder Morais - DEM/GO

1. Davi Alcolumbre - DEM/AP
2. VAGO

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
( PCdoB, PPS, PSB, PSOL )
Roberto Rocha - PSB/MA
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional (55 61 3303-4050)
http://www.senado.leg.br/ordiacn

1. Lídice da Mata - PSB/BA

(4)

Junho de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 3

COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 55ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Rio Grande do Sul

Bahia
Bloco-PSB - Lídice da Mata*
Bloco-PT - Walter Pinheiro*
Bloco-PSD - Otto Alencar**

Bloco-PP - Ana Amélia*
Bloco-PT - Paulo Paim*
Bloco-PDT - Lasier Martins**

Rio de Janeiro
Bloco-PT - Lindbergh Farias*
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Bloco-PSB - Romário**

Maranhão

Ceará
Bloco-PMDB - Eunício Oliveira*
Bloco-PT - José Pimentel*
Bloco-PSDB - Tasso Jereissati**

Paraíba

Bloco-PMDB - Edison Lobão*
Bloco-PMDB - João Alberto Souza*
Bloco-PSB - Roberto Rocha**

Pará

Bloco-PSDB - Cássio Cunha Lima*
Bloco-PMDB - Raimundo Lira* (S)
Bloco-PMDB - José Maranhão**

Espírito Santo

Bloco-PSDB - Flexa Ribeiro*
Bloco-PMDB - Jader Barbalho*
Bloco-PT - Paulo Rocha**

Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PMDB - Ricardo Ferraço*
Bloco-PMDB - Rose de Freitas**

Pernambuco
Bloco-PTB - Douglas Cintra*
Bloco-PT - Humberto Costa*
Bloco-PSB - Fernando Bezerra Coelho**
(S)

São Paulo
Bloco-PSDB - Aloysio Nunes Ferreira*
S/Partido - Marta Suplicy*
Bloco-PSDB - José Serra**

Minas Gerais
Bloco-PSDB - Aécio Neves*
Bloco-PDT - Zeze Perrella* (S)
Bloco-PSDB - Antonio Anastasia**

Goiás
Bloco-PSDB - Lúcia Vânia*
Bloco-DEM - Wilder Morais* (S)
Bloco-DEM - Ronaldo Caiado**

Mato Grosso
Bloco-PR - Blairo Maggi*
Bloco-PPS - José Medeiros* (S)
Bloco-PR - Wellington Fagundes**

Piauí
Bloco-PP - Ciro Nogueira*
Bloco-PT - Regina Sousa* (S)
Bloco-PTB - Elmano Férrer**

Rio Grande do Norte
Bloco-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Bloco-DEM - José Agripino*
Bloco-PT - Fátima Bezerra**

Santa Catarina
Bloco-PSDB - Dalirio Beber* (S)
Bloco-PSDB - Paulo Bauer*
Bloco-PMDB - Dário Berger**

Alagoas
Bloco-PP - Benedito de Lira*
Bloco-PMDB - Renan Calheiros*
Bloco-PTB - Fernando Collor**

Sergipe
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Bloco-PSC - Eduardo Amorim*
Bloco-DEM - Maria do Carmo Alves**

Mandatos
*: Período 2011/2019 **: Período 2015/2023

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

Amazonas
Bloco-PMDB - Sandra Braga* (S)
Bloco-PCdoB - Vanessa Grazziotin*
Bloco-PSD - Omar Aziz**

Paraná
Bloco-PT - Gleisi Hoffmann*
Bloco-PMDB - Roberto Requião*
Bloco-PSDB - Alvaro Dias**

Acre
Bloco-PT - Jorge Viana*
Bloco-PSD - Sérgio Petecão*
Bloco-PP - Gladson Cameli**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio do Amaral*
Bloco-PMDB - Waldemir Moka*
Bloco-PMDB - Simone Tebet**

Distrito Federal
Bloco-PDT - Cristovam Buarque*
Bloco-PSD - Hélio José* (S)
Bloco-PDT - Reguffe**

Rondônia
Bloco-PP - Ivo Cassol*
Bloco-PMDB - Valdir Raupp*
Bloco-PDT - Acir Gurgacz**

Tocantins
Bloco-PSDB - Ataídes Oliveira* (S)
Bloco-PR - Vicentinho Alves*
Bloco-PT - Donizeti Nogueira** (S)

Amapá
Bloco-PSB - João Capiberibe*
Bloco-PSOL - Randolfe Rodrigues*
Bloco-DEM - Davi Alcolumbre**

Roraima
Bloco-PT - Angela Portela*
Bloco-PMDB - Romero Jucá*
Bloco-PDT - Telmário Mota**
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(por Unidade da Federação)
Bahia
Bloco-PSB - Lídice da Mata*
Bloco-PT - Walter Pinheiro*
Bloco-PSD - Otto Alencar**

Rio de Janeiro
Bloco-PT - Lindbergh Farias*
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Bloco-PSB - Romário**

Maranhão
Bloco-PMDB - Edison Lobão*
Bloco-PMDB - João Alberto Souza*
Bloco-PSB - Roberto Rocha**

Pará
Bloco-PSDB - Flexa Ribeiro*
Bloco-PMDB - Jader Barbalho*
Bloco-PT - Paulo Rocha**

Rio Grande do Sul
Bloco-PP - Ana Amélia*
Bloco-PT - Paulo Paim*
Bloco-PDT - Lasier Martins**

Ceará
Bloco-PMDB - Eunício Oliveira*
Bloco-PT - José Pimentel*
Bloco-PSDB - Tasso Jereissati**

Paraíba
Bloco-PSDB - Cássio Cunha Lima*
Bloco-PMDB - Raimundo Lira* (S)
Bloco-PMDB - José Maranhão**

Espírito Santo
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PMDB - Ricardo Ferraço*
Bloco-PMDB - Rose de Freitas**

Pernambuco
Bloco-PTB - Douglas Cintra* (S)
Bloco-PT - Humberto Costa*
Bloco-PSB - Fernando Bezerra Coelho**

São Paulo
Bloco-PSDB - Aloysio Nunes Ferreira*
S/Partido - Marta Suplicy*
Bloco-PSDB - José Serra**

Minas Gerais
Bloco-PSDB - Aécio Neves*
Bloco-PDT - Zeze Perrella* (S)
Bloco-PSDB - Antonio Anastasia**

Goiás
Bloco-PSDB - Lúcia Vânia*
Bloco-DEM - Wilder Morais* (S)
Bloco-DEM - Ronaldo Caiado**

Mato Grosso
Bloco-PR - Blairo Maggi*
Bloco-PPS - José Medeiros* (S)
Bloco-PR - Wellington Fagundes**

Piauí
Bloco-PP - Ciro Nogueira*
Bloco-PT - Regina Sousa* (S)
Bloco-PTB - Elmano Férrer**

Rio Grande do Norte
Bloco-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Bloco-DEM - José Agripino*
Bloco-PT - Fátima Bezerra**

Santa Catarina
Bloco-PSDB - Dalirio Beber* (S)
Bloco-PSDB - Paulo Bauer*
Bloco-PMDB - Dário Berger**

Alagoas
Bloco-PP - Benedito de Lira*
Bloco-PMDB - Renan Calheiros*
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Bloco-DEM - Maria do Carmo Alves**
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES MISTAS
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(Resolução nº 1, de 2006-CN)
Finalidade: Examinar e emitir parecer, nos termos do § 1º, do art. 166 da Constituição Federal
de 1988.
Número de membros: 10 Senadores e 30 Deputados
PRESIDENTE: Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)
1º VICE-PRESIDENTE: Deputado Jaime Martins (PSD-MG)
2ª VICE-PRESIDENTE: Deputado Giuseppe Vecci (PSDB-GO)
3º VICE-PRESIDENTE: Senador Walter Pinheiro (PT-BA)
Relator do PLDO: Deputado Ricardo Teobaldo (PTB-PE)
Relator do PLOA: Deputado Ricardo Barros (PP-PR)
Relator da Receita: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
Relator do PPPA: Deputado Zeca Dirceu (PT-PR)
Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco da Maioria
( PMDB, PSD )
Rose de Freitas - PMDB/ES
Raimundo Lira - PMDB/PB
Valdir Raupp - PMDB/RO

1. Dário Berger - PMDB/SC
2. Hélio José - PSD/DF
3. VAGO

Bloco de Apoio ao Governo
( PDT, PT, PP )
Acir Gurgacz - PDT/RO
Walter Pinheiro - PT/BA

1. Gleisi Hoffmann - PT/PR
2. Angela Portela - PT/RR

Bloco Parlamentar da Oposição
( PSDB, DEM )
Paulo Bauer - PSDB/SC
Wilder Morais - DEM/GO

1. Davi Alcolumbre - DEM/AP
2. VAGO

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
( PCdoB, PPS, PSB, PSOL )
Roberto Rocha - PSB/MA
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional (55 61 3303-4050)
http://www.senado.leg.br/ordiacn

1. Lídice da Mata - PSB/BA
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DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. ANTÔNIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a questão da segurança pública tornou-se o maior desafio a ser enfrentado pelo Brasil de hoje. E não será resolvido se não tivermos uma participação muito firme do Governo Federal.
Falei sobre o assunto em artigo publicado pelo jornal Hoje em Dia.
E o assunto ganha cada vez mais destaque porque é um problema sentido no dia a dia por todos. Afinal,
todos os dias em que abrimos os jornais, outras mídias e até em uma simples caminhada, nos deparamos com
cenas de violência que assolam o Brasil. É assim de Norte a Sul do País. São casos que nos deixam, a todos, estarrecidos. Assaltos, crimes passionais, abuso de menores, violência contra idosos, tiroteios, rebeliões, torturas
que deixam marcas profundas na pele, balas e vidas perdidas. Práticas criminosas foram banalizadas, como se
adicionar e excluir pessoas do mundo real fosse algo comum.
No ano passado, durante a campanha eleitoral, o PSDB colocou a reforma da segurança pública, inclusive
da legislação penal, como uma das cinco grandes reformas que precisariam ser encaradas. Não se percebeu,
por outro lado, a mesma preocupação por parte do Governo. Até hoje, Srªs e Srs. senadores, não se vê nenhum
dos representantes do governo federal apontar soluções para mudar esse cenário. É como se estivessem alienados ou mesmo acostumados com tudo isso, o que é inadmissível.
O direito à vida e o de ir e vir é sagrado, item da Constituição Federai. A mesma que expressa a competência da União sobre o assunto; todos os crimes interestaduais, a proteção das fronteiras, o combate ao tráfico
de drogas e de armas. E ações, vemos?
Com a omissão federal ficamos todos reféns do crime. Quem paga, às vezes com a própria vida, são os
próprios cidadãos.
Urge um debate com representantes da sociedade, especialistas e representantes do Governo que aponte propostas. E que elas sejam colocadas em prática, de fato, em um grande pacto pela paz.
Tem de haver um sistema entrosado, com alocação maior de recursos por parte da União e, fundamentalmente, com um plano bem estruturado que envolva, de forma nacional, políticas de prevenção, combate
vigoroso à impunidade e a resolução definitiva do problema prisional.
Aqui nesta Casa Legislativa prepara-se a votação do novo Código Penal. Será ótima oportunidade para a
modificação de dispositivos legais que possam combater efetivamente a impunidade, que hoje grassa no Brasil.
Pretendo atuar de forma firme neste segmento, mas tenho consciência de que nenhuma proposta avançará se o Governo Federal não estiver disposto a tratar essa questão como prioridade absoluta.
Se cada um não assumir sua responsabilidade, encarando com uma política séria esse grande desafio,
continuaremos a abrir os jornais com a mesma sensação de indignação e impotência. Com a impressão de que
estamos em um País em guerra civil.
Com uma triste certeza: a dúvida se voltaremos para casa vivos. Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª ÂNGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, ao sancionar a regulamentação da emenda constitucional que amplia
os direitos dos empregados domésticos, a presidenta Dilma Rousseff completa um processo de que nós senadores, assim como os deputados federais, participamos de forma decisiva. Conseguimos algo de histórico:
acabar com a divisão dos brasileiros de primeira classe e brasileiros de segunda classe.
Com efeito, até este momento apenas uma parcela da população do País via reconhecidos seus direitos
trabalhistas. Embora estruturada há mais de 70 anos, a legislação trabalhista brasileira não se aplicava à segunda parcela, composta pelos empregados domésticos.
Essa odiosa distinção acaba de ruir.
Conhecida como “PEC das Domésticas”, a emenda constitucional teve sua regulamentação publicada no
“Diário Oficial da União” de hoje, após sancionada na véspera pela presidente Dilma. Entra em vigor mais de
dois anos depois da promulgação da própria emenda.
Sete dos novos direitos, aliás entre os mais polêmicos, entram agora em pleno vigor. São eles o adicional noturno, a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS por parte do empregador, o seguro-desemprego, o
salário-família; o auxílio-creche e a pré-escola, o seguro contra acidentes de trabalho e, enfim, a indenização
em caso de despedida sem justa causa.
Desde 2013, nove direitos já estavam em vigor, como hora extra e jornada de trabalho de 8 horas diárias. Sabe-se que sua aplicação vem sendo efetiva, seguida à risca pelos empregadores e pelos trabalhadores.
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A regulamentação publicada hoje teve dois vetos, ambos de importância menos marcante: um que nega
aos vigilantes o sistema de contagem de horas dos domésticos e outro que proíbe a demissão por justa causa
quando viola a intimidade do empregador doméstico ou de sua família. Podemos dizer, portanto, que o texto
aprovado pelo Congresso foi, em sua quase totalidade, adotado pela presidenta da República.
O governo tem agora 120 dias para regulamentar o chamado Simples Doméstico – um sistema que vai
unificar os pagamentos, pelos empregadores, dos novos benefícios devidos aos domésticos, incluindo FGTS,
seguro contra acidentes de trabalho, INSS e fundo para demissão sem justa causa, além do recolhimento do
Imposto de Renda devido pelo trabalhador.
A exigência desses pagamentos, segundo disciplina a nova lei, entra em vigor após esses quatro meses.
Constata-se assim que o Executivo aceitou o sistema, proposto por nós, que simplifica o cumprimento das
novas normas pelos empregadores, assim como evita acréscimo aos ônus trabalhistas imprescindíveis à aplicação desse sistema.
Consagra-se assim uma evolução altamente positiva nas condições dos trabalhadores domésticos brasileiros. Antes de mais nada, são conquistas das mulheres deste País.
Calcula-se que hoje são trabalhadoras domésticas 6,7 milhões de mulheres, além de 500 mil homens.
Ao reconhecermos seus legítimos direitos, estamos fazendo algo que já deveria estar ocorrendo há muito tempo: o fim da divisão injusta entre trabalhadores a que me referi.
Ainda há, do ponto de vista da ação do Estado, muito a ser feito. Embora tenha crescido muito nos últimos anos, a formalização das relações trabalhistas ainda é baixa nesse setor. Precisamos agir para que se amplie.
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 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.
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.
Uma série de dados mostra que já houve uma elevação na qualidade do emprego. O rendimento médio
dos empregados domésticos subiu, o que se estende inclusive às diaristas.
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.
Volto a registrar aqui que essas novas normas relativas aos trabalhadores domésticos já foi comparada à
Lei Áurea. Faz sentido. É negra a grande maioria dos que se equipararam aos demais brasileiros.
Insisto, vivemos momento histórico. Culmina hoje um processo que encerra odiosa divisão dos trabalhadores deste país no que se refere a seus direitos. Também estamos combatendo uma discriminação que,
embora de origem social e trabalhista, configura-se inclusive como discriminação de gênero.
Orgulho-me de ter feito minha parte nesse processo e cumprimento os senadores – assim como todo o
Congresso e a presidente Dilma Rousseff – por terem participado dessa grande jornada.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Douglas Cintra. Bloco União e força/PTB – PE) – Nada havendo mais a tratar, nós
encerramos a sessão por hoje.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 7 minutos.)
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