CONGRESSO NACIONAL

ANAIS DO SENADO FEDERAL
ATAS DAS SESSÕES 126 A 128 DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 54ª LEGISLATURA

VOLUME 37 Nº 28
8 A 12 DE AGOSTO

SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
SUBSECRETARIA DE ANAIS
BRASÍLIA – BRASIL
2013

Annaes do Senado do Imperio do Brazil. – T. 1, (1826)- . -- Rio de Janeiro :
[Senado do Imperio do Brazil], 1877- (Typographia Nacional).
v.
Anual (com irregularidade).
Variações do título: Annaes do Senado do Império do Brazil (18261883, 1887-1889); Annaes do Senado Brazileiro (1884-1886); Annaes
do Senado Federal (1890-1935); Anais do Senado Federal (1946-).
Volumes não publicados ou faltando na coleção: 1842, 1849, 1863,
1889, 1918-1920, 1927-1932, 1936-45, 1949-1952.
Volumes publicados posteriormente: 1835-1857 (1978).
Editores: Senado do Imperio do Brazil (1877-1889); Senado Federal,
Diretoria de Anais e Documentos Parlamentares (1950-1955); Senado
Federal, Diretoria de Publicações (1956-1972); Senado Federal,
Subsecretaria de Anais (1972-2012); Senado Federal, Serviço de Edição
de Anais (2013-).
Impressão: Empreza do Diario (1858); Typographia do Correio
Mercantil (1859-1860); Imprensa Nacional (1891-1962); Centro Gráfico
do Senado Federal (1963-1995); Secretaria Especial de Editoração e
Publicação (1996-).
Disponível, também, na internet.
1. Poder legislativo, periódico. I. Brasil. Congresso Nacional. Senado
Federal. Serviço de Edição de Anais. II. Título
CDDir 341.2531

Senado Federal
Serviço de Edição de Anais - SEEDAN
Via N2 Unidade de Apoio I
CEP 70.165-900 - Brasília-DF - Brasil

SENADO FEDERAL
COMISSÃO DIRETORA
(2013-2014)

PRESIDENTE
Senador
RENAN CALHEIROS
1º VICE-PRESIDENTE
Senador
JORGE VIANA
2º VICE-PRESIDENTE
Senador
ROMERO JUCÁ
1º SECRETÁRIO
Senador
FLEXA RIBEIRO
2ª SECRETÁRIA
Senadora ANGELA PORTELA
3º SECRETÁRIO
Senador
CIRO NOGUEIRA
4º SECRETÁRIO Senador
JOÃO VICENTE CLAUDINO

(PMDB-AL)
(PT-AC)
(PMDB-RR)
(PSDB-PA)
(PT-RR)
(PP-PI)
(PTB-PI)

SUPLENTES DE SECRETÁRIO
1º Senador
2º Senador
3º Senador
4º Senador

MAGNO MALTA
JAYME CAMPOS
JOÃO DURVAL
CASILDO MALDANER

(PR-ES)
(DEM-MT)
(PDT-BA)
(PMDB-SC)

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 31

58695

ÍNDICE TEMÁTICO
Pág.

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL
Esclarecimentos sobre o envio de requerimento ao Procurador-Geral da República, Senhor
Roberto Gurgel, solicitando informações sobre a
aquisição e uso do sistema de monitoramento e
interceptação telefônica e de dados, por parte do
Ministério Público Federal, chamado Sistema Guardião. Senador Fernando Collor...............................

358

AGRICULTURA
Preocupação com o preço do milho no Estado de Rondônia em razão da diferença do valor
pago ao produtor no estado e o valor pago pela
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
aos produtores demais estados da Região Norte.
Senador Acir Gurgacz............................................

731

ARTIGO DE IMPRENSA
Registro das matérias intituladas “Tucano põe
em dúvida contratos com a União”, “As palavras e
as coisas” e “Siemens e o metrô no Brasil”, publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo, edição de
7 e 8 de agosto de 2013. Senador Aloysio Nunes
Ferreira...................................................................
Registro da matéria intitulada “A Sombra do
PMDB na Petrobrás”, publicada na revista Época,
edição de 9 de agosto de 2013. Senador Alvaro
Dias.........................................................................
ATUAÇÃO PARLAMENTAR
Participação de Sua Excelência em encontro
do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo
Federal e do Tribunal de Contas da União (Sindilegis), no V Fórum de Políticas Públicas para a Saúde,
que centra o debate exatamente nas atenções que
todos os Poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário

749

793

Pág.

-, Mistério Público e entidades médicas devem ter
a respeito desse assunto. Senadora Ana Amélia...
Registro da participação de Sua Excelência e outros senadores na reunião com a presidenta Dilma Rousseff, em que foram apontados
problemas importantes para o nosso País, para
o Congresso Nacional e destacado o relatório da
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI),
que apurou a violência contra a mulher em nosso
País, que será apresentado em ato público. Senadora Angela Portela...............................................
Participação de Sua Excelência e outros senadores em reunião com a presidenta Dilma Rousseff, na qual estiveram presentes, a pedido do movimento social, os aposentados do fundo Aerus, que
esperam até agora pelo fundo de pensão. Debate
sobre o fator previdenciário. Senador Paulo Paim..
Comentários à reunião de parlamentares com
autoridades do governo para tratar da incorporação
à Medida Provisória nº 615, do compromisso de garantir, na hipótese de ocorrência de uma adversidade
da perda do companheiro ou da companheira que
seja um taxista, que a placa fique como herança
para a sua família. Senador Eunício Oliveira..........
Registro da participação de Sua Excelência no
congresso estadual dos motoristas e no congresso
estadual dos aposentados e pensionistas. Senador
Paulo Paim..............................................................
Registro da participação de Sua Excelência,
como acompanhante internacional, na realização
das chamadas primárias partidárias na Argentina,
para a definição das listas partidárias que estarão
em disputa nas eleições parlamentares de outubro
de 2013. Senador Humberto Costa........................
Registro da visita de Sua Excelência à
�������
comu�����
nidade de agricultores ribeirinhos, no Município de
Porto Walter, no Estado do Acre, região especializada na produção de farinha e de feijão. Senador
Anibal Diniz.............................................................

305

323

325

335

775

790

988

II
Pág.

Registro da visita de Sua Excelência à�����
������
Universidade de Campinas (Unicamp), onde foi inaugurado um tomógrafo que vai prestar serviços importantes para o Hospital das Clínicas. Senador
Eduardo Suplicy.....................................................
Registro da participação de Sua Excelência
em dois eventos: comemoração dos 77 anos da
Igreja Assembleia de Deus Missionária no Piauí
e encontro realizado na Assembleia de Deus Madureira, em Teresina, no colégio Liceu Piauiense.
Senador Wellington Dias........................................

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

994

Informação a respeito da aprovação de requerimento, que trata sobre a criação da Zona de
Processamento de Exportação (ZPE) no Município
de Rondonópolis, no Estado do Mato Grosso. Senador Jayme Campos.............................................

998

998

Registro da realização na Organização das
Nações Unidas (ONU), em Nova York, da Reunião
de Alto Nível sobre Deficiência e Desenvolvimento, com o tema “O caminho a seguir: a agenda de
desenvolvimento e a inclusão da pessoa com deficiência”, importante reflexão sobre os caminhos
que a humanidade pretende seguir na busca da
inclusão das pessoas com deficiência no contexto
do desenvolvimento sustentável. Senador Paulo
Paim........................................................................

CONGRESSO NACIONAL

DROGA

Justificação da atuação do Congresso
Nacional, em face ao índice de reprovação
apresentado na pesquisa realizada pelo Datafolha, sobre o desempenho do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Senadora
Vanessa Grazziotin.............................................

Destaque para a iniciativa da prefeitura de Porto Velho de assinatura do convênio com o Governo
Federal no Programa Crack, é possível vencer, que
dispõe de R$ 4,1 bilhões para repasse de recursos
ou aplicação direta em ações de combate ao crack
nos estados. Senador Acir Gurgacz.......................

771

793
795

(CPI)
Importância da aprovação da instalação da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a espionagem criminosa por parte dos
Estados Unidos em relação a governos, pessoas,
países do mundo inteiro e para fazer, também, um
levantamento das condições do Brasil de se proteger
em relação a essas investidas. Senadora Vanessa
Grazziotin................................................................
Aparte a senadora Vanessa Grazziotin.
Senador Cristovam Buarque................................

775

731

ECONOMIA NACIONAL

CORRUPÇÃO
Solicitação de esclarecimentos de denúncia
da revista Época���������������������������������
��������������������������������������
, a respeito de um suposto esquema de corrupção na Petrobras para favorecer parlamentares, partidos políticos e campanhas eleitorais.
Senador Alvaro Dias...............................................
Aparte ao senador Alvaro Dias. Senador
Humberto Costa.....................................................

358

DIREITOS HUMANOS

CALAMIDADE PÚBLICA
Preocupação com o período de seca no Estado do Piauí, que ocorre no mês de julho e que
atinge, principalmente, os produtores. Importância
da iniciativa da presidenta Dilma Rousseff, de manter
uma rede de proteção aos agricultores da região.
Senador Wellington Dias........................................

Pág.

737
739

Comentários sobre a reunião da bancada do
Partido dos Trabalhadores (PT) com a presidenta
Dilma Rousseff, para debater problemas brasileiros,
em especial, os relacionados à economia do País.
Senador Walter Pinheiro.........................................
Considerações sobre a situação econômica
do País, confirmando os avanços na redução da
desigualdade social, na melhoria da renda e no
aumento de empregos, ao mesmo tempo em que
defende a adoção de medidas para controlar a inflação e estimular o crescimento nacional. Senador
Wellington Dias.......................................................
Críticas à situação econômica do País, pela
falta de investimento, que impede a geração de
empregos e renda. Segundo os empresários e a
Confederação Nacional do Comércio e da Indústria
a situação das empresas e do comércio piorou nos
últimos seis meses do ano de 2013. Senadora Lúcia
Vânia.......................................................................
Comentários sobre a situação da economia
e da saúde no País. Importância do otimismo ma-

338

351

743

III
Pág.

nifestado pela presidenta Dilma Rousseff na reunião com parlamentares, em relação à melhora da
economia nacional e aos relevantes resultados na
área da saúde. Senador Jorge Viana.....................
Preocupação com a situação econômica do
País, que vem enfrentando muitas ameaças, dentre as quais, a indiferença dos políticos diante da
gravidade da situação, a redução sistemática dos
investimentos públicos, o despreparo do Governo
para fixar uma estratégia de enfrentamento da crise
e o risco de uma possível crise cambial de curto
prazo. Senador Roberto Requião...........................
Aparte ao senador Roberto Requião. Senador
Cristovam Buarque.................................................

GOVERNO ESTADUAL

745

GOVERNO FEDERAL

981

Insatisfação com a imprensa por ter veiculado à utilização de um avião particular pela Ministra
Gleisi Hoffman, que teria se deslocado de Curitiba
para a cidade de Toledo e que os custos dessa viagem teriam sido custeados pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Senador Sérgio Souza....................
Elogios ao compromisso e otimismo manifestado pela presidenta Dilma Rousseff em conversa
com Sua Excelência e outros senadores, confirmando sua disposição e empenho na busca de solução
para os problemas do País, especialmente ligados
à economia nacional. Senado Jorge Viana.............
Aparte ao senador Jorge Viana. Senador
Aloysio Nunes Ferreira...........................................
Importância do compromisso manifestado
pela presidenta Dilma Rousseff na reunião com
a bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) de
reforçar os programas na área social e ampliar as
condições de rede de proteção nacional e principalmente, de adotar medidas para melhorar a economia nacional. Senador Wellington Dias.............
Considerações sobre a recente pesquisa realizada pelo Datafolha, que mostra um crescimento na avaliação positiva do governo da presidenta
Dilma Rousseff. Senadora Vanessa Grazziotin......
Destaque para a pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha que aponta um inicio de recuperação da popularidade da presidenta Dilma Rousseff,
após uma queda de popularidade por causa das
manifestações do mês de julho e do aumento da
inflação. Senador Humberto Costa. .......................
Cr�������������������������������������������
í������������������������������������������
ticas ao governo da presidenta Dilma Rousseff pelos gastos realizados com publicidade nos
anos de 2010 e 2011 e pela insuficiência de recursos destinados a construção de creches. Senador
Cristovam Buarque.................................................
Aparte ao senador Cristovam Buarque.
Senador Pedro Taques.........................................

741

ELEIÇÃO
Necessidade de se realizar uma ampla reforma política e debater os problemas brasileiros,
em especial o financiamento das campanhas
eleitorais para impedir definitivamente com a
possibilidade de que empresas, de que interesses privados participem desse processo. Senador
Humberto Costa....................................................
Defesa da necessidade de uma reforma política, que conceda transparência ao sistema eleitoral
e à escolha dos candidatos dos partidos políticos,
estabeleça mecanismos legislativos que permitam
a implantação da democracia participativa com
maior vigor e aprove matérias que fixam a obrigatoriedade do voto aberto em todas as votações do
Parlamento. Senador Eduardo Suplicy...................

790

994

ESTADO DEMOCRÁTICO
Repúdio à violência do grupo de jovens, denominado Black Bloc, nas manifestações ocorridas
no País, como forma de ação política e como forma de relacionamento entre as pessoas, entre as
nações. Senador Eduardo Suplicy..........................
Aparte ao senador Eduardo Suplicy. Senador
Aloysio Nunes Ferreira...........................................

Agradecimento ao governo do Estado de Alagoas pelo empenho para a construção do estaleiro
Eisa, no Município de Coruripe, região sul do estado.
Defesa da concessão, pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da licença prévia e, posteriormente,
da licença definitiva e pela aprovação das fontes
de financiamento. Senador Benedito de Lira..........

978

EDUCAÇÃO
Considerações e sentimento de indignação
com a denúncia feita pela Controladoria Geral da
União a respeito de desvio de dinheiro da educação básica, que sai do Fundo de Desenvolvimento
e Manutenção da Educação Básica (Fundeb). Defesa da federalização da educação de base no País.
Senador Cristovam Buarque..................................

Pág.

316
317

312

302

320
322

351

771

790

986
987

IV
Pág.

Reflexão a respeito da pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, que aponta a recuperação da popularidade do governo da presidenta Dilma Rousseff e
o crescimento do otimismo em relação à economia,
o emprego e o poder de compra. Senador Eduardo
Suplicy....................................................................

Pág.

a prática de crimes, pretendendo se livrar da responsabilidade penal, além de ser um ato que dificulta a resposta do Estado à criminalidade, ainda
contribui para o total desvirtuamento das crianças
e adolescente cooptados pela marginalidade. Senador Jayme Campos.............................................
994

320

MULHER

HOMENAGEM
Congratulações pela posse do novo Procurador-Geral do Tribunal de Contas da União, Dr. Paulo
Soares Bugarin, Senador Aloysio Nunes Ferreira..
Homenagem aos 25 anos de fundação da
União Brasileira de Mulheres, entidade que tem
um importante papel na luta pela emancipação das
mulheres e por uma sociedade igual entre homens
e mulheres. Senadora Vanessa Grazziotin.............
Homenagem ao Dia do Advogado e ao Dia do
Garçom, comemorados no dia 11 de agosto. Saudação à Conferência Nacional dos trabalhadores
em Turismo e Hospitalidade (Contratuh). Senador
Paulo Paim..............................................................

319

771

775

998

JUDICIÁRIO
Preocupação com os demorados processos
judiciais sofridos por vários membros da Casa,
detalhando a trajetória de Sua Excelência em períodos de eleição, sob a acusação de fraude eleitoral. Defesa de um Judiciário mais efetivo e mais
ágil no julgamento dos processos. Senador João
Capiberibe..............................................................
Importância da decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) de devolver ao Congresso Nacional
a palavra final sobre cassação, conforme divulgado
na imprensa, para solução da insegurança jurídica
na relação que tem ser harmoniosa como estabelece a Constituição Federal entre o Legislativo e o
Judiciário. Senador Jorge Viana.............................
LEGISLAÇÃO PENAL
Defesa da necessidade de se majorar a pena
para a corrupção de menores, tendo em vista que
o maior de idade quando se vale de menores para

307

PARECER

HOMENAGEM PÓSTUMA
Homenagem de pesar pelo falecimento de
Dom Joaquim Rufino, bispo do Município de Parnaíba, Estado do Piauí. Apresentação de condolências
à família. Senador Wellington Dias.........................

Reflexão sobre os 7 anos da existência e da
promulgação da Lei nº 11.340, a Lei Maria da Penha.
Data muito importante para o Brasil, e, sobretudo,
para as mulheres brasileiras, que se mobilizaram
para ver aprovada efetivamente essa lei, que estabeleceu uma série de mecanismos para coibir, para
diminuir a violência doméstica e familiar contra a
mulher. Defesa da continuação do julgamento de
Dado Dolabella, autor da agressão à atriz Luana
Piovani. Senadora Vanessa Grazziotin...................

348

745

Parecer nº 753, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 443, de 2010
(nº 2.374/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão a Campo Grande Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Angélica, Estados de Mato
Grosso do Sul. Senador Cícero Lucena.................
Parecer nº 754, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 22, de 2011
(nº 2.591/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Xaraés Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiofusão sonora em frequência modulada na cidade de Água Clara, no Estado de Mato
Grosso do Sul. Senador Alfredo Nascimento.........
Parecer nº 755, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 16, de 2013 (nº 425/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato de outorga permissão a
San Marino Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Planalto, Estado do Paraná. Senador
João Capiberibe......................................................
Parecer nº 756, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 35, de 2013
(nº 510/2011, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato de outorga autoriza-

03

08

12

V
Pág.

ção à Associação dos Moradores Deputado Luís
Eduardo Maron de Magalhães (ALEM) para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Salvador, Estado da Bahia. Senador Rodrigo
Rollemberg.............................................................
Parecer nº 757, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 46, de 2013
(nº 687/2012, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato de outorga permissão
à Fundação Cultural São Judas Tadeu para executar serviço de radiofusão sonora em frequência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Alvorada do Tocantins, Estado do Tocantins. Senador Eduardo Amorim...............................
Parecer nº 758, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 49, de 2013
(nº 681/2012, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Amigos Pratense
para executar serviço de radiodifusão comunitária
ma cidade de Nova Prata do Iguaçu, Estado do
Paraná. Senadora Lídice da Mata..........................
Parecer nº 759, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 57, de 2013
(nº 2.944/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Instituição Missionária Vida Nova para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Salvador, Estado da Bahia. Senador Ciro
Nogueira.................................................................
Parecer nº 760, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 59, de 2013
(nº 199/2011, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Santanense FM Stereo
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Santana do
Livramento, Estado do Rio Grande do Sul. Senadora Angela Portela................................................
Parecer nº 761, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 61, de 2013
(nº 207/2011, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Jornal de Ubatã Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Ubatã, Estado
da Bahia. Senador Gim Argello..............................
Parecer nº 762, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-

16

20

24

28

32

36

Pág.

formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 62, de 2013
(nº 261/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Rádio Comunitária
FM Tio Hugo para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tio Hugo, Estado do Rio
Grande do Sul. Senador Gim Argello......................
Parecer nº 763, de 2013 (da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 65, de
2013 (nº 431/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema de
Comunicação Vale das Vertentes S/C Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora com frequência
modulada na cidade de Carmo da Mata, Estado de
Minas Gerais. Senador Ivo Cassol............................
Parecer nº 764, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 71, de 2013
(nº 610/2012, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Moradores de
Dois Irmãos do Tocantins para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Dois Irmãos,
Estado do Tocantins. Senador Flexa Ribeiro..........
Parecer nº 765, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 73, de 2013 (nº 625/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Pró-Cultura de Itapipoca (Aproci)
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Itapipoca, Estado do Ceará. Senador
José Agripino..........................................................
Parecer nº 766, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 74, de 2013 (nº 631/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Aldeia Tinguatiba
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Antônio Cardoso, Estado da Bahia.
Senadora Ângela Portela........................................
Parecer nº 767, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 78, de 2013
(nº 651/2012, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Nova Princesa FM de Pitanga Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Pitanga, Estado
do Paraná. Senador Sérgio Petecão.......................
Parecer nº 768, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-

40

44

49

54

58

62

VI
Pág.

formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 83, de 2013 (nº 667/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autoriza à
Associação de Comunicação e Cultura de Treviso
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Treviso, Estado de Santa Catarina.
Senador João Alberto Souza..................................
Parecer nº 769, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 88, de 2013 (nº 593/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária do Povoado de Lucaia
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Planalto, Estado da Bahia. Senador
Alfredo Nascimento................................................
Parecer nº 770, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 92, de 2013 (nº 146/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Cultural Araucária de Pinhal da Serra
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Pinhal da Serra, Estado do Rio Grande do Sul. Senador Walter Pinheiro........................
Parecer nº 771, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 93, de 2013 (nº 575/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Empresa de Comunicações Jatobá Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Perolândia, Estado
do Goiás. Senador Anibal Diniz..............................
Parecer nº 772, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 104, de 2013 (nº 689/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio e Televisão Marajoara Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Belém, Estado do Pará. Senador Valdir
Raupp.....................................................................
Parecer nº 773, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº����������������������������������������������
105, de 2013 (nº 738/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a outorga à
Televisão Goyá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia,
Estado de Goiás. Senador Flexa Ribeiro................
Parecer nº 774, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo

66

70

74

78

82

86

Pág.

nº 119, de 2013
(nº 2. 448/2006, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Difusão Comunitária “Vale
das Termas” para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina. Senador Sérgio
Souza......................................................................
Parecer nº 775, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 464, de 2013,
do senador Fernando Collor, que solicita informações ao Procurador- Geral da República acerca da
utilização de aparelhos e sistemas de interceptação
telefônica. Senador Romero Jucá...........................
Parecer nº 776, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 465, de
2013, do senador Fernando Collor, que solicita ao
Procurador-Geral da República, informações sobre
a prática da utilização de aparelhos e sistemas de
interceptações telefônicas pelo Ministério Público
da União. Senador Romero Jucá. ..........................
Parecer nº 777, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 560, de 2013,
do senador Paulo Paim, que solicita ao ministro da
Fazenda, informações a respeito do impacto orçamentário-financeiro da isenção do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Títulos e Valores
Mobiliários sobre empréstimos consignados”. Senador Romero Jucá................................................
Parecer nº 778 de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento
nº 595 de 2013,
que solicita a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, informações sobre o valor de restos a
pagar do orçamento federal nos últimos cinco anos.
Senador Ciro Nogueira. .........................................
Parecer nº 779 de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 632 de
2013, que solicita ao ministro da Ciência e Tecnologia, informações sobre investimentos do Governo Brasileiro na área de pesquisa e produção de
conhecimento, principalmente no que se refere à
Amazônia. Senador Romero Jucá..........................
Parecer nº 780 de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 633 de 2013,
que solicita ao ministro da Ciência e Tecnologia,
informações sobre investimentos do Governo Brasileiro na área de pesquisa e produção de conhecimento, principalmente nos institutos de pesquisa
da Amazônia. Senador Romero Jucá.....................
Parecer nº 781 de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 634 de 2013,
que solicita ao ministro da Defesa, informações
sobre investimentos no reforço da segurança das
fronteiras do País. Senador Romero Jucá..............

90

94

98

104

106

110

112

114

VII
Pág.

Parecer nº 782 de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 650 de
2013, da senadora Vanessa Grazziotin, que solicita
ao ministro da Previdência Social, informações sobre a arrecadação previdenciária do código 1600,
referente aos empregos domésticos dos últimos
cinco anos. Senadora Ângela Portela.....................
Parecer nº 783, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 652, de 2013,
da senadora Vanessa Grazziotin, que solicita ao
ministro da Educação, informações relativas aos
pedidos de revalidação de diplomas de graduação
processados nas universidades públicas brasileiras
nos últimos dez anos. Senadora Ângela Portela....
Parecer nº 784, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 654, de 2013,
do senador Aécio Neves, que solicita ao ministro
do Desenvolvimento Agrário, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no
âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira. .....
Parecer nº 786, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 656, de 2013,
do senador Aécio Neves, que solicita ao ministro
do Esporte, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no âmbito daquele
órgão. Senador Ciro Nogueira................................
Parecer nº 787, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 657, de 2013,
do senador Aécio Neves, que solicita à ministra do
Meio Ambiente, informações sobre trabalhadores
terceirizados e concursos públicos no âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira. ....................
Parecer nº 788, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 658,
de 2013, do senador Aécio Neves, que solicita à
ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão,
informações sobre trabalhadores terceirizados
e concursos públicos no âmbito daquele órgão.
Senador Ciro Nogueira.........................................
Parecer nº 789, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 659, de
2013, do senador Aécio Neves, que solicita ao ministro do Trabalho e Emprego, informações sobre
trabalhadores terceirizados e concursos públicos
no âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira..
Parecer nº 790, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 660, de 2013,
do senador Aécio Neves, que solicita ao ministro
do Turismo, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no âmbito daquele
órgão. Senador Ciro Nogueira................................
Parecer nº 791, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 661, de 2013,

116

120

123

129

132

135

138

141

Pág.

do senador Aécio Neves, que solicita ao ministério
dos Transportes, informações sobre trabalhadores
terceirizados e concursos públicos no âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira......................
Parecer nº 792, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento
nº 662, de 2013,
do senador Aécio Neves, que solicita ao ministro
chefe da Secretaria de Portos da Presidência da
República, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no âmbito daquele
órgão. Senador Ciro Nogueira................................
Parecer nº 793, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 663, de 2013,
do senador Aécio Neves, que solicita à ministra
chefe da Secretaria de Políticas de Promoção de
Igualdade Racial, informações sobre trabalhadores
terceirizados e concursos públicos no âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira......................
Parecer nº 794, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 664, de
2013, do senador Aécio Neves, que solicita à ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres
da Presidência da República, informações sobre
trabalhadores terceirizados e concursos públicos
no âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira..
Parecer nº 795, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 665,
de 2013, do senador Aécio Neves, que solicita à
ministra chefe da Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República, informações sobre
trabalhadores terceirizados e concursos públicos
no âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira..
Parecer nº 796, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 666, de 2013,
do senador Aécio Neves, que solicita ao ministro
chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência
da República, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no âmbito daquele
órgão. Senador Ciro Nogueira................................
Parecer nº 797, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 667, de
2013, do senador Aécio Neves, que solicita à ministra chefe da Secretaria de Comunicação Social
da Presidência da República, informações sobre
trabalhadores terceirizados e concursos públicos
no âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira..
Parecer nº 798, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 668, de
2013, do senador Aécio Neves, que solicita ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no âmbito daquele
órgão. Senador Ciro Nogueira..............................

144

147

150

153

156

159

162

165

VIII
Pág.

Parecer nº 799, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento
nº 669, de 2013,
do senador Aécio Neves, que solicita ao ministro da
Ciência, Tecnologia e Inovação, informações sobre
trabalhadores terceirizados e concursos públicos no
âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira.......
Parecer nº 800, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento
nº 670, de 2013,
do senador Aécio Neves, que solicita à ministra da
Cultura, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no âmbito daquele
órgão. Senador Ciro Nogueira................................
Parecer nº 801, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 671,
de 2013, do senador Aécio Neves, que solicita ao
ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
informações sobre trabalhadores terceirizados e
concursos públicos no âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira...............................................
Parecer nº 802, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 672, de 2013,
do senador Aécio Neves, que solicita à ministra do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no âmbito daquele órgão. Senador
Ciro Nogueira..........................................................
Parecer nº 803, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 673,
de 2013, do senador Aécio Neves, que solicita ao
ministro chefe da Secretaria-Geral da Presidência
da República, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no âmbito daquele
órgão. Senador Ciro Nogueira................................
Parecer nº 804, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 674, de 2013,
do senador Aécio Neves, que solicita ao presidente
do Banco Central do Brasil, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no
âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira.......
Parecer nº 805, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 675,
de 2013, do senador Aécio Neves, que solicita ao
advogado-geral da União, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no
âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira.......
Parecer nº 806, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 676, de 2013,
do senador Aécio Neves, que solicita à ministra
chefe da Casa Civil da Presidência da República,
informações sobre trabalhadores terceirizados e
concursos públicos no âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira...............................................

168

171

174

177

180

183

186

189

Pág.

Parecer nº 807, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 677,
de 2013, do senador Aécio Neves, que solicita ao
ministro da Defesa, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no âmbito
daquele órgão. Senador Ciro Nogueira..................
Parecer nº 808, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 678,
de 2013, do senador Aécio Neves, que solicita ao
ministro chefe da Controladoria-Geral da União,
informações sobre trabalhadores terceirizados e
concursos públicos no âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira...............................................
Parecer nº 809, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 679, de
2013, do senador Aécio Neves, que solicita à ministra chefe da Secretaria de Relações Institucionais
da Presidência da República, informações sobre
trabalhadores terceirizados e concursos públicos
no âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira..
Parecer nº 810, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 680, de 2013,
do senador Aécio Neves, que solicita ao ministro
chefe do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no
âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira.......
Parecer nº 811, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 681, de 2013,
do senador Aécio Neves, que solicita ao ministro
chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa,
informações sobre trabalhadores terceirizados e
concursos públicos no âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira...............................................
Parecer nº 812, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 682, de 2013,
do senador Aécio Neves, que solicita ao ministro
chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no
âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira.......
Parecer nº 813, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 683 de 2013,
do senador Aécio Neves, que solicita ao ministro
de Minas e Energia, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no âmbito
daquele órgão. Senador Ciro Nogueira..................
Parecer nº 814, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 684, de
2013, do senador Aécio Neves, que solicita ao ministro das Relações Exteriores, informações sobre
trabalhadores terceirizados e concursos públicos
no âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira..

192

195

198

201

204

207

210

213

IX
Pág.

Parecer nº 815, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 685, de 2013,
do senador Aécio Neves, que solicita ao ministro
das Cidades, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no âmbito daquele
órgão. Senador Ciro Nogueira................................
Parecer nº 816, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 686, de 2013,
do senador Aécio Neves, que solicita ao ministro da
Saúde, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no âmbito daquele órgão.
Senador Ciro Nogueira...........................................
Parecer nº 817, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 687, de 2013,
do senador Aécio Neves, que solicita ao ministro da
Previdência Social, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no âmbito
daquele órgão. Senador Ciro Nogueira..................
Parecer nº 818, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 688, de
2013, do senador Aécio Neves, que solicita ao ministro da Pesca e Aquicultura, informações sobre
trabalhadores terceirizados e concursos públicos
no âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira..
Parecer nº 819, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 689, de 2013,
do senador Aécio Neves, que solicita ao ministro da
Justiça, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no âmbito daquele órgão.
Senador Ciro Nogueira...........................................
Parecer nº 820, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 690,
de 2013, do senador Aécio Neves, que solicita ao
ministro da Integração Nacional, informações sobre
trabalhadores terceirizados e concursos públicos no
âmbito daquele órgão. Senador Ciro Nogueira.......
Parecer nº 821, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 691,
de 2013, do senador Aécio Neves, que solicita ao
ministro da Fazenda, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no âmbito
daquele órgão. Senador Ciro Nogueira..................
Parecer nº 822, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 692,
de 2013, do senador Aécio Neves, que solicita ao
ministro da Educação, informações sobre trabalhadores terceirizados e concursos públicos no âmbito
daquele órgão. Senador Ciro Nogueira..................
Parecer nº 823, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 719, de
2013, que solicita ao ministro da Fazenda, informações sobre as dívidas dos países africanos que

216

219

221

224

227

230

232

234

Pág.

possuem dívidas oficiais em atraso com o Brasil.
Senador Romero Jucá............................................
Parecer nº 824, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 750, de 2013,
que solicita ao ministro dos Transportes, informações sobre o atraso e a elevação de custos previstos para a execução da ferrovia Transnordestina.
Senador Ângela Portela..........................................
Parecer nº 825, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 768, de
2013, que solicita ao ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, informações sobre
as operações de crédito ou concessão de garantia
contratadas pelo grupo de empresas do empresário
Eike Batista com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes). Senador João
Vicente Claudino.....................................................
Parecer nº 826, de 2013 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento
nº 769, de
2013, que solicita ao ministro da Previdência Social, informações sobre operações no âmbito do
controle exercido pela Secretaria de Previdência
Complementar, nos fundos de pensão, que guardem
relação com o grupo de empresas do empresário
Eike Batista. Senador João Vicente Claudino.........
Parecer nº 827, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento
nº 770, de 2013,
do senador Aloysio Nunes Ferreira, que solicita ao
ministro da Fazenda, informações a respeito de operações de crédito ou concessão de garantia entre
o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal; o
Banco do Nordeste do Brasil e o Banco da Amazônia em favor do grupo de empresas do empresário
Eike Batista. Senador João Vicente Claudino.........
Parecer nº 828 de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 772 de 2013,
que solicita ao ministro da Fazenda, informações
sobre o resultado das desonerações concedidas a
diversos setores da economia pela Lei nº 12.794,
de 2012 e pela Medida Provisória 612, de 2013, no
tocante à substituição da Contribuição Previdenciária patronal pela Contribuição sobre o Faturamento
Bruto, constates do Plano Brasil Maior 2. Senador
Romero Jucá..........................................................
Parecer nº 829, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 825, de 2013, do
senador Ricardo Ferraço, que solicita ao ministro
das Relações Exteriores, informações sobre acordos
de cooperação celebrados entre o Brasil e outros
países nas áreas de inteligência, contrainteligência,
combate ao terrorismo, narcotráfico e outros crimes
transnacionais. Senador Jorge Viana.....................
Parecer nº 830, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto

236

238

240

244

247

250

282

X
Pág.

de Resolução nº 22 de 2013 de autoria do senador
Antônio Carlos Rodrigues, que altera a Resolução
do Senado nº 40, de 1995, para disciplinar o funcionamento da Procuradoria Parlamentar. Senador
Antônio Carlos Valadares. .....................................
Parecer nº 831, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Resolução nº 22, de 2013 de autoria do senador
Antônio Carlos Rodrigues, que altera a Resolução
do Senado nº 40, de 1995, para disciplinar o funcionamento da Procuradoria Parlamentar. Senador
Ciro Nogueira..........................................................
Parecer nº 832 de 2013 (da Comissão de Assuntos Econômicos) sobre o aviso nº 93 de 2011
(nº 421/2011, na origem), do ministro da Fazenda,
que encaminha comunicado de cancelamento de
Operação de Crédito irregular - Prefeitura Municipal
de Novo Cabrais/RS. Senador Eduardo Amorim....
Parecer nº 833, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 60, de 2011 (nº 5.894/2009,
na origem) de iniciativa da Presidência da República, que transforma cargos vagos da carreira da
Previdência, da Saúde e do Trabalho, estruturada
pela Lei nº 11.355, de 2006, em cargos de Analista Ambiental, da carreira de Especialista em Meio
Ambiente, de que trata a Lei nº 10.410, de 2002,
estende a indenização, de que trata o art. 16 da Lei
nº 8.216, de 1991, aos titulares de cargos de Analista Ambiental e de Técnico Ambiental, ambos da
carreira de Especialista em Meio Ambiente, e aos
titulares dos cargos integrantes do Plano Especial
de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) - Pecma, de que trata
a Lei nº11.357, de 2006, integrantes dos quadros
de pessoal do (Ibama) e do Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade, nas condições
que menciona, altera a Lei nº 10.410, de 2002, que
cria a disciplina a carreira de Especialista em Meio
Ambiente, e a Lei nº 6.938, de 1981, que dispõe
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus
fins e mecanismos de formulação e aplicação. Senador Rodrigo Rollemberg.....................................
Parecer nº 834, de 2013 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Requerimento nº 67, de 2013, (CRE), de autoria do
senador Ricardo Ferraço, que solicita licença dos
trabalhos da Casa no período de 04 a 13 de setembro de 2013, por ter sido convidado pelo Ministro da
Defesa e Forças Armadas da República Francesa,
para participar de agendas conforme programação
anexa. Senadora Vanessa Grazziotin.....................

284

288

290

296

342

Pág.

Parecer nº 835, de 2013 (da Comissão de
Serviços de Infraestrutura), sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 52, de 201 (nº 3.080/2008, na Casa
de origem), que dispõe sobre a instalação e manutenção de cercas eletrificadas ou energizadas.
Senador Vital do Rêgo............................................
Parecer nº 836, de 2013 (da Comissão de Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 52, de 201 (nº 3.080/2008, na Casa de origem),
que dispõe sobre a instalação e manutenção de
cercas eletrificadas ou energizadas. Senador João
Alberto Souza.........................................................
Parecer nº 837, de 2013 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 2013 (nº
567/2012, na C�������������������������������
âmara dos ���������������������
Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo de Santa Lúcia, celebrado em
Brasília, em 26 de abril de 2010. Senador Eduardo
Suplicy....................................................................
Parecer nº 838, de 2013 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 39, de 2013 (nº
333/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto de Acordo de Cooperação Técnica entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino do Lesoto, celebrado em Brasília, em
08 de setembro de 2010. Senador Anibal Diniz.....
Parecer nº 839, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2013, do senador
Ruben Figueiró, que acrescenta o art. 223-B à Lei
nº 4.737, de 15 de 1965 (Código Eleitoral), para assegurar o direito ao voto em trânsito nas eleições
em que a circunstância eleitoral é o Estado ou o
Município. Senador Sérgio Souza..........................
Parecer nº 840, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 380, de 2012
(nº 395/2011, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à PI Serviços de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiofusão sonora em frequência
modulada na cidade de Corumbaíba, Estado de
Goiás. Senador Ricardo Ferraço............................
Parecer nº 841, de 2013 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 202, de 2010, do senador Arthur
Virgílio, que dispõe sobre a inscrição do nome de
Ajuricaba no Livro dos Heróis da Pátria. Senador
Cícero Lucena........................................................
Parecer nº 842, de 2013 (da Comissão de Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado
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nº 269, de 2007, do senador Sérgio Zambiasi, que
institui o Cartão de Seguridade Social (CSS), altera
dispositivos a respeito do registro de empregados
e dá outras providências. Senadora Lúcia Vânia....
Parecer nº 843, de 2013 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 269, de 2007, do senador Sérgio Zambiasi, que institui o Cartão de Seguridade Social
(CSS), altera dispositivos a respeito do registro de
empregados e dá outras providências. Senador
José Pimentel.........................................................
Parecer nº 844, de 2013 (da Comissão de Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 269, de 2007, do senador Sérgio Zambiasi, que
institui o Cartão de Seguridade Social (CSS), altera
dispositivos a respeito do registro de empregados e
dá outras providências. Senador Casildo Maldaner..
Parecer nº 845, de 2013 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 406, de 2008, da senadora Ada Mello,
que altera a Lei nº 8.630, de 1993, para revigorar a
cobrança do Adicional de Indenização do Trabalho
Portuário Avulso (AITP), e dá outras providências.
Senador José Pimentel...........................................
Parecer nº 846, de 2013 (da Comissão de
Serviços de Infraestrutura), sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 406, de 2008, da senadora Ada Mello,
que altera a Lei nº 8.630, de 1993, para revigorar a
cobrança do Adicional de Indenização do Trabalho
Portuário Avulso (AITP), e dá outras providências.
Senador Sérgio Souza............................................
Parecer nº 847, de 2013 (da Comissão de Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 406, de 2008, da senadora Ada Mello, que altera
a Lei nº 8.630, de 1993, para revigorar a cobrança
do Adicional de Indenização do Trabalho Portuário
Avulso (AITP), e dá outras providências. Senador
Sérgio Souza..........................................................
Parecer nº 848, de 2013 (da Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa), sobre o Projeto de Lei do Senado nº 294, de 2012,
do senador Gim Argello, que altera a Lei nº 8.069,
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
para determinar a execução de ações voltadas para
a promoção da alimentação saudável. Senadora
Angela Portela........................................................
Parecer nº 849, de 2013 (da Comissão de
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado nº 294, de 2012, do senador Gim, que altera
a Lei nº 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), para determinar a execução de ações
voltadas para a promoção da alimentação saudável.
Senadora Angela Portela........................................
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Parecer nº 850, de 2013 (da Comissão de
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 150, de 2010 (nº 1.934/2007, na Casa
de origem), que dispõe sobre o exercício da profissão de Oleiro do Ceramista. Senador Eduardo
Matarazzo Suplicy. ...............................................
Parecer nº 851, de 2013 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 63, de 2010, do senador Marcelo Crivella, que acrescenta dispositivo à Lei nº 5.991,
de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências,
para proibir a produção, a importação, a comercialização e a prescrição de anfetaminas no País.
Senadora Rosalba Ciarlini.....................................
Parecer nº 852, de 2013 (da Comissão de
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2010, do senador Marcelo Crivella,
que acrescenta dispositivo à Lei nº 5.991, de 1973,
que dispõe sobre o controle sanitário do comércio
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos
e correlatos, e dá outras providências, para proibir a produção, a importação, a comercialização
e a prescrição de anfetaminas no País. Senador
Humberto Costa.....................................................
Parecer nº 853, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o projeto
de Lei do Senado nº 121, de 2011, do senador Walter Pinheiro, que acrescenta o inciso VII ao art. 1º,
altera a redação do art. 4º, bem como a da alínea
b do inciso V do art. 5º, todos da Lei nº 7.347, de
1985, para incluir entre as finalidades da ação civil
pública a proteção do patrimônio público e social.
Senador Pedro Taques...........................................
Parecer nº 854, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 20, de 2012, do senador Vital
do Rêgo, que dispõe sobre os serviços de medicina
legal. Senador Humberto Costa.............................
Parecer nº 855, de 2013 (da Comissão de Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado nº
29, de 2010, da senadora Serys Slhessarenko, que
altera o inciso V do art. 67 da Lei nº 9.394, de 1996,
que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação
nacional, para limitar em vinte horas semanais o
tempo de dedicação do professor à interação com
os educandos. Senadora Marisa Serrano...............
Parecer nº 856, de 2013 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 29, de 2010, da senadora Serys
Slhessarenko, que altera o inciso V do art. 67 da Lei
nº 9.394, de 1996, que dispõe sobre as diretrizes e
bases da educação nacional, para limitar em vinte
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horas semanais o tempo de dedicação do professor à interação com os educandos. Senador Paulo
Paim........................................................................
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PESCA
Importância do apoio do Ministério da Pesca
para a atividade econômica mais rentável no Estado de Rondônia, que é a piscicultura, em especial
a instalação do Centro Tecnológico de Piscicultura
no Campus da Universidade Federal de Rondônia
(UNIR). Senador Acir Gurgacz...............................
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POLÍTICA AGRÍCOLA
Destaque para o extraordinário desempenho
do agronegócio brasileiro como vetor fundamental
para a sustentação da economia brasileira. Senador
Sérgio Souza..........................................................
Aparte ao senador Sérgio Souza. Senador
Pedro Taques..........................................................
Aparte ao senador Sérgio Souza. Senador
Casildo Maldaner....................................................
Considerações sobre a audiência pública
realizada na Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, para debater a questão da concentração
da produção de sementes de cultivares em nosso
País. Senadora Ana Amélia....................................
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POLÍTICA CULTURAL
Congratulações a presidenta Dilma Rousseff
pela sanção da nova lei que institui o Estatuto da
Juventude e garante aos estudantes, devidamente
matriculados em instituições de ensino público e
que sejam portadores da carteira de identificação
estudantil, o recebimento do benefício da meia-entrada para acesso aos eventos de cultura e de
arte no País. Senadora Angela Portela..................
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO
Considerações sobre os avanços econômicos e sociais no Brasil, que contribuíram para a

elevação do Índice de Desenvolvimento Humano
dos Municípios brasileiros, em especial no Estado
do Acre, com destaque em três áreas: longevidade, educação e renda. A educação teve um maior
crescimento em razão de investimentos e aumento no fluxo de escolarização da população jovem.
Senador Anibal Diniz..............................................

988

POLÍTICA DE TRANSPORTES

PECUÁRIA
Registro de recordes nas exportações brasileiras de carne bovina, que têm representado um
relevante papel para equilibrar a balança comercial
do País. Cumprimentos aos produtores do Estado
de Rondônia pelo sucesso na produção de carne
e leite. Senador Valdir Raupp..................................
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Comentários a respeito do setor aeroviário
do Brasil, defendendo a necessidade de modernização e melhoria da infraestrutura aeroportuária e
ampliação e incentivo da aviação regional, tendo
em vista a proximidade de realização da Copa do
Mundo e das Olimpíadas no País. Senador Paulo
Paim........................................................................
Preocupação com a situação das intermináveis obras no aeroporto de Rio Branco, no Estado
do Acre, o que agrava as dificuldades e os riscos
de erro na decolagem e descida dos porta-aviões.
Senador Jorge Viana..............................................
Reflexão sobre a crise de transporte urbano no Brasil, resultado de várias deficiências, de
congestionamentos cada vez mais intensos, que
atrapalham o fluxo normal das cidades. Defesa da
necessidade de se providenciar estudos técnicos
que apontem as regiões detentoras dos maiores
congestionamentos no transito do País, para que
se dê prioridade aos investimentos em transporte
público. Senador Vital do Rêgo...............................
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POLÍTICA ENERGÉTICA
Críticas à adoção do regime de partilha para a
exploração de produção de petróleo e gás no Brasil.
Defesa da necessidade de se destinar os recursos
dessa exploração para projetos que possam trazem
benefícios de longo prazo e restabelecer os verdadeiros compromissos do Fundo Social. Senador
Ricardo Ferraço......................................................
Comentários a respeito da falta de assistência ao Programa Luz para Todos, do Governo
Federal, no Estado de Rondônia, cobrando providências da empresa Centrais Elétricas Brasileiras
S/A (Eletrobrás). Protesto dos moradores do distrito
de Jaci-Paraná, no Município de Porto Velho contra
a falta de atenção do Poder Público e das empresas responsáveis na agilização da construção das
usinas hidrelétricas no Rio Madeira. Senador Acir
Gurgacz..................................................................
Considerações acerca dos problemas com a
geração de energia elétrica no País, defendendo a
necessidade de complementar a matriz energética,
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que usa a energia hidráulica devido ao nosso grande potencial hídrico, com outras fontes de energia,
como a eólica. Críticas ao governo pela demora no
funcionamento das usinas eólicas. Senador Aloysio
Nunes Ferreira........................................................
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POLÍTICA FISCAL
Defesa da revisão das inadequações da Lei
de Responsabilidade Fiscal, que motivaram sérios
problemas para os municípios, sobretudo em relação à limitação dos gastos de pessoal. Senador
João Durval.............................................................
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PREVIDÊNCIA SOCIAL
Comentários sobre a preocupação da presidenta Dilma quanto à solução do fator previdenciário e com a situação dos previdenciários do caso
Aerus. Senador Eduardo Suplicy............................
Considerações a respeito da situação dos
aposentados do fundo Aerus. Expectativa com a
construção de um acordo para a solução definitiva
do benefício e para a garantia da vida com dignidade aos beneficiários. Senador Paulo Paim.........
Aparte ao senador Paulo Paim. Senador
Alvaro Dias.............................................................
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Projeto de Decreto Legislativo nº 178, de 2013
(nº 1.294/ 2013, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rede União
de Rádio e Televisão do Pará Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Bonito, Estado do Pará. ........
Projeto de Decreto Legislativo nº 179, de
2013 (nº 705/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural dos Amigos Rochedenses (ACAR)
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Rochedo de Minas, Estado de Minas
Gerais. ...................................................................

451

volvimento Econômico na categoria de empresa
pública e dá outras providências, para condicionar
seus financiamentos para a aquisição de máquinas
e equipamentos agrícolas à geração de emprego
e renda para as trabalhadoras e os trabalhadores
rurais. Senadora Ana Rita.......................................
Projeto de Lei do Senado nº 323, de 2013,
que altera o art. 18 da Lei nº 5.889, de 1973, para
elevar o valor das multas cobradas pelo descumprimento das normas reguladoras do trabalho rural.
Senadora Ana Rita.................................................
Projeto de Lei do Senado nº 324, de 2013, que
acrescenta parágrafos ao art. 5º da Lei nº 5.889, de
1973, para dispor sobre o fornecimento de alimentação aos trabalhadores rurais, no local de trabalho, sem desconto salarial e dá outras providências.
Senadora Ana Rita.................................................
Projeto de Lei do Senado nº 325, de 2013,
que disciplina o trabalho penoso, no âmbito urbano e rural, e altera a Seção XIII do Capítulo V da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. Senadora Ana
Rita.........................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 326, de 2013,
que acrescenta ao Título IV da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1943, o Capítulo VIII-A para dispor sobre
o trabalho exercido a distância. Senador Eduardo
Amorim...................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 327, de 2013,
que altera a Lei nº 12.651, de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, para explicitar
sua aplicação ao ecossistema do lavrado. Senador
Romero Jucá..........................................................
Projeto de Lei do Senado nº 328, de 2013, que
acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei nº 11.340,
de 7, de 2006 (Lei Maria da Penha), para estabelecer a necessidade da realização de audiência
de admoestação para a soltura dos agressores
Senador Pedro Taques...........................................
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Projeto de Lei do Senado nº 321, de 2013,
que acrescenta § 12 ao art. 11 da Lei nº 8.213, de
1991, para definir a condição de trabalhador rural.
Senadora Ana Rita.................................................
Projeto de Lei do Senado nº 322, de 2013,
que inclui dispositivo ao art. 5º da Lei nº 5.662, de
1971, que enquadra o Banco Nacional de Desen-
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Requerimento nº 882, de 2013, que solicita
licença dos trabalhos da Casa no período de 4 a 13
de setembro de 2013, para participar de visita oficial
à Suécia, a convite do Ministro da Defesa sueco; e
à França, a convite da Comissão de Assuntos Exteriores, Defesa e Forças Armadas da República
Francesa. Senador Ricardo Ferraço.......................
Requerimento nº 883, de 2013, que solicita
a retirada de pauta do Projeto de Lei da Câmara
(PLC) nº 57, de 2010, para exame preliminar da
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Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Senador Aloysio Nunes Ferreira.............................
Requerimento nº 884, de 2013, que solicita
ao ministro da Fazenda, informações sobre as divulgações feitas pela Empresa OGX ao mercado
acionário a respeito da exploração do petróleo. Senador Aloysio Nunes Ferreira.................................
Requerimento nº 885, de 2013 que solicita
ao ministro de Minas e Energia, informações sobre
o fornecimento dos dados relativos às obrigações
contratuais da Empresa OGX à ANP, bem como o
papel fiscalizador da agência sobre a referida empresa. Senador Aloysio Nunes Ferreira..................
Requerimento nº 886, de 2013, que solicita
que o Projeto de Lei do Senado nº 245, de 2013 (que
dispõe sobre a reestruturação da forma de custeio
das entidades sindicais), seja também apreciado
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Senador Armando Monteiro.............................
Requerimento nº 887, de 2013, que solicita
ao ministro de Integração Nacional, informações
relativas a todos os financiamentos e demais incentivos recebidos pela empresa Oi, suas subsidiárias
e coligadas, pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), autarquia federal
vinculada ao Ministério da Integração Nacional.
Senadora Angela Portela........................................
Requerimento nº 888, de 2013, que solicita ao
ministro da Fazenda, informações relativas a todos
os financiamentos e demais incentivos recebidos
pela empresa Oi, suas subsidiárias e coligadas,
por parte do Banco da Amazônia S.A. (BASA), instituição federal vinculada ao Ministério da Fazenda.
Senadora Angela Portela........................................
Requerimento nº 889, de 2013, que solicita
ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, informações relativas a todos os
financiamentos e demais incentivos recebidos pela
empresa Oi, suas subsidiárias e coligadas, pelo
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
Social (Bndes). Senadora Angela Portela..............
Requerimento nº 890, de 2013, que solicita
autorização para participar da 10ª Assembleia Plenária do ParlAmericas, que se realizará na cidade
de San José, Costa Rica, entre os dias 22 e 24 de
agosto de 2013, com ônus para o Senado Federal.
Senadora Vanessa Grazziotin................................
Requerimento nº 891, de 2013 que solicita
que os Projetos de Lei do Senado nº 188 e 218, de
2013, tramitem em conjunto, por versarem sobre a
mesma matéria. (alteração do critério de renda para
recebimento do Benefício da Prestação Continuada
(BPC). Senadora Lúcia Vânia.................................
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Requerimento nº 892, de 2013, que solicita
autorização para atender a convocação do Grupo
Brasileiro do Parlamento Latino Americano (Parlatino), para participar de reuniões em São José, Costa Rica, no período de 28 a 31 de agosto de 2013.
Senador Cícero Lucena..........................................
Requerimento nº 893, de 2013, que solicita
licença dos trabalhos da Casa, de 28 a 30 de agosto
de 2013, para participar de reuniões do Parlamento
Latino Americano (Parlatino), na Costa Rica. Senador Paulo Davim.....................................................
Requerimento nº 894, de 2013, que solicita
voto de pesar pelo falecimento do jornalista Carlos
Zamith. Senadora Vanessa Grazziotin....................
Requerimento nº 895, de 2013, que solicita
voto de congratulações e aplausos para o amazonense José Aldo da Silva Oliveira Júnior, pela sua
vitória na luta do UFC 163 contra o coreano Chang
Sung. Senadora Vanessa Grazziotin......................
Requerimento nº 896, de 2013, que solicita
ao ministro das Comunicações informações sobre o
processo de outorga de permissão à P1 Serviços de
Comunicação LTDA. Senador Ricardo Ferraço.....
Requerimento nº 897, de 2013, que solicita
autorização para desempenhar missão oficial no
exterior, com a finalidade de participar de encontros com os parlamentares do Parlamento Tcheco,
além de encontros com Deputados da Assembleia
Nacional da República Eslovaca, no período de 1º
a 7 de setembro de 2013. Senador Aloysio Nunes
Ferreira...................................................................
Requerimento nº 898, de 2013, que solicita
autorização para desempenhar missão oficial no exterior, em atendimento aos ofícios da Embaixada da
República Eslovaca e da Embaixada da República
Tcheca, no Brasil, para participar de encontros nos
Parlamentos dos países citados, no período de 1º
a 7 de setembro de 2013. Senador Luiz Henrique.
Requerimento nº 899, de 2013, que solicita
a apresentação de condolências à família de Dom
Joaquim Rufino, falecido no dia 10 de agosto de
2013. Senador Wellington Dias...............................
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Comentários sobre a votação de projeto do
senador Marcelo Crivella, que assegura a possibilidade de que os médicos militares, de boa formação,
possam também entrar no reforço do atendimento
médico para os civis. Senadora Ana Amélia..........
Registro da realização do encontro de lideranças médicas de todo o Brasil em Brasília, para
discutir a Medida Provisória nº 621, que tem como
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objetivo impor mudanças no currículo médico, mas
que não foi discutida com a categoria, com o Conselho Nacional de Educação, com as entidades
médicas e com as universidades federais. Senador
Paulo Davim............................................................
Coment�������������������������������������
ário���������������������������������
s sobre as dificuldades do Sistema Público de Saúde no País, pela precariedade
na estrutura, na gestão, no atendimento, pela falta
de recursos e, também, pela corrupção. Críticas ao
Programa Mais Médicos implantado pelo Governo
Federal, que até o momento só conseguiu atingir
11% das vagas abertas. Registro do artigo intitulado
“A doença da saúde”. Senador Ruben Figueiró.....
Registro da vinda do Movimento Saúde + 10
ao gabinete da Presidência do Senado Federal,
para fazer a defesa do projeto de lei de iniciativa
popular que prevê a vinculação de 10% das receitas
brutas da União para a área da saúde. Convite aos
senadores para participarem do encontro. Senador
Humberto Costa.....................................................
Considerações sobre o projeto estratégico
para o enfrentamento da crise na saúde pública no
Brasil, que é o Saúde+10, que vem reforçar o compromisso com sociedade na fiscalização e controle
social da saúde, exigindo não só a vinculação de
mais recursos para a área, mas a transparência e
correta aplicação desses recursos no Sistema único
de Saúde (SUS). Senador Rodrigo Rollemberg. ...
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Considerações a respeito das principais medidas aprovadas pelo Senado Federal, no primeiro
semestre do ano de 2013, com resultados bem efetivos para a população brasileira. Senador Eunício
Oliveira....................................................................
Críticas à chamada agenda positiva estabelecida pelo Senado Federal e ao descaso do presidente da Casa com a tramitação da Proposta de
Emenda Constitucional nº 29, de 2007, que acaba
com as coligações nas eleições proporcionais. Senador Jarbas Vasconcelos......................................
Aparte ao senador Jarbas Vasconcelos.
Senador Cristovam Buarque.................................
Aparte ao senador Jarbas Vasconcelos.
Senador Roberto Requião...................................
Avaliação negativa da agenda positiva estabelecida pelo Senado Federal. Senador Cristovam
Buarque..................................................................
Aparte ao senador Cristovam Buarque.
Senador Pedro Taques.........................................
Defesa da retransmissão das sessões do
Senado Federal regularmente pela TV Senado.
Senador Eduardo Suplicy.......................................
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Apoio à proposta do senador Expedito Júnior
de abertura do plenário do Senado Federal, para
que a população possa ser ouvida e possam se
manifestar. Senador Cristovam Buarque................
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Preocupação pelo retorno da negociação entre o governo brasileiro e o governo dos Estados
Unidos para utilização do Centro de Lançamento
de Alcântara, no Estado do Maranhão, pelo serviço
espacial norte-americano. Defesa de um programa
espacial brasileiro estratégico para o Brasil, que
possa garantir a melhoria na qualidade de vida, na
prestação de serviços e reforço da soberania nacional. Senador Rodrigo Rollemberg......................
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Ata da 126ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 8 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Jorge Viana, da Srª Vanessa Grazziotin, dos Srs. João Capiberibe
e Paulo Paim, da Srª Ana Amélia e do Sr. Cristovam Buarque
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 5 minutos e
encerra-se às 19 horas e 18 minutos)

É o seguinte o registro de comparececimento:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

AGOSTO 2013

Agosto de 2013

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – Sobre a mesa, pareceres que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o
Ofício n° 75, de 2013, do Presidente da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Decreto Legislativo n°s 443,
de 2010; 22, de 2011; 16, 35, 46, 49, 57, 59, 61, 62, 65,
71, 73, 74, 78, 83, 88, 92, 93, 104, 105 e 119, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 075/2013 – CCT
Brasília, 6 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em
caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativo
nºs 443 de 2010; 22 de 2011; 16, 35, 46, 57, 59, 61,
71, 73, 74, 78, 83, 88, 92, 93, 104, 105, e 109 de 2013.
Atenciosamente, – Senador Zezé Perrella Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício n°
75, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º,
do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – A Presidência comunica ao
Plenário que a Mesa do Senado Federal, em sua 11ª
Reunião, realizada no dia 7 de agosto de 2013, deliberou sobre as seguintes matérias:
• Deferimento dos Requerimentos nºs 465,
560, 595, 632, 633, 634, 654, 655, 656, 657,
658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666,
667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675,
676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684,
685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 719,
750, 769, 772 e 825, de 2013, de informações,
nos termos de seus relatórios;
• Prejudicado o Requerimento nº 464, de
2013, de informações, nos termos de seu relatório.
• Deferimento dos Requerimentos nºs 650 e
652, de 2013, de informações, com alterações,
nos termos de seus relatórios;
• Encaminhamento dos Requerimentos nºs
768 a 770, de 2013, de informações, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania;
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• Aprovação dos Requerimentos nºs 839, 850,
861, 862, de tramitação conjunta, de matérias
abaixo relacionadas, agrupadas da seguinte
forma:
– As Propostas de Emenda à Constituição
nºs 96, de 2011, e 1, 4, 11, 13 e 30, de 2013,
passam a tramitar em conjunto e vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania;
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 126, de
2011 e 381, de 2008, passam a tramitar em
conjunto e vão à Representação Brasileira no
Mercosul; à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional; e de Constituição, Justiça
e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa;
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 464, de
2009, e 169, de 2013, passam a tramitar em
conjunto e vão à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa;
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 156 e
259, de 2013, passam a tramitar em conjunto
e vão à Comissão de Educação, em decisão
terminativa;
• Pela aprovação do Requerimento nº 845, de
2013, de desapensamento, das matérias que
passam a tramitar da seguinte forma:
– A Proposta de Emenda à Constituição nº
33, 2011, passará a ter tramitação autônoma,
e as Propostas de Emenda à Constituição
nºs 65, de 2005; 17, de 2007; 9, 12, 20, 23 e
35, de 2009; 31 e 125, de 2011; e 2, de 2012,
continuam a tramitar em conjunto. As matérias vão à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
• Aprovação do parecer favorável, com alteração, ao Projeto de Resolução nº 22, de 2013,
que altera a Resolução do Senado Federal nº
40, de 1995, para disciplinar o funcionamento
da Procuradoria Parlamentar, nos termos de
seu relatório;
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
830 e 831, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; e da Mesa do Senado
Federal, referentes ao Projeto de Resolução
nº 22, de 2013.
– Fica aberto o prazo de 5 dias úteis para
apresentação de emendas perante à Mesa.
Serão cumpridas as decisões da Mesa.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – Foi lido anteriormente o Parecer nº
832, de 2013, da Comissão de Assuntos Econômicos,
concluindo pelo conhecimento e posterior arquivamento
do Aviso nº 93, de 2011.
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A Presidência, em cumprimento à sua conclusão,
encaminha a matéria ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – Foi lido anteriormente o Parecer nº
833, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
60, de 2011.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – Ao iniciar os trabalhos desta
sessão deliberativa ordinária, dia 8 de agosto, eu gostaria de chamar os oradores inscritos.
O primeiro orador inscrito é o Senador Sérgio
Souza, que falará em permuta com o Senador Eunício Oliveira.
Então, com a palavra, V. Exª, Senador Sérgio.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin.
Uma boa tarde a todos, Senadores, Senadoras.
Quero dar um boa-tarde especial, Senador Casildo Maldaner, à minha mãe, Erotildes Matias de Souza,
– que é sua conterrânea, de Santa Catarina também,
como a Senadora Vanessa, que nasceu em Santa
Catarina –, que está aqui nos acompanhando no dia
de hoje. Ela veio visitar o filho e a filha em Brasília e
retorna comigo ao Paraná em instantes.
Então, eu só queria fazer esse registro, visto que
é especial para mim ter a presença da minha mãe aqui,
no plenário do Senado Federal.
Senador Pedro Taques, Srªs e Srs. Senadores,
Srª Presidente, dois assuntos me trazem à tribuna no
dia de hoje.
Antes de proferir meu pronunciamento, registrando o sucesso da agricultura brasileira, eu gostaria de
registrar, com muita insatisfação, com muito pesar, o
que a imprensa tem veiculado com relação à utilização,
no último final de semana, pela Ministra-Chefe da Casa
Civil, de um avião particular. Segundo informações, isso
é fato, a Ministra Gleisi Hoffmann teria se deslocado
de Curitiba para a cidade de Toledo, no último sábado,
em um avião particular, que teria sido custeado pelo
Partido dos Trabalhadores, para a realização de um
evento oficial. Inclusive, segundo consta, um Deputado
Federal do meu Estado, Deputado Francischini, teria
feito um pedido de informações.
Acho que utilizar um avião particular para ir a um
evento público deveria ser enaltecido pelo povo brasileiro, inclusive pelos parlamentares e pela imprensa,
e não criticado. Acho que nós devemos criticar, sim,
e concordo plenamente com isso, quando se utiliza
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um avião público, da Força Aérea Brasileira, para um
evento particular, em sentido oposto.
Eu quero parabenizar aqui a Ministra Gleisi Hoffmann por uma atitude tão nobre como essa, quando, mesmo em um evento oficial, utilizou um avião
particular.
Mas o que me traz à tribuna do Senado Federal,
Srª Presidente, é o desejo de destacar o extraordinário
desempenho do agronegócio brasileiro como vetor fundamental para a sustentação da economia brasileira.
Ontem, o País teve a grata notícia de que, enfim,
a inflação desacelerou. Trata-se da confirmação de uma
expectativa das autoridades monetárias do governo,
que previam a queda das taxas inflacionárias no segundo semestre do ano.
Os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que
a inflação, no mês de julho, é a menor em três anos,
ficando praticamente estável com leve alta de 0,03%,
depois de ter subido 0,26% no mês anterior. Com o
acúmulo de doze meses, até julho, a inflação avançou
6,27%, mostrando uma queda em relação ao índice
de 6,7% atingidos em junho. Com isso, felizmente, o
índice de inflação voltou a ficar abaixo do teto da meta,
que é de 6,5%. Também é a menor variação desde janeiro deste ano.
Responsável por essa desaceleração inflacionária, Srªs e Srs. Senadores, em grande parte, é exatamente a queda dos preços dos alimentos e das tarifas
de transporte.
A queda no preço dos alimentos teve forte impacto no indicador. De acordo com o IBGE, o grupo
se manteve em processo de desaceleração e, após a
taxa de 0,4% em junho, teve queda de 0,33% em julho. A cesta básica ficou mais barata em julho nas 18
capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Segundo a entidade, foi a primeira queda de preços em
todas as capitais pesquisadas desde o ano de 2007.
Por se tratar de alimentos, Srªs e Srs. Senadores, não é possível dissociar a notícia do desempenho
da produção agropecuária nacional e, neste caso, da
excelente safra que estamos colhendo, em virtude da
alta capacidade produtiva que detemos, ou seja, quando o clima não atrapalha, a produção rural do Brasil é
destaque no cenário mundial.
Aliás, o agronegócio brasileiro tem dado mostras
frequentes de que a competitividade de um setor econômico é capaz de gerar divisas e desenvolvimento
para um país. Apesar da persistência de problemas na
economia mundial, como os enfrentados pela Zona do
Euro, e da preocupação crescente com a desaceleração
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da economia chinesa, entre outras dificuldades para
a expansão do comércio internacional, o agronegócio
brasileiro continua a registrar notável crescimento de
suas exportações.
O desempenho do setor tem contribuído decisivamente para evitar que os resultados da balança comercial do País sejam piores do que têm sido. Durante
a safra 2012/2013, entre julho do ano passado e junho
deste ano, com exportações de US$100 bilhões e importações de tão somente US$16,7 bilhões de dólares, a balança comercial do agronegócio registrou um
superávit de US$83,91 bilhões.
Recorde-se, Srª Presidente, que, nesse período,
a balança comercial brasileira, toda ela, incluindo todos os produtos, registrou superávit de tão somente
US$9,35 bilhões. Só o superávit do agronegócio foi de
quase US$84 bilhões.
Agora, o superávit brasileiro, todo ele, deu
US$9,35 bilhões. Isso quer dizer o seguinte: o agronegócio está suportando o déficit nos outros produtos.
Se tomados apenas os dados do primeiro semestre deste ano, a diferença entre o desempenho na
área de comércio externo do agronegócio e dos demais setores ainda é mais notável. Com exportações
de US$49,6 bilhões nos seis primeiros meses de 2013,
10,7% a mais do que o total exportado na primeira
metade do ano de 2012, o agronegócio alcançou um
superávit de US$41,3 bilhões, só no primeiro semestre de 2013. Como o déficit comercial global do País
no período foi de US$3 bilhões, isso significa que os
demais setores tiveram um déficit de US$44,3 bilhões.
O resultado, Srª Presidente, deve-se ao crescimento das vendas externas dos principais complexos
agropecuários, como carnes, o setor sucroalcooleiro e,
principalmente, o de cereais, que aumentaram 115%
no período.
Tal situação evidencia a ampliação da participação
do agronegócio nacional na balança comercial do País,
atingindo o patamar de 43,3% do total. Esses números
não deixam dúvidas quando à dimensão do papel do
setor no comércio exterior brasileiro e mostram também
o grau de desenvolvimento alcançado por esse segmento da economia, que vem conquistando mercado
e tornando o País líder mundial em diversos produtos.
E isso, Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, se deve
à contínua e intensa modernização do campo, associada a políticas comerciais eficazes. Novas técnicas
de cultivo ou de criação, uso mais intenso de insumos,
mecanização, introdução de novas variedades, novas
formas de gestão, avanço para novas fronteiras mais
produtivas vêm propiciando contínuo e rápido crescimento da produtividade no campo, sem dizer dos
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incentivos do Governo Federal, que no Plano Safra
2013/2014 chegam a R$156 bilhões.
Para ilustrar este desempenho, uma pesquisa de
autoria de Armando Fornazier e José Eustáquio Ribeiro
Vieira Filho, publicada pelo Ipea, mostra que o índice
de produtividade agrícola do Brasil foi multiplicado por
3,7 entre 1975 e 2010.
O avanço foi aproximadamente o dobro do observado nos Estados Unidos da América nesse período.
A produtividade, nesse estudo, considera o aumento
do produto não explicitado pelo aumento da quantidade de insumos, mas por ganhos de eficiência, que
dependem do desenvolvimento científico e tecnológico.
E aqui rogamos, mais uma vez, a nossa homenagem
à Embrapa.
Trata-se de um processo de ganho continuado
e que persiste, como mostram as mais recentes projeções para a safra de grãos 2012/2013.
De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção nacional de grãos
alcançará 185,05 milhões de toneladas – um novo
recorde. O volume é 0,4% maior do que o estimado
no levantamento anterior, feito pela Conab no mês de
junho passado.
Se confirmada essa projeção, a produção da safra
2012/2013 será 11,4% maior do que a safra anterior,
de 166,17 milhões de toneladas. Tal produção será
alcançada com uma área plantada de 53,23 milhões
de hectares; 4,6% maior do que a cultivada na safra
anterior. Ou seja, a produção crescerá a velocidades
mais altas do que a da expansão da área plantada, o
que mostra a persistência dos ganhos da produtividade no campo.
Srªs e Srs. Senadores, o agronegócio já representa 23% do PIB nacional, e sua tendência é crescente. Porém, apesar da alta produtividade, muito da
competitividade do setor vem sendo perdido com os
problemas de infraestrutura e os gargalos logísticos,
especialmente quando se trata do escoamento da
produção.
Estudos apontam que os países concorrentes do
Brasil na produção de grãos gastam entre 10% e 15%
do valor total da soja com o custo logístico, percentual
que no Brasil varia entre 30% e 40% e pode chegar a
50% no caso do milho.
Se até o momento a criatividade e o empreendedorismo dos produtores rurais brasileiros têm permitido ao setor continuar avançando, apesar desta
infra-estrutura absolutamente defasada, é certo que
não podemos contar com isso no futuro.
V. Exª, Senador Pedro Taques, que é representante do Estado do Mato Grosso, sabe muito bem o
quanto custa para o produtor rural daquele Estado da
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Região Centro-Oeste e da Região Norte do País escoar a sua safra.
Com muita honra, concedo a V. Exª o aparte.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Governo/PDT – MT)
– Senador Sérgio, associo-me a V. Exª nesta segunda
parte do seu discurso e cumprimento-o. Não adianta o
produtor resolver as questões da porteira para dentro
se, da porteira para fora, o Estado nacional, o Estado
regional não resolve os seus problemas. Veja que há
mais de 20 anos estamos discutindo sobre infraestrutura. O produtor do Estado de Mato Grosso cumpre a
sua obrigação, 43 milhões de toneladas de grãos, proteína vegetal; 28 milhões de cabeças de gado, proteína
animal. Exportamos muito, Mato Grosso, hoje, exportou
US$15 bilhões; o Estado de São Paulo, US$22 bilhões;
Mato Grosso, US$15 bilhões. Muito bem. E o Governo Federal não resolve a questão de infraestrutura.
Não adianta o produtor de Mato Grosso ter estradas
dentro do nosso Estado, se a questão dos portos não
se resolve. Vou dar um único exemplo. Sim, os caminhões estão se transformando em armazéns, damos
por falta de uma política para esse setor. Agora, houve
recente, mas, depois da porteira arrombada querem
colocar arame farpado. Encerro dizendo ao senhor que
Mato Grosso precisa de uma ferrovia chamada Fico,
Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vai ligar
Campinorte, em Goiás, até Lucas do Rio Verde e vai
cortar para Rondônia, Campinorte em Goiás. Muito bem.
Essa ferrovia, o valor R$4,7 bilhões, para resolver a
questão daquele território do Estado que produz muito.
E o Governo Federal não tem dinheiro para isso, mas
tem mais de R$40 bilhões para o trem-bala, ligando
São Paulo ao Rio de Janeiro. Há mais de 30 anos nós
estamos discutindo a pavimentação asfáltica de Cuiabá
a Santarém. Agora, nós precisamos precisando ainda
de 400 quilômetros ali, na divisa de Mato Grosso com
o Pará. Mato Grosso – e, eu tenho certeza, o Paraná
também – ajuda muito o Brasil. Mas o Brasil precisa
ajudar esses Estados que seguram a balança comercial. Parabéns pela fala de V. Exa.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Obrigado, Senador Pedro Taques. De fato, precisamos avançar ainda muito na questão da infraestrutura.
Se, até o momento, a criatividade e o empreendedorismo dos produtores são responsáveis por todo
esse sucesso, também é absolutamente fundamental
investirmos maciçamente no aproveitamento do nossos modais de transporte, pois, dessa forma, com a
capacidade produtiva já demonstrada pelo agronegócio brasileiro, seremos o maior produtor de alimentos
do mundo. Não tenho dúvidas disso.
Srªs e Srs. Senadores, o Planeta terá, em 2050,
mais de 9 bilhões de pessoas que precisarão ser ali-

AGOSTO 2013

Agosto de 2013

mentadas, e não pode ser esse fato menosprezado.
Ao contrário, tem que ser tratado de forma estratégica
e prioritária.
Um aparte, antes de eu encerrar, ao Senador
Casildo Maldaner, nobre representante do PMDB do
Estado de Santa Catarina.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Em primeiro lugar, Senador Sérgio Souza, eu
fiquei feliz hoje em abraçar a sua mãe, que é catarinense. Nasceu em Orleans, depois foi para São Ludgero.
Ela veio aqui prestigiar o filho.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Da família Kuerten, de Santa Catarina. Meu
bisavô...
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Da família Kuerten, que é uma família muito
conhecida, com nome não só nacional, mas internacional. Há o Guga Kuerten que, no esporte, no tênis,
é mestre em tudo que é lugar.
(Soa a campainha.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Mas é uma honra para nós estar com a mãe
aí, prestigiando o filho, nós todos vendo um filho extraordinário, Senador da República pelo nobre Estado
do Paraná, com um irmão catarinense. Mas, objetivamente, na tese que V. Exa vem abordando, o Senador
Pedro Taques tocou na infraestrutura e, na verdade,
leva do Mato Grosso, inclusive, aquela estrada que sai
de Cuiabá a Santarém, que é importantíssima, sem
dúvida alguma. É preciso haver ferrovias, e naquela
de Cuiabá para Santarém, asfaltar a rodovia, que é um
sonho que todo mundo tem, e as ferrovias para interligar aquela região. Eu diria que nós precisamos que ela
venha para o Sul, pela parte ocidental do Brasil, pelo
Mato Grosso, venha descendo, passe pelo Paraná,
entre no oeste catarinense, no Vale do Rio do Peixe,
e vá para o Rio Grande, para poder trazer os grãos
daquele centro produtor para abastecer as nossas...
(Interrupção do som.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – ... para daí transformar em carnes e sair para
o mundo. Quer dizer, esse é o grande sonho. Então,
quero cumprimentá-lo. Inclusive, ontem, Senador Sérgio Souza, estive abordando o Plano Safra, que agora é o PAP (Plano Agrícola e Pecuário), que é criado
em todos os anos. A Presidente da República lançou
agora no dia 4 de junho. Ainda falta o Ministério da Fazenda... Já se passaram dois meses e o Ministério da
Fazenda falta regulamentá-lo para a equalização dos
juros, dos custos, para instruir o BNDES e os bancos
repassadores para atender a essa demanda. Estão
procurando estruturar seus armazéns e se preparar,
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para evitar que, no próximo exercício, novamente,
haja aquela fluência, aquele acúmulo da oferta dos
produtos, que não tenham o armazém na hora e aí é
preciso de caminhões, o que causa um congestionamento nas estradas, nos portos, encarece o transporte
e baixa o produto.
(Soa a campainha.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Quer dizer, essa infraestrutura é, sem dúvida,
muito necessária. Então, quero cumprimentá-lo pela
oração, pelo pronunciamento que faz na tarde de hoje
e também pela progenitora de V. Exª, que honra esta
Casa na tarde de hoje.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Muito obrigado, Senador Casildo Maldaner.
Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta o Senador Sérgio e sua mãe, que faz uma visita não só ao
filho, mas ao Senado Federal. Desejamos que tenha
uma boa estada aqui em Brasília.
Continuando nossa lista de inscritos, convido para
falar, como oradora inscrita, a Senadora Ana Amélia.
Antes, enquanto a Senadora Ana Amélia se encaminha, eu gostaria de colocar em votação dois requerimentos que temos sobre a mesa.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – O primeiro requerimento.
Em votação o Requerimento nº 878, de 2013,
do Senador Humberto Costa, que requer, nos termos
do art. 40 do Regimento Interno, licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período de 8 a 11 de
agosto de 2013, para representar o Senado Federal
no Programa de Visitantes Parlamentarios Internacionales Elecciones Nacionale (Paso), em Buenos Aires,
Argentina.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – O seguinte é o Requerimento
nº 879, de 2013, da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte, indicando o Senador Cyro Miranda, que requer licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa,
nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado, no dia 12 de agosto de 2013, para desempenhar
missão em São Paulo onde participará, na qualidade
de Presidente da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, da abertura do Seminário “Lei de Responsabilidade Educacional”.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – Agora, com a palavra, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Cara Presidente desta sessão, Senadora Vanessa; Senador Capi, permita-me essa forma cordial
de tratá-lo, pois é como os seus amigos nesta Casa o
tratam; Senador Casildo Maldaner, meu conterrâneo
e representante honrado de Santa Catarina. Hoje, recebi o Vereador Maldaner, de Tapera, e disse-lhe que
essa família tem nome e respeito na Casa, também
o quero saudar.
Eu estou chegando agora e, por isso, quase não
pude cumprir o horário como segunda inscrita nesta
sessão da tarde, porque estava participando da manifestação de médicos que estão reunidos no auditório
Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, onde tratam
de manifestar a posição da categoria médica a respeito
dos vetos apostos pela Presidente da República ao Ato
Médico, uma matéria exaustivamente trabalhada nesta
Casa. Eu tive participação na Comissão de Educação
e na Comissão de Assuntos Sociais, onde o assunto
foi realmente debatido em profundidade.
A Senadora Lúcia Vânia foi artífice desse processo que foi votado. O número de vetos apostos ao Ato
Médico realmente não conseguiu conferir aquilo que
foi tratado longamente na Câmara Federal e também
no Senado. Penso que temos responsabilidade com
essa atividade fundamental para a saúde pública brasileira na derrubada desses vetos. Da mesma forma, o
Programa Mais Médicos precisa ser, no mínimo, aperfeiçoado através da Medida Provisória 621, que está
em tramitação aqui no Senado Federal.
Eu penso que os entendimentos, de forma respeitosa, com a área do Governo, com o Congresso
Nacional, com as entidades médicas e o cumprimento
de acordos feitos e selados, parecem-me o caminho
único e aceitável para isso.
Nós temos de admitir que nessa matéria não há
nenhuma controvérsia.
Ontem, a Casa aprovou um projeto meritório do
Senador Marcelo Crivella, assegurando a possibilidade
de que médicos militares, de boa formação, possam
também entrar na suplementação, no reforço do atendimento médico para os civis. Isso vai, não há dúvida,
fazer a diferença, mas não podemos descurar em relação a orçamentos e à atenção para que as Forças
Armadas não façam como quando o cobertor é curto:
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a gente cobre a cabeça e descobre os pés; cobre os
pés e descobre a cabeça. Então, não adianta tirarmos
o médico militar para atender o civil e desatender, ou
desassistir, sob o ponto de vista de saúde, a clientela
da família militar brasileira, seja do Exército, seja da
Marinha, seja da Aeronáutica.
Também participei de um encontro muito relevante, agora pela manhã, que ainda está transcorrendo
no Sindilegis. Refiro-me ao V Fórum de Políticas Públicas para Saúde, que centra o debate exatamente
nas atenções que todos os Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário –, Ministério Público e entidades
médicas devem ter a respeito desse assunto. Foi uma
rica iniciativa, que vem, já pela quinta edição, contribuindo para a melhoria das condições de saúde em
nosso País. Então, eu felicito, novamente, a iniciativa
do Sindilegis nesse processo.
Por fim, mas não menos importante, tivemos,
hoje, uma produtiva e cansativa – sob o ponto de vista
das três horas de debate na Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária, presidida pelo nosso colega Benedito de Lira – audiência pública, requerida por mim,
para debater a questão da concentração da produção
de sementes de cultivares em nosso País, porque, no
processo de globalização, a concentração econômica
é um fato que não acontece apenas aqui, nem acontece apenas na área de sementes, mas acontece,
também, na área de defensivos, acontece na área de
fertilizantes, de agroquímicos, acontece na área dos
supermercados e em vários outros setores da economia. Esse é um fenômeno mundial, determinado pela
economia globalizada.
A propósito, eu queria lembrar que a alta do dólar
no Brasil, nessa quarta-feira, resultou no aumento da
cotação da moeda estrangeira para R$2,31, o maior
nível desde 31 de março de 2009. Isso me fez pensar
sobre a necessidade da adoção de políticas estruturantes de longo prazo para permitir o pleno desenvolvimento sustentável da nossa economia, sem
������������
solavancos, especialmente no agronegócio, na produção de
alimentos, importante setor do País muito vulnerável
às oscilações cambiais.
Aliás, amanhã, na Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Sul, em conjunto com a Comissão de Agricultura da Assembleia do meu Estado, nós estaremos
participando de um debate público, que começará às
14 horas, para tratar de um problema crônico da produção primária brasileira: o endividamento agrícola.
No meu Estado, o Rio Grande do Sul, a economia é sustentada, como de resto a economia brasileira,
pela produção do agronegócio. Esse tema vai ser motivo dessa audiência pública, ou melhor dizendo, dessa reunião de debates, desse amplo debate, em que
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estarão presentes as entidades representantivas dos
produtores e que também contará com a participação
dos internautas em todo o Brasil, como tem sido comum nessas iniciativas. Portanto estão também todos
convidados a participar desse importante momento da
nossa atividade parlamentar, amanhã, em Porto Alegre.
Hoje, pela manhã, os participantes, entre os quais
o Presidente da Embrapa, Dr. Maurício Lopes, concordaram que tanto o setor privado quanto o setor público
precisam adotar ações que ajudem a tornar a agricultura brasileira mais inovadora e mais competitiva.
Grandes, médios e pequenos produtores rurais têm a
mesma percepção sobre esse tema.
A competitiva e forte agricultura do País não pode
ficar refém da concentração do mercado nem de políticas isoladas, pouco consistentes. É preciso, portanto,
usar o elevado grau de investimento e de inovação das
grandes empresas, inclusive das multinacionais, a favor
do desenvolvimento da nossa produção de alimentos,
com o apoio do Governo.
As estruturas do Governo Federal, estaduais e
municipais também devem ser aliadas para estimular
ações e parcerias entre pesquisadores brasileiros e
extensionistas, que permitam o acesso rápido a inovações tecnológicas pelo produtor rural, especialmente
pelos agricultores familiares. Registrou muito bem isso
o representante da Contag, nessa nossa conferência,
mostrando a necesidade de acesso a essa tecnologia,
mas de forma mais barata, que seria fornecida pelas
entidades públicas e, no caso específico, pela nossa
Embrapa.
O trabalho em conjunto da pesquisa com a extensão rural precisa permitir, ao mesmo tempo, a liberdade
do produtor para escolher outras opções tecnológicas
disponíveis no mercado, de modo a aumentar a produção rural e diminuir a dependência de produtos importados, como é o caso, especialmente, dos fertilizantes,
em que a concentração de poucos grupos é maior até
propriamente do que em sementes e agroquímicos.
É preciso lembrar que, se por um lado o dólar
valorizado aumenta a remuneração do setor agrícola
exportador, especialmente de soja e carnes, por outro
lado o câmbio mais forte afeta os custos de produção
agrícola...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– ... como fertilizantes e defensivos, que respondem
aproximadamente por 70% dos gastos dos agricultores.
Nesse aspecto, quando o dólar fica mais caro, se
isso é bom para exportar, fica péssimo para importar,
e esses produtos são, em sua maior parte, como insumos para a agricultura, importados. Portanto, dólar
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caro significa também aumento do custo de produção
para esses produtores rurais.
É por isto que trago a esta tribuna este tema: pela
relevância que tem e pelo fato de que, amanhã, na nossa Comissão de Agricultura, lá em Porto Alegre, estaremos ampliando o debate sobre esse endividamento.
É bom lembrar que a Embrapa, com os seus 40
anos, já prestou e presta um serviço da maior relevância ao País e que, nos últimos 40 anos, o avanço na
produtividade, deveu-se aos...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
... investimentos públicos.
Estou concluindo, Srª Presidente. Eu (Fora do
microfone.) lhe agradeço.
Seguindo o raciocínio, o aumento da produtividade no setor agropecuário deveu-se aos investimentos e à ação qualificada dos nossos pesquisadores e
cientistas, especialmente da Embrapa, que conseguiram dar um salto de qualidade e de produtividade. E,
para continuarmos nisso, é preciso continuar fazendo
investimentos.
A Embrapa deverá criar uma sociedade anônima
para acessar contratos, Senador Eduardo Braga – o
senhor conhece muito bem a área tecnológica –, o
que poderá permitir e flexibilizar novos acordos e dar
à agricultura brasileira uma nova forma de inserção no
mercado interno e internacional
Vamos trabalhar intensamente para viabilizar esses projetos que estão na Casa, porque, mais do que
orçamento, como disse o Dr. Maurício Lopes, é preciso
criar um ambiente favorável, com uma instrumentalização mais clara, objetiva e transparente, simplificando
também os métodos operacionais para que haja esse
acesso à tecnologia.
Lembramos que, como disse a Presidente da
CNA, ali presente, Senadora Kátia Abreu, os Estados
Unidos, hoje, estão fazendo maciços investimentos
para criar, cultivar uma variedade, uma semente de
soja que seja resistente à seca. Vejam que avanços
estão à nossa frente.
Nós precisamos disso, porque, no Rio Grande
do Sul – e é um problema a origem do endividamento
agrícola –, de cada 10 safras, o Estado pode ter perdido 6 safras por conta de estiagem fora de época. E
ter uma variedade resistente à estiagem é o melhor
do mundo para o agricultor.
A tecnologia não tem limites, a ciência não tem
limites. E, por isso, temos que dar à Embrapa...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– ... as condições para que ela consiga corresponder
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a esses desafios do século XXI, a fim de que o Brasil continue sendo a potência que é na produção de
alimentos.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Ana Amélia, a Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Capiberibe.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco
Governo/PSB – AP) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
Queria aproveitar para saudar os estudantes de
ensino fundamental da Escola Classe 2 do Guará. Um
abraço a todos vocês.
A Senadora que está saindo da tribuna é a Senadora Ana Amélia, lá do Rio Grande do Sul, da ponta
de baixo do Brasil.
Sejam muito bem-vindos ao Senado!
Dando sequência à lista de oradores, passo a
palavra à Senadora Vanessa Grazziotin, que é do Estado do Amazonas.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco
Governo/PSB – AP) – Pois não, Senador.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço
a V. Exª que, quando julgar tempestivo e oportuno, eu
possa fazer uso da palavra pela Liderança do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco
Governo/PSB – AP) – Muito bem.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/
PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srª Senadora,
companheiros e companheiras.
Um abraço a essa meninada, os estudantes da
rede pública que, nesse momento, fazem uma visita
ao Senado Federal, numa aula de cidadania, e isso
é muito importante. Espero que, daqui a alguns anos,
alguns ou algumas de vocês estejam representando
o povo brasileiro aqui no Parlamento federal.
Sejam todos e todas muito bem-vindos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, dia 7 deste mês de agosto, ouvimos vários pronunciamentos
acerca dos sete anos da existência e da promulgação
da Lei nº 11.340, a Lei Maria da Penha.
Eu, que por uma série de razões não pude vir à
tribuna no dia de ontem, venho hoje também para falar
a respeito desta data muito importante para o Brasil
e, sobretudo, para as mulheres brasileiras, visto que
o Brasil inteiro e, particularmente, as mulheres se mobilizaram para ver aprovada efetivamente a Lei Maria
da Penha, que estabeleceu uma série de mecanismos
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para coibir, para diminuir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
Essa lei, Sr. Presidente, como se sabe, representa um marco muito importante no nosso arcabouço jurídico e principalmente na luta das mulheres para
reverter o padrão de desigualdade entre os gêneros
e a sua situação de vulnerabilidade, notadamente no
âmbito doméstico.
Infelizmente, muitos, à época, questionavam a
real necessidade de uma legislação que tratasse de
forma específica a violência doméstica contra as mulheres. Com o passar do tempo – são sete anos já de
promulgação da lei, de vigência da lei –, temos todos
a clareza, não só no Brasil, mas também no mundo
inteiro, da importância desta lei específica que trata
especialmente da violência doméstica.
Os lares e as casas dos brasileiros e das pessoas no mundo inteiro geralmente são considerados os
lugares mais seguros, onde as pessoas se sentem protegidas, onde as pessoas se sentem abrigadas não só
pelo carinho e pelo amor de seus parentes e familiares,
mas principalmente porque vivem no seu próprio ambiente. Infelizmente, grande parte da violência sofrida
pelas mulheres, hoje, vem de dentro da própria casa,
e aqueles que promovem esse ato criminoso, violento,
em geral, são maridos, companheiros, pais ou namorados, muitas vezes pessoas de um relacionamento
muito próximo e íntimo com as mulheres.
Então, Sr. Presidente, é muito importante que
possamos fazer um balanço, mesmo que breve, desses sete anos de existência da Lei Maria da Penha.
Ontem, eu tive a alegria de fazer um aparte à Senadora Ana Rita, que fez um belíssimo pronunciamento
acerca da matéria. Não apenas eu aparteei, mas também a Senadora Lídice da Mata e outras Senadoras
presentes no plenário.
O importante é que a Senadora Ana Rita não
apenas fez um balanço da Lei, mas também destacou
questões importantes relativas às conclusões da CPMI,
uma comissão mista de Deputados e Senadores, que
tratou da violência contra as mulheres, sobretudo no
que diz respeito à necessidade de aprovarmos alguns
projetos de lei apresentados pela CPI para atualizar
ou clarear ainda mais os termos da Lei 11.340, que é
a Lei Maria da Penha, e novas proposituras de outras
leis que ajudem não só no combate, mas principalmente na prevenção da violência sofrida pelas mulheres.
O nome pelo qual se tornou conhecida a Lei nº
11.340 – Maria da Penha – refere-se, Sr. Presidente,
a uma farmacêutica cearense, que lutou, bravamente,
por 20 anos – 20 anos – para ver preso o seu agressor,
que nada mais era do que seu próprio marido.
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Casada que era com o professor universitário Marco Antônio Heredia Viveiros – e, veja, a violência não
escolhe classe social, a violência não escolhe idade;
atinge a todos, de forma indistinta, infelizmente –, ela
sofreu uma tentativa de assassinato e ficou paraplégica,
em 1983, quando levou um tiro nas costas enquanto
dormia, indefesa. Dormindo, levou um tiro nas costas.
Tempos depois, já usando cadeira de rodas, sofreria
uma segunda tentativa de assassinato, quando seu
marido tentou eletrocutá-la no chuveiro.
O agressor, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
somente foi a júri oito anos depois dos crimes, mas
seus advogados conseguiram anular o julgamento.
Condenado uma segunda vez, conseguiu recorrer e,
após 15 anos das agressões, a Justiça brasileira ainda não havia punido Viveiros, apesar do seu empenho
e apesar do empenho da vítima, que é Maria da Penha, e das pressões internacionais. Somente no ano
de 2002, o agressor seria preso e ainda assim para
cumprir somente dois anos de reclusão.
A Organização dos Estados Americanos, que
acatara a denúncia de violência doméstica à época,
Sr. Presidente, condenou o Brasil por omissão e negligência e reconheceu recomendando que fosse criada
uma legislação específica para esse tipo de delito.
Finalmente, no ano de 2006, a Lei Maria da Penha entraria em vigor, coroando uma série de normas
legais que têm por objetivo proteger as mulheres e
outros grupos vulneráveis da nossa sociedade.
Essas mudanças ocorreram especialmente após
a promulgação da Constituição de 1988, que viabilizou
o surgimento de leis tais como o Estatuto da Criança
e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da
Igualdade Racial.
É importante observar, em relação às mulheres,
a existência de vários dispositivos que já consagravam
os seus direitos.
É o caso, por exemplo, das Leis nº 8.072, de 1990,
e 8.930, de 1994, que acrescentaram ao rol dos crimes
inafiançáveis o estupro e o atentado violento ao pudor.
É o caso, também, da Lei nº 10.224, de 2001, que tipificou o crime de assédio sexual; da Lei nº 10.455,
de 2002, que permitiu aos juízes, por meio de medida
cautelar, determinar o afastamento do agressor dos locais de convívio com a vítima. Destacamos, ainda, a Lei
nº 10.714, de 2003, que criou os serviços telefônicos
para denúncias de violência contra a mulher; a Lei nº
10.788, de 2003, que tornou compulsória a notificação
de casos de violência contra as mulheres; e a Lei nº
10.862, de 2004, que tipificou a violência doméstica.
Nesse contexto, a Lei nº 11.340, de 2006, que
completou ontem sete anos de vigência, ou Lei Maria
da Penha, como é conhecida no Brasil inteiro e mun-
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dialmente, representa um aprimoramento desses dispositivos anteriores aos que acabei de me referir, mas
voltada especialmente para a violência doméstica, aí
incluídas a violência física e sexual, a violência psicológica e a violência patrimonial.
Todas essas leis, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, objetivam dar maior segurança às mulheres, que
vivem uma condição de vulnerabilidade numa sociedade
que tradicionalmente marginaliza as minorias. No caso,
nós mulheres não somos minorias, mas assim somos
tratadas porque a sociedade, infelizmente, ainda vive
sob uma cultura que considera a mulher um ser inferior aos homens, e os homens no geral consideram-se
proprietários das mulheres.
Os números, Sr. Presidente, confirmam essa condição: em 1980, 2,4 mil mulheres eram assassinadas
em cada grupo de cem mil, de acordo com o Mapa
da Violência; em 2010, essa taxa saltou para 4,6 mil
assassinatos de mulheres no mesmo contingente, ou
seja, para cada grupo de cem mil habitantes. O que
configura um aumento de 230%.
O Mapa da Violência de 2012 constatou ainda
que, nos casos de homicídio, 41% das mulheres são
assassinadas em casa, enquanto entre os homens esse
percentual, essa taxa é de somente 14,3%. E, aqui,
corrijo, retirando a expressão “somente”, para infelizmente 14,3%, mas muito abaixo dos 41% de assassinatos de mulheres dentro das suas próprias casas.
Ainda de acordo com o mesmo Mapa da Violência
referente a 2012, os agressores típicos das mulheres,
durante a infância e a adolescência, são os próprios
pais – no caso, pai e mãe; na juventude e idade adulta, o agressor típico passa a ser o namorado ou o ex-namorado, o cônjuge ou o ex-cônjuge.
Outro dado significativo do Mapa, Sr. Presidente,
é o fato de 51% das mulheres serem agredidas repetidamente. Ou seja, a mulher não sofre apenas uma
agressão, ela sofre várias agressões.
A Lei Maria da Penha veio para mudar esse cenário, embora ainda enfrente muitas limitações. De
fato, logo após sua promulgação, os assassinatos de
mulheres caíram de forma expressiva; entre os anos de
2006 e 2007, retornaram a patamares anteriores e, a
partir de 2008, também houve uma queda significativa.
Esses levantamentos, entretanto, não devem ser
interpretados como ineficácia da Lei Maria da Penha,
Sr. Presidente, que, aliás, é conhecida pelos brasileiros
em todos os recantos do País.
Tenho dito, e o faço com muita segurança, que
uma das leis mais conhecidas no Brasil, uma das
leis mais populares, é a Lei Maria da Penha. Eles demonstram, mais claramente, que para incrementar
sua efetividade as instituições precisam contar com
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melhor infraestrutura, apoio político e principalmente
recursos orçamentários. Porque a Lei Maria da Penha,
Sr. Presidente, não tem o mérito apenas por ser uma
lei punitiva, não. É uma lei punitiva, mas que trabalha
também na prevenção da violência, procura atuar na
prevenção da violência. E, quando atua na prevenção, trabalha todos os atores envolvidos na violência,
a familia toda desde as vítimas até o agressor ou as
pessoas que têm um convívio diário com a vítima, no
caso, os filhos, as crianças, as famílias. É isso o que
preconiza a Lei Maria da Penha.
(Soa a capainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/
PCdoB – AM) –Portanto, para que ela tenha a efetividade que determina o seu texto legal, é preciso que
conte com uma eficiente infraestrutura, que conte com
recursos orçamentários, que conte com pessoal preparado não apenas no Poder Judiciário, mas também
no Poder Executivo de todos os níveis.
Nesse aspecto, quero aqui cumprimentar a Presidenta Dilma Rousseff que, em 8 de março deste
ano, juntamente com a Secretaria de Políticas para as
Mulheres, a Ministra Eleonora, lançou um programa
de que em cada Estado brasileiro, em cada capital do
Estado brasileiro, por convênio entre o governo estadual e o Governo Federal, será construída uma casa
de abrigo, uma casa de apoio às mulheres vítimas de
violência, Sr. Presidente.
Para concluir o meu pronunciamento, quero lamentar um fato recente que ocorreu no Brasil. Não
poderia deixar de falar, comemorando os sete anos da
Lei Maria da Penha, do caso da Srª Luana Piovani em
relação ao Sr. Dado Dolabella. É um caso extremamente
emblemático, não porque trata de duas pessoas conhecidas pelo povo brasileiro, que têm como profissão
artistas e por isso mesmo são conhecidas, não! Mas o
caso é emblemático pelo seu conteúdo, pelo seu conteúdo. A atriz foi agredida pelo ator, quando na época
os dois eram namorados, no ano de 2008. A ocorrência
foi registrada por ela, agredida, na Delegacia Especial
de Atendimento à Mulher. E a investigação prosseguiu
no 1º Juizado de Violência Doméstica Familiar contra a
Mulher, onde Dolabella foi condenado; repito, foi condenado, no 1º Juizado de Violência Doméstica Familiar
contra a Mulher, no Estado do Rio de Janeiro, a dois
anos e nove meses de prisão, em regime aberto. Mas
foi condenado. Tendo, entretanto, o condenado recorrido
ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aquela Corte entendeu – o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
– que a Justiça Especializada não tinha competência
para julgar a denúncia, determinando a remessa dos
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autos para a 27ª Vara daquela Capital. O que fez com
que ele fosse absolvido, Sr. Presidente.
Ora, acabei de falar, a Lei Maria da Penha trata
da violência doméstica. O que vêm a ser relações de
namorados? São relações domésticas. O caso está no
STJ, Sr. Presidente, no Superior Tribunal de Justiça.
Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Senado
Federal, por meio da Procuradoria que eu coordeno,
e a Câmara dos Deputados, por meio da secretaria –
porque agora a Câmara transformou as suas estruturas numa secretaria da Casa, juntou a Procuradoria
com a Coordenação da Bancada Feminima e aí criou
a Secretaria da Mulher na Câmara –, em conjunto,
agiremos ao lado do ministério da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ao lado de todas as entidades,
para não permitir o retrocesso na Lei Maria da Penha
. E não permitir que esse julgamento continue anulado, conforme fez o Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro.
Porque defender uma lei, Sr. Presidente, é defendê-la na íntegra. E não existe forma melhor de defender
do que nos casos específicos. No passado, tivemos
um grave problema...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/
PCdoB – AM) – Já concluo, Sr. Presidente.
Tivemos um grave problema, agimos e conseguimos reverter. E o Supremo se manifestou no caso,
dando vitória às mulheres brasileiras.
Portanto, é claro, com muita tristeza, porque ainda
é forte, é elevado o número da violência sofrida pela
mulher, mas não podemos deixar de comemorar que
o Brasil dispõe de uma legislação que é das melhores
do mundo de combate e prevenção a essa violência
que, infelizmente, vitima tantas mulheres em nosso
País, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco
Governo/PSB – AP) – Obrigado, Senadora.
Acho abominável a violência doméstica, mas
me parece que a solução seria que as mulheres conquistassem mais espaços de poder, porque o poder é
masculino e ele impõe as suas vontades.
Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Governo/
PDT – DF) – Pela ordem. Para pedir minha inscrição
para uma comunicação inadiável. Ainda tem espaço,
não tem?
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco
Governo/PSB – AP) – Pois não, Senador. V. Exª será
inscrito.
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Passo a palavra ao Senador Ricardo Ferraço,
pela Liderança do PMDB, Senador pelo Espírito Santo.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pela Liderança. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente, estimado Senador
Capiberibe.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, tenho me manifestado intensamente e com um viés bastante crítico
em relação à adoção do regime de partilha para exploração de produção de petróleo e gás em nosso País.
Essa é uma visão crítica em razão de uma mudança que no tempo não se revelou eficaz, efetiva, não
produzindo resultados para um país como o Brasil, que
depende de importantes investimentos, sobretudo investimentos em áreas que são essenciais ao desenvolvimento humano da população brasileira.
Somente nos últimos cinco anos, enquanto nós
estivemos aqui perdidos nessa ambiguidade, nesse
debate sobre esse e aquele modelo, mundo afora
as principais companhias de exploração de petróleo
investiram, nos últimos cinco anos, US$100 bilhões.
E nenhum desses recursos foi investido no Brasil,
porque há cinco anos que o nosso País não faz uma
rodada visando à ampliação da produção de petróleo
e gás. É por sentimento do pragmatismo necessário e
não do viés ideológico, porque foi durante o processo de
concessão, a partir de 1997, que nós vimos a Petrobras
crescer, vimos a produção de petróleo multiplicar-se no
País. Nesse período, o arranjo econômico da indústria
do petróleo e do gás teve sua participação ampliada
de 2% do Produto Interno Bruto para 19%. Foi nesse
período que as ações da Petrobras se valorizaram em
1.200%. Foi nesse período que a Petrobras acumulou
tecnologia, know how, capital humano, para que nós
pudéssemos despontar mundialmente como país com
domínio e conteúdo para exploração de petróleo na
camada pré-sal.
Foi ainda, Sr. Presidente, nesse período que vimos
a produção de petróleo no Brasil alcançar tudo aquilo
que nós precisamos para consumo interno. Saímos de
850 mil barris, 870 mil barris, para, aproximadamente,
2 milhões de barris. Mas também é fato que, se tenho
apontado nessa mudança, pelas incertezas que gerou,
pelo desinvestimento que nós observamos nesse período, nós, em momento algum, deixamos de reconhecer a importância e a força, sobretudo pela forma que
foi estruturada, do Fundo Social. Ele foi criado nesse
ambiente, criado com compromissos intergeracionais,
como poupança indispensável diante das perspectivas
de expansão da produção de petróleo na camada para
pós-sal, ou mesmo na cada pré-sal.
Quero crer que, olhando para as boas experiências mundo afora, experiências bem-sucedidas de
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países que souberam olhar para esses recursos com
visão de poupança, de compromisso com as futuras
gerações, o Brasil implantou o Fundo Social; olhando
para experiências bem-sucedidas, como o caso da Noruega, que deu a volta por cima, que conseguiu fazer
desse fundo um fundo de extraordinária perspectiva,
inclusive para a diversificação de arranjos econômicos, que colocou a Noruega na ponta, liderando mundialmente um conjunto de atividades que considera,
sobretudo, como base e como premissa, o processo
de inovação.
Os recursos advindos da exploração precisam ser
aplicados com responsabilidade, de olho nas futuras
gerações, que não poderão contar com a exploração...
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) –... de novos poços, porque o petróleo é
um recurso natural, e como recurso natural, ele é finito. É insensatez, portanto, teimar. Teimar em usar recursos desse Fundo Social com visão de curto prazo,
sem visão estratégica, sem olhar para o desafio que
nos avizinha e as necessidades de mudanças e transformações que nós precisamos continuar impondo à
realidade brasileira.
Sr. Presidente, eu estou usando a palavra como
Líder, e o tempo está se escasseando, de segundos
em segundos. O tempo como Líder é um pouco mais
além. Por isso peço a V. Exª a retificação, para que eu
possa, no tempo adequado, esgotar, explorar o meu
raciocínio.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco
Governo/PSB – AP) – Senador, a Mesa informa que
o tempo, como Líder, antes da Ordem do Dia, é de
cinco minutos.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Fora do microfone.) – Apenas cinco minutos?
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco
Governo/PSB – AP) – É. E depois da Ordem do Dia
vai para vinte minutos.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Fora do microfone.) – Peço a V. Exª um
pouco de tolerância, para que eu possa...
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco
Governo/PSB – AP) – Toda a tolerância possível.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Fora do microfone.)–... esgotar o meu
raciocínio.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco
Governo/PSB – AP) – Sempre que haja anuência dos
nossos pares.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Muito obrigado pela deferência de V. Exª.
O Fundo Social, portanto, com visão intergeracional (Fora do microfone.) tem o mérito de não apenas
mitigar flutuações de renda e preços na economia nacional ou de financiar projetos que possam, de alguma
forma, estimular o desenvolvimento regional e social.
Ele tem um fator de estabilização para os fundamentos
da macroeconomia brasileira, olhando para as experiências malsucedidas mundo afora, ao longo da história.
É ele, de fato, que vai garantir ao Brasil proteção
contra a chamada doença holandesa, cantada em verso
e prosa, quando o foco na produção do petróleo inibe
investimentos em setores de maior valor agregado, fixando o foco, fixando a prioridade, enfim, em torno dos
produtos semielaborados, ou em torno das commodities, com visão de longo prazo pelo retrovisor, e não
pelo para-brisa. Isso implica uma governança aberta,
compartilhada, transparente, que requer a análise de
viabilidade e de retorno econômico e social dos projetos de aplicação, assim como, evidentemente sempre
como premissa, as questões ambientais.
Recentemente, numa tentativa de aperfeiçoar o
marco regulatório do setor, o Poder Executivo, a Presidência da República, encaminhou ao Congresso projeto
que destina para a educação a aplicação financeira de
todos os recursos provenientes das rendas governamentais pela exploração do petróleo da camada pré-sal. Isso inclui, evidentemente, os rendimentos das
aplicações do Fundo Social.
Substitutivo aprovado pela Câmara, no entanto,
distorceu o desenho original do projeto ao destinar 50%
do capital principal e não dos rendimentos do capital
do Fundo Social para a educação comprometendo,
desconstruindo a origem, a essência, o maior valor: o
conceito do Fundo social.
Há uma diferença brutal entre esses dois conceitos, entre você destinar os rendimentos da aplicação financeira e tocar no principal, comprometendo,
desconstruindo a visão de longo prazo, a visão de
incorporar as futuras gerações a esse recurso, que é
um recurso finito.
Na prática, a distorção no desenho original do
projeto joga por terra o maior mérito do fundo social:
a solidariedade necessária entre as gerações. Não
adianta querer resolver qualquer que seja o problema, qualquer que seja a nossa prioridade, com visão
de curto prazo, até porque, diga-se de passagem, no
caso, por exemplo, de setores como educação, há evidências no subfinanciamento, da mesma forma que há
evidências na necessidade de uma gestão mais eficaz
e até mesmo de alocação de recursos em atividades
prioritárias.
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Portanto, subtrair recursos que devam contribuir
para solidificar o desenvolvimento sustentável e contínuo do País, mesmo com a justificativa de investimento num setor chave como a educação, é seguramente
demonstrar a absoluta falta de visão estratégica, ou,
como se diz no dia a dia, é dar um verdadeiro tiro no
pé. Mais: é ignorar por completo que o problema da
educação não se esgota, nem de longe, no subfinanciamento.
Estudos recentes de técnicos da Secretaria do
Tesouro concluíram, por exemplo, que pelo menos
40% dos gastos com educação são desperdiçados
por corrupção, por desvios, por inépcia e por tantas
outras questões.
Pois bem, no Senado Federal, após a manifestação da Câmara, o Relator da matéria, Senador Eduardo
Braga, resgatou o sentido básico da proposta original
do Governo, que não é uma proposta de governo ou
do Governo, é uma proposta do Estado brasileiro. O
Senador Eduardo Braga, com um voto de ampla maioria aqui, no Senado, colocou, na prática, o trem nos
trilhos, mantendo o principal e direcionando, aí, sim,
50% dos rendimentos, mas não tocando no principal.
O capital principal ficaria, portanto, mantido, assegurando a sustentabilidade, a continuidade, a perenidade
do fundo ao longo do tempo, e o compromisso, como
disse aqui, Sr. Presidente, de solidariedade com as
futuras gerações.
Não temos, Srªs e Srs. Senadores, o direito ético, o direito cristão de desconstruir esse compromisso
intergeracional. O Relator, o Senador Eduardo Braga,
ainda conseguiu a concordância da União em destinar diretamente à educação metade das receitas em
royalties e participações especiais a que ela tenha o
direito nas áreas localizadas no pré-sal, já contratadas
sob o regime de concessão. Para evitar que Estados
venham...
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – E já vou encerrar, Sr. Presidente.
Para evitar que Estados venham a questionar
a legalidade de uma decisão como essa, adotada na
Câmara, o substitutivo do Senado destina à educação
e à saúde apenas os rendimentos da parte da União
na arrecadação dos campos já explorados, mantendo
intocada parcela das unidades federadas que participam desse compartilhamento, dessas receitas.
Portanto, Sr. Presidente, na antevéspera, na antessala de uma decisão que a Câmara dos Deputados
terá que adotar, o que faço aqui é um apelo para que
o sentimento, para que a sensibilidade, para que a visão de longo prazo possa se estabelecer, e a Câmara
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Federal possa restabelecer os verdadeiros e legítimos
compromissos do Fundo Social, sobretudo a sua visão de poupança, a visão e a certeza e a convicção
de que não temos o direito – e vou repetir o que disse aqui anteriormente, Sr. Presidente –, não temos o
direito ético e não temos o direito cristão de esgotarmos esses recursos, porque são finitos e precisam
continuar à disposição das futuras gerações, olhando
para o mundo, onde deu certo e onde não deu certo.
Onde deu certo? Nos países que criaram estrutura e
estratégia de governança com responsabilidade, com
transparência, aplicando, sim, em atividades essenciais
os rendimentos, nunca o principal.
É importante que nós possamos trazer para o
Senado este debate, para não estarmos surpresados
com uma decisão, que me parece absolutamente voltada para o passado e para o retrocesso, que a Câmara
Federal deverá adotar nos próximos dias. Que o bom
senso e a visão estratégica possam se fazer presentes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco
Governo/PSB – AP) – Obrigado, Senador Ricardo
Ferraço, Senador pelo Espírito Santo, que falou como
Líder do PMDB.
Dando sequência à lista de oradores, concedo a
palavra ao Senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT
– PI) – Querido Presidente, gostaria de pedir minha
inscrição pela Liderança do Partido dos Trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco
Governo/PSB – AP) – V. Exa será inscrito.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP –
AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, na tarde
de hoje, vou ocupar a tribuna do Senado Federal para
fazer breves comentários a respeito de uma decisão
que foi adotada no mês próximo passado, com relação
a um grande empreendimento que nós estávamos, ao
longo de muitos anos, lutando para levar para Alagoas. É com relação, Sr. Presidente, ao estaleiro Eisa.
Após mais de três anos de análise de um processo que concedia licenças ambientais para construção
de um estaleiro na região sul do meu Estado, o Ibama,
até que enfim, com mais de três anos de análise de um
processo muito complicado, no final do mês próximo
passado concedeu a licença prévia para a construção
do estaleiro Eisa, no Município de Coruripe, na região
sul de Alagoas.
Gostaria de fazer agora, Sr. Presidente, considerando que essa etapa inicial já foi ultrapassada, um
alerta no que diz respeito à continuidade do processo.
Agora nós vamos ter as etapas para a concessão
da licença de instalação e, logicamente, o principal, as
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fontes de financiamento para a consecução daquele
empreendimento.
Anunciada em julho, essa licença era aguardada
desde 2010, quando o grupo Sinergy decidiu construir
o estaleiro no Município de Coruripe, com investimento
de R$2,2 bilhões, com previsão de gerar empregos na
ordem de 10 mil empregos diretos e, na cadeia, com
aproximadamente 50 mil empregos indiretos, com a
instalação de diversos segmentos produtivos para fornecimento de produtos e serviços ao estaleiro.
O processo de licenciamento foi longo, com muitas dificuldades e informações desencontradas. Todo
esse cenário gerou expectativa e dúvidas entre os
que participaram e acompanharam o procedimento,
mas acredito que tenha colaborado no aperfeiçoamento do projeto e reforçado a sua importância para
os alagoanos.
Vencida a etapa da licença prévia, farei dois apelos, Sr. Presidente: um pela aprovação das fontes de
financiamento e outro é pela concessão da licença
definitiva.
É interessante chamarmos a atenção do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil, três
entes econômicos que geram desenvolvimento para o
País, para que garantam as linhas de financiamento
necessárias para a concretização desse empreendimento de extrema necessidade e de extrema importância para o desenvolvimento de Alagoas e para a
melhoria da qualidade de vida dos alagoanos. E se é
de melhoria para Alagoas, consequentemente, é de
melhoria para o Brasil.
Com o início dos trabalhos do pré-sal, já existe
demanda para a fabricação de plataformas de processo e armazenamento de petróleo e dos navios-sonda,
isso sem falar na demanda do mercado internacional
por embarcações mercantes, offshore, portuárias, militares e de apoio.
Esses empreendimentos do segmento naval compreenderam a importância da iniciativa para o Estado
e está nos seus planos buscar financiamento também
para que pequenas fábricas e prestadoras de serviço
familiares possam se credenciar como fornecedoras.
A euforia desses empresários é justificada pela
previsão de produção de quatro a oito unidades por
ano de embarcações. Além do mercado interno, o
EISA Alagoas também deverá atender ao comércio
internacional.
A proposta de financiamento do EISA já foi, Sr.
Presidente, aprovada pela área técnica do Fundo da
Marinha Mercante, do BNDES, e aguarda a análise do
Conselho Diretor do Fundo.
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O financiamento do EISA movimentará toda a
economia local que deverá fornecer desde os insumos
para as refeições dos trabalhadores até produtos mais
complexos para a fabricação dos navios.
Assim, empresas familiares, pequenas e médias
poderão crescer e novas empresas chegarão ao mercado. O grupo Sinergy espera atrair até quatro indústrias de grande porte para completar a operação do
EISA em Alagoas.
Como resultado, a população terá a geração de
emprego e renda, além da implantação dos investimentos em áreas prioritárias como saúde, educação,
segurança e habitação.
O �����������������������������������������
fomento a um empreendimento como este demonstra como o BNDES, Banco do Brasil e Banco do
Nordeste podem cumprir sua vocação de promover o
desenvolvimento regional e reduzir o abismo entre os
investimentos destinados ao Sul e Sudeste em comparação com o Norte e o Nordeste.
Faço um apelo à Sua Excelência a Presidenta
Dilma que nos ajude a acelerar a apreciação do projeto nos órgãos que irão, logicamente, fazer esse financiamento: o BNDES, Banco do Brasil e Banco do
Nordeste, porque meu Estado, que ocupa os últimos
lugares em desenvolvimento humano e que sofreu
com o descaso de décadas, não pode perder ainda
mais tempo.
Foram três longos anos de espera apenas para
conseguir a licença de Implantação, justo no momento em que a indústria naval se mostrou com grande
potencial de expansão no Brasil, devido ao pré-sal e
no mercado internacional.
O Governo Federal já demonstrou que acredita na
indústria naval como vetor de desenvolvimento quando
concedeu financiamento para o estaleiro Atlântico Sul,
em Pernambuco, e já começa a ter resultados.
Alagoas não podia e não pode perder a oportunidade de ter empreendimento como esse.
Outro apelo que gostaria de fazer, meus colegas
Senadores, é que a novela da licença prévia não se
repita para a concessão da licença definitiva. Se a licença definitiva for concedida até dezembro, as obras
começarão até o final do primeiro trimestre de 2014.
Se seguirmos esse cronograma, a primeira fase do
EISA será inaugurada em 2016 e o primeiro navio será
construído em Alagoas em 2018.
Ao comentar o porquê de o grupo não ter desistido
de investir em Alagoas, devido à demora na concessão
da licença, o diretor do Synergy, Gérman Efromovich,
ressaltou em entrevista que, além do local apropriado
e das condições propícias no Estado, disse:
Alagoas não é uma opção, é uma obrigação.
Eu acho que o Governo Federal e os brasilei-
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ros em geral deveriam se preocupar com investimentos não só concentrados nas áreas
mais desenvolvidas, mas ter a obrigação de
promover ações nos locais mais carentes e
necessitados em termos econômicos e sociais,
como o Estado de Alagoas.

Assim, Sr. Presidente, eu agradeço a V. Exª e agradeço às Srªs e aos Srs. Senadores pela oportunidade.
Muito obrigado.

Se a iniciativa privada compreendeu isso, espero
que os órgãos do Governo envolvidos na concessão da
licença definitiva e do financiamento se sensibilizem.
Eu gostaria de agradecer, na oportunidade em
que faço esta manifestação, logicamente, ao Governo
do Estado de Alagoas, que, em nenhuma oportunidade, arrefeceu o ânimo de que esse empreendimento
era interessante e seria, efetivamente, cuidado pelos
órgãos governamentais, para que o EISA Alagoas pudesse ser instalado.
Eu gostaria, também, de fazer uma observação
e, ao mesmo tempo, uma ressalva de agradecimento
ao Secretário Luiz Otávio Gomes, que foi um dos baluartes, que persistentemente fez com que as coisas
pudessem acontecer na interlocução entre o Estado
de Alagoas, o Governo do Estado, e o Grupo Synergy; eles não desistiram de Alagoas e acreditaram nas
potencialidades e no povo de Coruripe. Foram além:
pensaram no valor econômico e social para Alagoas
e para o Brasil.
Não peço aqui que deixem de ser cumpridas as
exigências e ritos legais, mas que entendam a importância do projeto e o impacto na vida dos cidadãos
alagoanos. Apelo aos envolvidos no processo que demonstrem empenho e comprometimento para obtermos
o financiamento e a licença definitiva, assim como nós
fizemos quando insistimos e percorremos todos os caminhos para alcançarmos a licença de implentação.
Aos senhores que fazem o Ibama, nós fazemos
aqui um apelo, Sr. Presidente, para essa etapa segunda
da concessão da licença de implantação. Lógico que os
estudos já foram feitos na licença prévia, as análises
já foram todas perfeitamente finalizadas; lógico que a
complementação não deverá passar pelos três anos,
como passou a licença prévia para a instalação desse
empreendimento, que trará, sem dúvida nenhuma, a
melhoria da qualidade de vida, bem como trará o desenvolvimento para o Estado de Alagoas, para a região sul, para o Município de Coruripe e especialmente
para o Brasil, Sr. Presidente. Isso porque a presença
do Presidente Lula no Governo da República pôde restabelecer a indústria naval, que já se encontrava em
estado de falência, de pré-falência. Houve também esse
soerguimento, logicamente, através da Petrobras, que
é a grande responsável pela encomenda dos equipamentos para o pré-sal e para o transporte em navios
do petróleo que a plataforma brasileira explora.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Cumprimento o Senador Benedito de
Lira pelo seu pronunciamento.
Agora, para uma comunicação inadiável, passamos a palavra ao Senador Cristovam Buarque.
Comunicação inadiável, Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Governo/PDT – DF. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, Senador Paim, o senhor ontem estava
aqui, como aliás sempre está, e ouviu uma fala minha
em que analisava uma pesquisa mostrando a desmoralização, a reprovação, a nota baixa que recebem no
Brasil os serviços públicos.
Eu quis chamar a atenção para o que está por
trás de uma pesquisa que mostra que o povo diz que
a saúde tem nota 3,3, que a educação tem 4,3, que
a segurança tem já não lembro quanto, mas, por aí,
uns 4. O que está por trás é mais do que o número,
é mais do que uma crítica ao serviço público: é uma
realidade devastadora.
Quando a gente diz que a segurança não está
bem, o que a gente quer realmente dizer é que nós
estamos nos matando. E nós estamos matando, especialmente, os nossos jovens. Às vezes, a gente vê
uma estatística e não percebe isso. Este é o País onde
nós nos matamos pela violência, seja a violência direta, seja a violência do trânsito.
Quando a gente diz que a saúde está mal, o
que a gente tem de saber é que isso quer dizer que
há pessoas morrendo, sem razão de morrer, porque
a ciência já permite curar, porque o Brasil já tem os
recursos para isso, e não faz.
Quando a gente diz que o transporte público funciona mal, isso não quer dizer, apenas, que os ônibus
não estão bem, que quebram. Quer dizer que, neste
País, milhões de pessoas perdem três horas por dia
no trânsito, jogando fora, portanto, uma parte de sua
vida, o que soma um ano e meio durante o período de
vida útil de uma pessoa. Isso sem falar que as crianças
também ficam prisioneiras, porque, para irem à escola, hoje, sofrem com o problema do trânsito. Acho até
que, da maneira como hoje existem faixas especiais
para ônibus – o que defendo –, deveríamos ter faixas
especiais para os carros que vão levando crianças para

Durante o discurso do Sr. Benedito de Lira, o
Sr. João Capiberibe deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
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a escola também, não só para que cheguem na hora,
mas para evitar o trauma, a angústia.
Mas eu aproveitei tudo isso para propor, ontem,
aqui, que o Senado se abra para ouvir as pessoas
que estão nas ruas; que esta tribuna seja colocada à
disposição de jovens ou não jovens que hoje protestam. Se isso fosse feito na Câmara de Vereadores de
Campinas, não teria, provavelmente, acontecido o que
aconteceu na noite passada, quando jovens invadiram
e quebraram o plenário da Câmara de Vereadores. Se
eles tivessem tido espaço para falar, é possível que
isso não tivesse acontecido. Não vou garantir que não
aconteceria. Por isso, nós deveríamos abrir.
Também deveria abrir-se a Câmara dos Deputados – e falei com um Deputado, hoje, para apresentar
essa proposta em que dei entrada ontem aqui –, bem
como todas as Assembleias Legislativas e Câmaras
de Vereadores. Nós deveríamos abrir.
E vim aqui repetir, porque eu não estava alerta,
não conhecia que já existe um projeto nesse sentido,
de 2008. Imaginem: desde 2008, há um projeto nesse
sentido, de autoria do então Senador Expedito Júnior.
S. Exª apresentou um projeto que faz com que
o Senado abra o seu plenário, ou seja, que se mude
o Regimento Interno, que passaria a vigorar acrescido de um capítulo, que dispõe que, até o limite de 15
oradores, por cinco minutos cada, cidadãos teriam o
direito a vir ao plenário do Senador fazer a fala que
desejassem, uma vez por mês, numa sexta-feira.
Que uso melhor daríamos nós para as sextas-feiras, quando, em geral, poucos de nós aqui vimos?
Que coisa melhor do que usar as sextas-feiras para
que os jovens falem, com transmissão pela TV Senado,
pela TV Câmara, pela televisão de cada assembleia
legislativa e Câmara de Vereadores, como hoje quase
todas já têm?
E S. Exª ainda dá mais uma série de indicações
sobre como se regulamentar isso.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Governo/
PDT – DF) – Portanto, vim aqui fazer justiça ao Senador Expedito Júnior e vim, também, dizer que lamento
que um projeto nesse sentido, de 2008 – repito: 2008!
–, esteja paralisado em alguma Comissão do Senado.
Depois a gente acha estranho quando o povo vai
para as ruas. Nós engavetamos um projeto desse alcance por oito anos, até aqui – e é capaz de continuar,
porque é capaz de essa minha fala não dar resultados
–, negando essa tribuna para que algumas pessoas
do povo venham a usá-la.
A minha proposta não é exatamente a de fazer
isso regularmente – e eu assino a proposta do Senador
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Expedito Júnior –, mas a minha é mais simples e mais
imediata, não precisando sequer mudar o Regimento:
que apenas convidemos essas pessoas a virem aqui.
Eu quero ouvir o que as pessoas que estão nas ruas
têm a dizer, e não apenas pelas pesquisas de opinião,
como a que li ontem aqui, feita pelo Ibope, Datafolha
e outras entidades.
Não! Eu quero ouvir; eu quero olhar nos olhos!
E nós sabemos que, hoje, não há muito espaço para
nós, políticos, irmos conversar com essas pessoas nas
ruas. É preciso assumir essa deficiência, essa falha que
temos hoje: é difícil irmos lá ouvi-los. Acho lamentável
ouvi-los filtrados pela imprensa ou pelos institutos de
pesquisa. A solução é, pois, trazê-los aqui. Que venham, que venham aqui alguns e que digam para nós
por que estão nas ruas? O que não estamos fazendo
e que eles gostariam que fizéssemos? Quais são as
propostas deles para o futuro do Brasil?
Eu quero, portanto, hoje, Senador, ratificar o documento a que dei entrada ontem, cujo destino ainda
desconheço – e isso é uma cobrança que estou fazendo –, e apoiar a proposta do Senador Expedito Júnior.
Que desarquivemos essa proposta, esteja ela onde
estiver, e tratemos com seriedade a possibilidade de
que o Senado use a sua tribuna para que o povo fale,
por meio dela, para nós que estamos aqui e fale para
o povo, pelos instrumentos que temos como a Rádio
Senado e a TV Senado.
Fica aqui, portanto, Senador Paim, o meu apoio
a essa proposta do Expedito Júnior, que nem Senador
é mais, e a minha cobrança de uma resposta ao documento que deixei ontem na Mesa, assinado, inclusive,
pelo Vice-Presidente do Senado, Senador Jorge Viana.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/
PT – RS) – Muito bem, Senador Cristovam Buarque.
Passamos, de imediato, a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, como orador inscrito, em permuta com a Senadora Vanessa Grazziotin. (Pausa.)
Senador Eduardo Suplicy, enquanto V. Exª se dirige à tribuna, permita-me dar dois informes ao Plenário.
Sei que V. Exª poderá, depois, inclusive, comentá-los.
Primeiramente, para dizer que estivemos V. Exª, a
Bancada e eu, juntamente com o Presidente do Senado,
Senador Renan Calheiros, com a Presidenta Dilma, e
Sua Excelência vai receber a comissão do Aerus, que
está em vigília aqui no Salão Verde da Casa.
A segunda notícia, se V. Exª me permitir, é a de
que comentei com a Presidenta – e V. Exª e os Senadores do PT também o fizeram – sobre a importância
de acharmos um caminho para o fator previdenciário.
A Presidenta, de pronto, respondeu que está aberta
ao diálogo. Assim, vamos dialogar para que encon-
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tremos o caminho – a Senadora Angela, aqui ao meu
lado, estava lá também – do bom senso, criando uma
alternativa ao fator previdenciário.
São as duas notícias que dou, não em meu nome,
porque estava lá toda a Bancada de Senadores, e, mediante as perguntas que fizemos, a Presidenta, muito
firme e com muita clareza, respondeu a todos.
Fiz questão, antes de V. Exª subir à tribuna, de
dizer, primeiramente, aos companheiros do Aerus, que
devem estar assistindo à TV Senado neste momento,
que Sua Excelência irá recebê-los; e, ainda, que abrirá
a discussão acerca do fator previdenciário.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/PT –
SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Prezado Senador Paulo Paim, quero confirmar:
a Senadora Angela Portela e os Senadores Wellington
Dias, Walter Pinheiro, Humberto Costa, Jorge Viana,
Paulo Paim e Eduardo Suplicy – éramos cerca de oito
Senadores nessa audiência com a Presidenta Dilma.
Como alguns de nossos colegas tinham compromissos
em seus Estados hoje, essa reunião, que havia sido
marcada para as 16h, foi antecipada para as 11h, Na
verdade, iniciou-se por volta de 11h30min e lá ficamos
até às 14h. Assim, foram duas horas e meia de um diálogo muito produtivo.
Queremos todos agradecer à Presidenta Dilma
Rousseff que nos recebeu, juntamente com a Ministra
Ideli Salvatti, de Assuntos Institucionais, e o Ministro
do Desenvolvimento Industrial, Fernando Pimentel, e
pôde-nos ouvir. Todos nós expressamos a nossa confiança no bom governo que Sua Excelência tem realizado, o quanto queremos ajudá-la, com o máximo de
nossas energias, para que seja reeleita e como será
positivo que o governo tenha uma interação ainda melhor com todos nós, Senadores, não só os da nossa
própria Bancada, mas com os 81 Senadores, e que
possam os ministros sempre estar conosco interagindo.
V. Exª falou da sua preocupação quanto à resolução do fator previdenciário, e ambos mencionamos
a importância de Sua Excelência receber a comissão
de representantes do Aerus, que se encontra lá, no
Salão Verde.
É fato que a Presidenta disse que já havia dialogado com o Presidente Renan Calheiros, dizendo que irá
receber, sim, a Srª Graziella, a Presidente da entidade
dos aeronautas e aeroviários. Sua Excelência ainda
não tem uma solução definitiva, mas vai conversar com
a comissão – e, por oportuno, quero cumprimentá-lo
por sua atuação nessa causa tão nobre.
A Presidenta, inclusive, expressou o seu sentimento de preocupação e de solidariedade para com
eles, uma vez que sabe que muitas dessas pessoas
estão com seus 70, 80 anos. E, a propósito, Sua Ex-
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celência mencionou que, quando observa a história
dessas pessoas, tem vontade até de chorar.
Ressalto ainda que tivermos a oportunidade de
encaminhar à Presidenta uma proposta de decreto
legislativo, que nós, do PT, encaminhamos como sugestões de diversas perguntas. Também pude entregar
à Presidenta uma carta, que, embora já lhe houvesse
endereçado, dessa vez, assim, pessoal e oralmente,
achei por bem novamente fazê-lo, sugerindo que seja
constituído um grupo de trabalho para se pensar em
como será, um dia, a transição do Programa Bolsa Família para a Renda Básica de Cidadania. Na oportunidade, também, mencionei a Sua Excelência o tema sobre
o qual quero falar: “Manifestações sim; violência não”.
Black Bloc são grupos de jovens, vestidos de
negro, com máscaras negras, que participam de manifestações, desde 1970, em Seattle, nos Estados Unidos. Começaram aqui pelo Brasil, pelo Facebook, em
2012, e têm aparecido nas manifestações de junho e
julho passados.
O grupo, hostil à imprensa, se manifestou ao
Portal Diário Liberdade através de um e-mail, enviado pela reportagem, com várias perguntas que foram
respondidas com um texto, onde diziam: “Somos o grupo que está na frente das grandes manifestações em
momentos de conflito. Não somos nós que iniciamos.
Somos nós que seguramos a bomba e tomamos tiros,
para que o restante possa correr. Enquanto a maioria
corre, nós retardamos o opressor ao máximo”.
O texto destaca que não existe uma organização
fixa e que o grupo pode ser visto como um coletivo
temporário de anarquistas. O grupo nega que existam
líderes e também diz que não há reuniões e que os integrantes têm entre 17 e 30 anos. “A Corporação Policial
torna-se nossa inimiga somente a partir do momento
em que suas ações tomam um caráter opressor ou repressor. Somos pessoas como quaisquer outras. Temos
vida, temos que estudar e trabalhar”, conclui o texto.
As bandeiras do Black bloc são o fim das opressões e do autoritarismo. Deixam claro que seus inimigos não são os partidos políticos, mas, sim, todas as
organizações que promovem a opressão do homem
pelo homem. Como afirma um membro do Black Bloc
ao Diário Liberdade:
Nós somos contra qualquer autoritarismo. Temos como inimigos aqueles que se colocam
acima dos outros. Não aceitamos que ninguém
tenha poder sobre ninguém. Acreditamos na
solidariedade, liberdade e justiça. Queremos
a democracia direta, com organização e sem
autoridade. Nossos inimigos são os que humilham, os que não respeitam o próximo, os que
tiram a igualdade e impõem sobre a população
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o que acham certo. Nós lutamos contra tudo o
que reprime, tudo o que nos aprisiona. Reivindicamos o direito da sociedade e damos voz
e apoio ao povo.
Polêmico, o Black Bloc ganhou as páginas dos
jornais de todo o País com uma visão distorcida e estereotipada. O grupo se defende das acusações de
que incitaria atos de violência e expõe sua ideologia,
pregando a unidade das forças que lutam contra o sistema independentemente das diferenças ideológicas:
Acreditamos que cada um tem o direito de
escolher o que quer ser, no que acreditar e
pelo que lutar. Não aprovamos o preconceito.
Cada um nasceu do jeito que é, branco, negro, hétero, homossexual, homem, mulher [...]
Cada um tem seu propósito no mundo e não
cabe a ninguém julgar. Igualdade e justiça, é
nisso que acreditamos e é isso que apoiamos.
Todos estão lutando pelo que acham certo, só
estamos fazendo o mesmo e tentando assim
dar mais voz, mais expressão aos movimentos.
Somos anarquistas, mas isso não nos torna
vândalos ou pregadores da violência. Respondemos aos ataques da polícia, apenas. Não
queremos ninguém ferido, queremos proteger,
mesmo que, às vezes, algo saia errado. Queremos ajudar e acreditamos que toda ajuda
é válida, mesmo com ideologias diferentes. A
união faz a força e nesse momento a força é
o povo, sem distinção de ideologia.
Aqui fecho aspas para a declaração das pessoas
que fazem parte do Black Bloc.
Concordo que a união faz a força, mas não acredito na solução de problemas por meios violentos, pois
violência acaba gerando violência. Basta ver alguns
líderes que nunca precisaram de violência para transformar a sociedade.
No mundo moderno, temos o caso de Mahatma
Ghandi, que venceu os colonizadores britânicos e tornou a Índia o grande país que é hoje. Temos também
o caso de Nelson Mandela, que ficou 27 anos na prisão e conseguiu o fim do Apartheid, tornando a África
do Sul um dos países emergentes mais importantes
do mundo.
Isto nos indica que tudo o que precisamos ter
para sermos livres conseguiremos com mais eficácia
e sem derramamento de sangue, sem o pânico dos
métodos violentos.
Black Bloc, não seria melhor usar de métodos
pacíficos para se alcançarem os objetivos pretendidos?
Essa é a indagação que quero fazer a eles, caro
Senador Aloysio Nunes, porque acredito sempre na
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forma da não violência e por isso que estou hoje fazendo esta reflexão.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Eu compartilho com V. Exª, Senador
Suplicy, do seu repúdio à violência como forma de
ação política e como forma de relacionamento entre as
pessoas, entre as nações. Agora, o que não entendi do
seu pronunciamento é que V. Exª parecia inicialmente
ler um texto emanado desse movimento e...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/
PT – SP) – Eu li para poder compreender o que eles
estão pensando.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Isso, era exatamente o que eu gostaria
de entender. Pelo que depreendo, eles dizem que são
contra a violência, é isso? Mas, na verdade, eles vão
para arrebentar mesmo, são aqueles marombados
que vão com a cara tampada, vão para dar pancada,
para depredar. Esse é o Black Bloc, pelo que eu sei.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/PT
– SP) – Na palavra deles, não são...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – É um movimento anarquista, mas com
métodos fascistas.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/PT
– SP) – Dizem eles: “Não somos nós que iniciamos,
somos nós que seguramos a bomba e tomamos tiros
para que o restante possa correr.”
(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – É, são fascistas, no fundo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/PT
– SP) – Mas, na verdade, pelas cenas que eu vi na
televisão, as iniciativas de muitas vezes lançar barras
de ferro contra vitrines, lançar bombas molotov que
incendiaram um soldado, lançar...
No caso, às vezes, a polícia, outro dia, infelizmente, ao reagir a uma situação como essa, acabou
ferindo a jornalista Juliana no rosto, o que também não
foi bom. Obviamente, isso tudo nos preocupa, mas eu
quero aqui prosseguir um pouquinho.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Receba a minha solidariedade, Senador, ao seu repúdio à violência.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/PT
– SP) – Muito obrigado.
Avalio que não se justifica o emprego da violência na defesa de ideias. Ideias são combatidas com
ideias! O emprego da violência desvirtua os objetivos
maiores das manifestações populares.
Ainda ontem eu disse: “Nossa sociedade tem uma
tendência para a solução pacífica dos conflitos”. Não
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é à toa que o Papa Francisco foi tão bem recebido ao
dizer: “Diálogo, diálogo, diálogo.” E acredito que devemos todos nos exemplos maiores de Gandhi, Mandela,
Martin Luther King Jr., entre outros. Assim, adotando
uma conduta pautada pelo diálogo, reivindicando de
forma firme mas ordeira, poderemos modificar, realmente, a estrutura social de nosso País.
Essa é a mensagem que deixo para o Black Bloc
e os anônimos e demais grupos que de alguma forma
estão na rua clamando por reformas sociais, políticas
e econômicas.
Vamos reivindicar, sim, mas respeitando o direito
dos outros, o patrimônio público e o privado. Assim, as
manifestações poderão angariar o respeito de toda a
sociedade brasileira...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/PT
– SP) – ... e atingir seus objetivos. Vejam o exemplo de
Martin Luther King Jr., quando, em 28 de agosto de
1963, conclamou o fim do racismo nos Estados Unidos
para mais de 250 pessoas nas escadas do Lincoln Memorial, durante a Marcha de Washington por Emprego
e Liberdade no dia em que se comemoravam os cem
anos da abolição da escravidão nos Estados Unidos.
O discurso foi um momento decisivo para a constituição dos direitos civis americanos, quando disse – eu
vou pedir a permissão ao querido Senador Paulo Paim
para, pelo menos, citar aqui um trecho tão relevante
das palavras de Martin Luther King Jr.:

Eu tenho um sonho de que um dia, no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador que tem os lábios gotejando palavras
de intervenção e negação;

Eu digo a vocês hoje, meus amigos, que, embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje
e amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um
sonho profundamente enraizado no sonho
americano.
Eu tenho um sonho que um dia esta nação se
levantará e viverá o verdadeiro significado de
sua crença – [...] celebraremos estas verdades
e elas serão claras para todos, que os homens
são criados iguais.
Eu tenho um sonho que um dia nas colinas
vermelhas da Geórgia os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos desdentes
dos donos de escravos poderão se sentar junto
à mesa da fraternidade.
Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no
estado de Mississipi, um estado que transpira
com o calor da injustiça, que transpira com o
calor da opressão, será transformado em um
oásis de liberdade e justiça.
Eu tenho um sonho de que minhas quatro
pequenas crianças vão um dia viver em uma
nação onde elas não serão julgadas pela cor
da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. [...]

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/PT
– SP) – Este será o dia, quando todas as crianças...

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/
PT – SP) – ... nesse justo dia no Alabama meninos negros e meninas negras poderão unir
as mãos com meninos brancos e meninas
brancas como irmãs e irmãos.
Eu tenho um sonho de que um dia todo vale
será exaltado, e todas as colinas e montanhas
virão abaixo, os lugares ásperos serão aplainados e os lugares tortuosos serão endireitados
e a glória do Senhor revelada e toda a carne
estará junta.
Esta é nossa esperança. Esta é a fé com que
[...] [regressamos] para o Sul. Com esta fé nós
poderemos cortar da montanha do desespero
uma pedra de esperança. Com esta fé poderemos transformar as discórdias estridentes de
nossa nação em uma bela sinfonia de fraternidade. Com esta fé poderemos trabalhar juntos,
rezar juntos, lutar juntos,[ir para a cadeia] juntos, defender a liberdade juntos, e quem sabe
seremos um dia livres.
(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/
PT – SP) – ... de Deus poderão cantar com
um novo significado .”Meu país, [minha] doce
terra de liberdade, [para você] eu [...] canto.
Terra onde meus pais morreram, terra do orgulho dos peregrinos, de qualquer lado da
montanha, ouço o sino da liberdade!” E se a
América é uma grande nação, isto tem que se
tornar verdadeiro. E assim ouvirei o sino da liberdade no extraordinário topo da montanha
de New Hampshire.
Ouvirei o sino da liberdade nas poderosas
montanhas poderosas de Nova York. [...]
Nos engrandecidos Alleghenies da Pennsylvania. [...] Nas montanhas cobertas de neve
Rockies do Colorado. [...] Nas ladeiras curvas
da Califórnia.
Mas não é só isso. Ouvirei o sino da liberdade
na Montanha de Pedra da Geórgia.
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Ouvirei o sino da liberdade na Montanha de
Vigilância do Tennessee. [...] Em todas as colinas do Mississipi.
Em todas as montanhas, ouviu o sino da liberdade.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/
PT – SP) –
E quando isto acontecer, quando nós permitimos o sino da liberdade soar, quando nós deixarmos soar em toda moradia e todo vilarejo,
em todo estado e em toda cidade, poderemos
acelerar aquele dia quando todas as crianças
de Deus, homens pretos e homens brancos,
judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão unir as mãos e cantar nas palavras do
velho spiritual negro:”[Somos finalmente livres],
afinal. Agradeço ao Deus todo-poderoso, nós
somos livres [finalmente].”
Assim, sigamos as recomendações de Martin
Luther King. Não vamos estar tomando do cálice do
veneno da guerra, do ódio, da vingança. Vamos sempre
procurar confrontar a força física com a força da alma.
Muito obrigado. Que possam...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/PT
– SP) – ... brasileiros e brasileiras agir (Fora do microfone.) com a não violência.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/PT
– SP) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Suplicy, pelo seu
pronunciamento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Senador Aloysio Nunes, pela ordem.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu queria a permissão de V. Exª para
registrar aqui a posse que ocorreu nesta manhã do novo
Procurador-Geral do Tribunal de Contas da União, que
é o Sr. Paulo Soares Bugarin, que há anos trabalhava ali como Subprocurador. Ele substituiu o Dr. Lucas
Rocha Furtado, que V. Exª conheceu bem.
É um brasiliense que tem uma longa afinidade
com o TCU, filho do falecido Ministro do Tribunal, Bento José Bugarin. Ele é bacharel em Economia, em Direito, tem vários cursos de especialização, aqui e no
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exterior, em universidades de grande prestígio, como
Salamanca e a Sorbonne. Ele foi também procurador
da Fazenda Nacional, tem inúmeras publicações em
revistas especializadas em Direito e Administração
Pública, é autor de quatro livros, professor da UnB e
do Instituto Rio Branco, bem como do Instituto Serzedello Corrêa, que é do próprio TCU.
Pelo histórico profissional, pelo perfil intelectual,
pela tradição familiar, eu até diria também, nós temos
toda a certeza de que o Dr. Bugarin vai continuar, nesse novo cargo que ocupa, a luta de toda a sua vida
pela honestidade, pelo zelo à coisa pública e pela luta
contra a corrupção, mal que se alastra, infelizmente,
pelo nosso tecido social.
Então, a Bancada do PSDB cumprimenta o Dr.
Paulo Bugarin pela sua posse, com a certeza de que
ele cumprirá bem o seu dever.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Aloysio Nunes. A
Mesa registrará a sua questão pela ordem, mediante
documento.
Como comunicação inadiável, passamos a palavra ao Senador Jayme Campos; em seguida, como
Senadora inscrita, à Senadora Angela Portela.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM
– MT. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, que
preside esta sessão na tarde de hoje, cara amiga Senadora Angela Portela, demais Senadores e Senadoras, serei rápido.
A cada dia que passa, aumentam os casos de
envolvimento de menores nos mais diversos delitos. A
utilização de adolescentes, por adultos, na prática de
roubos, assaltos, homicídios, sequestros, latrocínios e
tudo o que há de ruim, além do recrutamento para o
narcotráfico, cresce assustadoramente em nosso País.
A juventude é o futuro do País.
Terça-feira, nesta tribuna, referia-me ao uso de
nossos jovens como massa de manobra de anarquistas
infiltrados nas manifestações bem intencionadas. Por
sinal, o Senador Eduardo Suplicy fez aqui um breve
comentário em relação aos anônimos, em relação aos
Black Bloc. Com certeza, sua fala é muito pertinente
pelo fato de que não podemos permitir que essa democracia seja construída dessa forma – com fascismo,
com anarquia –, mas, muito pelo contrário, dentro do
respeito, dentro, sobretudo, do direito das pessoas de
ir e vir em qualquer rua deste País.
Se não cuidarmos de nossos jovens, fatalmente
estaremos conduzindo a Nação a ruína.
Tal inquietação se multiplica pelo Brasil afora, entre pais, educadores, governantes e políticos em geral.
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Neste diapasão, recebo expediente subscrito
pelo Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Mato Grosso, Deputado Romoaldo Júnior. Nele,
consta a Indicação n° 1.528, de 2013, de autoria do
Deputado Walter Rabello, que sublinha a “urgente necessidade de projeto de lei que determine o aumento
da pena para os casos em que o adulto se utiliza de
menor de idade para a prática de crime”.
Embora a conduta a que se refere a Indicação já
constitua crime previsto no art. 244, b, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, fruto dos trabalhos da CPI
Mista da Exploração Sexual, delito conhecido como
“corrupção de menores”, seu apenamento demonstra-se insuficiente para coibir a prática.
Além de projeto de minha autoria, o PLS nº 445,
de 2011, já aprovado pela CDH, tratam do tema inúmeras outras proposições, como as dos Senadores Aécio
Neves e Mozarildo Cavalcanti, e também a apresentada pelo nosso ilustre ex-Vice-Presidente, e Senador,
Marco Maciel, e mais dezenove outras, apensadas ao
projeto de 2003, da lavra do Senador e hoje Ministro
Aloizio Mercadante, juntamente com várias outras iniciativas de autoria de colegas igualmente preocupados
na Câmara dos Deputados.
Em função desta multiplicidade, e considerando
que atualmente se acha em funcionamento nesta Casa,
a Comissão especificamente constituída para análise
do PLS nº 236, de 2012, que reforma por completo
nosso Código Penal, julguei mais adequado agir no
âmbito desse colegiado...
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – ... para um resultado mais objetivo, posto que
honrosamente também o componho. Ou seja, esse
posto eu componho nessa mesma Comissão.
Assim, objetivamos apresentar emendas ao PLS
nº 236, todas no intuito de majorar a pena para a corrupção de menores, pois estamos falando, meu caro
Presidente e amigo, Senador Paulo Paim, de uma
conduta das mais abjetas, já que o maior de idade,
quando se vale de menores para a prática de crimes,
pretendendo se livrar da responsabilidade penal, além
de dificultar a resposta estatal à criminalidade, ainda
contribui para o total desvirtuamento das crianças e
adolescentes cooptados pela marginalidade.
Estou convicto de que as alterações propostas
serão incorporadas ao novo Código.
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – Estou também convicto, Sr. Presidente, de que
o apoio dos nobres pares haverá de ser decisivo para
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que consigamos combater esta verdadeira praga que
é a cooptação de nossos jovens para o crime.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Jayme Campos.
Passamos a palavra, agora, como orador inscrito,
ao Senador Jorge Viana.
O Senador Jorge Viana está na tribuna e, em
seguida, vai assumir a Presidência para encaminhar
a Ordem do Dia, como 1º Vice-Presidente da Casa.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Governo/PT – AC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Caro Presidente, colega Paulo Paim; Angela Portela,
que está aqui; Rodrigo Rollemberg, nosso Senador,
Senador de todos, porque ele é Senador do DF e,
como nós moramos aqui também, é nosso Senador,
eu queria cumprimentar todos que nos acompanham
pela TV Senado, pela Rádio Senado.
Quero relatar aqui pelo menos parte da boa conversa que tivemos com a Presidenta Dilma ainda há
pouco. A Bancada de Senadoras e Senadores do PT
aqui do Senado, liderada pelo nosso Líder Wellington
Dias e também pelo Líder do Governo no Congresso,
José Pimentel, teve uma excepcional conversa com a
Presidenta Dilma.
Eu já tive muitas oportunidades de conversar com
a Presidenta Dilma, ainda Ministra, mas confesso que
nunca tínhamos tido uma conversa tão boa, tão positiva,
tão comprometida com o País como nós tivemos hoje.
A Presidenta ficou – V. Exª estava lá, Presidente Paim –, por três horas – não havia essa história de
olhar em relógio nem de receber assessores –, conversando, ouvindo cada um dos Senadores. Colocamos
os problemas que vimos nesta Casa, a necessidade
de estreitarmos a relação, Senador Aloysio. Eu falei
que a relação estava muito distante, mas aproximou
tanto que hoje eu vim a pé lá do Palácio, junto com o
Wellington e o Humberto. Viemos a pé. Foi uma beleza.
Eu cheguei a dizer aqui...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Havia passarinhos cantando, uma coisa bonita.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Governo/PT – AC)
– Não foi bem assim. Os passarinhos, nesse horário...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – O céu azul.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Governo/PT – AC)
– O céu azul de Brasília é magnífico.
Eu mesmo reclamei algumas vezes que achava
que era mais perto daqui para o Acre do que daqui
para o Palácio. Eu sou da Base do Governo, e tudo o
que nós queremos é ajudar.
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Todos colocaram, com muita sinceridade, como
é a nossa vida. O Senador Paim colocou claramente a
discussão do fator previdenciário, fez a colocação como
queria. A Presidente ouviu, questionou, perguntou.
Quer dizer, nós não tratamos do varejo; nós tratamos
de temas, de fatos de interesse do País.
A Senadora Angela, que daqui a pouco vai se
pronunciar, falou claramente – é bom que ela retrate – em nome da Senadora Ana Rita: “Presidenta,
nós estamos no mês de agosto celebrando os sete
anos da Lei Maria da Penha. Acabamos de fazer uma
CPMI, tratando da violência contra a mulher, e queremos entregar o relatório”. A Senadora Angela Portela
apresentou uma proposta, e ela disse: “Não, eu me
disponho a mudar a agenda, a fazer a agenda”. Ligou
para o Giles e se dispôs a vir ao Congresso, a convite
da Senadora Angela Portela, para receber o resultado
desta CPMI. Esse tipo de agenda, de trabalho, é que
acho que atende aos interesses do Congresso, do
Executivo e do País, especialmente aos do cidadão.
Nós todos colocamos as nossas preocupações,
o nosso desejo de poder fazer mais com o mandato
que o povo nos delegou, mas, sem fazer alguns ajustes na comunicação, no diálogo com os Ministros, nós
não vamos conseguir e vamos até nos sentir pouco
produtivos aqui.
Eu queria dividir com os brasileiros e as brasileiras que estão nos ouvindo o otimismo realista da
Presidenta. Eu falei que já conversei muito com ela,
mas eu nunca saí tão contagiado. Ela conseguiu passar, sem soberba, um otimismo, uma confiança neste
País, neste povo, em todos os que trabalham no País,
o que foi extraordinário, foi muito importante. Mas não
foram apenas palavras, como fazemos aqui da tribuna,
ou como é próprio do Parlamento parlar. A Presidenta usou números, dados, justificativas, perspectivas,
inclusive deixando bem clara a sua responsabilidade
agora: trabalhar bem para que outros resultados possam vir. Deixou bem claro o seu contentamento com
a queda do preço da cesta básica, com o arrefecimento da inflação; deixou bem clara a sua preocupação,
segundo mostram os resultados, os números, com o
lado fiscal do nosso País, com a dívida brasileira para
que siga diminuindo, e com a relação dívida-PIB, inclusive a bruta.
A Presidenta colocou claramente, na série histórica, onde estamos; colocou-se claramente como uma
guardiã, no sentido de preservar aquilo que é fundamental para o mais simples cidadão brasileiro, para a
dona de casa: o controle da inflação. E também colocou
com otimismo realista a sua confiança no fato de que o
Brasil possa crescer mais do que a maioria dos analistas estão prevendo. Ela fez questão de dizer que não
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vai se contrapor aos números, mas confia nos dados
que apontam para um crescimento acima da análise
dos números apresentados pela grande maioria dos
analistas econômicos.
Então, eu queria, daqui, cumprimentar o nosso
Líder Wellington Dias, o Líder do Congresso Pimentel, e dizer, como membro não da Bancada da Base
do Governo, mas da Bancada do Governo, que tem
que trabalhar com certa cumplicidade quando o interesse do País está colocado, que me sinto bastante
confortável de poder falar isso, porque, aqui, somos
cobrados a ser um canal de interlocução com o Governo pelos colegas.
Eu mesmo coloquei, caro Senador Aloysio, Líder do PSDB nesta Casa, que está acontecendo algo
novo, uma conquista do Congresso, mas temos que
fazer com que esta conquista seja boa para o País.
Refiro-me à apreciação de vetos. Falei que a situação
vai mudar completamente – isso é um fato. O processo
legislativo vai se completar. Mas como vai ser – coloquei nestes termos – se seguirmos com essa quantidade de medidas provisórias, com essas alterações
e modificações que as comissões fazem nesta Casa
e na Câmara? Às vezes, distorcem aquilo que já vem
distorcido. Como nós vamos trabalhar?
Criou-se uma regra – e já eu ouço V. Exa –, desde
a época do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
que passou pelo Presidente Lula e ainda existe hoje:
para fechar um acordo aqui, a gente aprova, e depois
o Presidente veta. Isso virou uma regra, só que agora
não vai valer mais, porque, se nós votarmos aqui um
certo contrabando em uma medida provisória, achando que alguém na Presidência vai vetar e que o veto
não vai ser apreciado, acabou. Será que o voto no veto
deve seguir secreto? Isso me preocupa, e a Presidenta
deixou muito clara – e eu digo aqui da tribuna – a sua
disposição em rever, em ver duas, três, quatro vezes
a edição de uma medida provisória, em procurar inclusive reduzir.
Eu acho que já foi muito boa a atitude que tomamos aqui, mas os dois lados vão ter que tomar uma
atitude: o Governo, na hora de mandar as medidas
provisórias; e o Congresso, na hora de apreciar, porque nós temos, sim, um modus operandi colocado,
estabelecido, em que se fazem enxertos. Resolve-se,
às vezes, por conta de pressões do Plenário, de setores da sociedade, e se diz: “Então põe na medida
provisória. Aprove-se”. Por outro lado, dizem: “Fique
tranquilo, porque lá no Palácio vão vetar”. Às vezes é
um artigo, é um parágrafo inconstitucional.
V. Exa, que tem sido um garantista da Constituição, é um dos mais vigilantes, mas é um dos que mais
sofre, porque às vezes vem sozinho à tribuna fazer
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determinadas defesas, o que eu tenho que reconhecer. Então, eu ouço com satisfação o aparte de V. Exa.
(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Muito oportuna a intervenção de V. Exa,
Senador, primeiro em relação às medidas provisórias.
Realmente, a Presidente precisaria rever essa sofreguidão com que ela manda medidas provisórias para o
Congresso, que muitas vezes decorre de pressões do
próprio Governo. A consequência dessa falta de critério
é que muitas das medidas provisórias editadas pela
Presidente têm perdido eficácia pelo decurso do prazo.
Elas não conseguem sequer sair da comissão mista,
e morrem. Ainda nesta semana, perdeu eficácia a Medida Provisória no 612, que tratava do regime jurídico
dos portos secos, porque a Presidente edita a medida
provisória, que em princípio deveria ser para tratar de
um assunto urgente e relevante, e depois abandona,
como um filho enjeitado, que fica aqui no Congresso
e perde a eficácia. Então, cuidado! Segundo, eu creio
que não tem havido uma relação leal entre a Base do
Governo e a Presidente e vice-versa, entre a Presidente
e a Base do Governo. Se é verdade que existem acordos como esse a que V. Exa se referiu, como “vamos
aprovar aqui na confiança de que a Presidenta vete”,
ou “vamos aprovar no Senado, porque na Câmara consertam” – muitas vezes, isso ocorre aqui...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Governo/PT – AC)
– Ou vice-versa.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Ou vice-versa. É também verdade que
a Presidente da República, a Casa Civil, os organismos do Governo que devem acompanhar o trabalho
do Congresso se omitem em dar a sua opinião, através
da voz dos seus líderes, sobre as matérias que estão
aqui em tramitação. Não tem cabimento uma matéria
tramitar aqui no Congresso durante meses ou anos,
passar por todas as comissões, ser objeto do aplauso unânime, sem que o Governo – que depois vetará
e que sabe que vetará, porque os seus assessores...
(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – ... que acompanham o nosso trabalho
são competentes e são vigilantes – não se manifeste.
Ele só se manifesta na hora do veto. Então, eu creio
que é realmente a hora de fazermos um ajuste nesse
nosso compasso, especialmente entre o Governo e a
sua Base governista, porque, quando há um desacerto entre o Governo e a sua própria Base, é o próprio
Congresso que entra em parafuso. O conjunto da instituição acaba por sofrer por essa falta de orientação
e por esse déficit de liderança por parte da Presidente
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da República, que eu tenho sentido, no exercício de
uma das suas funções mais importantes, que é a participação dela no processo legislativo.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Governo/PT – AC)
– Muito obrigado.
Para concluir, Presidente Paim, agradecendo
o aparte do Senador Aloysio, Líder do PSDB nesta
Casa, quero só fazer um comentário. Eu estranhei
muito quando fui Relator, na Mesa, das modificações
para que pudéssemos, pactuando aqui, apreciar veto
e concluir o processo legislativo. A proposta que foi,
ao final, votada no Congresso é um absurdo, não
atende aos interesses do País, muito menos aos do
Congresso. Criou-se, na proposta votada, uma comissão mista para apreciar veto. Há tudo nisso, menos o
interesse nacional.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – V. Exª tem toda razão. Concordo inteiramente. Já expressei, naquela ocasião, opinião semelhante à de V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Governo/PT – AC)
– Mesmo com a matéria instruída, num prazo de menos de 30 dias, porque a Presidenta tem prazo para
sancionar ou vetar, e havendo coincidência nas duas
Casas, cria-se uma comissão especial? Nós já temos
tantos problemas com as comissões mistas! Há outro
interesse, mas não é o interesse de trabalhar pelo País.
Pode ser o de trabalhar contra o País.
Esse é um assunto que nós vamos ter que debater, porque veto é “sim” ou “não”. Se houver um veto
para ser apreciado, o Congresso vai estar empoderado, e vai haver alguém na tribuna defendendo o veto
e vai haver gente contra. Agora, dar parecer para o
“sim” e dar parecer para o “não” numa matéria que foi
instruída? Nunca vi. O veto não precisa nem de relator.
Precisa, simplesmente, de defensor da manutenção do
veto ou da derrubada do veto.
É assim que se conclui um processo legislativo.
Não é assim que está colocado no Regimento da Casa,
e nós vamos ter de tomar uma medida, senão, além
do Senado e da Câmara, nós vamos ter agora o Congresso – o que é bom! Mas que Casa será o Congresso? O Congresso é para apreciar medidas provisórias,
que teremos de trabalhar juntos, apreciar orçamento
da União, LDO – que são sempre acordados antes – e
vetos presidenciais. Nós temos de tomar cuidado para
que esse novo arranjo não desmoralize e diminua ainda
mais a atividade parlamentar em nosso País.
Então, concluo, Presidente, dizendo que estou
agradecido. Cumprimento a Presidenta Dilma pela reunião que ela promoveu hoje; cumprimento os Líderes.
E posso afirmar a todos que me acompanham pela
Rádio e pela TV Senado que eu queria poder comparti-
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lhar com todos o que eu ouvi e o que nós construímos
hoje no sentido de colaborar com a Presidenta para
melhor trabalhar a Base de Apoio ao Governo, melhor
trabalhar a relação com a sociedade e, por fim, dizer
que a Presidenta Dilma assumiu o compromisso com
o Estado de nossa querida Angela Portela, Roraima.
Passo uma mensagem a todos do Acre de que até
o final do ano a Presidenta Dilma vai ao Acre, atendendo
ao convite do Senador Tião Viana. Ela me chamou ao
final e me disse: “Jorge, avise aos acrianos todos que
faço questão de voltar ao Acre”. Ela, que tem investido
tanto em parceria com o Governador Tião Viana, será
muito bem acolhida, se Deus quiser.
Então, muito obrigado, Presidente Paim, pela
extensão de meu tempo.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Maioria/PT – AC)
– Fica aqui, constando nos Anais do Congresso, essa
reunião que eu diria ter sido a mais produtiva de que
participei este ano com a Presidenta Dilma, pensando
sempre em nosso Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Maioria/
PT – RS) – Muito bem, Senador Jorge Viana, a quem
eu passo...
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Maioria/PT – RS) – ... neste momento, a Presidência dos
trabalhos, enquanto a Senadora Angela Portela está
convidada a ir à tribuna.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Maioria/
PT – RS) – Pela ordem.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
aproveito esta oportunidade para registrar que, neste momento, está havendo o encontro de lideranças
médicas de todo o Brasil no auditório Nereu Ramos,
onde se discute a Medida Provisória 621.
São caravanas de todo o Brasil, lideranças médicas, sindicais, associativas e conciliais, até porque, a
partir de amanhã, acontecerá, em Brasília, o Encontro
Nacional de Entidades Médicas (Enem).
V. Exª sabe que essa Medida Provisória 621 está
preocupando a todos nós médicos do Brasil. É uma
medida que nos foi apresentada de uma forma, na
nossa avaliação, precipitada e até certo ponto atabalhoada; uma medida que não respeita as obrigações
trabalhistas. É uma medida que impõe mudança no
currículo médico, mas que em nenhum momento foi
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discutida com a categoria, com o Conselho Nacional
de Educação, com as entidades médicas e com as
universidades federais.
Tudo isso está preocupando muito o segmento
médico do Brasil, que tem 400 mil médicos e 105 mil
estudantes de Medicina.
Evidentemente, nós temos consciência, uma
consciência plena de que precisamos contribuir e colaborar com o sistema público de saúde do Brasil, mas
também não será dessa forma, de afogadilho, de uma
forma açodada, que a gente vai conseguir aprimorar e
melhorar a saúde pública do Brasil.
Isso nos preocupa sobremaneira. Por isso mesmo,
as entidades médicas, as maiores lideranças médicas
do Brasil se encontram, agora, reunidas no auditório
Nereu Ramos. Mais de mil profissionais estão lá, discutindo e externando a sua preocupação com essa
medida provisória.
Quero também, Sr. Presidente, registrar a presença, no nosso plenário, de Leonardo Nogueira, Deputado
Estadual do meu Estado, que também é médico, que
também está participando desse evento, com todas as
lideranças médicas nacionais.
Era só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/
PT – RS) – Meus cumprimentos, Senador Paulo Davim,
pelo evento dos médicos de que está participando no
Congresso Nacional.
Passamos, de imediato, a palavra à Senadora
Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Governo/PT
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, assim como foi feito, há
pouco, pelo Senador Paulo Paim, Senador Jorge Viana
e Senador Eduardo Suplicy, eu também, como membro da Bancada de Senadores do Partido dos Trabalhadores, quero registrar a reunião realizada com a
Presidenta Dilma, das 11h às 14h30, em que foram
apontados problemas importantes para o nosso País,
para o Congresso Nacional. Todos esses pontos foram
colocados aqui neste plenário, agora há pouco, pelo
Senador Jorge Viana, com muita clareza, com muita
propriedade.
Há um ponto que eu gostaria de destacar desse
diálogo que tivemos com a Presidenta Dilma, hoje de
manhã, que é a disposição da Presidenta de participar, a convite nosso, a convite da Senadora Ana Rita,
de um ato público, aqui no Congresso Nacional, para
apresentação do relatório da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apurou a violência
contra a mulher em nosso País.
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Foram meses de trabalho dessa CPMI, tendo
como Presidente a Deputada Jô Moraes e como Relatora a Senadora Ana Rita, em que 17 Estados do
nosso País foram visitados e se teve um diagnóstico
da omissão do Poder Público no combate à violência
contra a mulher.
Então, nós vamos, na próxima semana, em função
de o mês de agosto ser o mês em que se comemoram os sete anos da Lei Maria da Penha, apresentar
à Presidente Dilma um relatório de tudo o que ocorreu
nessa CPMI. Relatório realizado com a participação
das Deputadas, Senadoras e Senadores que compunham essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
Fiquei muito satisfeita, Senador Paim, de ver a
disposição da Presidente Dilma de se somar à Bancada Feminina da Câmara e do Senado para receber
esse relatório que, sem dúvida nenhuma, vai, a partir
desse momento do recebimento do relatório, desencadear ações concretas entre Estado, Município, Poder
Legislativo, Judiciário e Executivo, no sentido de combater a violência contra a mulher brasileira.
Então, entre todos os assuntos, entre os muitos
assuntos abordados pela Bancada do Partido dos
Trabalhadores com a Presidente, nós não podemos
também deixar de citar a fala do Senador Paulo Paim
em defesa dos aposentados do nosso País, o fator
previdenciário, que foi colocado por ele, com apoio de
toda a Bancada, para que se busque uma solução para
esse problema. Nós queríamos aqui registrar, como
foi feito por eles, a nossa satisfação com a retomada
desse diálogo com a Presidenta Dilma.
Mas eu também gostaria, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, de registrar a nova lei que institui o Estatuto da Juventude, que foi sancionada segunda-feira
agora pela Presidente Dilma, em evento público que
contou com a presença de líderes dos movimentos da
juventude, artistas e dirigentes de políticas públicas
voltadas a esse segmento da sociedade.
E eu vejo aqui muitos jovens que estão participando, neste momento, desta sessão do Plenário do Senado Federal. Reivindicações antigas dos movimentos
sociais juvenis e de gestores de políticas públicas do
País, o Estatuto da Juventude é fruto das resoluções
aprovadas nas conferências nacionais de juventude
realizadas entre 2008 e 2011.
Toda a sociedade jovem do nosso País discutiu,
em conferências municipais, estaduais e na conferência nacional. E hoje, visto que, na segunda-feira agora,
foi sancionado o Estatuto da Juventude, temos uma
política de Estado voltada para a população jovem do
nosso País.
Parcela da população brasileira que hoje chega
a cerca de 51 milhões de pessoas, com idade entre
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15 e 29 anos, o maior número registrado na história
do nosso País, a juventude há muito reclamava da falta de reconhecimento de seus direitos. E que direitos
são esses? São direitos básicos de cidadania: o direito
à educação, o direito à saúde, à profissionalização, à
segurança pública, à participação social, à diversidade
e à igualdade, ao lazer, à mobilidade urbana, à comunicação e à liberdade de expressão.
Um dos objetivos da nova lei é assegurar à população de jovens de baixa renda fácil acesso à cultura
e à arte, mediante o pagamento da metade do preço
do ingresso cobrado do público em geral, para acesso
a salas de cinema, teatros, circos, shows musicais e a
eventos esportivos, educativos e de lazer.
A lei estabelece que terão direito ao benefício os
estudantes devidamente matriculados em instituições
de ensino público e que sejam portadores da Carteira
de Identificação Estudantil.
Para efeito dessa lei, jovens de baixa renda são
aqueles pertencentes a famílias inscritas no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico) e que têm renda mensal de até dois salários mínimos.
Então, eu queria parabenizar a Presidenta Dilma
por ter garantido, na nova lei, a regulamentação do benefício da meia-entrada aos estudantes, ampliando-a
para a parcela de jovens que vivem em condição de
vulnerabilidade social e extrema pobreza.
Considero importante também o fato de o Estatuto da Juventude avançar na garantia de novos direitos aos jovens, tais como o direito à livre orientação
sexual, ao território, à sustentabilidade ambiental e à
participação social.
Nesse sentido, a nova lei também impõe aos dirigentes públicos, nos níveis federal, estadual e municipal, a obrigatoriedade de criarem espaços...
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Governo/PT –
RR) – ... para ouvir os anseios da juventude e implantar
conselhos – estaduais e municipais – que estimulem
a juventude à participação nos processos decisórios.
A população jovem do meu Estado de Roraima
possui 20 mil cidadãos com idade entre os 15 e 24 anos.
Também esses jovens do meu Estado serão alcançados pelos direitos garantidos na nova lei à população
juvenil do nosso País.
Essa possibilidade, Srs. Senadores, muito nos
anima, pois sabemos que o acesso à educação e à
cultura é o caminho mais provável de garantia de um
futuro promissor para a nossa juventude.
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Com a sanção do Estatuto da Juventude, o Brasil
dá mais um passo no sentido de avançar na garantia
dos direitos geracionais da população.
Já dispúnhamos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso – em 2003, foi aprovado
pelo governo do ex-Presidente Lula.
Considerando que, na América Latina, vários países já fortaleceram os marcos legais da juventude, podemos dizer que, enfim, saímos do atraso em que nos
encontrávamos em relação ao Estatuto da Juventude.
No México e na República Dominicana, na Colômbia e no Equador, temos a Lei da Juventude. Na
Nicarágua, temos a Lei de Promoção do Desenvolvimento Integral da Juventude e, em El Salvador, temos
a Lei Geral da Juventude. Na Venezuela, país vizinho
com o nosso Estado de Roraima, há a Lei para o Poder Popular a Juventude.
Então, a aprovação nesta Casa de Leis e a sanção presidencial do Estatuto da Juventude traduzem-se numa opção política, comungada pelo Poderes
Executivo e Legislativo, de aprofundar os direitos dos
jovens, já previstos em lei a todos os cidadãos, tais
como a educação, o trabalho, a saúde, a cultura, entre outros direitos.
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Governo/PT
– RR) – Enfim, Sr. Presidente, a declaração de direitos
da população jovem é, sem sombra de dúvidas, uma
grande conquista, particularmente, por ser uma lei que,
acima de tudo, respeita as trajetórias, respeita a diversidade da população jovem do nosso País.
Então eu queria, para terminar agora, reafirmar:
hoje nós temos um pacto firmado em favor da juventude brasileira.
É isso, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Angela Portela, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senadora
Angela Portela.
Senador Paim, vou só consultar aqui a Drª Cláudia, e vamos fazer a Ordem do Dia. O Presidente Renan
está chegando e vai fazer a Ordem do Dia.
Senador Paim, nós vamos ter que chamar um
Líder antes de V. Exª e, depois, V. Exª é o primeiro
orador. Mas o Presidente está entrando na Casa para
fazer a Ordem do Dia.
Eu queria dizer que na lista de oradores inscritos,
então, há Paulo Paim, Senador Eunício, que seria o
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segundo, está também como Líder, e, depois, Senador Romero Jucá.
Mais uma vez, queria pedir ao Senador Paim que
libere o Presidente Renan, para que ele possa fazer
aqui a Ordem do Dia. Os Líderes estão a cobrar, e o
Senador Paim é o primeiro orador inscrito.
Eu queria aproveitar e cumprimentar todos os
alunos do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília pela visita.
Hoje, eu fui Relator da indicação do fiz a leitura.
Ele Embaixador André Corrêa do Lago, que é neto de
Oswaldo Aranha, que era diplomata, filho de diplomata.
Eu fiz a leitura. Ele, pela primeira vez, vai assumir uma
embaixada. Ele é muito ligado à área de meio ambiente e vai assumir a representação da Embaixada em
Tóquio, que é um dos postos mais cobiçados do País.
E eu sou membro da Comissão de Relações
Exteriores do Senado. Nós estamos com 30 indicações para fazer sabatina. Já há várias embaixadoras, embaixadores, mas é uma boa iniciativa para os
alunos marcarem também de participar das reuniões
da Comissão de Relações Exteriores quando houver
sabatina de indicados para embaixada, porque isso
é interessante. Vocês se organizam e – toda semana
nós temos reunião – vêm e assistem como é feita a
sabatina do embaixador. Ele tem que vir expor tudo
que sabe sobre aquele País, sobre a relação com o
Brasil. Depois é sabatinado, é perguntado, é questionado. De toda sorte, é uma das prerrogativas do Senado: ninguém pode ocupar uma embaixada se não
for sabatinado no Senado e seu nome aprovado na
Comissão. Então eu sugiro isso, porque, para vocês,
vai ser mais interessante que o plenário o plenário da
Comissão de Relações Exteriores.
Mas, boa sorte no curso. Uma das atividades
mais respeitadas que o Brasil tem é o nosso corpo
diplomático. Ainda hoje eu falava isso.
Vou, então, enquanto é feito ali um concerto entre Líderes e o Presidente, convidar o Senador Paulo
Paim a fazer uso da palavra.
Vou dar a V. Exª o tempo necessário, enquanto
termina ali uma reunião.
O SR. PAULO PAIM (Bloco de Apoio ao Governo/
PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Muito bem.
Senador Jorge Viana, a exemplo de V. Exª, também queria, em primeiro lugar, destacar a reunião que
tivemos hoje com a Presidenta Dilma – estiveram lá
os Senadores do PT.
O Senador Renan Calheiros, a pedido do movimento social, mais especificamente do Aerus, pediu à
Presidenta que recebesse os nossos amigos e amigas
de mais de 90 anos já – as idades vão dos 70 aos 90
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anos – do Aerus para se buscar uma solução definitiva
para o fundo de pensão deles. A Presidenta, depois,
nos comunicou que o mesmo pedido que a Bancada
fez já havia sido respondido por ela ao Senador Renan Calheiros e assegurou que vai recebê-los e vai
colaborar na construção de um acordo de bom senso,
no qual todos saibam ceder. Disse até que, um tempo atrás, quase foi construído um acordo como o que
poderá acontecer mediante esse encontro que acontecerá lá no Palácio.
Levantei também, com o apoio de toda a Bancada, a questão do fator previdenciário. De pronto, a
Presidenta respondeu que ela via com bons olhos o
acordo, o entendimento quanto a um novo instrumento
que substituísse o fator previdenciário, uma alternativa ao fator previdenciário. Ficamos muito animados
e esperamos que, ainda este ano, construamos uma
alternativa ao fator previdenciário, que prejudica milhões de trabalhadores que estão na expectativa de
sua aposentadoria.
Mas, Sr. Presidente, falo também hoje sobre o
sistema aeroviário no Brasil.
Às vésperas de abrigar eventos internacionais
de grande relevo, nosso País se prepara para receber visitantes do mundo inteiro, ávidos por conhecer
as maravilhas e o enorme potencial turístico desta
Pátria tão querida. Impulsionado por esse objetivo e
ciente da importância estratégica perene, pensamos,
assim, em avançar também nesse campo para superar
as barreiras ao seu desenvolvimento pleno e dotar a
nossa economia, na mesma medida dos parâmetros
necessários, para o permanente crescimento que vem
acontecendo também nessa área.
Assim, Sr. Presidente, com o nosso tão falado,
discutido e criticado sistema aeroviário, cujos problemas e contingências atingem o mesmo patamar de
sua imensa potencialidade e perspectiva de um futuro brilhante, em primeiro lugar, precisamos, dentro da
evolução histórica do setor, lembrar tanto sob o ponto
de vista nacional como também do ponto de vista internacional.
Acompanhando, assim, o ritmo alucinante de
transformações e integração da economia internacional, o segmento da aviação civil assumiu perfil bastante
diferente ao longo das últimas décadas.
Essencialmente, a maior parte do setor saiu do
abrigo e do amparo estatal para mergulhar em um mercado extremamente disputado, como é a concorrência
nessa área, de forma global.
Gigantes do setor faliram ou foram privatizadas.
Rotas foram redimensionadas e pulverizadas. Os custos operacionais do passado deram espaço para as
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companhias novas, com foco no corte de gastos e racionalização dos recursos.
No Brasil, Sr. Presidente, não foi diferente. As
antigas companhias aéreas nacionais, marcadas por
altos custos operacionais e moldadas pelo antigo modelo, já não existem mais.
As novas, pautadas na redução de custos e melhorando a forma de operar, de forma que a frota seja
potencializada, ocupam espaço em um mercado que
cresce exponencialmente, muito produtivo.
Sr. Presidente, o fato é que o crescimento e a melhor distribuição da renda, aliados à diminuição geral
do preço das passagens, propiciaram um incremento
substancial do segmento da aviação comercial brasileira nos últimos anos.
Nos últimos oito anos, enquanto o tráfego aéreo
global cresceu, em média, 40%, a taxa no Brasil foi
de 120%.
Desde 2002, o transporte aéreo doméstico cresce
a uma taxa média de 10% ao ano, permitindo, assim,
que milhões de brasileiros, antes excluídos do mercado aéreo, agora possam, pela primeira vez, voar pelos ares do Brasil, substituindo os ônibus nas grandes
distâncias de nosso País.
Pois bem, Sr. Presidente, como consequência
lógica, impôs-se uma reconfiguração e um redimensionamento de nossa infraestrutura aeroportuária.
Antes segmentado a uma pequena parcela de
nossa população, o crescimento vertiginoso do transporte aéreo acabou por exigir de nossos aeroportos
padrões operacionais e estruturais dignos de seu tamanho e importância.
Ao mesmo tempo, no aspecto institucional, passamos de um modelo em que a sua gestão estava
toda centralizada no Departamento de Aviação Civil,
no setor militar, para constituição de um arcabouço civil estruturado para a atividade, com a criação de uma
agência reguladora e fiscalizadora para o setor, a Anac,
e uma Secretaria com status ministerial.
No campo regulatório, Srªs e Srs. Senadores,
passou-se de um regime controlado de oferta para um
sistema de livre iniciativa, permitindo assim a flexibilização e redução das tarifas.
Agora, as empresas podem explorar quaisquer
linhas aéreas, ficando restritas apenas à capacidade
aeroportuária e às normas de prestação de serviço.
Foram medidas que modernizaram o setor e possibilitaram a redução de seus custos e tarifas. Permitiram, sobretudo, a sua maior democratização.
Agora, surgem objetivos ainda maiores e desafiadores no horizonte de nosso transporte aéreo.
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Em primeiro lugar, a necessidade urgente de
reforma, ampliação e reaparelhamento de nossos aeroportos, notadamente os de maior fluxo operacional.
Medidas recentes empreendidas pelo Governo,
através de concessão operacional dos maiores aeroportos a empresas internacionais de reconhecida competência no setor, vão nesse sentido e estão dando certo.
É sabido que corremos contra o tempo, não somente em relação à Copa e às Olimpíadas, mas, sobretudo, pelas próprias necessidades impostas pelo
crescimento exponencial do setor.
Dessa forma, Sr. Presidente, o Governo está envidando todos os esforços para que esse processo modernizador avance a passos largos e tome a dimensão
necessária às suas novas condicionantes, expandindo
a aeroportuária, com uma infraestrutura bem melhor,
ampliando a competição interna e externa, buscando
assim melhores serviços a todos os seus usuários.
O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, é
um claro exemplo dessa nova dimensão. A ampliação em 800 metros de sua pista principal para pouso
e decolagem, permitindo com que aviões maiores e
com mais carga possam utilizá-la com segurança, é
a reivindicação mais do que justa do Estado do Rio
Grande do Sul, ampliando as possibilidades de intercâmbio comercial e turístico do nosso querido Rio
Grande do Sul.
Nesse mesmo sentido, Sr. Presidente, faz-se
necessário também ampliar e incentivar a aviação regional em nosso País.
Por meio do Fundo Nacional da Aviação Civil, o
Governo já anunciou que pretende criar e revitalizar
cerca de 800 aeródromos regionais em nosso País,
fazendo com que cidades com cerca de cem mil habitantes tenham aeroportos em, no máximo, 60km de
distância.
No Rio Grande do Sul, por exemplo, onde temos
empresas como a NHT, com linhas regionais para diversas cidades gaúchas, a aviação regional já é uma
realidade, mas também precisamos ampliá-la ainda
mais, principalmente para os polos produtivos e econômicos de nosso interior.
Por outro lado, há também a necessidade premente de atualizarmos os marcos legais e regulatórios do setor. Nesse sentido, o Código Brasileiro de
Aeronáutica, redigido há quase três décadas, já está
bastante ultrapassado em diversos de seus pontos,
por isso temos que atualizar.
É imperativo que esta Casa proponha e discuta a
construção de um novo conjunto normativo, adaptado
às novas diretrizes e características desse segmento.
Sr. Presidente, vou aqui para os finalmente, sei
o que encerrou o meu tempo. V. Exª foi bem tolerante.
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Só peço a V. Exª que considere, na íntegra, o nosso
pronunciamento.
Por fim, algumas outras questões ligadas à operação comercial da aviação civil devem ser objeto de
regulação e discussão aqui no Congresso. Situações
como diferenças tarifárias exorbitantes e multas abusivas impostas pelas companhias aéreas, por exemplo,
em caso de mudança nas passagens merecem e devem
ser objeto de nossa atenção e atuação parlamentar.
Ao fazê-lo, senhores e senhoras, estaremos dando
uma enorme contribuição para o funcionamento cada
vez melhor de um segmento tão importante como o
da aviação em nosso País, que é vital para a nossa
economia, assim como para número crescente de
brasileiros e brasileiras que, hoje, utilizam o sistema
aeroviário nacional.
Era isso, Sr. Presidente, agradeço a V. Exª e peço
considere na íntegra o meu pronunciamento.
Obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS.
Sem apanhamento taquigráfico.) –
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, às vésperas de abrigar eventos internacionais de grande relevo,
nosso País se prepara para receber visitantes do mundo inteiro, ávidos por conhecer as
maravilhas e o enorme potencial turístico de
que dispomos.
Impulsionado por esse objetivo, e ciente da importância estratégica perene de possuir uma
infraestrutura equivalente ao seu gigantismo,
o Brasil intensifica os esforços para superar
as barreiras ao seu desenvolvimento pleno e
dotar a sua economia, na mesma medida, dos
parâmetros necessários para o seu contínuo
crescimento.
Assim acontece, Sr. Presidente, com o nosso
tão falado, discutido e criticado sistema aeroviário, cujos problemas e contingências atingem
o mesmo patamar de suas imensas potencialidades e perspectivas futuras.
Em primeiro lugar, precisamos contextualizá-lo
dentro da evolução histórica do setor, tanto sob
o ponto de vista nacional como internacional.
Acompanhando o ritmo alucinante de transformações e integração da economia internacional, o segmento da aviação civil assumiu um
perfil bastante diferente ao longo das últimas
décadas.
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Essencialmente, a maior parte do setor saiu
do abrigo e do amparo estatal para mergulhar
em um mercado extremamente disputado e
concorrencial, em escala global.
Gigantes do setor faliram ou foram privatizadas. Rotas foram redimensionadas e pulverizadas. Os custos operacionais do passado
deram espaço para as companhias low cost,
com foco no corte de gastos e na racionalização dos recursos.
No Brasil, não foi diferente. As antigas companhias aéreas nacionais, marcadas por altos
custos operacionais e moldadas pelo antigo
modelo, já não existem mais.
As novas, pautadas na redução de custos e na
operacionalização máxima da frota, ocupam
espaço em um mercado que cresce exponencialmente, mas com falhas ainda persistentes
na regulação e na alocação de recursos.
O fato é que o crescimento e a melhor distribuição da renda, aliados à diminuição geral
do preço das passagens, propiciaram um incremento substancial do segmento da aviação
comercial brasileira nos últimos anos.
Nos últimos oito anos, enquanto o tráfego aéreo
global cresceu, em média, 40%, essa taxa foi
de 120% no espaço aéreo brasileiro.
Desde 2002, o transporte aéreo doméstico
cresce a uma taxa média de 10% ao ano,
permitindo que milhões de brasileiros antes
excluídos do mercado aéreo agora possam,
pela primeira vez, voar pelos ares do Brasil,
substituindo os ônibus nas grandes distâncias
de nosso País.
Pois bem, Sr. Presidente, como consequência
lógica, impôs-se uma reconfiguração e um
redimensionamento de nossa infraestrutura
aeroportuária.
Antes segmentado a uma pequena parcela de
nossa população, o crescimento vertiginoso do
transporte aéreo acabou por exigir de nossos
aeroportos padrões operacionais e estruturais
dignos de seu tamanho e importância.
Ao mesmo tempo, no aspecto institucional,
passamos de um modelo em que a sua gestão
estava toda centralizada no Departamento de
Aviação Civil, no setor militar, para a constituição de um arcabouço civil estruturado para a
atividade, com a criação de uma agência reguladora e fiscalizadora para o setor − a ANAC
− e uma Secretaria com status ministerial.
No campo regulatório, Senhoras e Senhores
Senadores, passou-se de um regime controla-
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do de oferta para um sistema de livre iniciativa,
permitindo a flexibilização e redução tarifária.
Agora, as empresas podem explorar quaisquer linhas aéreas, ficando restritas apenas
à capacidade aeroportuária e às normas de
prestação de serviço.
Foram medidas, Senhoras e Senhores Senadores, que modernizaram o setor e possibilitaram
a redução de seus custos e tarifas. Permitiram,
sobretudo, a sua maior democratização.
Agora, surgem objetivos ainda maiores e desafiadores no horizonte de nosso transporte
aéreo.
Em primeiro lugar, a necessidade urgente de
reforma, ampliação e reaparelhamento de nossos aeroportos, notadamente os de maior fluxo operacional.
Medidas recentes empreendidas pelo Governo,
através de concessão operacional dos maiores aeroportos a empresas internacionais de
reconhecida competência no setor, vão nesse sentido.
É sabido que corremos contra o tempo, não
somente em relação à Copa e às Olimpíadas
mas, sobretudo, pelas próprias necessidades impostas pelo crescimento exponencial
do setor.
Dessa forma, Sr. Presidente, o Governo está
envidando todos os esforços para que esse
processo modernizador avance a passos largos e tome a dimensão necessária às suas
novas condicionantes, expandindo a infraestrutura aeroportuária, ampliando a competição
interna e propiciando melhores serviços aos
seus usuários.
O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre,
é um claro exemplo dessa nova dimensão.
A ampliação em 800 metros de sua pista principal para pouso e decolagem, permitindo com
que aviões maiores e com mais carga possam
utilizá-la com segurança, é reivindicação mais
do que justa do Estado do Rio Grande do Sul,
ampliando as possibilidades de intercâmbio
comercial e turístico de nossa região.
Nesse mesmo sentido, faz-se necessário também ampliar e incentivar a aviação regional
em nosso País.
Por meio do Fundo Nacional da Aviação Civil,
o Governo já anunciou que pretende criar e
revitalizar cerca de 800 aeródromos regionais
em nosso País, fazendo com que cidades com
cerca de cem mil habitantes tenham aeropor-
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tos em, no máximo, sessenta quilômetros de
distância.
No Rio Grande do Sul, por exemplo, onde temos empresas como a NHT, com linhas regionais para diversas cidades gaúchas, a aviação
regional já é uma realidade, mas também precisamos ampliá-la ainda mais, principalmente para os polos produtivos e econômicos de
nosso interior.
Por outro lado, há também a necessidade
premente de atualizarmos os marcos legais
e regulatórios do setor, ainda incongruentes
com a sua nova dimensão.
Nesse sentido, o Código Brasileiro de Aeronáutica, redigido há quase três décadas, já está
bastante ultrapassado em diversos de seus
pontos, sendo omisso, inclusive, em questões
importantes da aviação civil atual.
É imperativo que esta Casa proponha e discuta
a construção de um novo conjunto normativo,
adaptado às novas diretrizes e características
do segmento.
Exemplo marcante dessa situação é a mudança
de foco da proteção das empresas nacionais,
como está no Código atual, para o estímulo à
concorrência, como exigem as novas condicionantes do pujante e altamente competitivo
mercado de aviação civil.
No que tange à Agência Nacional de Aviação
Civil − ANAC −, é preciso, antes de mais nada,
dotá-la dos recursos técnicos e operacionais
necessários para cumprir a sua nobre e essencial missão institucional.
Nesse sentido, as indicações para a composição de sua direção devem ser de caráter
estritamente técnico, observadas essencialmente a competência e o conceito profissional
do indicado.
Caso contrário, Sr. Presidente, corremos o
risco de transformá-la em um mero depósito
de afilhados políticos, sem qualquer conhecimento sobre o funcionamento das atividades
reguladas pela Agência.
Ademais, Nobres Colegas, como bem apontou
o relatório do Senador Vital do Rêgo (PMDB –
PB) na Subcomissão Temporária sobre Aviação
Civil, a atual legislação atribui à ANAC algumas
atividades estranhas à sua missão reguladora
e de fiscalização, como a negociação de acordos internacionais ligados ao setor.
Ora, se com os atuais recursos a ANAC mal
consegue exercer as suas atribuições essenciais, como ainda pode adentrar na seara da
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formulação e execução de políticas públicas,
atividades estranhas ao seu escopo de agência reguladora?
Por fim, Sr. Presidente, algumas outras questões ligadas à operação comercial da aviação
civil devem ser objeto de regulação e discussão nesta Casa.
Situações como diferenças tarifárias exorbitantes e as multas abusivas impostas pelas
companhias aéreas, por exemplo, em caso
de mudanças nas passagens merecem e devem ser objeto de nossa atenção e atuação
parlamentar.
Ao fazê-lo, Nobres Colegas, estaremos dando
uma enorme contribuição para o funcionamento cada vez melhor de um segmento tão importante e vital para a nossa economia, assim
como para o número crescente de brasileiros
e brasileiras que hoje utilizam o sistema aeroviário nacional.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – V. Exª, Senador Paulo Paim, será
atendido, nos termos do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 274,
de 2013, do Presidente da Comissão Mista de Planos,
Orçamento Público e Fiscalização, solicitando a alteração dos prazos de tramitação do Projeto de Lei nº
2, de 2013, do Congresso Nacional, que dispõe sobre
as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária para 2014 e dá outras providências.
O Ofício será publicado no Diário Oficial do Senado Federal de 9 de agosto do corrente.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Of. nº 274/2013/CMO
Brasília, 8 de agosto de 2013
Assunto: alteração do cronograma de tramitação do
Projeto de Lei nº 1/2013-CN (PLDO para 2014).
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, dirijo-me a Vossa Excelência para informar que o Relatório
Preliminar com emendas referentes ao Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 2014 – Projeto de Lei
nº 2/2013-CN – foi aprovado, pelo Plenário da CMO, na
Sexta Reunião Ordinária, realizada nesta data.
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Isso posto, encaminho, em anexo, a proposta de
cronograma de tramitação da referida matéria adequado aos novos prazos estabelecidos.
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Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.
– Senador Lobão Filho – Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/
PT – AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser lido
será votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) –

ORDEM DO DIA
Item 1 da pauta.
V. Exª está sempre inscrito, Senador e Líder Walter Pinheiro.
Item 1 da pauta.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 428/2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010 (nº
252/2007, na Casa de origem, do Deputado Gilmar Machado), que altera a Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para disciplinar
o rateio entre empregados da cobrança adicional sobre as despesas em bares, restaurantes,
hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR
e CAS.
Há, sobre a mesa, requerimento.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO
Nº 883, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 279, I, c/c o art.
412, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada de pauta do PLC nº 57 de 2010, para
exame preliminar da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 2013. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Senador e Líder do PSDB na Casa,
Senador Aloysio Nunes, com a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o meu requerimento é, respeitando a urgência
já aprovada pelo Plenário do Senado para esse PLC,
que ele vá para a Comissão de Justiça, para seguir a
praxe que foi adotada pelo Presidente Renan Calheiros de não submeter ao Plenário sem que haja manifestação da Comissão.
É nesse sentido, sem prejuízo da urgência já
aprovada.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Eu ponho em votação o requerimento
de autoria do Senador Aloysio Nunes, que requer seja
encaminhado para exame preliminar da Comissão de
Constituição e Justiça o Item 1 da pauta, sem prejuízo
do regime de urgência da matéria.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será encaminhada, conforme solicitação do Líder Aloysio Nunes, para uma apreciação
preliminar, antes de vir ao plenário novamente, sem
prejuízo do regime de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Eu queria consultar se posso encaminhar a votação dos requerimentos de apensamento
que temos sobre a mesa, do Item 11 ao Item 21.
Como não há manifestação contrária, vamos
apreciar o Item 11.
REQUERIMENTO
Nº 827, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
827, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 231, de 2013, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte
(cursos profissionalizantes para condenados
em regime semiaberto e para dependentes
de drogas).
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Item 12:
REQUERIMENTO
Nº 828, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 828, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 233, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura
e Esporte (altera a Lei Maria da Penha).
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Fora do microfone) – Nós tínhamos aqui entendido que íamos votar só o (...)

AGOSTO 2013

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Mas eu consultei, porque há alguns
requerimentos de apensamento que estão (...)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Governo/PT
– BA. Fora do microfone.) – Muitos desses apensamentos não foram apensados.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente (...)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Com a palavra o Líder Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Como não houve entendimento ainda sobre
os outros requerimentos de apensamento e houve um
entendimento, no requerimento do Senador Aloysio
Alves, eu solicitaria a V. Exª – do Senador Aloysio Nunes Ferreira, grande Senador do Estado de São Paulo, um dos melhores Senadores desta Casa – então,
como houve o entendimento para esse requerimento,
e embora seja um requerimento simples de apensamento, mas como não há conhecimento sequer das
lideranças sobre o apensamento, eu pediria a V. Exª
que deixasse para a gente apensar na terça-feira se
fosse o caso.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – É óbvio que a Presidência sempre
encaminha a Ordem do Dia a partir de entendimento
com as lideranças da Casa.
V. Exª, como Líder, está nos dando a orientação.
Já foi apreciado o requerimento do Senador Aloysio
Nunes, do Item 1; apreciamos também o Item 11 e
suspendemos a apreciação dos demais itens por entendimento de Líderes.
Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 823, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 42, de 2012-Complementar (nº
362/2006-Complementar, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
altera dispositivo da Lei Complementar nº 93,
de 4 de fevereiro de 1998, que institui o Fundo
de Terras e da Reforma Agrária – Banco da
Terra – e dá outras providências.
Pareceres sob nos 598 e 599, de 2013, das
Comissões:
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– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Waldemir Moka, favorável, nos termos da
Emenda nº 3-CRA (Substitutivo), que oferece.
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 174, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do parágrafo único
do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 174, de 2013 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 670, de 2013,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Sérgio Souza), que aprova a programação monetária para o segundo
trimestre de 2013.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
(Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
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6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial – Requerimento
nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, nos termos do Requerimento nº 795, de 2013.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial – Requerimento
nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Pendente de novo parecer, nos termos do Requerimento nº 795, de 2013.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
7, de 2013, tendo como primeiro signatário o
Senador José Sarney, que acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular a duração dos benefícios
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
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9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário
o Senador Valter Pereira, que altera os arts.
92 e 111-A da Constituição Federal, para explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como
órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos
para o provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na Casa
de origem, do deputado Beto Albuquerque), que
inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional
de Viação, o trecho rodoviário que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.
12
REQUERIMENTO
Nº 828, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 828, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 233, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura
e Esporte (altera a Lei Maria da Penha).
13
REQUERIMENTO
Nº 834, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
834, de 2013, do Senador Sérgio Souza, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto
de Lei do Senado nº 440, de 2011, de sua autoria.
14
REQUERIMENTO
Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos
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Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
15
REQUERIMENTO
Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 836,
de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o
desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº
137, de 2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs
108 e 385, de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005;
208, 463, 581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466
e 539, de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69,
157, 214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha
tramitação autônoma (utilização do FGTS para
pagamento de serviços educacionais).
16
REQUERIMENTO
Nº 837, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
837, de 2013, do Senador Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 165, de 2012, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Agricultura e Reforma Agrária
(abono salarial anual).
17
REQUERIMENTO
Nº 842, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 842, de 2013, do Senador Clésio Andrade, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 637, de 2007, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (contribuições ao Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo).
18
REQUERIMENTO
Nº 843, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
843, de 2013, do Senador Humberto Costa,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
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micos (estabelece idade mínima para recebimento do benefício de prestação continuada).
19
REQUERIMENTO
Nº 846, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
846, de 2013, do Senador Rodrigo Rollemberg, solicitando a tramitação conjunta das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 27 e
42, de 2011, por tratarem de matéria correlata
(reforma do sistema eleitoral).
20
REQUERIMENTO
Nº 847, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
847, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 112, de 2013, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (incentivos para implantação de sistemas de coleta,
armazenamento e utilização de águas pluviais).
21
REQUERIMENTO
Nº 848, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
848, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 112, de 2013, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais (incentivos
para implantação de sistemas de coleta, armazenamento e utilização de águas pluviais).
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Volto para a lista de oradores inscritos e
convido, como Líder, o Senador Eunício Oliveira para
fazer uso da palavra.
Senador Walter Pinheiro, eu terei de inscrevê-lo.
Vou verificar.
Com a palavra V. Exª, Líder Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meus companheiros
do Bancada do PMDB, ouvintes do Ceará e de todo o
Brasil que acompanham os nossos trabalhos graças
ao sistema de comunicação do Senado Federal, no
Congresso Nacional e nesta Casa, tivemos um primeiro
semestre de muito trabalho, com resultados diretos para
a população brasileira. O segundo começa igualmente
embalado na direção dos anseios populares. Graças

336

52348 Sexta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

a eles, nosso País demonstra o vigor e a maturidade
da sua democracia participativa.
Não poderia ser diferente: dos três Poderes, o
Parlamento é, por obrigação, o mais aberto a captar
e sintetizar, com ações concretas, a grande verdade
contida no adágio que reza: pode até existir congresso sem regime democrático, mas não há democracia
sem congresso independente e soberano!
O Senado está atento à voz das ruas, Sr. Presidente, e tem trabalhado para preencher as aspirações
que a nossa população – sobretudo a sua parcela mais
jovem e vibrante – reivindica em prol de um Estado que
esteja realmente a serviço da cidadania, do desenvolvimento tanto econômico como social.
Foi assim que fechamos o semestre aprovando
várias, importantíssimas e urgentes matérias já enviadas à Câmara dos Deputados ou à sanção da Presidenta Dilma, tais como:
– o projeto de lei do Senado que tive a honra de
ser co-autor, com as novas regras de distribuição do
Fundo de Participação dos Estados, passo fundamental
para um pacto federativo nacional mais justo, tão bem
relatado nesta Casa pelo Senador Walter Pinheiro;
– a PEC que me coube relatar, estendendo a
exigência da chamada ficha limpa aos servidores do
Executivo, do Legislativo e do Judiciário da União, Estados e Municípios, incluindo os servidores efetivos e
não apenas os comissionados, pois tenho convicção
de que, somente com providências dessa natureza,
poderemos resgatar a eficiência, a moralidade e a
transparência no uso do dinheiro dos contribuintes.
– mais um exemplo significativo: o PLS que tipifica
a corrupção na administração pública como crime hediondo, aumentando penas e dificultando a concessão
de benefícios para os condenados por roubar dinheiro
do contribuinte.
A inclusão de emenda que define também o homicídio simples como crime hediondo reflete o inconformismo da sociedade brasileira em face da escalada
da violência;
– O projeto de lei da câmara, que preenche outra
lacuna importante no processo de combate à roubalheira e à impunidade, responsabilizando por corrupção
também as pessoas jurídicas;
– O PLC que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. Enfatizo
que temos que honrar o compromisso com essas duas
áreas prioritárias para o futuro deste País;
– O barateamento e melhoria da qualidade do
transporte coletivo, estopim dos protestos de junho,
registrou avanço significativo com a aprovação, na Comissão de Assuntos Econômicos, do PLC que institui
o regime especial de incentivos para o transporte co-
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letivo urbano e metropolitano de passageiros, iniciativa
que busca a diminuição dos preços das passagens,
mediante a redução da carga tributária incidente sobre esses serviços.
Sr. Presidente, faço questão de assinalar que em
todos os momentos decisivos o meu PMDB sempre
compareceu ao lado dos interesses de todas as regiões deste imenso Brasil. Eu, portanto, como Senador
nordestino, não poderia deixar de prestar, também,
contas diretas aos meus queridos conterrâneos cearenses, cuja confiança faz de mim um homem público.
Tenho muito orgulho de ver sancionado o projeto
que relatei, criando o Fundo de Apoio à Cajucultura,
um desfecho vitorioso para uma luta que durou 13
anos em favor de um produto responsável por números positivos da economia nordestina, sobretudo da
economia cearense.
Também vi o meu esforço ser reconhecido ao
aprovar requerimento de urgência para operação de
financiamento no valor de US$66,5 milhões do Banco
Interamericano de Desenvolvimento para o programa
de desenvolvimento urbano dos polos regionais, cuja
atual etapa beneficiará os vales do Jaguaribe e do Acaraú, reduzindo seus déficits de infraestrutura.
Igualmente, comemorei a aprovação do empréstimo de R$240 milhões provenientes da Corporação
Andina de Fomento, para apoiar o desenvolvimento
econômico, social e turístico em 12 Municípios do litoral oeste do meu querido Ceará, gerando emprego,
renda e oportunidades aos seus habitantes.
Com o mesmo entusiasmo, levei ao Ministério da
Educação pleitos para o credenciamento e autorização
de novos cursos superiores em várias regiões do meu
Estado e solicitei ao Ministro da Pesca a execução de
projetos incluídos no Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sem dúvida, minha maior realização foi a conversão em lei
do meu parecer que proferi à conhecida medida provisória da seca que vai beneficiar, nada mais, nada
menos do que 500 mil produtores rurais que vivem e
trabalham nos Municípios nordestinos, castigados pela
pior estiagem do último meio século, mediante melhores condições para a renegociação das suas dívidas,
entre outras providências.
O texto original previa apenas a renegociação
para os participantes do Programa Nacional de Agricultura Familiar. Ao assumir a relatoria, como Líder
nacional do PMDB, busquei ouvir as demandas dos
produtores rurais, das federações, das associações,
dos sindicatos. Isso propiciou um avanço nas negociações com as equipes econômica e de articulação
política do governo, ampliando os benefícios para fa-
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mílias que passam pelas mesmas dificuldades para
honrar seus compromissos.
Apesar de ter como tema principal a assistência
ao semiárido nordestino, o relatório contemplou iniciativas para impulsionar a economia nacional, assim
como a produtividade das nossas empresas.
Cito o dispositivo que prorroga o chamado Reintegra, programa que devolve aos exportadores brasileiros, que agregam à matéria prima o equivalente a
3% do seu faturamento.
Sempre procurando incorporar o maior número
possível de emendas, inseri a desoneração tributária da
folha de pagamento de diversos setores, como transportes, comércio varejista, infraestrutura, jornalismo,
radiodifusão, gesso, castanha de caju e construção civil.
Srª Presidente, é com a energia renovada por
tantos progressos que a população do Ceará, do Nordeste e de todo o Brasil anseia, reivindica e merece,
que me associo ao esforço de todos para enfrentar
e vencer os desafios que ainda nos aguardam neste
mesmo semestre.
Não deve ser, portanto, motivo de espanto a ninguém quando o Parlamento coloca na ordem do dia
assuntos ditos polêmicos. Essa é a sua dialética para
enfrentar e dirimir o contraditório para assim, aqui nesta
Casa, estabelecer o consenso.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento o Senador Eunício Oliveira.
Quanto a esse problema do endividamento dos
agricultores do Nordeste, amanhã também haverá um
debate na Assembleia Legislativa do Rio Grande do
Sul para tratar de passivos resultantes de perdas de
safras, como aconteceu no Nordeste, tão frequente.
Então, estamos solidários nessa causa.
Parabéns à Bancada do Ceará e a todo o Nordeste pelo empenho para resolver o problema.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Esse relatório teve a participação efetiva de V.
Exª, que nos trouxe vários questionamentos, inclusive
nas desonerações, na questão do comércio varejista
e em tantos outros. Como é de hábito, V. Exª sempre
está aqui ao lado das causas grandes que defendem
os pequenos.
Portanto, eu também, Presidenta, aproveito este
momento para informar um fato importante a esta Casa,
ao Brasil, aos taxistas de todo o Brasil, e a V. Exª, que
tem, nesta Casa, assim como o Presidente Renan Calheiros, o Senador Gim, o Deputado Garotinho e tantos
outros Senadores e Deputados, nessa luta, dado algo
de contribuição e de energia: acabamos de sair de uma
reunião, no Palácio do Planalto, com as Ministras Gleisi
e Ideli e com o Ministro Adams.
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Na reunião de Líderes passada, nós conversávamos com a Presidente Dilma e suscitávamos essa
questão do veto aos taxistas, e a Presidente, com sua
sensibilidade, sabendo que essa é uma categoria extremamente importante e que eu tive o privilégio, inclusive
com a participação de V. Exª, com o seu voto, de fazer
com que fosse reconhecida como categoria específica.
Nós conseguimos fazer o entendimento. Vamos
incorporar à Medida Provisória nº 615, que é relatada
do Senador Gim, um dos patrocinadores dessa causa dos taxistas, uma redação, negociada com a Casa
Civil, que contou com a sensibilidade da Presidente
Dilma, com o Presidente Adams, que está fechando
uma redação com o compromisso do não veto, que
estabeleça que essa categoria, efetivamente, agora
possa ter a questão da placa para a família que depende do táxi e tira o seu sustento dele seu táxi. Ou seja,
quando houver o infortúnio da perda do companheiro
ou da companheira que seja taxista, essa placa ficará
como herança para a sua família, a fim de que possa
continuar trabalhando com dignidade.
Portanto, quero aqui também agradecer, pela sensibilidade, à Presidente Dilma, que, ouvindo o anseio,
a angústia de alguns líderes, naquela última reunião,
chamou a equipe e determinou que encontrássemos,
juntos, uma solução. Essa solução foi encontrada na
tarde de hoje.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/ PP – RS) – Parabéns, Senador Eunício Oliveira!
Votamos juntos nessa matéria, assim como o Senador Gim, que V. Exª mencionou. V. Exª se empenhou
muito nessa questão, que tem um alcance social de
grande relevância. Então, fico feliz que uma negociação bem sucedida esteja a caminho de por um ponto
final nessa novela que, ao fim e ao cabo, foi iniciada e
terminada por ação dos parlamentares. É bom valorizar essas iniciativas.
Cumprimento V. Exª, Senador.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria /PMDB
– CE) – Teremos essa solução antes do dia 20, que
é a data da reunião do Congresso Nacional, quando
teríamos a questão do veto. Repito: sensível, a própria
Presidenta Dilma, ao ser alertada, nos convidou para
fazer esse entendimento. Então, estão de parabéns V.
Exª, que preside a reunião neste momento, e a Presidenta Dilma, que teve a sensibilidade de rever uma
posição que era, não por vontade própria, mas por uma
questão jurídica, contrária à posição dos taxistas do
Brasil. Ela se sensibilizou e mandou encontrarmos uma
solução jurídica. Nós a encontramos, juntamente com
o Parlamento, e, portanto, os taxistas do Brasil inteiro podem comemorar porque nos vamos incorporá-la
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à Medida Provisória nº 615, com o compromisso da
Presidenta de não fazer o veto.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Parabéns, Senador!
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria /PMDB
– CE) – Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eunício Oliveira, o
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/ PP – RS) – Convido para fazer uso da palavra...
Estão inscritos os Senadores João Capiberibe,
Roberto Requião, Aloysio Nunes Ferreira, José Pimentel, Walter Pinheiro...
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Walter Pinheiro, como orador inscrito.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Governo /PT
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente desta sessão, Senadora Ana
Amélia, Srªs e Srs. Senadores, quero chamar a atenção
para um aspecto que julgo ser de suma importância
neste cenário de debates que nós temos travado aqui
na Casa. Refiro-me, inclusive, à questão da economia. Nós, da Bancada do Partido dos Trabalhadores
nesta Casa, acabamos de sair de uma reunião com
a Presidenta Dilma Rousseff, eu diria, inclusive, uma
boa reunião...
Às vezes, Senadora Ana Amélia, em uma reunião
dessas com a Presidenta, muita gente questiona se, na
reunião, os Senadores foram reclamar, foram pedir ou
coisa do gênero. Nós fizemos uma reunião, inclusive,
para sugerir, para ajustar – é bom ajustar de vez em
quando –, mas para debater os temas da sociedade
e o nosso papel, não para transformar a reunião em
um verdadeiro muro de lamentações ou para entregar
um rol de reivindicações.
Eu quero centrar esse debate exatamente na economia porque foi um dos pontos que nós discutimos
com a Presidenta Dilma no dia de hoje. Nós já vínhamos
amadurecendo isso nas reuniões da nossa bancada.
Refiro-me, nesse ponto específico, apontando na direção, principalmente, do caso do desenvolvimento local.
O Estado de V. Exª e todos os Estado do Nordeste,
nesse último período, passaram, ou passam, no caso
do Nordeste, por um abalo significativo na economia
a partir da questão da seca.
Ora, se o prolongamento desse período de estiagem interfere decisivamente na economia desses
municípios e, consequentemente, desses estados,
Senadora Ana Amélia, nós estamos falando de um
vetor decisivo na economia para o País. Eu não tenho
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como melhorar a economia no País pensando só no
Brasil, a partir do que faz o Governo Federal. A vida
não se processa na União, a vida não se processa no
estado. A vida se processa no município, onde o cidadão vive, trabalha, mora, estuda, onde os problemas
se apresentam. Portanto, esses são os elementos que
nós temos buscado para responder às reivindicações
das ruas, buscando resposta para nossa atuação aqui
dentro, para resolver o problema, por exemplo, da retomada da atividade industrial.
No dia de ontem, recebemos uma notícia boa.
A produção industrial cresceu em 10 dos 14 estados
pesquisados. Portanto, a política de desoneração e a
política de incentivos que nós aprovamos aqui, no ano
de 2012, começam a apresentar os seus primeiros resultados. Isto é importante.
Mais importante ainda é a gente fazer a leitura,
neste momento da economia, na linguagem que pode
ser assimilada ou absorvida por quem está na ponta.
É óbvio que, para muita gente, a questão econômica
é traduzida num “economês”, mas, para o cidadão que
está lá no município, para quem está lá na sua atividade econômica, para quem está na roça, na fábrica, no
comércio, essa questão econômica, da inflação, por
exemplo, é sentida na pele imediatamente.
Então, é fundamental que nós tenhamos um olhar
sobre a importância e a incidência dessas políticas. E
aí volto para a questão do investimento no campo. É
fundamental a aplicação dos R$21 bilhões do Plano
Safra para a agricultura no Brasil. Faz com que a gente responda de forma eficaz e com políticas públicas
à questão do trabalho e da renda em cada município
deste País. A gente responde, com essa política, de
maneira incisiva na questão do combate à inflação.
Há poucos dias, muita gente ainda fazia campanhas
e campanhas com a história do preço do tomate. Só
se regula preço de tomate com a injeção de recursos
para a produção de tomate lá na ponta.
A incidência das medidas adotadas, como a própria questão da isenção de IPI... E aí a incidência perversa nas contas de municípios levou o Governo Federal
a adotar uma política de injeção de recursos para os
municípios. Eu estou materializando essa questão na
Medida Provisória nº 613, Senadora Ana Amélia. Eu estou colocando os R$3 bilhões que o Governo anunciou,
Senador Casildo, na Marcha dos Prefeitos, na Medida
Provisória nº 613. Estou dando a materialidade dessa
ação, a concretude, estou, como diz um jargão muito
comum lá, “botando o guizo no rabo do gato”, botando
para funcionar, para a gente não ficar só naquela de
“não, vamos recompor”. Então, o Governo nos autorizou e nós estamos botando esse recurso na medida
provisória, que eu espero votar na próxima terça-feira.
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Na 613, soy yo.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC. Fora do microfone.) – Na 616.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Governo/PT
– BA) – V. Exª é relator da 616.
Portanto, espero que a gente avance nessa questão na próxima terça-feira.
Então, a gente materializa isso, a questão da economia. O pleito nosso, Senador Casildo, é que, no ano
de 2012, aprovamos 26 medidas provisórias... Então,
o Governo está na fase da entrega desses programas.
Chegou a hora de a gente dar uma parada no envio
de medidas provisórias para cá. Agora, vamos fazer o
que a gente já aprovou, porque já tem trabalho demais
para tocar adiante. É a forma de a gente ir ao encontro
desses anseios, é a forma de a gente contribuir para a
economia girar para a turma da maçã, na região de V.
Exª. Ontem, vimos, aqui, o debate, em Santa Catarina,
sobre a questão da produção de banana. O Senador
Luiz Henrique fez esse debate aqui, ontem, no plenário. Aliás, a Bahia é o segundo produtor de banana.
Então, na realidade, esse é um aspecto fundamental para que a gente incida no local onde as pessoas vivem, para não ficarmos somente nessa história do IPI. Quem tinha de comprar carro já comprou.
O mais rico dos ricos não chega a uma loja e compra
dez carros. Não compra.
Então, essa política que retira do FPM é boa para
ser ajustada. Não ficamos contra, Senador. Agora, nós
precisamos compensar lá embaixo. Se não houver
investimento local, e isso a gente faz com obra de infraestrutura... Toda vez que a gente faz uma estrada,
Senador Casildo, ligando uma pequena cidade de Santa Catarina a outra, a gente gera emprego na região,
melhora os caminhos, abre mais os caminhos, melhora
a rota de escoamento da produção e ainda gera emprego localmente. Quando a gente libera recursos para
construir uma praça, Senadora Ana Amélia, em qualquer cidade do interior do Rio Grande do Sul, a gente
dá uma embelezada na praça, melhora o ambiente,
mas também gera postos de trabalho. Quando a gente
adota a política do Programa Minha Casa Minha Vida,
além do teto, a gente também gerou postos de trabalho para a construção dessas casas. A aquisição dos
móveis também é outra ponta importante, pois você
vai mantendo o comércio aquecido.
Na realidade, a gente está começando a olhar
essa questão da economia. É importante que essa
seja a preocupação central. O controle da inflação não
pode ser só uma lenda ou algo que você trabalhe como
uma história só da boca para fora. É esse esforço que
o Governo da Presidenta Dilma vem fazendo. Não é
para manter como quem mantém um número, mas é
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para trabalhar no efetivo controle da economia, mantendo a inflação num processo de queda para ampliar
a nossa capacidade de investimento, para ampliar a
nossa capacidade de geração de postos de trabalho.
O Governo do Estado da Bahia, por exemplo,
veio a Brasília e contraiu recursos da ordem de mais
de R$5 bilhões, para ampliar a nossa capacidade de
abastecimento de água, para melhorar as estradas,
para construir, inclusive, novas unidades, para prestar
o serviço público.
A Bahia vai bater o recorde de construção de Minha Casa Minha Vida. Amanhã, por exemplo, eu devo
participar com o Governador de diversas inaugurações
na região do Sisal, ali na cidade de Serrinha, na cidade de Coité. Então, é fundamental que a gente tenha
esse olhar para a questão da economia como ponto
central. Não é como ponto de festejar o que o Governo
fez e o que não fez, mas é para a gente inclusive botar
isso na Ordem do Dia. Isso deve também ser orientador da nossa ação aqui nesta Casa, que matéria nós
devemos votar, porque é importante no processo de
votação olhar com olhar fidedigno o que nós temos lá
no PPA, para que a gente possa cumprir. Senão, nós
vamos ficar “Não, o Executivo não está fazendo, mas
o PPA foi votado e decidido, inclusive, pela gente, o
Plano Plurianual.” Consequentemente, é fundamental
que a gente faça esse tipo de acompanhamento, para
que essas obras andem.
O esforço que o Governo Federal faz no sentido
de liberação de recursos para a mobilidade, para resolver o grave problema das cidades, é fundamental,
para a gente, inclusive, de uma vez por todas, botar o
dedo na ferida, nessa questão da mobilidade urbana,
principalmente nas grandes cidades brasileiras.
Nós chegamos a um momento tal que não tem
como mais não tratar essa questão como prioridade.
Portanto, além do investimento, é a solução de um grave problema que se estabeleceu nas grandes cidades.
Vim de lá da minha querida Salvador. Aliás, não
posso nem falar que se arrasta, porque o metrô não foi
para lugar nenhum, está parado. Não dá nem para falar
que se arrasta por 13 anos. Está lá a obra do metrô, só
a estrutura de concreto, e um projeto ajustado, apresentado agora pelo Governador Jaques Wagner, que,
inclusive, assumiu. Nessa nova gestão de Salvador, o
Prefeito ACM Neto aceitou a proposta do Governo do
Estado, passando a estrutura do metrô para o Estado.
Aliás, projeto esse que nós já deveríamos ter há muito
tempo. Lamentavelmente, só conseguimos fazer esse
acordo com a Prefeitura de Salvador agora, mais precisamente no ano de 2013.
Portanto, é fundamental que a gente tenha esse
olhar.
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Os investimentos na área de saneamento são
investimentos importantes, porque a gente não só
resolve um problema de saúde, como também já vai
criando um ambiente capaz de ajustar, do ponto de
vista dessa infraestrutura, a vida nas cidades, e também a gente já vai gerando atividade econômica em
cada canto desse.
E é bom lembrar. Eu sempre costumo trabalhar
com esse dado neste período mais difícil da seca no
Estado da Bahia. Quando a gente fala isso, as pessoas avaliam que é um negócio pontual. Não é pontual,
Senadora Ana Amélia. Nós temos 270 Municípios na
Bahia, dos 417, que são cravados no semiárido. Duzentos e setenta. Então, é difícil você enfrentar um período desse sem política que possa resolver do ponto
de vista emergencial, mas apontar com atitudes para
ações perenizadoras em regiões como essa. E, nesse período, a Secretaria de Agricultura do Estado da
Bahia e, particularmente, o Estado, numa parceria com
o Governo Federal, o MDA, conseguimos operar quase
200 mil processos de garantia-safra, portanto, injetando
recursos na economia de cada Município. Esse agricultor recebe esse recurso, que é para sua subsistência,
mas é um recurso que circula no Município. Então, é
fundamental. Supera, ainda que momentaneamente,
a ausência da produção por conta da escassez de recursos hídricos para aplicação principalmente na irrigação ou até na colheita de um modo geral.
Então, essas questões são importantes que a
gente comece a olhar, para saber a maneira de atuar,
para que a gente possa, ainda que nesse cenário de
dificuldades no mundo inteiro, manter o Brasil crescendo, consiga manter o Brasil gerando postos de trabalho e manter, inclusive, a inflação sob controle, para
nos permitir dar um outro salto no que diz respeito aos
serviços. Melhorar a infraestrutura e as condições para
educação básica e aprovar aqui nesta Casa, Senadora
Ana Amélia, um caminho para a gente resolver de uma
vez por todas os recursos para a saúde. Nós estamos
aqui nesse debate se nós vamos colocar 10% da receita corrente líquida, 10% da receita bruta, mas nós
temos que buscar aqui uma solução que nos leve a
projetar novos caminhos para aumentar a arrecadação
e, consequentemente, ampliar a nossa capacidade de
custeio para a área da saúde, porque esse é um drama.
A saúde perdeu muito com a saída da CPMF. Nós
estamos falando de algo em torno de R$40 bilhões.
Então nós precisamos construir um caminho. Ainda
que aprovemos o projeto que se encontra na Câmara
dos Deputados, a destinação de 25% dos royalties do
petróleo para a área da saúde, esses recursos não são
suficientes para ajustar, para chegarmos a uma saúde de qualidade. Então são elementos que compõem

AGOSTO 2013

Agosto de 2013

o que nós poderíamos chamar de cesta de esforços
para consolidarmos um caminho que nos garanta a
questão da estabilidade econômica, mas que aponte,
efetivamente, o caminho para continuar crescendo.
E, por último, Senadora Ana Amélia, há uma
coisa que sei que V. Exª, por diversas vezes, até já se
posicionou favoravelmente e creio que todos os outros
Senadores desta Casa. Eu me refiro às condições para
que, nesse cenário econômico, nós ajustemos a vida
dos Municípios.
Há um projeto, inclusive de minha autoria, tramitando na Comissão de Assuntos Econômicos – eu tenho
cobrado do meu companheiro Lindbergh Farias que a
gente aprecie isso –, no qual eu busco fazer o ajuste
na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é modificá-la,
não é rebaixar as condições e exigências para o seu
cumprimento, mas ajustá-la a cada momento, Senadora Ana Amélia.
Ora, quando um prefeito, por exemplo, vê a sua
arrecadação cair em decorrência da isenção do IPI,
isso é alheio à vontade desse cidadão. Então não pode
ser aplicada sobre ele uma punição levando em consideração aquela arrecadação e a questão dos gastos
com pessoal e com custeio da mesma forma como se
aquele recurso chegasse ao Município. Está errado isso.
Então, essa flexibilização não é rebaixar o cumprimento da lei; é ajustá-la à realidade. E volto a insistir: uma
realidade que é alheia à vontade do gestor municipal.
Isso é fundamental, Senador Wellington, para
resolvermos inclusive o problema do funcionamento
da máquina lá na ponta, para que o Município tenha
condição de tocar a gestão municipal e, ao mesmo
tempo, se somar às iniciativas do Governo Federal
para estimular o investimento em cada cidade. V. Exª
sabe que, para o interior da Bahia e para o interior do
Piauí, essas questões são fundamentais.
Eu fico, Senador Wellington, até muito satisfeito
com o debate que nós fizemos agora à tarde, como
continuidade do debate que vínhamos fazendo na Bancada do PT. E fecho com essa questão dos Municípios,
conclamando, Senadora Ana Amélia, que a gente não
só aprove uma matéria dessa natureza, como também
retome o debate do pacto federativo. Não tem como,
Senadora Ana Amélia, a gente achar que isso sai de
cena. Não haverá estabilidade econômica certa se a
gente não ajustar o pacto federativo. Vamos ter que
fazer essas coisas, ainda que pontualmente, como
decidimos, mas nós precisamos retomar, ajustar isso,
a questão da dívida dos Estados. O Estado de V. Exª,
por exemplo, é um dos mais endividados. Então, é injusto a gente derrubar a taxa de juros em tudo quanto
é operação e os Estados continuarem...
(Soa a campainha.)

AGOSTO 2013

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – ...
pagando uma taxa que eu não sei nem se isso a gente pode chamar só de taxa, entendeu? É uma carga.
Então, é fundamental que a gente retome esse debate,
ajuste a isso, e nessa pauta positiva nossa que essa
seja uma questão central. Do contrário, Senadora Ana
Amélia, nós podemos até votar aqui uma dezena de
projetos, mas não vamos ter condição, depois, de ver
a execução dessas coisas. Então, é fundamental que
a gente crie as condições para, em auscultando o que
as ruas anunciarem como desejo de melhoria para que
essa coisa que eu tenho chamado insistentemente de
degradação da vida na rua, e eu tenho feito sempre
essa figura: a vida mudou dentro de casa? Mudou, tem
emprego. A vida mudou dentro de casa? Mudou, eu
tenho Minha Casa, Minha Vida. A vida mudou dentro de
casa? Mudou, os filhos podem ir para a universidade.
Mas a vida se degradou na rua, na contramão da história. Quando tudo mudou, a vida piorou do lado de fora.
Portanto, o esforço tem que ser nesse sentido,
para a gente entregar para os nossos netos, as próximas gerações um país capaz de se desenvolver,
crescer e cada vez mais tratar sua gente com respeito,
com alegria e com felicidade.
Hoje estou, não sei se quinze vezes ou três vezes, mais feliz. Hoje os meus netos fazem cinco meses
de nascidos, os trigêmeos. Então, assim... Não vejo a
hora de chegar em Salvador, mesmo chegando tarde,
para dar um cheiro na cria. Eu participei desde o início, Senadora Ana Amélia, do sofrimento. Os meninos
nasceram com menos de sete meses, e os pequenos
gigantes já estão lá, completam hoje os seus cinco
meses. Atravessaram todos os desertos e chegaram
do outro lado. Eu não vejo a hora, inclusive, de ver os
meninos lá, correndo em tudo quanto é canto. Então
essa é uma alegria bastante para todos nós, mas essa
tem que ser a alegria não só de um Senador da República; é uma alegria que tem que ser compartilhada
com o povo brasileiro, para compartilhar com os seus
netos, com os seus filhos, com a sua gente, com a
sua geração.
Era isso, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Sr. Senador Walter Pinheiro, netos são
filhos com açúcar, dizem os sábios da convivência
humana. Não tenho filhos e não tenho netos, mas sei
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que é esse o sabor que tem e a saudade que V. Exª
sente dos seus trigêmeos netos.
Eu queria dizer-lhe que fiquei encantada com seu
pronunciamento pelas boas notícias que traz aqui, especialmente na causa municipalista, e por renovar a
necessidade de radicalizarmos a questão federativa. A
situação de desequilíbrio federativo é muito grande, e
nós não podemos levar isso para uma crise institucional
que poderá ser gerada se não tomarmos providências.
Eu também queria dizer a V. Exª, Senador Walter
Pinheiro, como o senhor é um dos maiores especialistas na área de comunicações, de telecomunicações,
que participei agora à tarde de uma reunião dos Legislativos estaduais, inclusive do seu Estado da Bahia,
de Pernambuco, do meu Estado, de Minas Gerais, de
Tocantins, de vários Estados que fizeram Comissões
Parlamentares de Inquérito para investigar a má qualidade das telecomunicações, da telefonia em nosso País.
Já recolhi deles os resultados. Em vez de fazermos uma CPI, já pelo resultado feito, poderemos encaminhar iniciativas que possam dar sequência a esse
trabalho, valorizando os Legislativos estaduais e esta
Casa na oferta de uma lei que melhore os serviços de
telefonia ao cidadão brasileiro, como V. Exª sempre
tem preconizado.
Parabéns, Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Governo/PT
– BA) – Obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O Senador Ricardo Ferraço apresentou
o Requerimento nº 882, de 2013, solicitando, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos
trabalhos da Casa no período de 04 a 13 de setembro
do corrente, para participar de visita oficial à Suécia,
a convite do Ministro da Defesa sueco, e à França, a
convite da Comissão de Assuntos Exteriores, Defesa
e Forças Armadas da República Francesa.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Nesse sentido, nos termos do §4° do art. 40 do
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer
favorável oferecido à matéria, pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado
na forma regimental.
É o seguinte o parecer:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Em votação o requerimento do Senador
Ricardo Ferraço.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Convido para fazer uso da palavra, como
orador inscrito, ou pela Liderança do seu Partido, PSB,
o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana
Amélia, Senador Wellington Dias, prezadas Senadoras, prezados Senadores, eu quero iniciar o meu
pronunciamento elogiando a decisão da Presidenta
da República de ouvir os líderes partidários, construir
um ambiente de diálogo sobre temas de interesse nacional que tramitam nas duas Casas: na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal.
Eu tenho dito há muito tempo que a política exige
um ambiente permanente de diálogo, e esse diálogo,
sempre em defesa dos interesses do País, acaba reduzindo as tensões e os problemas para a Presidenta.
Se construíssemos um ambiente de entendimento na
apreciação de matérias, isso evitaria vários vetos e, ao
mesmo tempo, evitaria o constrangimentos de Parlamentares, que muitas vezes aprovam matérias aqui de
seu interesse e outras vezes ficam contrariados com
alguns vetos apostos pela Presidenta. Se houver um
ambiente de diálogo permanente, todas essas questões acabam sendo reduzidas. As reuniões ocorridas
nesta semana, com os Líderes, na Câmara e na base
no Senado, contribuíram para isso, para construir, pelo
menos neste momento, um ambiente de entendimento
acerca de temas relevantes para o País.
Nesse sentido, eu quero trazer um tema que me
preocupa pessoalmente, preocupa o PSB, a Liderança
do PSB, a fim de que, em função das questões que
vou colocar aqui, o Governo possa efetivamente reavaliar a sua posição, se efetivamente as questões que
colocarei aqui estiverem sendo articuladas no âmbito
do Governo Federal.
Eu quero dizer que, localizado no Estado do Maranhão, nos limites de um admirável centro histórico,
o Centro de Lançamento de Alcântara traduziu, num
passado recente, o empenho brasileiro na esfera aeroespacial. Idealizado durante o período da ditadura
militar, 1964/1985, o Centro de Lançamento vale-se
da proximidade com a linha do Equador, que confere
alta economicidade às ações que desenvolve. Teve
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seu primeiro núcleo ativado em março de 1983, já nos
estertores do antigo regime.
Há vários anos, desde a época em que representava o Distrito Federal na Câmara dos Deputados,
venho acompanhando os trabalhos e as iniciativas em
torno do Centro de Lançamento de Alcântara. Então,
já se manifestava minha profunda preocupação com
os termos de um antigo, e ainda não abortado, acordo
com os Estados Unidos da América, ora aviventado
que em termos objetivos representa abrir mão de parcela de nossa soberania.
Há pouco mais de uma semana, ocupei esta tribuna para dizer que, por pouco, o Plenário da Câmara dos Deputados não apreciou esse acordo, pois ele
chegou a ser incluído na pauta de votações da Câmara
dos Deputados, e, em função da manifestação de um
líder, ele foi retirado.
Mas, há pelo menos dez anos, a partir do trágico
acidente que subtraiu a vida de dezenas de pessoas
em 22 de agosto de 2003, o Centro de Lançamento
de Alcântara foi praticamente jogado à margem da imprensa e da opinião pública brasileira. Agora, no final
de julho, o jornal O Estado de S. Paulo, Senador Cristovam, publicou longa matéria anunciando a retomada
das negociações do Governo brasileiro com os Estados
Unidos, que permitiriam o uso da base de Alcântara
pelo serviço espacial norte-americano.
Quase às vésperas da visita de Estado da Presidenta Dilma Rousseff àquele país, o “generoso” gesto da diplomacia brasileira e do Ministério da Defesa
causam espécie.
Convém lembrar que, depois de muitos anos de
discreta indiferença, o Vice-Presidente americano, Joe
Biden, em recente estada no Rio de Janeiro, afirmou
textualmente que “2013 é o início de uma nova era
das relações Brasil-Estados Unidos”. A questão que
emerge, óbvia, está em saber se a facilitação da base
de Alcântara integra essa “nova era”.
Observe-se, ainda segundo o Estadão, que o
assunto estaria sendo tratado como “secreto” pelo
Governo brasileiro – pelo menos até a publicação da
matéria, em 29 de julho passado.
Ainda que se admita a evidente subutilização de
Alcântara, não me parece razoável que o Governo, um
governo popular e democrático, retome tão polêmico
acordo de forma sub-reptícia, ou pelo menos furtiva.
Nós precisamos saber qual é a opinião do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre esse tema, um Ministério que tem um eminente Ministro, um respeitado
cientista, Marco Antonio Raupp, ligado à área espacial
brasileira. Qual é a opinião da Agência Espacial Brasileira sobre esse tema? Qual é a opinião do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais?
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É relevante aqui registrar a importância de um
programa espacial, as diversas aplicações de um programa espacial, aplicações como o controle do espaço aéreo nacional; como as informações obtidas para
prospecção do território; o controle das comunicações;
o monitoramento das condições meteorológicas, que
é importante para a previsibilidade de nossas safras
agrícolas; o controle das fronteiras, em um País que
tem uma enorme fronteira seca e uma enorme área
do pré-sal; as telecomunicações.
Portanto, as aplicações de um programa espacial
são inúmeras e estratégicas para um país.
Como se sabe, por tradição, os norte-americanos
evitam a chamada transferência ou compartilhamento
de tecnologias. Nessa linha, a eventual utilização de
Alcântara pelos Estados Unidos alcançaria, de maneira
direta, nossa soberania.
O absurdo volume de restrições impostas pelos
americanos em temas que envolvem a área militar já
fez com que o Congresso Nacional brasileiro deixasse
de aprovar, no ano de 2002, o chamado Tratado de Salvaguardas, este a que me referi afirmando que ainda
descansa nas gavetas da Comissão de Constituição
e Justiça, mas não foi rejeitado definitivamente, o que
fez com que entrasse na pauta, há algumas semanas,
e fosse apreciado.
Em Alcântara, temos ainda uma pendência com
os ucranianos, aos quais nos associamos no início do
Governo Lula, em 2003, para o desenvolvimento de
foguetes, quando foi estabelecida a binacional Alcântara Cyclone Space (ACS). O Brasil já investiu 43% dos
recursos previstos; a Ucrânia, algo em torno de 19%.
Outro questionamento refere-se à proposta comercial de nossa única base de lançamentos, justamente a futura ACS. E qual seria essa proposta? Ora,
a disputa do mercado internacional de lançamento de
satélites, no qual os próprios Estados Unidos são um
importante concorrente.
Com a possível assinatura desse acordo, o Brasil
vai apenas transferir aos americanos a economia de
30% nos lançamentos de foguetes. A partir daí, nossos
próprios lançamentos vão perder uma extraordinária
vantagem competitiva.
É importante registrar que, em razão da localização de Alcântara, muito próxima à linha do Equador,
e em função também do fato de que ela está muito
próxima ao mar, podendo lançar os foguetes acompanhando o movimento de rotação da terra, reduz-se em
muito a quantidade de combustível necessária para o
lançamento do foguete, ou amplia-se em muito a carga
útil que pode ser levada em cada foguete. Isso torna a
base de Alcântara um dos melhores lugares do mundo
para lançamento de foguetes.
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Na verdade, Srªs e Srs Senadores, penso que o
Brasil deve, sim, aprofundar as atividades do Centro
de Lançamento de Alcântara com a maior brevidade
possível, com maior empenho, com mais recursos,
com recursos regulares, com formação de recursos
humanos. Ou seja, o programa espacial brasileiro deve
ser um programa estratégico para o País. O programa
espacial brasileiro dever ser visto por todas as aplicações que têm para a melhoria da qualidade de vida,
para a prestação de inúmeros serviços. Ao mesmo
tempo, para trazer divisas importantes ao País, para
garantir a soberania do País e para desenvolver uma
área tecnológica que terá consequências em diversas
outras atividades industriais.
Não me anima aqui nenhum traço de espírito xenófobo. Absolutamente. O que não podemos admitir sob
hipótese alguma é que o Brasil perca a oportunidade
de se transformar em um grande sujeito internacional
nessa área. Não podemos abrir mão, ainda que seja
em pequena parte, da nossa soberania, entregando
de olhos fechados um ponto geopolítico estratégico.
É importante registrar que nesse acordo, que ainda está na Câmara dos Deputados – e eu disse isso
aqui da tribuna –, os brasileiros estariam proibidos de
visitar determinadas áreas da base de Alcântara, que
estariam abertas apenas para a visita de americanos.
Também por aquele acordo, contêineres poderiam ser
introduzidos no Brasil sem que nenhuma autoridade
brasileira pudesse abri-los para conferir-lhes a mercadoria ou o conteúdo.
Além disso, não me parece razoável que o País
abra mão de excelentes oportunidades de negócio.
Cada lançamento oscila entre US$25 milhões a US$30
milhões. Portanto, nós não podemos abrir mão disso.
Eu quero dizer, Senador Capiberibe, que tema
dessa relevância deve submeter-se necessariamente
ao debate prévio no âmbito de nossas duas Casas
congressuais. Câmara e Senado precisam ser ouvidos
sobre essa sensível matéria. Somos a instância natural
e incontornável para discussão exaustiva de assunto
tão relevante para o presente e para o futuro do Brasil.
Nesse sentido, eu quero anunciar que, ainda na
semana que vem, apresentarei alguns requerimentos
de informação. Requerimentos de informação ao Itamaraty sobre qual é o exato estado da arte desse que
seria um acordo a ser assinado pela Presidenta Dilma
nos Estados Unidos na sua visita em outubro; ao Ministério da Ciência e Tecnologia, se efetivamente há esse
acordo, se o Ministério da Ciência e Tecnologia tem
participado dessas negociações; qual é a posição da
Agência Espacial Brasileira; qual é a posição do Instituto de Pesquisas Espaciais, porque nós não podemos
tratar um tema dessa importância, um tema fundamen-
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tal para a soberania brasileira, sem que o Congresso
Nacional esteja participando com profundidade.
Sabemos que os antecedentes dessa relação
com os Estados Unidos na área espacial não foram
positivos e engendraram uma grande reação dos meios
científicos, da população, dos partidos políticos, quando foram anunciados os termos daquele acordo que
ainda está adormecido na Câmara dos Deputados e
que ainda não foi sepultado definitivamente. Acordo
que, no nosso entendimento, compromete a soberania brasileira.
Portanto, eu não poderia deixar de fazer este registro no dia de hoje, manifestando a minha profunda
preocupação com essa temática.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/PDT – DF) – Senador Rodrigo, eu fico satisfeito que o senhor esteja fazendo isso, mas eu sugiro
que vá mais longe. Não é apenas o acordo que a gente precisa analisar. É o estado da arte das pesquisas
espaciais no Brasil.
Vinte anos atrás, ou trinta, nós estávamos em
uma posição entre os raros países fora do eixo Europa–Estados Unidos que tinham uma pesquisa.
De lá para cá, Senador Capiberibe, a China tem
enviado mais de uma nave tripulada; a Coreia do Sul e
a do Norte, o Paquistão e a Índia. A Índia tem satélites
com tripulação. Mandou um satélite não tripulado à lua,
que está girando ao redor da lua. E nos aqui patinando
há anos, sem lançar um único vetor, veículo. Um único.
Há anos e anos. Eu creio que há quase dez anos não
lançamos nada. Está parado. Apesar de haver o Inpe,
estamos parados.
Então, o problema do acordo é importante, mas
creio que ele se situa dentro de uma coisa maior, que
é o desprezo com que o Brasil vem tratando, um país
do tamanho do nosso, a nossa necessidade de ter
tecnologias próprias na área espacial.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Governo/PSB – DF) – Senador Cristovam, V. Exª, com sua
grande sabedoria, traz uma contribuição muito significativa para este debate. Creio que estamos diante
de uma oportunidade, a oportunidade de fazer um
grande debate, no Senado, sobre o Programa Espacial Brasileiro.
E vou acrescentar aos pedidos de informações
um requerimento, que quero assinar em conjunto com
V. Exª, convido V. Exª para assinarmos juntos, para
que possamos fazer uma audiência conjunta da Comissão de Ciência e Tecnologia com a Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional para discutir
não apenas esta questão específica, mas o Programa
Espacial Brasileiro.
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É importante registrar que o Brasil reúne algumas
condições que poucos países do mundo têm, se houver
efetivamente uma decisão política de fazer com que o
Brasil seja um grande sujeito internacional no que se
refere à área espacial.
Nós temos, como acabei de dizer, o melhor local
para o lançamento de foguetes. Nós estamos próximos
da Linha do Equador. A Guiana, Senador Capiberibe,
concorre conosco, porque já tem ali uma base funcionando. Nós temos condições, nós estamos próximos
à Linha do Equador, nós podemos lançar em direção
ao mar, nós podemos lançar no movimento de rotação
da Terra, o que reduz muito a necessidade de combustível, como eu disse, aumenta muito a capacidade
de carga dos foguetes brasileiros.
Nós podemos, por meio de parcerias, como estamos fazendo com a Ucrânia, com a Alcântara Cyclone Space, desenvolver tecnologia de produção de foguetes médios, de foguetes lançadores de satélites.
E podemos, por intermédio do Instituto de Pesquisas
Espaciais, investindo na formação de recursos humanos, e do ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica),
garantir recursos humanos com capacidade também
de desenvolver tecnologia para a produção de satélites.
Estive visitando o Inpe, e me senti orgulhoso. Portanto,
o Brasil tem condições de fazer isso.
Agora, é importante registrar que os brasileiros
envolvidos no programa espacial hoje estão muito
envolvidos em função de um grande idealismo, de um
grande espírito público, porque não existem condições adequadas. Precisamos garantir a formação de
recursos humanos, precisamos ampliar o número de
engenheiros na área espacial, precisamos aumentar
a nossa capacidade e precisamos garantir um volume
maior de recursos, Senador Capiberibe, como também
a regularidade desses recursos, porque nós estamos
tratando de um programa essencial para a soberania
brasileira, e que tem inúmeras aplicações, porque estamos falando de controle de fronteira, estamos falando
de controle de safras agrícolas, estamos falando da
questão do planejamento territorial, das telecomunicações, da telemedicina, de uma série de aplicações que
um programa espacial pode oferecer na área militar e
na área civil, em benefício do conjunto da população
brasileira.
Portanto, eu agradeço, Senador Cristovam, a
contribuição de V. Exª a ao tema que trago ao plenário
do Senado hoje.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/PDT – DF) – Eu creio que não faz mal quebrar
um pouco o ritual do Regimento e continuar debatendo.
Isso que é muito importante.
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Nós temos aqui no Congresso uma Frente Parlamentar Pró-Antartica, de que o senhor faz parte e
sabe como funciona bem.
Eu não sei se há uma equivalente para a pesquisa
espacial. Se há, tem que fazer com que ela funcione.
Se não há, eu sugiro que a gente crie uma frente desse
tipo para tentar pressionar, ajudar com emendas, enquanto existir emenda, e tentar pressionar o Governo
para que ponha em marcha um programa ambicioso.
Talvez o que esteja faltando no Brasil seja ambição. A gente está imaginando fazer o trem-bala e não
gasta um pouquinho de dinheiro para ter o domínio de
pesquisas especiais.
Com o dinheiro de um estádio de futebol da Copa
a gente podia fazer algumas atividades especiais, e
eu não vou aqui correr o risco de dizer algo que não
seja certo, porque eu não sei os detalhes, mas provavelmente é algo muito importante. Não vou dizer para
onde a gente conseguiria mandar um veículo com o dinheiro de um estádio, mas poderia se fazer muita coisa.
Nós estamos canalizando dinheiro errado, sem
ambição e sem estratégia de longo prazo. E esta é uma
área fundamental, a pesquisa espacial, se o País não
quer ficar para trás. Hoje, somos dependentes totalmente, e precisamos de comunicações, precisamos de
satélites para comunicações. Precisamos enviar. Até
temos tecnologia para fazer satélite, mas não conseguimos mandar. Temos que alugar de outros.
Então, eu sugiro... Quem sabe o senhor, que já foi
do Ministério de Ciência e Tecnologia e que tem estado
interessado nisso, não ajuda a fazer para a pesquisa
espacial o que nós fizemos – e eu, como Presidente
da Proantar –, o que nós estamos fazendo.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Governo/PSB –DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque, por mais uma contribuição bastante proveitosa
que V. Exª dá ao meu pronunciamento.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg,
a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/PDT – DF) – É com satisfação que passo a
palavra para o Senador Capiberibe, aproveitando para
dizer que o Senador Capiberibe está lançando um livro que eu creio que merece ser lido por muita gente,
porque traz a história de um combatente, traz a história
de alguém que não faz política apenas no gabinete.
E não só porque foi um grande governador e trouxe
um paradigma novo da relação do homem do Amapá
com a natureza do Amapá, mas traz a história de sua
vida na prisão, pela resistência que fez à ditadura, na
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fuga dessa prisão, no embrenhamento pelos rios da
Amazônia até a Bolívia, o período na Bolívia, o período em Moçambique.
Eu creio que a nossa juventude, que hoje está
se manifestando na rua, deve ler esse livro para saber como é que eram as nossas manifestações na
nossa geração. Não para dizer que é melhor, pior,
mais arriscado ou não, mas para que veja os riscos
que foram corridos e a convicção que levava a gente
a toda essa luta.
Eu o parabenizo pelo lançamento do livro e espero que cada Senador receba um livro seu, para que
o leia sabendo quem é o João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Governo/PSB
– AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Cristovam, obrigado por suas palavras. A verdade é que é a história de um tempo em
que nós éramos “caçados”, com “ç”. Os que se opunham eram caçados, colocados na prisão e desaparecidos. Nós temos inúmeras histórias de brasileiros
que até hoje não conseguimos localizar para saber o
que lhes aconteceu. Enfim, é uma história de um tempo
que nós queremos ver cada vez mais distante e que
nunca mais volte.
Mas, Sr. Presidente, Senador Cristovam, na verdade, venho à tribuna a poucos minutos de pegar um voo
para Aracaju, onde participo, amanhã, de um seminário
promovido pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, com o Presidente, Senador Valadares.
Mas eu gostaria de me manifestar aqui da tribuna a respeito de uma importante manifestação que
ocorreu aqui, esta semana, envolvendo o Senador
Alfredo Nascimento.
Na terça-feira, o Senador usou da tribuna e fez
um discurso transbordando felicidade, em função de
que, depois de dois anos submetido a suspeitas, finalmente, a Procuradoria Geral da República o declarou
inocente. Mas ele sofreu um processo de linchamento
público naquele momento em que deixou o Ministério
dos Transportes. Dois anos depois, depois de investigações realizadas, chegou-se à conclusão de que o
Senador Alfredo Nascimento nada tinha a ver e que
era inocente.
Também tenho outro caso emblemático, que é
o caso de V. Exª, Sr. Presidente, Senador Cristovam.
Nesta semana, também, o STJ reformou uma decisão
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em que V.
Exª foi condenado por ter mandado fazer dois mil CD-ROMs, numa época em que essa tecnologia ainda
estava iniciando, para prestar contas do seu governo.
V. Exª passou 18 anos com essa condenação. Tivemos
a oportunidade de conversar sobre elas, até porque
eu tenho uma cronologia de acusações e poucas con-
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denações, mas muitas acusações, e passei também
por processo de linchamento público. Finalmente V.
Exª termina sendo declarado inocente pelo Superior
Tribunal de Justiça, mas se passaram 18 anos. E justiça que tarda não é justiça; é injustiça. A justiça não
pode deixar ninguém sob suspeita durante tantos anos.
O problema não é ser acusado ou responder a um
processo, é que esses processos não têm fim, duram
praticamente uma geração. Imaginem, 1995 quando V.
Exª foi acusado, e só em 2013 é que se chegou a uma
conclusão. E depois, como é que se responde a essa
desconstrução de imagem pública que os adversários
usam e abusam com essas acusações infundadas?
Fiz referência a V. Exª e o caso do Senador Alfredo Nascimento, e fico muito feliz que essas coisas
se esclareçam porque há vários casos.
Ainda esta semana, tive a satisfação de tomar
conhecimento de que o STJ condenou a Rede Record
de Televisão por uma acusação infundada, condenou
a Rede por calúnia e difamação, por ter divulgado, na
campanha de 2006, uma notícia absolutamente inverídica, que teve um impacto e uma influência muito
grande naquelas eleições. No dia 13 de setembro, o
jornal nacional da Record divulgou que eu teria invadido uma unidade hospitalar para produzir imagens em
relação à situação precária da saúde. E nada disso
aconteceu. Eles montaram as imagens e jogaram no
ar essa informação inverídica, e, depois de sete anos,
vem a decisão final condenando por calúnia e difamação. É evidente que isso é desagradável, porque os
meios de comunicação, a imprensa é para ter isenção
na veiculação da notícia.
Mas eu tenho uma trajetória, e vou aqui, de forma cronológica, mostrar ao País, a esta Casa, como
se utiliza esse tipo de denúncia, que se transforma,
muitas vezes, em fraude eleitoral como essa de 2006.
Um fato curioso é que, desde 1988, em todas as
eleições, eu tenho que passar por processos complicados de denúncias no Poder Judiciário.
Em 1998, eu tive o registro de candidato cassado. Em 1998, eu era candidato à reeleição e o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá terminou cassando
o meu registro por uma razão muito parecida com a
história do CD-ROM de V. Exª, Senador. Essa decisão
foi reformada no TSE e eu terminei sendo candidato
e ganhando a reeleição. Mas imagine, num processo
eleitoral, você sofrer uma condenação. Imaginem o
que fazem os adversários com isso.
Em 2002, eu me licenciei do Governo. No dia cinco
de abril de 2002, eu deixei o Governo e fui concorrer
ao Senado. O ex-Presidente da Assembleia Legislativa
do Amapá do PMDB, de nome Fran Júnior, formalizou
uma denúncia junto ao Ministério Público dizendo que
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eu teria descontado das contas do Estado, no apagar
das luzes do meu governo, R$58 milhões. O Ministério Público não considerou a denúncia e a mandou
para o arquivo.
As eleições transcorreram, eu fui eleito Senador
e, no dia 28 de outubro, o PMDB, derrotado nas urnas,
ajuizou a Reclamação nº 250, de Protocolo 8.844, de
2002, no TRE do Amapá contra mim e Janete, minha
companheira, que também havia sido eleito Deputada
Federal mais votada naquele pleito e em todos os de
que participou daí em diante.
A acusação era de que duas mulheres afirmavam
ter vendido seus votos por R$26,00, pagos em duas
parcelas. Essa declaração registrada em cartório fazia
parte do processo, e foi essa declaração que levou,
em 2004, à cassação dos nossos mandatos no acórdão do TSE. No TRE do Amapá, nós fomos declarados
inocentes. O Procurador Roberto Gurgel, nesse processo, não só se manifestou pela cassação do nosso
mandato, mas pediu urgência. Esse talvez tenha sido
o processo que transcorreu com maior velocidade na
história do Judiciário Eleitoral brasileiro. Eu fui eleito
em 2002, tomei posse aqui no dia 1º de fevereiro de
2003 e, no dia 30 de março, eu estava cassado: um
ano, quatro meses e trinta dias – aliás, 27 de abril.
Um ano e três meses depois de tomar posse, eu
estava com o meu mandato de Senador cassado, assim como a Deputada Janete, por uma acusação do
PMDB. Então, isso se deu numa velocidade fantástica.
É só levantar que nós vamos constatar que o processo que correu com extrema velocidade – talvez seja o
campeão – foi o processo que nos ceifou os mandatos.
Mas ainda em 2004, no dia 30 de março, o PMDB
formulou uma denúncia junto à Procuradoria-Geral da
República: a mesma. Eles requentaram aquela denúncia
de 2002, de que eu teria desviado R$58 milhões, só
alteraram os valores. Em vez de R$58 milhões, o valor
era de R$365 milhões. Imaginem em um Estado cujo
orçamento, em 2002, foi da ordem de R$960 milhões,
alguém se apropriar de R$365 milhões! Mas essa denúncia foi aceita pelo Procurador-Geral da República,
na época o Sr. Cláudio Lemos Fonteles, que determinou a abertura do Inquérito Criminal nº 85/2005, em
abril de 2005. A Polícia Federal investigou de abril de
2005 até outubro de 2008. Agora, imaginem, ao longo
dessa investigação – quatro anos de investigação e de
processo na Justiça –, quando chegou a outubro de
2008, o juiz federal mandou arquivar o processo, por
absoluta inconsistência. Não havia nada. Imaginem se
alguém vai se apropriar... Com R$365 milhões, neste País, ninguém é cassado; todo mundo sabe disso.
Como é possível? O juiz mandou arquivar, o Ministério
Público constatou, a Polícia Federal constatou que não
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havia nada, mas foram quatro anos de linchamento
público, através dos meios de comunicação.
Nessa sistemática de perseguição política, denuncia-se na Justiça e, é claro, a Justiça tem de cumprir o
seu papel de investigar. Chegamos, finalmente, a 2010.
Em 2010, nós concorremos em uma situação absolutamente única, até porque nós tínhamos recebido
a punição de cassação dos mandatos lá em 2002, mas
que não nos condenava à inelegibilidade. Mas veio a
Lei da Ficha Limpa e, aí sim, nós nos tornamos inelegíveis por oito anos. Mas ocorre que são oito anos
a partir do fato que gerou a inelegibilidade. Como nós
havíamos sido cassado em função da eleição de 2002,
então, nós já teríamos, em tese, cumprido esses oito
anos. Ocorre que a Relatora do processo, a Ministra
Cármen Lúcia, descobriu que a eleição de 2002 tinha
ocorrido no dia 6 de outubro e a eleição de 2010, no
dia 3 de outubro. Então, faltavam três dias para cumprir
os oito anos de inelegibilidade.
Concorremos nesta situação – e os adversários
ajudados, inclusive, por um desembargador –: eu estava com o registro eleitoral cassado pelo TSE. Isso na
véspera, na quinta-feira. A eleição ocorreria no sábado
e, na quinta-feira à noite, o TSE nos cassou o registro.
Cassou o meu registro. De manhã, uma emissora de
rádio me ligou, e eu expliquei que não havia problema, que a cassação do registro não impedia que eu
concorresse, que meu nome estaria nas urnas e que
o eleitor poderia sufragar sem nenhuma preocupação.
Ganhamos as eleições nessas circunstâncias.
(Risos.) Um desembargador ia esclarecer, claro, nas
emissoras de televisão dos meus opositores – o grupo
do PMDB possui uma rede fantástica, com 16 emissoras de rádio, 3 de televisão –, que os eleitores não
podiam votar porque o voto seria considerado nulo. O
desembargador se prestou a esse papel. O desembargador, de nome Gilberto Pinheiro, foi à televisão para
dizer que o voto seria nulo, que não jogassem fora os
votos. Mas, ainda assim, ganhamos a eleição.
Com a eleição ganha, no dia 16 de dezembro,
não tomamos posse porque havia aquela decisão do
Supremo sobre a Lei da Ficha Limpa. Eu estava aguardando para tomar posse, mas, ainda assim, naquele
dia, o PMDB protocolou uma nova ação de investigação
judicial eleitoral pedindo a cassação do nosso diploma
em função de duas entrevistas que eu dei explicando
a cassação do nosso registro na véspera da eleição.
E pasmem: essa ação já ia ser julgada há 15
dias. Se não fosse a decisão de três juízes do Tribunal
Regional Eleitoral de se julgarem impedidos de participar do julgamento me envolvendo, teria sido julgado
há duas semanas.
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Olhem: em duas entrevistas de rádio, o dono
de três canais de televisão e 16 emissoras rádio nos
acusa, a mim e a Janete, de abuso dos meios de comunicação, por termos dado duas entrevistas. E esse
processo corre lá no TRE e vai subir aqui para o TSE.
E eu estou preocupado. Eu tenho muita razão para
estar preocupado, porque eu fui cassado acusado de
comprar dois votos, pagos em duas parcelas. É o que
está no acórdão. Então, eu tenho que me preocupar
com isso e tenho que trazer isso aqui à tribuna.
Mas não parou por aí; não pensem que parou só
nas denúncias no TRE.
No dia 29 de fevereiro de 2012 – eu assumi o
mandato e choveu ação –, um cidadão, radialista conhecido do sistema de rádio e de televisão do grupo
do PMDB, protocolou uma notícia crime me acusando
de um favorecimento de uma empresa na época em
que eu era Governador. O Ministério Público investigou
– esse foi até mais rápido – e, em menos de um ano,
mandou para o arquivo, mas eles não pararam ainda.
Em 2013, no início deste ano, dia 7 de janeiro
de 2013, mais uma vez, um ex-Deputado do PMDB e
ex-Presidente da Assembleia Legislativa, investigado
em diversos inquéritos criminais e também indiciado
na CPI do Narcotráfico, protocolou uma notícia crime
contra o Senador Randolfe Rodrigues e contra mim,
na Procuradoria-Geral da República e também na
Presidência do Senado, com cópia para a Comissão
de Ética. Olha: a PGR já se manifestou, mandou para
o arquivo o Procurador Roberto Gurgel – e ninguém
pode dizer que ele me protege, porque foi ele que deu
o parecer pela cassação do meu mandato e da Deputada Janete, da minha companheira. Ele mandou
esse processo para o arquivo. E eu estou aguardando
a decisão do Conselho de Ética.
Fiz esse relato porque, de fato, isso me preocupa.
A judicialização da política é algo que inquieta. Não sei
se esse processo de judicialização melhorou – parece-me que não; não é bem o que as ruas dizem. As ruas
estão dizendo que está pior a representação política.
No entanto, nós votamos leis que tornam a política
cada vez mais severa.
A própria Lei da Ficha Limpa, Senador Cristovam,
para que seja efetiva, vai ser necessário que um colegiado condene alguém, e esses colegiados podem
ser os Tribunais de Justiça dos Estados. Eu arriscaria
fazer um levantamento. De lá para cá, eu tenho a impressão de que já não eram grandes os julgamentos
de processos envolvendo crimes por corrupção. Eu
tenho a impressão...
(Interrupção do som.)
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O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Governo/
PSB – AP) – Tenho a estatística que compara a celeridade dos processos judiciais envolvendo crime de
responsabilidade ou, então, processos por corrupção.
No Brasil, não terminam nunca esses processos. No
meu Estado, há vários. O meu Estado ficou famoso por
dezenas de ações da Polícia Federal. Até hoje, não há
um único caso julgado.
Comparando com a Justiça americana, nos Estados Unidos, não passa de um ano o julgamento dos
casos de corrupção; no Brasil, no mínimo dez anos,
chegando às vezes a muito mais do que isso, para se
julgarem casos de corrupção, mas também casos que
possam inocentar os acusados.
Então, é preciso, para melhorar a vida pública
deste País, a vida política, que tenhamos um Judiciário mais célere, mais efetivo, que julgue os processos.
Não pode ficar protelando, guardando. Para condenar
ou para inocentar, o importante é que julgue.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/PDT – DF) – Senador Capiberibe, eu creio
que a sua fala nos alerta também. O senhor tem de
estar alerta, pois já passou por situações desse tipo,
que ninguém imaginava o resultado que teria, mas
o resultado aconteceu. Então, creio que deve estar
alerta, e nós todos que procuramos aqui ter um comportamento ético e não o uso da ética para uma perseguição política, como pode acontecer, sim, como já
aconteceu no seu caso.
Então, todos temos a obrigação de estarmos
alerta e de traçarmos um plano para enfrentar isso.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Governo/PSB
– AP) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Governo/PDT – DF) –Passo a palavra ao Senador
Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT –
PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, para mim, é uma honra
usar esta tribuna tendo V. Exª no comando desta Casa.
Eu quero aqui, em rápidas palavras, relatar que
hoje tivemos uma importante reunião da nossa Bancada, a Bancada do Partido dos Trabalhadores, com
a Presidenta Dilma. Embora tenha sido uma reunião
a pedido da Bancada e na relação própria dos membros de um partido no Senado, no nosso caso, com a
Presidenta do nosso Partido, eu queria partilhar com
meus colegas Senadores, com o povo do nosso País,
do nosso Nordeste, especialmente do nosso Piauí, alguns pontos que eu considerei fundamentais.
Primeiro, ressalto exatamente essa intensificação da Presidenta na relação com os partidos, com
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os Líderes, com os governadores, com os prefeitos,
com os movimentos sociais. Ela lembrava que, lá no
começo do mandato, ela teve um problema de saúde,
a que teve que se dedicar, e, graças a Deus, foi curada, pelo conhecimento que Deus permite aos nossos
profissionais, do câncer, como todos acompanhavam,
voltando ao seu ritmo normal de trabalho, embora ela
não tenha parado as atividades, para cumprir – o Presidente Collor foi Presidente e sabe disto – aquilo que
um candidato a Presidente se compromete a cumprir
com o povo.
Ela lembrou ali que aqueles compromissos, aquelas promessas, aqueles programas que foram apresentados estão na cabeça dos brasileiros. E ela assumiu
a responsabilidade de lidar com esses programas de
modo muito forte, cuidando, de um lado, de programas
na área social, ampliando as condições dessa rede
de proteção nacional, que é, muitas vezes, criticada...
Mas eu vou tratar aqui de um tema que demonstra a importância disso, como é o caso de não só evoluir no Programa Bolsa Família, como ir para o Brasil
Carinhoso, cuidando dessas famílias que estão com
crianças de zero a seis anos, especialmente de zero
a quatro anos, para ampliar as condições de atendimento em creches para as mães que querem trabalhar, de implantar o ensino infantil, de ampliar o ensino
técnico, de ampliar o ensino superior; de ter um olhar
para quem estudou mas não tem uma profissão, pois
parou de estudar porque se casou, porque terminou o
ensino médio e não conseguiu chegar a uma universidade ou por qualquer outra razão, com o Pronatec,
um programa que quer responder exatamente a essa
fatia da população. E os dados do País mostram a importância que isso tem para o nosso desenvolvimento.
Pois bem. Além disso, quero destacar, Presidente
Collor, medidas corajosas. Ou seja, quem é Presidente
tem, de um lado, o desejo de fazer e tem, de outro, a
forma como a população recebe, a reação desse ou
daquele setor. Falo de medidas como essa de reduzir
os juros, porque havia o problema de reduzir a poupança, de alterar as regras da poupança. Foi feito. Graças
a Deus, transitou sem maiores atropelos e permitiu a
redução da Selic e comemorarmos um dígito na política de juro, mesmo tendo se alterado agora, recentemente, para cima, mas ainda num patamar de 8,5%.
Falo de medidas como a garantia de uma mudança forte no setor elétrico. É claro que há contratos
que colocavam a necessidade de revisão, de se fazer
uma revisão, garantindo, inclusive com a participação
de recursos públicos, a política na área de energia
elétrica, reduzindo o preço, em média, em 20%, mais
até para o setor que gera empregos, o setor industrial,
mas também para as famílias.
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Falo de medidas como a garantia de fazer com que
a gente pudesse avançar na infraestrutura. Aí, sempre
que eu trato deste tema, eu me lembro e lembro a quem
está nos escutando do quanto isso não é pouco pela
história do Partido dos Trabalhadores. O nosso partido
tem nas suas origens, sempre, uma preocupação sobre
o que é estratégico para ficar apenas no setor público
e o que é próprio do setor privado. Então, para o nosso
Partido poder convencer o Parlamento, que aprovou
todas as medidas que para cá foram encaminhadas
desde 2011, para que houvesse a condição de, além
do dinheiro público, ter a participação do setor privado em áreas que, se fosse só com recursos públicos,
nós iríamos levar 10, 15, 20, 30 anos para alcançar o
que o País precisa.
Na área dos portos, a gente viveu aqui todo esse
momento tenso para a aprovação. Ela citava este
exemplo. Há poucos meses, talvez 60 ou 90 dias, o
Congresso entregou para ela o projeto aprovado, que
foi sancionado com alguns vetos, mas com a essência daquilo que precisava. E ali, como todos sabem,
há a fase de regulamentação, de preparo de editais,
etc. Mas ela comemorava o fato de que já pôde colocar na praça e que em tão pouco tempo tenham sido
apresentados 44 projetos para novos terminais nessa
área portuária. Ou seja, não haverá desenvolvimento,
nós não podemos nem crescer para não abarrotar na
hora de escoar ou na hora de importar. E agora a gente
vai poder resolver essa parada.
Hoje, nós temos hoje um déficit. Ou seja, o que
chega aos portos – por isso as filas – é bem mais do
que a capacidade de escoamento. Ora, se há crescimento, como é que vai ser? Se crescer mais ainda,
como é que vai ser? Então, isso significa, no mínimo,
R$15 bilhões do setor privado, nacional e internacional, que ingressam na economia brasileira, gerando
emprego, gerando renda, gerando desenvolvimento.
Junto com isso, agora, seis mil quilômetros de rodovias, aeroportos em todo o Brasil...
Agora saiu o edital dos aeroportos regionais, incluindo cidades de Alagoas. No meu Estado, são sete
aeroportos regionais, além do da capital, Teresina, o
que significa, também, um volume considerável – R$7,5
bilhões – de investimentos em todos os Estados brasileiros, de todas as regiões, e no interiorzão, em regiões que têm grande potencial mas que não tinham
essa oportunidade.
Então, cito aqui esses pontos. Ela listou um número grande de coisas. Há necessidade, agora, de
termos a aprovação da destinação dos recursos dos
royalties, ainda o velho tema. Tivemos, agora, o sucesso dos leilões para gás e petróleo no mar e em terra,
mas precisamos atuar na área do pré-sal. É um volu-
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me muito considerável e é por isso que ela defende,
com muita veemência, a ideia – e ainda destaco aqui
o Presidente Lula – de se criar esse fundo social, o
Fundo Soberano, para que isso possa ter um impacto
menor no câmbio, enfim, causando distorções, e, mais
do que isso, que haja uma poupança que a gente possa usar os rendimentos.
Qual é a preocupação dela para que seja aprovado o projeto do Senado? E aí eu tenho orgulho de
dizer da sintonia do Senado Federal com o futuro do
Brasil. Ou seja, não tirar da poupança. Se alguém tem
uma poupança e pode viver usando apenas os rendimentos, há a certeza de que aquilo vai servir para
você e para a sua família. O apelo que ela está fazendo aos Líderes da Câmara é para que possamos
preservar isso. O Senador Cristovam sabe o quanto
isso é importante. Petróleo e gás são riquezas finitas.
O que deixa no lugar? E aí eu sempre me lembro aqui
do nosso baluarte da educação, o Senador Cristovam
Buarque. É preciso deixar conhecimento, deixar saber,
deixar formação. Vejo aqui suas ideias e comemoro
sua força de cobrança. Mas, quando vemos, como
fazer? E agora? O Governo chora porque o dinheiro
pode não ser suficiente, mas tem que fazer! Não tem
para onde correr! Pagar melhor aos professores, ter
escolas com mais qualidade, equipadas, mudar o próprio modelo da educação, criando uma pessoa com
capacidade crítica de raciocinar, de discernir o que é
certo do que é errado, de conviver em sociedade num
mundo globalizado, dominando línguas, dominando
o mundo da Internet, tudo isso é necessário para um
país que queremos desenvolvido.
Pois bem. Dito isto, ela faz a cobrança de preservar a danada da poupança. Ela se dispõe, como fez
aqui, no Senado, a tirar a parte da União para colocar
já neste primeiro momento, inclusive na área já licitada, para poder evitar mexer na poupança.
Então, o que há de fundamental? Aqui, nós vimos, esse semestre, toda uma bateria de que o mundo ia acabar amanhã porque a inflação estava sem
controle. Sabem qual é o problema? É a deflação. Ou
seja, há alguns setores de que o Governo vai ter que
cuidar para não caírem demais. Por exemplo, setor de
produtores de alimentos. Se cair demais, quebra os
produtores. Se o preço cair demais, quebra os produtores. Se o danado do preço do tomate, que chegou
a R$7,50, cai para R$2,00, se ele vier para R$0,50, o
pessoal vai às ruas jogar para dar comida aos porcos,
no meio da rua, enfim, como fazem, muitas vezes, nas
suas manifestações. O Governo tem que entrar.
Qual é o lado fundamental? Agora, a criação de
uma rede de armazenagem que está sendo trabalhada
para poder buscar o controle de produtos essenciais.

AGOSTO 2013

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Então, a inflação, sim, está sob controle, vai ficar
dentro da meta. Isso não é bom apenas para o Governo, é bom para o Brasil, é bom para os brasileiros, é
bom para quem tem uma renda de um bolsa família ou
para quem tem um salário maior, é bom para os empresários, é bom para o comércio, é bom para todos
que planejam com maior eficiência.
E aí vem outro dado animador: o crescimento
do Brasil.
Meu querido Senador Cristovam, eu relatei para a
Presidenta – foi a terceira vez que fiz isso: fiz na época
do Presidente Lula, fiz quando era Ministro o Palocci e
faço agora, com o Ministro Guido – que há, no Brasil,
uma máxima – não sei se seus ministros também se
pautavam por ela, se o Ministro Ciro Gomes e outros
ministros faziam a mesma coisa – segundo a qual o
governo tem que ser mais otimista do que o mercado.
O mercado brasileiro, por natureza, é pessimista e,
então, o governo tem que ser mais otimista. Por conta disso, ouve-se com frequência dos ministros que o
crescimento vai ser de 5%, que vai ser de 4,5%, que
vai ser de não sei quanto... E aí, quando chega o final
do ano – aliás, já no começo se percebe que não é –,
vão rebaixando, rebaixando...
Ora, quando éramos um país que tinha pouca
inserção no mundo, isso tinha pouca importância, mas
hoje somos a quinta, a sexta, a sétima maior economia.
Neste instante, somos a sexta, mas poderíamos ser a
quinta maior economia do mundo. Ou seja, somos um
país que recebe empresas e que tem suas empresas
em vários lugares do mundo.
Então, o que acontece? Podemos olhar da seguinte forma. Tente imaginar um de nós, um brasileiro,
que vá montar uma empresa nos Estados Unidos da
América ou num país da Europa. Ele montou a empresa e o seu negócio está andando. Aí ele liga a televisão e está lá o ministro da Fazenda ou o presidente
do Banco Central dizendo que a previsão de inflação
é de 3% ou 4% e que o crescimento da economia naquele ano será de algo em torno de 5%. O que você
faz? Você planeja todos os seus negócios em função
daquilo. Se aquilo não acontece, começa a surgir uma
frustração. Se isso acontece num ano e se repete no
segundo e no terceiro anos, é claro que isso vai gerar
um problema.
Então, o que eu tenho defendido é que se tenha
uma espécie de banda larga para a inflação: “A inflação vai ficar entre 5% e 6,5%”. Eu acho que fica muito
mais fácil fazer uma assertiva nessa previsão, e isso
pode ser feito calcado naquilo que é real.
Particularmente, de tudo que ouço de todos os
economistas, inclusive de dentro de nosso Governo,
membros da equipe, desde fevereiro, março deste
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ano, a previsão real é de um crescimento de 2% a 3%.
Nunca tive dúvidas disso. Crescimento de 2% a 3%,
mesmo em um cenário mundial muito difícil. Pois bem,
o que quero dizer com isso é que prefiro que o Governo possa fazer previsões mais próximas da realidade,
para orientar o comércio, a indústria, o cidadão, enfim,
pessoas físicas e jurídicas que lidam com este País.
O que está acontecendo e vai acontecer? Exatamente isto. O que tem de importante? Teremos, pelo
menos, um crescimento de duas a três vezes do que
foi no ano passado. Para o cenário mundial, isso é um
sinal de retomada de crescimento. Se crescemos 0,9%,
e foi, na minha visão, o pico da crise, pode até vir outro
repique lá na frente, mas, neste instante, considerando de 2008 para cá, foi o pique crescendo 0,9%, acho
que, agora, se crescermos 2%, estaremos dobrando,
se crescermos 3%, estaremos triplicando. Está bom.
Se puder crescer mais, ótimo. Se puder passar de 3%
– e acho que até pode –, ótimo.
Por que estou dizendo isso? Se controlarmos a
inflação, se voltar a crescer a economia, estará crescendo a indústria. Todo mundo fazia aqui um agrado
com a indústria, nós aprovamos aqui o Brasil Maior, um
conjunto de medidas que queriam que tivesse resultado no outro dia. Não é assim que funciona! Aprovamos
em março, abril, mas para se concretizar, chegar lá no
chão de uma fábrica leva algum tempo. E está acontecendo. O que ocorreu neste momento de previsão
para este trimestre? Um grande crescimento, uma volta de crescimento na área industrial, que nos permite
a condição, quem sabe, de ultrapassar até esses 3%
que eu imagino já ser um bom número.
Qual é o lado importante que vejo? Com os investimentos que são feitos em aeroportos, portos, energia,
estradas, petróleo, gás, área de agronegócios, incentivos para as indústrias, no aumento da capacidade
de qualificação de mão de obra com Pronatec, com
ProUni, com presença de mais universidades, enfim,
claro que vamos ter um período longo de crescimento!
E é isso que a Presidenta está colocando para
o País. Ela acredita que o papel dela é o de trabalhar
pensando no Brasil não apenas de 2014, mas no Brasil de futuro, no Brasil de 2020, no Brasil de 2030, em
um Brasil cada vez mais desenvolvido.
E aqui destaco, Sr. Presidente, e comemoro essa
ótima notícia. Entre 2000 e 2010 aconteceu algo inédito no meu Estado, o Piauí: tivemos uma queda na
desigualdade de renda em meu Estado. O meu Estado
vinha, desde 1990, desde os anos 80, apresentando
crescimento da desigualdade. Chegou a 0,61 e já foi,
lá mais atrás, 0,55.
Vejam, o Piauí no passado foi o mais desigual,
chegou a 0,61, com base no índice Gini. Apenas da
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esclarecer a quem está nos ouvindo, o índice é um
instrumento para medir o grau de concentração de
renda nas cidades, na população. Ele varia de 0 a 1.
Se estiver em 0 é o melhor, é sinal de que não há desigualdade – e isso é quase impossível. Mas se está
em 1 é sinal de uma extrema desigualdade.
No caso do meu Estado, eu comemoro porque
os 20% mais pobres cresceram mais rapidamente do
que os 10% mais ricos. Isso é fundamental para ter
o que V. Exª me ensinou, como meu professor, uma
renda espalhada, crescendo horizontalmente, e não
aquela renda em cone, como V. Exª me ensinou nas
aulas do curso de Políticas Públicas e Governo – estou me lembrando!
Em 92% dos municípios do Piauí – e são 224
municípios –, a desigualdade de renda...
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT
– PI) – ...entre os habitantes diminuiu. O fato é ainda
mais relevante porque reverteu uma tendência histórica: crescia a desigualdade, agora ela bica, ela decai!
Na década anterior, portanto, a desigualdade medida pelo índice Gini aumentara 58% nas cidades de
todo o País e aproximadamente 65% no meu Estado.
Vinha crescendo no Brasil inclusive.
O índice Gini é um instrumento usado para medir, portanto, essa desigualdade e é reconhecido internacionalmente.
Uma das maiores quedas da desigualdade econômica aconteceu em Floriano, cidade do Sul do Piauí.
A renda per capta média de Floriano cresceu 117%
nas últimas duas décadas, passando de R$247,00
em 1991 para R$536,00 em 2010. A extrema pobreza
despencou de 17% em 2000 para 6,5% em 2010. A
desigualdade diminuiu de 0,60 em 2000 para 0,55 em
2010. Ela chegou a 0,61 no ano de 2002. Ela vinha
crescendo; ainda veio crescendo até o ano de 2003.
Outro exemplo é Parnaíba. A renda per capita
média cresceu 140% nas últimas duas décadas, passando de R$199 em 1991 para R$479 em 2010. A extrema pobreza em Parnaíba passou de 21% em 2000
para 7,9% em 2010.
Na maior parte do Brasil foi igual, Srs. Senadores.
De 2000 a 2010, o rendimento domiciliar per capita
cresceu 63% acima da inflação, na média dos 5.565
Municípios. Foi um enriquecimento mais intenso do
que nos dez anos anteriores, quando o ganho havia
sido de 51%.
Isso é importante, porque uma forma perversa
de reduzir a desigualdade é via empobrecimento em
geral. Se os ricos perdem mais do que os pobres, a
desigualdade também cai. Foi o que aconteceu em
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grande parte do Brasil, por exemplo, nos anos 80, por
causa da recessão.
Nos dez anos seguintes, o alto desemprego comprometeu o salário dos trabalhadores e a renda voltou
a se concentrar no topo da pirâmide. O índice de Gini
do País cresceu e a desigualdade aumentou em 58%
dos Municípios brasileiros naquele período.
A partir do ano 2000 – e cito aqui o exemplo do
meu Estado, que, em 2000, era 0,60 e foi subindo até
um pouco mais de 0,61 –, mais intensamente após a
eleição do presidente Lula, a partir de 2003, houve redistribuição de renda simultânea ao crescimento. O bolo
aumentou para todos, mas a fatia dos pobres cresceu
mais em comparação à dos ricos. É como ter aqui um
bolo: está aqui um pedaço para os ricos – então não
vai ficar sem nenhum pedaço –, mas um pedaço menor do que a fatia dada para os mais pobres. Em uma
linguagem simples, foi isso que aconteceu.
Em quase todo lugar, os ricos não ficaram mais
pobres. Ao contrário. Mesmo descontando-se a inflação, o rendimento médio dos 10% mais ricos de cada
Município cresceu 60%, na média de todos os Municípios ao longo da década passada. A desigualdade
caiu porque a renda dos 20% mais pobres de cada
Município cresceu quase quatro vezes mais rápido do
que a dos 10% mais ricos, 217%, na média. Ou seja,
os mais ricos, 60, os mais pobres, 217. A distância
que separava o topo da base da pirâmide caiu quase
um terço. Ainda é absurdamente grande, mas o movimento está no sentido correto na imensa maioria dos
Municípios: o da diminuição.
Em 2000, a renda dos 20% mais pobres de cada
um dos Municípios era, na média, de R$58,00 por pessoa. Os 10% mais ricos ganhavam, também na média
municipal, R$1,484 mil. A diferença era, portanto, de
26 vezes, Sr. Presidente. Em 2010, a renda dos 20%
de baixo chegou a R$103,00, enquanto a dos 10% de
cima foi de R$1,894 mil. Ou seja, os mais ricos ganham,
em média, 18 vezes mais. Caiu de 26 mais para 18
vezes mais, e isso é fundamental.
Podemos afirmar, portanto, que os fatores fundamentais para reduzir a desigualdade em nosso País,
segundo o IPEA são: a renda obtida pelos trabalhadores, responsável por 58% da redução, ou seja, à
medida que foram crescendo os salários, a renda dos
trabalhadores...
E o mais interessante. Eu tive uma reunião com
os trabalhadores e com o setor patronal. À medida que
reduz o desemprego, aumenta o poder de força dos
trabalhadores. Aumenta o do pedreiro, aumenta o do
bancário, aumenta o dos metalúrgicos, aumenta o dos
comerciários, enfim, dos vários setores.

AGOSTO 2013

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O outro, os programas sociais, como o Bolsa
Família, responsável por outros 13%. O restante do
percentual é atribuído a outros fatores. A educação
tem um peso também considerável.
Quero destacar o crescimento na expectativa
de vida do nordestino nesse mesmo tempo. A Região
Nordeste, que tinha a esperança de vida, ao nascer,
mais baixa do País, em 1980, 58 anos, teve, em 30
anos, um incremento de 12,9 anos nesse indicador. E
o meu Estado vai também nessa mesma linha.
Com o aumento, a região alcançou, em 2010, a
expectativa de 71 anos. No meu Estado, que era menor do que o Nordeste, ficou próximo de 70 anos, 69
anos e vários meses, chegando perto de 70 anos, ligeiramente acima da Região Norte, que anteriormente
estava a sua frente. E agora passou de 60 para 70.
Os dados estão na publicação Tábuas de Mortalidade por Sexo e Idade – Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2010, que o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística lançou na semana passada.
Esse é mais um dado que só reforça, Sr. Presidente, que houve melhoria significativa na qualidade
de vida dos brasileiros nos últimos 10 anos.
E termino dizendo que temos sim que comemorar
esses avanços. De um lado, o crescimento; de outro
lado, redução da desigualdade, melhora na renda, aumento de emprego... Como não comemorar isso? Reconheço o esforço que teve o Brasil nos últimos anos.
E está aqui o Presidente Fernando Collor, que inaugurou, como Presidente, logo após um período longo de
ditadura militar, num momento ainda de aprendizado
da democracia que vivemos...
Às vezes eu faço a reflexão. Normalmente se procura ver a democracia no Brasil nos últimos 500 anos.
Como sou do Piauí, da região da Serra da Capivara,
fico olhando de 50 mil anos atrás pelo menos, que já
se tem a comprovação de pessoas ali na região de São
Raimundo Nonato. Então os portugueses chegam aqui
achando que vai ser daqui para frente, como se quem
estivesse aqui não fosse gente, não fosse ser humano,
não fosse povo. Não, eu conto desde as origens, que
ainda nem se sabem ao certo. Estima-se que talvez
seja de 100 mil anos, o que quebra inclusive a tese do
estreito de Bering. Na verdade a tese é exatamente
outra. A Drª Niéde Guidon defende uma tese da movimentação do planeta e foi isso que levou a uma posição em que temos características de regiões como
a África, aqui do outro lado. E é por isso que se tem
petróleo lá, tem também no Piauí, tem em Alagoas,
tem em outros lugares.
Então o que eu quero é comemorar. Eu sou um
dos que acreditam no Brasil. Acho que é um País que
tem uma responsabilidade cada vez maior dentro do
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cenário mundial. E por isso mesmo aumenta a responsabilidade do Parlamento.
Então, ao parabenizar a Presidenta, eu quero
parabenizar também o Parlamento brasileiro. Nada
disso aconteceria se não tivesse passado por aqui,
com tantas críticas que se faz à classe política. Este
Brasil que se constrói tem decisões tomadas pela classe política brasileira.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/PDT – DF) – Senador Wellington, daqui eu
não pude pedir um aparte ao senhor, então eu tomo
a iniciativa de comentar um pouco.
Primeiro, a minha satisfação de ver o sentimento
de cidadão falando em 50 mil anos atrás, mas, como
político, eu gostaria que a gente falasse em 50 anos
na frente. Não em 50 mil. E a gente não está falando.
A verdade é que nós estamos falando, no máximo,
em cinco anos à frente, às vezes só até as eleições.
E uma das preocupações eu coloquei aqui, há
mais de dois anos, que eu vejo no quadro econômico
brasileiro: é uma euforia que impede a gente de tomar
certas medidas que não são simples, não deixam de
ser dolorosas, que a gente não está tomando.
Por exemplo, quando a gente diz que a inflação
está caindo, percebe-se que as causas da inflação se
mantêm: os gastos públicos, a necessidade da desvalorização do câmbio. Isso que houve é um alívio
positivo que a gente tem que reconhecer, mas não é
motivo para tranquilidade.
Para se ter uma ideia, eu vejo essa sensação
de euforia, Senador Collor, mais ou menos como eu
vi, faz quinze dias, três semanas, as pessoas dizendo
que, por causa do frio em Santa Catarina, não havia
aquecimento global. Ou seja, como há mais frio hoje
do que havia no ano passado – nos últimos 50 anos
não houve igual –, então, o aquecimento global não
existe. Isso não é fato. Aquele frio, inclusive, é prova
da desorganização climática, que fez baixar aqui e fez
subir na China, como a gente viu pela televisão.
Eu creio que essa inflação que se reduziu agora – isso é muito positivo, sobretudo a cesta básica,
porque o maior índice de crescimento de preço não é
a média; é o dos produtos dos pobres – já está muito
perto de 10%. Então, isso daí deu um alívio, mas as
razões estão mantidas, e alguns preços não crescem
porque estão reprimidos, o que aconteceu com a tarifa de ônibus. Por causa das manifestações, as tarifas
não foram elevadas, mas isso não vai demorar muito.
A política de preço de combustíveis, usando obviamente o poder governamental sobre a Petrobras, mas há
limites, porque isso enfraquece a empresa.
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Eu creio que os vetores da inflação, as causas
da inflação não estão sendo atacadas. Houve uma redução, até o contrário da inflação. Houve deflação em
algumas cestas, mas, se continuarmos na euforia, se
abrimos a guarda, como se diz, ela volta e mais forte.
Segundo, eu gostaria que a gente pensasse aqui
os 50 anos adiante, para saber o que é que a gente
tem que fazer agora para construir um Brasil diferente.
A redução da desigualdade na renda é óbvio que é positiva, mesmo que tão pequenininha, mas a desigualdade no acesso à educação não mudou; no acesso à
saúde, mudou muito pouco, porque se elevou para os
pobres, mas para o rico se elevou muito mais, graças
à tecnologia, e a gente não está com esse projeto a
longo prazo. Aí, talvez, seja falha nossa, mas também
é falha do Poder Executivo, que não assume a necessidade de pensar além – não vou dizer da próxima
eleição, porque aí eu estaria restringindo muito – do
próximo mandato de quem quer que seja o Presidente.
É só isso, mas quero, de qualquer maneira, parabenizá-lo pelo discurso, que foi amplo. V. Exª falou de
diversas áreas e esclareceu muita gente sobre como
está a realidade, mas essa realidade às vezes é temporária A gente precisa estar alerta de como fazê-la
permanentemente boa.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT
– PI) – Se V. Exª me permite, primeiro, é sempre uma
aula que recebemos aqui ouvir o nosso professor, respeitado no Brasil e no mundo.
O que tentei colocar aqui foi exatamente nessa
linha. O que a Presidenta nos coloca é a preocupação,
porque apareceu uma campanha, nos últimos quatro
meses, tão intensa! Ela citou, inclusive, dados: determinado programa dedicou uma quantidade grande
de horas só ao tema da inflação. O programa não tem
nada a ver com economia, mas virou um negócio tão
intenso que começou a causar uma insegurança, inclusive nos investidores, que ficaram assustados. Ela
coloca exatamente o que V. Exª diz, que isso tem que
ser tratado com a coragem de um olhar a médio prazo.
Eu disse aqui, com palavras dela, que há uma
preocupação, há uma memória nessa faixa que falei,
de 4,5% a 7%, uma memória inflacionária que a gente não debelou.
Qual foi a ideia da redução de energia? Subiu
energia, vira referência; subiu o telefone, vira referência; subiu o combustível, vira referência. E assim há
um conjunto de preços.
Por exemplo, o setor de transporte, que deu a
confusão das mobilizações, na verdade a intenção era
haver redução das passagens, como alguns Municípios
fizeram, para poder não criar esse ambiente, para a
gente poder chegar a um patamar pelo menos abaixo
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disso. Em vez de 4,5% a 7%, vir pelo menos para uma
memória de 3% a 4%, e ir reduzindo.
Então, há aposta no longo prazo, como V. Exª
coloca. E é nisso que ela insiste. Inclusive, uma das
batalhas que a gente perdeu, em alguns setores, foi
porque alguns setores terminaram não cumprindo aquilo
que foi acertado. Cito aqui um exemplo. Eu mesmo fiz
crítica em conversa pessoal com o Prefeito Fernando
Haddad, ali, naquele primeiro momento. Ele me dizia
da dificuldade que tinha, porque vinha segurando, já
há algum tempo. E o Município e o Estado tinham dificuldade de segurar, mas depois teve que voltar atrás.
Vários Municípios tiveram que não ter aumento ou até
ter redução. Nesse ponto, a mobilização foi importante.
Então, temos que estar atentos, porque foi dada
a desoneração, aprovada por nós, na área das telecomunicações. Não é para haver aumento, reajuste
nessa área, que já é caríssima.
O outro ponto que V. Exª aborda, com toda a razão,
será tema de um pronunciamento que farei na próxima
semana – estou estudando – sobre o IDH em educação. Cito apenas um dado do meu Estado, Senador
Cristovam. Tínhamos uma média de escolaridade no
meu Estado – não estou falando ainda de qualidade,
nesse caso é apenas o que o IDH mede – de seis anos.
Hoje, a média de escolaridade é mais de nove anos.
Um dado importante lá do meu Piauí: havia 400
mil pessoas no meu Estado com ensino médio. Passou
para 1,2 milhão de pessoas. É verdade que, em alguns
lugares, o ensino médio pode ter pecado na qualidade,
tanto que os alunos não chegaram à universidade, mas
vejam que, em um outro dado espetacular, 62% das
vagas de todas as universidades e faculdades são de
alunos da rede pública.
Então, existe a discussão: “Vamos fazer política de
quotas?” “Vamos”. Porém, mais interessante é investir
em cursinho popular, o que for necessário, reforço escolar, enfim, para poder isso acontecer.
Então, acho que o que V. Exª coloca nos permite
um bom debate. Com certeza, sempre com carinho e
com respeito. E quero aqui concordar com V. Exª na
avaliação que faz. Acho que V. Exª tem razão num ponto: no meu Estado, fizemos um plano para 20 anos. Era
Piauí 2022. Dentro do raciocínio que o Presidente Lula
faz, do Brasil 2022, ano em que vamos comemorar o
bicentenário da Independência do Brasil.
Agora, o atual Governador Wilson Martins está
trabalhando 50 anos para frente. Acho que é isso. O
Brasil tem que pensar assim mesmo, a longo prazo.
Tudo isso para nós é um aprendizado, e quero
aqui louvar a contribuição de V. Exª.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/PDT – DF) – Senador, peço licença ao Senador Collor, que está esperando pacientemente, mas
é tão rara a oportunidade de um debate no plenário
que vou insistir.
Quando falo que as causas estão batidas é porque, por exemplo, o senhor mesmo falou que nós conseguimos segurar os preços com as desonerações.
Isso vai custar um preço. Isso vai custar um preço na
redução do superávit fiscal, vai custar um preço na
credibilidade, vai custar um preço na vinda de capital.
Há um preço nisso. A desoneração no setor elétrico
é claro que nos beneficia. Somos consumidores, mas
isso vai trazer um custo na redução da capacidade de
investimento no setor elétrico. Vai trazer um custo no
fato de que a gente não vai buscar outras fontes de
energia elétrica, que deveriam estar trabalhando. Este
é o país do sol, e nós não estamos buscando essas
alternativas.
Então, isso mostra que nós estamos trabalhando
muito para a próxima semana, para o próximo mês,
sem uma estratégia de longo prazo. Essas desonerações provam isso.
Quer ver outra? A desoneração do automóvel. Beneficia quem compra automóvel, mas prejudica quem
usa automóvel. É engraçado isso! Você é beneficiado
porque compra, mas é prejudicado porque usa e não
consegue usar, porque todo o mundo tem. E é impossível o automóvel como solução de massa. Automóvel
é uma solução de uma parcela. Se for de massa, para
tudo. Como a gente quer beneficiar as massas, todo o
mundo, a solução é o transporte público. As manifestações não foram para baixar o preço do automóvel. Eu
não vi uma faixa de manifestação para baixar o preço
do automóvel. As manifestações eram para melhorar
o transporte público. A desoneração, por exemplo, do
automóvel, poderia ser usada, em vez de desoneração,
para investir na transformação das nossas indústrias
de automóvel particular em equipamentos para o transporte público, como ônibus, VLT, todas essas coisas. A
gente preferiu sacrificar o Estado de um dinheiro que
era o imposto do automóvel, incentivar o consumo do
automóvel, que ou vai pressionar muito destinar dinheiro à infraestrutura urbana, tirando escola, etc., ou
não faz a infraestrutura urbana, e os engarrafamentos
ficam cada vez maiores.
Tudo isso é a curto prazo e a longo prazo. Para
mim, o grande debate hoje no Brasil, Senador Collor,
é curto prazo versus longo prazo.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT
– PI) – É verdade.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/PDT – DF) –E como casar os dois num pro-
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cesso democrático em que, a cada dois anos, a gente
tem uma eleição, e eleição se vence é no curto prazo.
Ninguém vence eleição no longo prazo.
Então, a gente tem que vencer a eleição no curto prazo e tem que construir um país no longo prazo.
Essa é uma grande contradição que deveria ser debatida aqui. O Presidente Renan criou a Comissão de
Debates Temáticos. Eu acho que um debate temático
poderia ser este: curto prazo versus longo prazo na
política brasileira.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT
– PI) – Já está aprovado aqui.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/PDT – DF) – Já está aprovado?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT
– PI) – Já está topado.
O Senador Collor, com certeza, vai à tribuna
agora. Enquanto ele vai subindo, eu quero apenas lhe
dizer que, primeiro, total concordância em relação ao
automóvel. Aliás, não sou só eu. Total concordância.
Eu acho que tem um efeito num dado momento na
questão da geração de emprego, evitar desemprego,
aumentar venda, ajudar a economia, mas vai passando, vai perdendo a eficiência. Eu acho que isso já foi
até absorvido com muita clareza.
Em relação às energias, vou trazer para V. Exª:
ampliaram-se e muito os investimentos. Inclusive, em
São João do Piauí, está sendo trabalhada uma base
para 4 mil megawatts de energia solar.
Na Pedra do Sal e em outras regiões de Parnaíba.
Está agora para começar a nova base eólica, e assim
em vários lugares. Biomassa com capim-elefante, que
tem um ciclo mais curto do que o da cana-de-açúcar,
para dar um exemplo. Enfim, acho que diversificado,
renovável, e com os cuidados ambientais, tanto na
parte da hidrelétrica, quanto na da eólica, quanto na
solar, quanto na biomassa e em outras.
Quero dizer aqui que tenho plena concordância.
Nós poderemos, juntos, apresentar, na próxima semana, para não sair do papel, o debate temático. Acho
que esse é o debate que a sociedade espera do Congresso. Fico imaginando um horário como esse, em
que as pessoas estão chegando em casa, do trabalho,
os que trabalham de dia – há os que trabalham à noite também –, e poder acompanhar, participar, enfim,
do debate de um tema importante para o País. Quero
dizer que estou junto também nesse ponto.
Agradeço a V. Exª pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/PDT – DF) – Eu é que agradeço. Vamos apresentá-lo juntos. Só quero que seja o segundo debate. O
primeiro – e apresentei ontem uma proposta – é para
ouvir os manifestantes. Que eles venham aqui, que eles
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falem aqui. Depois a gente discute como selecioná-los.
O segundo seria esse: um debate temático sobre o
curto prazo versus o longo prazo na política brasileira.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Governo/PDT – DF) – Com a palavra o Senador
Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Sr. Presidente.
Quero fazer apenas uma comunicação muito importante. Sobretudo, é com muita alegria que quero,
de forma direta, dirigir-me ao povo de Mato Grosso,
particularmente ao povo da cidade de Rondonópolis.
Aprovamos um requerimento, de autoria do Deputado Akira Otsubo, sobre a criação da ZPE da cidade
de Rondonópolis. É um projeto de nossa autoria. Aqui
na Casa, nº 353/2009, que se transformou no PL nº
3.071/2011.
É muito importante, Senador Cristovam, V. Exª
que preside esta sessão, a criação dessa ZPE para a
cidade de Rondonópolis. Trata-se de uma cidade muito bem localizada geograficamente no Estado, no sul.
Uma ZPE dessas, não tenho dúvida nenhuma
de que vai atender ao crescimento econômico e social da cidade de Rondonópolis e, particularmente, a
toda aquela vasta região do Estado, que é uma região
próspera, desenvolvida e que tem toda a infraetrutura
para, naturalmente, implantarmos essa ZPE. Inclusive,
agora, foi inaugurada a ferrovia, que demanda o Estado
de São Paulo. Já estão chegando os trilhos da ferrovia
Ferronorte, lá em Rondonópolis. Quero crer que será
um grande avanço.
Mas, particularmente, quero dizer que eu espero
que o Poder Executivo acate e que, de fato, coloque
em prática, num trabalho em conjunto, de forma a criar
uma interação, uma interface entre o Governo Federal,
estadual e municipal, para que concretizemos essa
ZPE, que realmente será um grande instrumento para
o desenvolvimento da região sul do Estado e, acima
de tudo, para acabar com alguns bolsões que há em
Mato Grosso, com desequilíbrios inter-regionais. Ao
lado de Rondonópolis, há cidades que precisam, com
certeza, de uma ZPE como essa para ser atendida a
demanda principalmente na questão de geração de
emprego e renda.
Esse é o comunicado.
Cumprimento o povo de Rondonópolis, da região
sul do Estado. Aqui está um trabalho nosso, aprovado
aqui no Senado e, desta feita, também na Câmara dos
Deputados, para ser encaminhado ao Poder Executi-
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vo, a fim de que o Governo Federal tome as devidas
providências na implantação dessa ZPE.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador Jayme
Campos.
Eu passo a palavra ao Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e
Força/PTB – AL. Sem revisão do orador.) – Exmº Sr.
Presidente desta sessão, Senador Cristovam Buarque,
Srªs e Srs. Senadores, volto à tribuna esta noite, Sr.
Presidente, para informar a todos que o Senado Federal, por meio de sua Mesa Diretora, acaba de expedir
ao Procurador-Geral da República, Sr. Roberto Gurgel,
Pedido de Informações (Ofício 1.757, de 08 de agosto
de 2013), e que foi recebido às 15h55 pelo gabinete
do Sr. Procurador, nestes termos:
Senhor Procurador-Geral, comunico a V. Exª
que a Mesa do Senado Federal aprovou, nos
termos do disposto no §2º do art. 50 da Constituição Federal, pedido de informações do
Senador Fernando Collor, contido no Requerimento nº 465, de 2013, nos termos do parecer da Mesa. Encaminho, em anexo, avulso
da proposição e cópia do Parecer nº 776, de
2013, aprovado pela Mesa do Senado Federal.
Esclareço a V. Exª que as informações deverão
ser prestadas em meio impresso e, se possível,
também em meio eletrônico, e entregues na
Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal,
Ed. Principal, 1º andar.
Assina S. Exª a Senadora Angela Portela, 2ª Secretária, no exercício da 1ª Secretaria.
O referido requerimento contém uma série de
perguntas acerca da aquisição e uso do chamado Sistema Guardião, que é um sistema de monitoramento e
interceptação telefônica e de dados, por parte do Ministério Público Federal. Como todos sabem, há inúmeras
suspeitas, fundadas suspeitas, em torno do que foi e
tem sido feito com esse sistema de arapongagem do
Procurador-Geral, a ponto de o assunto estar sob investigação do Conselho Nacional do Ministério Público.
O pedido de informações enviado hoje àquele
Procurador pela Mesa do Senado Federal contém 17
questionamentos que vão desde o processo de aquisição do Guardião até os objetivos do programa, setores
de inteligência do Ministério Público Federal, acordos
de cooperação com outros órgãos, treinamentos de
uso do sistema, entre outros.
Apenas para se ter uma idéia, Sr. Presidente Cristovam Buarque, Srªs e Srs. Senadores, de acordo com
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apuração do relator do processo no Conselho Nacional
do Ministério Público, Conselheiro Fabiano Silveira,
somente no último mês de maio deste ano, estavam
sob monitoramento das promotorias em todo o País
16.432 telefones de 9.558 pessoas. Sem autorização
judicial. Isso dá uma pequena ideia do estado policialesco em que se transformou o Ministério Público sob
a condução do Sr. Roberto Gurgel.
Observo, por fim, Sr. Presidente, como se trata
de pedido .de informação com base no art. 50, §2º, da
Constituição Federal, a recusa ou o não-atendimento
no prazo de 30 dias importará em crime de responsabilidade do Procurador-Geral da República. Seria mais
um crime a se somar ao cartel do Sr. Roberto Gurgel,
que já tem, além do crime de responsabilidade, a prevaricação, a improbidade e o ilícito administrativos.
São os seguintes, Sr. Presidente, os questionamentos feitos ao Procurador-Geral da República no
Requerimento 465, de 2013:
1. O Ministério Público da União dispõe de aparelhos ou de sistemas de interceptação telefônica? Sim
ou não, ele tem que responder.
2. É de missão constitucional do Ministério Público da União a utilização de interceptação telefônica?
3. Foram feitas licitações ou processos administrativos para a aquisição de equipamentos ou sistemas
de interceptação telefônica? Quais os custos e critérios
dessas aquisições?
4. Quais unidades e órgãos do Ministério Público
dispõem de equipamentos ou sistemas de interceptação telefônica?
5. Quais os fundamentos legais e com que objetivos o Ministério Público utilizaria equipamentos ou
sistemas de interceptação telefônica? Quais os critérios para a utilização dessa tecnologia?
6. Que tipos de equipamentos ou sistemas são
utilizados pelo Ministério Público para interceptação
telefônica e qual a origem dessa tecnologia? Há participação de empresas estrangeiras na produção, comercialização e manutenção desses equipamentos e
sistemas?
7. Como se dá a utilização do sistema Guardião
pelo Ministério Público? Há outros sistemas semelhantes utilizados pelo Parquet?
8. Que outros meios e técnicas operacionais são
empregados pelo Ministério Público em suas atividades,
por exemplo, aparelhos e sistemas de escuta ambiental e inteligência de sinais?
9. Há setores ou unidades de operações de inteligência no âmbito do Ministério Público? Quais os
fundamentos legais do emprego de operações de
inteligência pelo Parquet? Como estão estruturadas
essas unidades e qual o mandato para conduzirem
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operações de inteligência? Há pessoal especializado
servindo nessas unidades? São servidores do Ministério Público?
10. Havendo unidades de operações de inteligência no Ministério Público, quais Unidades da Federação são dotadas desse sistema e em que locais
(endereços) funcionam?
11. Quem são os responsáveis pela iniciativa e
autorização de aquisição de equipamentos e sistemas
de interceptação telefônica e pela direção dessas unidades de inteligência?
12. Há treinamento e capacitação de servidores e membros do Ministério Público para operarem
equipamentos e sistemas de interceptação telefônica
e conduzirem operações e análise de inteligência?
Quem promove esse treinamento e com que recursos?
13. Como a informação obtida por interceptação
telefônica ou outros meios operacionais é processada e utilizada pelo Ministério Público? Há um setor de
análise de informações e produção de conhecimento
no Ministério Público?
14. Qual a relação dos setores de investigação e
inteligência do Ministério Público da União com o Ministério da Justiça, o Departamento de Polícia Federal
e o Sistema Brasileiro de Inteligência? Há intercâmbio
de informações entre eles? Qual o fundamento desse
intercâmbio?
15. Qual o destinatário do conhecimento produzido no âmbito do Ministério Público a partir de técnicas operacionais como a interceptação telefônica e a
escuta ambiental?
16. Qual a relação do Ministério Público da União
com a empresa Dígitro, sediada em Florianópolis (SC)?
17. Listagem com autorizações judiciais no último ano para interceptação telefônica pelo Ministério
Público da União, pela Procuradoria Geral da República, pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério
Público do Trabalho.
Têm sido constantes, Srªs e Srs. Senadores, Sr.
Presidente, matérias nos principais meios do País sobre a utilização de sistemas de interceptação telefônica
por órgãos do Ministério Público da União, particularmente no âmbito do Ministério Público Federal, sob
justificativa de conduzirem investigações ou instrução
processual. Não obstante, o que se percebe é o risco
de utilização arbitrária desses mecanismos, ocasião
em que os membros do Ministério Público poderiam
até mesmo – e isso é extremamente grave – extrapolar
suas funções constitucionais e legalmente previstas.
Uma vez que compete ao Parlamento a fiscalização e o controle da Administração Pública, entendemos
fundamental que o Senado Federal conheça sobre
eventuais procedimentos administrativos e operacionais
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do Ministério Público Federal, particularmente em matérias que envolvem direitos e garantias fundamentais
previstas na nossa Constituição da República, cláusulas pétreas da mesma.
Obrigado, Sr. Presidente Cristovam Buarque,
pelo tempo que me concedeu. Obrigado, Srªs e Srs.
Senadores.
Era o que tinha a dizer na noite de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador Collor, por
trazer um assunto de extrema relevância, ao qual devemos estar atentos, sem dúvida alguma.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/PDT – DF) – A Presidência comunica ao Plenário o recebimento, no dia 7 de agosto do corrente,
da Mensagem nº 69, de 2013-CN (nº 324, de 2013,
na origem), da Excelentíssima Senhora Presidente da
República, que encaminha ao Congresso Nacional as
razões do Veto Total nº 31, de 2013, aposto ao Projeto
de Lei da Câmara nº 83, de 2007 (nº 7.320/2006, na
Casa de origem), que “Altera a Lei nº 11.282, de 23
de fevereiro de 2006, que anistia os trabalhadores da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) punidos em razão da participação em movimento grevista”.
Nos termos dos arts. 10-A e 104 do Regimento
Comum do Congresso Nacional, este com a redação
dada pela Resolução nº 1, de 2013-CN, e da Resolução
nº 1, de 2012-CN, fica assim constituída a Comissão
Mista incumbida de relatar o veto:

1, de 2013, do Congresso Nacional, encerrar-se-á no
dia 5 de setembro de 2013.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
Resumindo, está constituída a Comissão para
analisar o veto aposto pela Presidenta ao projeto de
lei que altera a lei que dava, ou dá, anistia aos trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, punidos em razão da participação em movimento
grevista. Cabe ao Congresso saber se essa anistia
será mantida ou se será vetada, como foi feito pela
Presidenta da República.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Governo/PDT – DF) – A Presidência comunica ao
Plenário o recebimento nesta data da Mensagem nº
70, de 2013, do Congresso Nacional (nº 330, de 2013,
na origem), da Excelentíssima Senhora Presidente da
República, que encaminha ao Congresso Nacional as
razões do Veto Parcial nº 32, de 2013, aposto ao Projeto
de Lei da Câmara nº 98, de 2011 (na Casa de origem,
nº 4.529/2004), que institui o Estatuto da Juventude
e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e
diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude.
Nos termos do art. 10-A e 104 do Regimento Comum do Congresso Nacional e da Resolução nº 1, de
2012, do Congresso Nacional, fica assim constituída
a Comissão Mista incumbida de relatar este veto, que
é o Veto Parcial nº 32, de 2013:

Veto Total nº 31, de 2013 (PLC 83/2007)

Senadores

Inácio Arruda (Bloco Apoio ao Governo – PCdoB/
CE) – Relator do Projeto de Lei no Senado Federal
Francisco Dornelles (Bloco Maioria – PP/RJ)
Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria – PSDB/PB)
Eduardo Lopes (Bloco União e Força – PRB/RJ)

Paulo Paim (Bloco de Apoio ao Governo/PT – RS),
que foi o Relator do projeto de lei no Senado;
Randolfe Rodrigues (Bloco de Apoio ao Governo/PSOL – AP), que foi o Relator do projeto de lei no
Senado;
Sérgio Petecão (Bloco Minoria/PSD – AC);
Wilder Morais (Bloco Minoria/DEM – GO).

Deputados

Deputados

Sibá Machado (PT/AC)
Francisco Escórcio (PMDB/MA)
Andreia Zito (PSDB/RJ)
Eliene Lima (PSD/MT)
Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) – Relator do Projeto de Lei na Câmara dos Deputados

Sibá Machado (PT – AC)
Renan Filho (PMDB – AL)
Eduardo Barbosa (PSDB – MG)
Pedro Guerra (PSD – PR)
Manoela D’Ávila (PCdoB – RS), que foi a Relatora
do projeto de lei na Câmara dos Deputados.

A Comissão Mista deverá apresentar o relatório
sobre o veto no prazo de vinte dias, nos termos do art.
105 do Regimento Comum do Congresso Nacional.
O prazo previsto no §4º do art. 66 da Constituição Federal e no art. 104 do Regimento do Congresso
Nacional, este com a redação dada pela Resolução nº

A Comissão Mista deverá apresentar o relatório
sobre o veto no prazo de 20 dias, nos termos do art.
105, do Regimento Comum do Congresso Nacional.
O prazo previsto no §4º do art. 66 da Constituição Federal, e no art. 104 do Regimento Comum do
Congresso Nacional, este com redação dada pela

Senadores
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Resolução nº 1, de 2013, encerrar-se-á em 6 de setembro de 2013.
Resumindo, está constituída a comissão que vai
analisar o veto parcial dado pela Presidenta ao Estatuto da Juventude.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/ PDT – DF) – A Presidência designa, como
membro titular, o Deputado Fernando Coelho Filho,
em substituição ao Deputado Beto Albuquerque; e,
como membro suplente, o Deputado Severino Ninho,
em substituição ao Deputado Glauber Braga, para
integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 623, de 2013, conforme
o Ofício nº 139, de 2013, da Liderança do PSB na
Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
Of. B/nº 139/13
Brasília, 7 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Fernando Coelho Filho (PSB-PE), como
titular, e Severino Ninho (PSB-PE), como suplente,
da Medida Provisória nº 623, de 2013, “Altera a Lei
nº 12.844, de 19 de julho de 2013, para dispor sobre
operações de crédito rural relativas a empreendimentos
localizados na área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, em
substituição aos já indicados.
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/ PDT – DF) – A Presidência designa, como
membro titular, o Senador Antonio Carlos Valadares,
em substituição ao Senador Acir Gurgacz, que passa a ocupar a suplência, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 618, de 2013, conforme o Ofício nº 110, de 2013,
da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 110/2013 – GLDBAG
Brasília, 8 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Senador
Antonio Carlos Valadares passa a compor a Comis-
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são Mista de Exame da MP 618/2013, como membro
titular, em substituição ao Senador Acir Curgacz que
passa à condição de suplente, na referida Comissão.
– Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/ PDT – DF) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 280, de 2013, do Presidente da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO,
informando a inclusão, no Sistema de Elaboração de
Emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, da Comissão de Cultura e da Comissão
de Educação, criadas pela Resolução nº 21 de 2013
da Câmara dos Deputados, conforme Parecer Preliminar da CMO ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014.
O ofício será publicado no Diário do Senado Federal de 9 de agosto do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of.Pres. nº 280/2013/CMO
Brasília, 8 de agosto de 2013
Assunto: Informa a inclusão da Comissão de Cultura
e Comissão de Educação da Câmara dos Deputados
no Sistema de Elaboração de Emendas ao Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, informo que, em cumprimento ao Adendo nº 2
apresentado pelo Deputado Danilo Forte ao Relatório
Preliminar da LDO para 2014, ambos aprovados pelo
Plenário da CMO na 6ª Reunião Ordinária, realizada
em 8-8-2013, autorizei a Secretaria da Comissão incluir
no Sistema de Elaboração de Emendas ao Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014 a Comissão
de Cultura (CCULT) e a Comissão de Educação (CE),
recentemente criadas pela Resolução nº 21, de 2013,
da Câmara dos Deputados.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente, Senador Lobão Filho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/ PDT – DF) – Sobre a mesa, projetos de lei
do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 321, DE 2013
Acrescenta § 12 ao art. 11 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, para definir a condição de trabalhador rural
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991 passa a vigorar acrescido do seguinte § 12:
“Art. 11............................................................
........................................................................
§ 12 Para fins de aplicação desta Lei serão
considerados trabalhadores rurais os segurados previstos no inciso I, a, deste art., que
desempenhem suas funções em âmbito de
estabelecimento cuja atividade seja preponderantemente rural, com exceção dos diretores
empregados.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O presente Projeto tem por objeto solucionar uma
questão de interpretação da lei que tem oferecido algumas dificuldades aos trabalhadores.
Como sabemos, a Constituição Federal proíbe
distinções entre trabalhadores rurais e urbanos, salvo
quanto ao tempo de aposentadoria dos rurais e, por
extensão, às especificidades decorrentes da natureza
da produção rural. Por esse motivo, o trabalhador rural
possui requisitos distintos para a comprovação de seu
tempo de serviço e o empregador rural possui regime
diferenciado de recolhimento previdenciário.
A intenção dos legisladores constitucional e infraconstitucional foi clara: ao trabalhador rural, em virtude das características específicas do trabalho rural,
são conferidas algumas prerrogativas. O legislador
não especificou, contudo, quem seria considerado
trabalhador rural.
Ainda que possamos argumentar que as disposições legais não sejam de difícil interpretação, o
fato é que, desde a adoção dessa fórmula perduram
divergências jurisprudenciais a respeito de que trabalhadores seriam incluídos na qualidade de rural. Notadamente, acerca dos motoristas em atividades rurais
encontramos um grande número de precedentes que
discutem se esse profissional pode ser enquadrado ou
não como rural. A jurisprudência inclina-se fortemente
pela admissibilidade desse enquadramento, a ponto
de se consolidar Orientação Jurisprudencial (OJ) da
Subseção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho nesse sentido – a OJ nº 315. Além
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disso encontramos, em menor quantidade, julgados
referentes ao status de cozinheiros rurais, tratoristas
e, mesmo, vaqueiros.
Ainda que nos pareça – e aos Tribunais – que a
intenção do legislador não foi a de restringir a qualificação de rural ao trabalhador que labute diretamente
no plantio ou na colheita, a autarquia previdenciária
tem se aferrado à ausência de definição do trabalhador rural para procrastinar a concessão e benefício a
trabalhadores diretamente inseridos na dinâmica das
relações de trabalho agropecuárias.
Esta proposição retira essa possibilidade e garante aos rurais o seu devido reconhecimento, pelo que
peço a meus Pares seu apoio para aprovação.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Rita.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Da Finalidade e dos Princípios
Básicos da Previdência Social
Art. 1º .............................................................
........................................................................
Seção I
Dos Segurados
Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência
Social as seguintes pessoas físicas: (Redação dada
pela Lei nº 8.647, de 1993)
I - ...................................................................
........................................................................
§ 12. A participação do segurado especial em
sociedade empresária, em sociedade simples,
como empresário individual ou como titular de
empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial
ou agroturístico, considerada microempresa
nos termos da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal
categoria previdenciária, desde que, mantido
o exercício da sua atividade rural na forma do
inciso VII do caput e do § 1o, a pessoa jurídica
componha-se apenas de segurados de igual
natureza e sedie-se no mesmo Município ou em
Município limítrofe àquele em que eles desen-
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volvam suas atividades. (Incluído pela Medida
Provisória nº 619, de 2013) Produção de efeito
Art. 12. ...........................................................
........................................................................
(Às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; e de Assuntos Sociais, cabendo à última
a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 322, DE 2013
Inclui dispositivo no art. 5º da Lei nº 5.662,
de 21 de junho de 1971, que enquadra o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico na categoria de empresa pública e
dá outras providências, para condicionar
seus financiamentos para a aquisição de
máquinas e equipamentos agrícolas à geração de emprego e renda para as trabalhadoras e os trabalhadores rurais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 5.662, de 21 de junho
de 1971, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º,
renumerando-se o parágrafo único para § 1º:
“Art. 5º.............................................................
§ 1º As operações referidas neste artigo poderão formalizar-se no exterior, quando necessário,
para o que fica a empresa pública Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES autorizada a constituir subsidiárias no
exterior e a aceitar as cláusulas usuais em contratos internacionais, entre elas a de arbitramento.
§ 2º Nas operações para o financiamento de
máquinas e equipamentos agrícolas, o BNDES
deve condicionar o financiamento à geração de
emprego e renda para as trabalhadoras e os trabalhadores rurais que perderem seus empregos
em razão da mecanização e da automação (NR).”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O projeto ora proposto visa evitar que os recursos
subsidiados do BNDES sejam utilizados em prejuízo dos
trabalhadores rurais com a mecanização e a automação.
Por quase trinta anos após sua criação, em 1952,
a atuação do BNDES no apoio ao agronegócio mostrou-se bastante tímida, cabendo apenas ao Banco
do Brasil a responsabilidade de suporte financeiro em
condições favoráveis. A partir da década de 80, com a
responsabilidade de executar o Proálcool, seu papel
começa a ser relevante no setor. Na década seguinte,
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o BNDES consolida essa tendência, destacando-se
o apoio à indústria de proteína animal. Ao longo dos
anos 2000, houve o fortalecimento do apoio às cooperativas agroindustriais e à internacionalização de
grandes empresas brasileiras.
Pode-se argumentar que tais operações são fundamentais para o desenvolvimento do País, tornando os
fatores de produção mais eficientes. Todavia, devemos
observar que os programas, financiamentos e empréstimos do BNDES são efetuados com recursos do Tesouro
Nacional e de contribuições parafiscais dos trabalhadores,
nomeadamente do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Cabe também esclarecer que o presente projeto de lei não fere o art. 84 e nem o § 1º do art. 61 da
Constituição Federal, que trata das competências e
das iniciativas privativas da Presidenta da República,
visto que não se trata de comando legal para tratar
das rotinas e procedimentos do BNDES, vale dizer, da
organização e funcionamento de sua administração,
mas para estabelecer lei geral da União da qual cabe
também ao Congresso Nacional tomar a iniciativa, além
de votar as iniciativas dos outros Poderes da República.
Dessa forma, solicito o apoio dos meus ilustres
pares a essa iniciativa para gerar desenvolvimento com
mais igualdade de renda.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Rita.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 5.662, DE 21 DE JUNHO DE 1971
Enquadra o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) na categoria de
empresa pública, e dá outras providências.
O Presidente da República , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art . 1º ............................................................
........................................................................
Art . 5º A empresa pública Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico (BNDE) poderá efetuar todas as operações bancárias necessárias
à realização do desenvolvimento da economia
nacional, nos setores e com as limitações consignadas no seu Orçamento de Investimentos,
observado o disposto no artigo 189 do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Parágrafo único. As operações referidas neste artigo poderão formalizar-se no exterior,
quando necessário, para o que fica a empresa
pública Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES autorizada a
constituir subsidiárias no exterior e a aceitar
as cláusulas usuais em contratos internacio-
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nais, entre elas a de arbitramento. (Redação
dada pela Lei nº 11.786, de 2008)
Art . 6º ............................................................
........................................................................
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Título IV
Da Organização dos Poderes
Capítulo I
Do Poder Legislativo
Seção VIII
Do Processo Legislativo
Subseção III
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica
ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria;
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas
gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos
da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;
f) militares das Forças Armadas, seu regime
jurídico, provimento de cargos, promoções,
estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.
§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida
pela apresentação à Câmara dos Deputados
de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um
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por cento do eleitorado nacional, distribuído
pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores
de cada um deles.
Art. 62. ...........................................................
........................................................................
Capítulo II
Do Poder Executivo
Seção II
Das Atribuições do Presidente da República
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:
I – nomear e exonerar os Ministros de Estado;
II – exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;
III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição;
IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis,
bem como expedir decretos e regulamentos para sua
fiel execução;
V – vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI – dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração
federal, quando não implicar aumento de despesa nem
criação ou extinção de órgãos públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;
VII – manter relações com Estados estrangeiros
e acreditar seus representantes diplomáticos;
VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
IX – decretar o estado de defesa e o estado de
sítio;
X – decretar e executar a intervenção federal;
XI – remeter mensagem e plano de governo ao
Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão
legislativa, expondo a situação do País e solicitando
as providências que julgar necessárias;
XII – conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;
XIII – exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais
e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;
XIV – nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios,
o Procurador-Geral da República, o presidente e os
diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei;
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XV – nomear, observado o disposto no art. 73,
os Ministros do Tribunal de Contas da União;
XVI – nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;
XVII – nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;
XVIII – convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;
XIX – declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das
sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;
XX – celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;
XXI – conferir condecorações e distinções honoríficas;
XXII – permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
XXIII – enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as
propostas de orçamento previstas nesta Constituição;
XXIV – prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão
legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;
XXV – prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;
XXVI – editar medidas provisórias com força de
lei, nos termos do art. 62;
XXVII – exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.
Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos
VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado,
ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados
nas respectivas delegações.
(Às Comissões de Assuntos Econômicos; de
Assuntos Sociais; e de Agricultura e Reforma
Agrária, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 323, DE 2013
Altera o art. 18 da Lei nº 5.889, de 08 de junho de 1973, para elevar o valor das multas
cobradas pelo descumprimento das normas
reguladoras do trabalho rural.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 18 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de
1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 18. As infrações aos dispositivos desta Lei
serão punidas com multa de 2 (dois) salários
mínimos por empregado em situação irregular.
............................................................... (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Em 2001, a Medida Provisória nº 2164-41, de
2001, fixou o valor das multas por descumprimento
da Lei do Trabalho Rural (Lei nº 5.889, de 8 de junho
de 1973), em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por
empregado em situação irregular. Naquela época, o salário mínimo era de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
O valor das multas representava, portanto, um pouco
mais do que dois salários mínimos.
Hoje, praticamente, doze anos depois, o valor
registrado na Lei encontra-se visivelmente defasado.
Sem contar que a evolução no contexto social e do
trabalho tende a tornar injustificáveis as infrações. Não
se pode alegar desconhecimento da legislação com o
alto grau de informações disponíveis atualmente e as
facilidades oferecidas pela legislação, mormente com
a possibilidade de contratação por pequenos prazos.
Além disso, o trabalho rural está valorizado com
os elevados preços dos produtos e a recuperação da
lucratividade no setor econômico agropecuário. Isso,
por um lado, torna mais desprezível a exploração do
trabalho dos homens do campo. Por outro, oferece uma
oportunidade de valorização da cidadania e de inclusão social dos empregados rurais, como beneficiários
de direitos trabalhistas e previdenciários.
Acreditamos mesmo que já tenha havido uma
evolução, com uma melhora dos indicadores sociais
no meio rural, mas é necessária uma vigilância constante para que os bolsões de resistência à legalidade
sejam suprimidos e práticas centenárias de exploração não perdurem.
Nessas circunstâncias, estamos propondo que o
valor da multa prevista no art. 18 da Lei nº 5.889, de
1973, seja elevado fixado para valor de 2 salários mínimos, afastando, com isto, a necessidade de constante
atualização do valor. Com os valores de hoje a multa
estaria em R$ 1.356,00 (um mil trezentos e cinquenta
e seis reais). Esse valor parece-nos adequado tendo
em vista que o mínimo tem sido corrigido com base
em índices acima daqueles que a inflação registra.
Por tratar-se de multa relativa a penalidades no âmbito do direito trabalhista pode-se associá-la ao valor
do salário mínimo.
Logo, o projeto tão somente atualiza o valor da
multa devida pelo empregador, por empregado prejudi-
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cado no meio rural, para que ela não se torne irrelevante, estimulando o desrespeito às normas trabalhistas.
Esperamos, em face dessas razões, contar com
o apoio de nossos Pares para aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Rita.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973
Estatui normas reguladoras do trabalho
rural.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º .............................................................
........................................................................
Art. 18. As infrações aos dispositivos desta
Lei serão punidas com multa de R$ 380,00
(trezentos e oitenta reais) por empregado em
situação irregular. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.164-41, de 2001)
§ 1o As infrações aos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação esparsa, cometidas contra o trabalhador
rural, serão punidas com as multas nelas previstas. (Redação dada pela Medida Provisória
nº 2.164-41, de 2001)
§ 2o As penalidades serão aplicadas pela autoridade competente do Ministério do Trabalho e Emprego, de acordo com o disposto no
Título VII da CLT. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.164-41, de 2001)
§ 3o A fiscalização do Ministério do Trabalho e
Emprego exigirá dos empregadores rurais ou
produtores equiparados a comprovação do recolhimento da Contribuição Sindical Rural das categorias econômica e profissional. (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
Art. 19 ............................................................
........................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA
No 2.164-41, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para dispor sobre o trabalho a
tempo parcial, a suspensão do contrato
de trabalho e o programa de qualificação
profissional, modifica as Leis nos 4.923, de
23 de dezembro de 1965, 5.889, de 8 de junho de 1973, 6.321, de 14 de abril de 1976,
6.494, de 7 de dezembro de 1977, 7.998, de
11 de janeiro de 1990, 8.036, de 11 de maio

AGOSTO 2013

Agosto de 2013

de 1990, e 9.601, de 21 de janeiro de 1998,
e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1o Acrescentem-se os seguintes arts. 58-A,
130-A, 476-A e 627-A à Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT (Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943):
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de Agricultura e Reforma Agrária, cabendo à última a
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 324, DE 2013
Acrescenta parágrafos ao art. 5º da Lei nº
5.889, de 08 de junho de 1973, para dispor
sobre o fornecimento de alimentação aos trabalhadores rurais, no local de trabalho, sem
desconto salarial e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 5.889, de 8 de junho
de 1973, passa a vigorar acrescido do seguintes parágrafos:
“Art. 5º ............................................................
........................................................................
§ 1º Os empregadores rurais deverão fornecer
alimentação sadia e farta, nos dias de trabalho,
aos empregados que residirem ou se encontrarem durante o expediente em sua propriedade ou estabelecimento rural, sempre que os
mesmos não residam em habitação individual
e familiar dentro da mesma propriedade ou
estabelecimento.
§ 2º A alimentação de que trata o parágrafo
anterior não será computada como salário
para fins de cálculos de direitos trabalhistas
ou contribuições previdenciárias.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revoga-se a alínea b do art. 9º da Lei nº
5.889, de 8 de junho de 1973.
Justificação
A legislação do trabalho rural permite que a alimentação fornecida aos trabalhadores rurais, desde que
sadia e farta, seja descontada dos salários, observado
o limite de 25% do salário mínimo e os preços vigentes
na região. Em nosso entendimento, essa norma acaba
permitindo que os trabalhadores rurais recebam, ao
final do mês, menos do que o mínimo constitucional.
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Tal disposição poderia fazer sentido em outras
circunstâncias, quando a alimentação não está associada diretamente ao trabalho, o que não ocorre no
meio rural. Nas fazendas e propriedades agrícolas, a
atividade, pela sua própria natureza, é exercida, via
de regra, longe dos estabelecimentos comerciais que
exploram a alimentação e longe da família e das unidades domiciliares. Nesse sentido, o empregado rural
é penalizado duplamente: não pode escolher o seu
alimento e ainda precisa pagar por ele.
Por outro lado, vivemos em um contexto muito
diferente daquele de quarenta anos atrás, quando foi
aprovada a legislação aplicável ao setor. O trabalho
rural está valorizado com os elevados preços dos produtos e houve uma recuperação da lucratividade no
setor econômico agropecuário.
A exploração do trabalho dos homens do campo não
é mais aceitável e o bóia-fria deve ser um fenômeno em
processo de erradicação. E o progresso econômico, finalmente, oferece uma oportunidade de valorização da cidadania e de inclusão social dos empregados rurais, como
beneficiários de direitos trabalhistas e previdenciários.
Acreditamos mesmo que muita coisa já evoluiu,
com uma melhora dos indicadores sociais no meio rural.
Mas a cobrança pelo fornecimento de alimentação, no
local em que alimentos são produzidos, parece-nos abusiva, afinal o empregador pode fornecê-los com baixos
custos e utilizar produtos de seu próprio estabelecimento.
Nessas circunstâncias, estamos propondo a revogação da alínea b do art. 9º da Lei nº 5.889, de 1973, que
permite o desconto da alimentação. Ao mesmo tempo,
estamos defendendo a obrigatoriedade do fornecimento
de comida sadia e farta aos empregados que residirem
ou se encontrarem no estabelecimento rural e que não
estiverem, no empreendimento rural, com sua família,
residindo em habitação individual. Além disso, incluímos dispositivo para que esse direito à alimentação não
acabe gerando encargos trabalhistas e previdenciários.
Esperamos, em face dessas razões, contar com
o apoio de nossos Pares para aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Rita.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973
Estatui normas reguladoras do trabalho rural.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º .............................................................
........................................................................
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Art. 5º Em qualquer trabalho contínuo de duração superior a seis horas, será obrigatória
a concessão de um intervalo para repouso ou
alimentação observados os usos e costumes
da região, não se computando este intervalo
na duração do trabalho. Entre duas jornadas
de trabalho haverá um período mínimo de onze
horas consecutivas para descanso.
Art. 6º .............................................................
........................................................................
Art. 9º Salvo as hipóteses de autorização legal
ou decisão judiciária, só poderão ser descontadas do empregado rural as seguintes parcelas,
calculadas sobre o salário mínimo:
a) ...................................................................
b)até o limite de 25% (vinte por cento) pelo
fornecimento de alimentação sadia e farta,
atendidos os preços vigentes na região;
c) ....................................................................
(Às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; e de Assuntos Sociais, cabendo à última
a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 325, DE 2013
Disciplina o trabalho penoso, no âmbito
urbano e rural, e altera a Seção XIII do Capítulo V da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei disciplina o trabalho penoso, no
âmbito rural e urbano.
Art. 2º Considera-se penoso o trabalho que provoque desgaste acentuado no organismo humano,
acarretando sobrecarga física ou psíquica ao trabalhador, conforme regulamento editado pelo Ministério
do Trabalho e Emprego.
Art. 3º As disposições desta Lei aplicam-se:
I – aos empregados urbanos e rurais;
II – ao trabalhador avulso.
Art. 4º A jornada de trabalho em atividades penosas será de seis horas diárias e de trinta e seis horas
semanais, vedada a prestação de horas extraordinárias.
§ 1º O desrespeito à vedação do caput acarreta o
pagamento do valor da hora trabalhada com adicional
mínimo de cem por cento.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se ao trabalhador
que perceba salário:
I – por produção;
II – por tarefa;
III – por comissão;
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IV – por qualquer unidade de obra ou de serviço.
Art. 5º O trabalho em condições penosas garante
ao empregado e ao trabalhador avulso o pagamento
de adicional de vinte por cento sobre a respectiva remuneração.
Parágrafo único. O adicional previsto no caput
não poderá ser reduzido via acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 6º O empregador e o órgão gestor de mão
de obra, em relação aos trabalhadores que exerçam
atividades penosas, devem:
I – adotar todas as medidas necessárias à redução e à eliminação do agente penoso presente no
ambiente de trabalho;
II – avaliar anualmente a saúde dos trabalhadores;
III – oferecer assistência médica aos trabalhadores.
§ 1º O empregado considerado inapto para o trabalho penoso na avaliação prevista no inciso II será
readaptado, pelo empregador, em atividade compatível
com a sua limitação.
§ 2º A assistência prevista no inciso III poderá ser
oferecida no estabelecimento empresarial ou mediante
a contratação de plano de saúde.
§ 3º O plano de saúde previsto no § 2º será integralmente custeado pelo empregador ou pelo órgão
gestor de mão de obra e não integrará o salário do
trabalhador para quaisquer fins.
Art. 7º A Seção XIII do Capítulo V da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Seção XIII
Das Atividades Insalubres,
Penosas ou Perigosas
........................................................................
Art. 194. O direito do empregado ao adicional
de insalubridade, periculosidade ou penosidade cessará com a eliminação do risco à saúde
ou integridade física ou psíquica, nos termos
desta Seção e das normas expedidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.
Art. 195. A caracterização e classificação da
insalubridade, periculosidade e penosidade,
segundo as normas do Ministério do Trabalho e Emprego, far-se-ão através de perícia a
cargo do Médico do Trabalho ou Engenheiro
do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho e Emprego.
§ 1º. É facultado às empresas e aos sindicatos
das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho e Emprego
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a realização de perícia em estabelecimento ou
setor deste, com o objetivo de caracterizar e
classificar ou delimitar as atividades insalubres,
perigosas ou penosas.
§ 2º. Arguida em juízo insalubridade, periculosidade ou penosidade, seja por empregado, seja por
sindicato em favor de grupo de associados, o juiz
designará perito habilitado na forma deste artigo,
e, onde não houver, requisitará perícia ao órgão
competente do Ministério do Trabalho e Emprego.
........................................................................
Art. 196. Os efeitos pecuniários decorrentes do
trabalho em condições de insalubridade, periculosidade ou penosidade serão devidos a contar
da data da inclusão da respectiva atividade nos
quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, respeitadas as normas do art. 11.
.............................................................. ” (NR)
Art. 8º Esta Lei entra em vigor noventa dias após
a sua publicação.
Justificação
Trabalho penoso é aquele que expõe o ser humano a desgaste superior ao experimentado nas demais atividades laborais. Referido trabalho, pelo alto
impacto negativo no organismo do homem, deve ser
adequadamente disciplinado, a fim de que se proteja
a saúde do trabalhador.
Nesses termos, o projeto de lei ordinária apresentado, além de regulamentar o art. 7º, XXIII, da Constituição
Federal, tutela a saúde do trabalhador que labora em
atividades penosas, por meio da limitação de sua jornada
de trabalho, do estabelecimento de um adicional sobre
a remuneração e da determinação de que o tomador
dos serviços acompanhe o estado de saúde daquele
que se ativa em prol do empreendimento empresarial.
A limitação da jornada de trabalho a seis horas
diárias e a trinta e seis horas semanais objetiva amenizar o impacto do trabalho penoso no organismo
humano, mediante a diminuição do tempo em que o
obreiro fica sujeito ao agente nocivo à sua saúde. A
vedação incidente sobre a prestação de labor extraordinário, assim como o avantajado adicional de horas
extras, são medidas que reforçam a proteção que se
busca instituir, de modo a desestimular o tomador dos
serviços a exigir sobrejornada de trabalhadores que
se enquadrem nos ditames da lei.
Importante, ainda, exaltar a determinação de
que também seja paga a hora laborada, acrescida do
adicional de labor extraordinário, ao trabalhador remunerado por unidade de obra ou serviço.
Sabe-se que o trabalhador que exerce atividades penosas encontra extrema dificuldade em suportar o elasteci-
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mento de sua jornada de trabalho, dado os notórios efeitos
deletérios do agente penoso no organismo humano, motivo
pelo qual a sua produtividade diminui proporcionalmente
ao aumento de sua carga temporal de trabalho.
Por isso, a fim de evitar que o trabalhador esgote todas as suas forças durante a jornada laboral, na
tentativa de obter ínfimo ganho salarial, a remuneração do labor extraordinário não foi limitada ao adicional previsto em lei.
Quanto ao adicional de 20% sobre a remuneração do trabalhador, note-se que ele busca compensar
o obreiro que coloca em risco a sua saúde em prol do
empreendimento empresarial. Assim, por se tratar de
norma estritamente ligada à preservação das integridades física e psíquica do trabalhador, vedou-se a sua
flexibilização via negociação coletiva.
As medidas adotadas no art. 6° do projeto de
lei, por seu turno, servem para estimular o empregador a investir na eliminação dos agentes penosos, de
forma que se possa alcançar o ideal de que nenhum
trabalhador brasileiro seja submetido ao labor objeto
da presente regulamentação legal.
Por fim, o prazo de vigência de noventa dias constitui medida para que as empresas possam se preparar
para o impacto da lei nas relações de trabalho, evitando, assim, mudanças bruscas no cotidiano laboral.
Espera-se, pois, contar com o apoio dos nobres
parlamentares para a aprovação de tão importante
projeto de lei para o trabalhador brasileiro.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Rita.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI
N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis do
Trabalho, que a este decreto-lei acompanha, com as
alterações por ela introduzidas na legislação vigente.
Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais transitórias ou de emergência, bem como as
que não tenham aplicação em todo o território nacional.
Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor
em 10 de novembro de 1943.
Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943, 122º da Independência e 55º da República. – GETÚLIO VARGAS.
– Alexandre Marcondes Filho.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.8.1943
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CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
TÍTULO I
Introdução
Art. 1º .............................................................
........................................................................
Art . 194 – O direito do empregado ao adicional
de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou
integridade física, nos termos desta Seção e
das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de
22.12.1977)
Art . 195 – A caracterização e a classificação
da insalubridade e da periculosidade, segundo
as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão
através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados
no Ministério do Trabalho. (Redação dada pela
Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
§ 1º – É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas
requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor
deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou
perigosas. (Redação dada pela Lei nº 6.514,
de 22.12.1977)
§ 2º – Argüida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por
Sindicato em favor de grupo de associado,
o juiz designará perito habilitado na forma
deste artigo, e, onde não houver, requisitará
perícia ao órgão competente do Ministério do
Trabalho. (Redação dada pela Lei nº 6.514,
de 22.12.1977)
§ 3º – O disposto nos parágrafos anteriores
não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho, nem a realização ex officio
da perícia. (Redação dada pela Lei nº 6.514,
de 22.12.1977)
Art . 196 – Os efeitos pecuniários decorrentes
do trabalho em condições de insalubridade
ou periculosidade serão devidos a contar da
data da inclusão da respectiva atividade nos
quadros aprovados pelo Ministro do Trabalho,
respeitadas as normas do artigo 11. (Redação
dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
Art . 197 – ......................................................
........................................................................
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Capítulo II
Dos Direitos Sociais

I – ...................................................................
........................................................................
XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na
forma da lei;
XXIV – ...........................................................
........................................................................

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

(Às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; e de Assuntos Sociais, cabendo à última
a decisão terminativa)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Título II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Governo/ PDT – DF) – Os projetos que acabam de
ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/ PDT – DF) – Sobre a mesa, requerimentos
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO
Nº 884, DE 2013
Solicita informações ao senhor Ministro da
Fazenda sobre as divulgações feitas pela
Empresa OGX ao mercado acionário a respeito da exploração do petróleo.
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
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seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para
que este providencie as seguintes informações sobre
as divulgações feitas pela Empresa OGX ao mercado
acionário a respeito da exploração do petróleo:
A CVM abriu algum processo para apurar a veracidade das afirmações feitas pela OGX em seus comunicados ao mercado? Quando? Em caso afirmativo,
no que se baseia o processo?
A CVM recolheu indícios de que a empresa ou
Eike Batista tenham infringido as boas práticas de divulgação de informação ao mercado? Quais?
Por que a CVM não havia questionado formalmente a OGX e seu controlador, Eike Batista, sobre o teor
dos comunicados e declarações feitas pelo empresário,
antes da derrocada do valor das ações da empresa?
A CVM solicitou dados à OGX que comprovem
os comunicados e fatos relevantes sobre descobertas
de petróleo? Se sim, quais dados foram fornecidos
pela empresa e a quais conclusões a agência chegou?
Justificação
Recentemente tivemos a notícia de que a Empresa OGX iria parar de investir em seu maior campo de
petróleo. Após uma queda de 90% no valor das ações
da empresa em 2013, o Grupo de Empresas do Empresário Eike Batista está em liquidação.
É preciso entender como uma empresa inicialmente tão promissora chega ao fracasso do dia para noite.
São necessários esclarecimentos transparentes sobre
os anúncios feitos nos últimos anos pela OGX ao mercado acionário, na tentativa de melhorar o desempenho
das ações da empresa, mas que se provaram furados.
Sala da Sessão, 8 de agosto de 2013. – Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO
Nº 885, DE 2013
Solicita informações ao senhor Ministro de
Minas e Energia sobre o fornecimento dos
dados relativos às obrigações contratuais da
Empresa OGX à ANP, bem como o papel fiscalizador da agência sobre a referida empresa.
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 Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia,
para que este providencie as seguintes informações
sobre o fornecimento dos dados relativos às obrigações
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contratuais da Empresa OGX à ANP, bem como o papel fiscalizador da agência sobre a referida empresa:
A ANP produziu documentos internos questionando as previsões da OGX sobre o potencial de produção
de seus campos pudessem estar superestimadas?
A agência chegou a produzir algum relatório sobre o
assunto? Qual?
) A ANP produziu em algum momento estudos
próprios sobre a viabilidade dos campos adquiridos
pela OGX? O que eles diziam? Qual seria o potencial
de produção segundo os técnicos da agência e quando tais estudos foram produzidos?;
O que a OGX afirmou em cada uma das declarações de comercialidade enviadas à ANP?
A ANP produziu relatórios sobre os dados informados nas declarações de comercialidade apresentadas pela OGX?
O que a OGX afirmou nos Planos de Desenvolvimento dos campos apresentados à ANP?
A ANP aprovou todos os Planos de Desenvolvimento? Pediu ajustes ou informações adicionais? Se
negou, quais as razões?
A ANP produziu relatórios internos sobre os dados
informados nos Planos de Desenvolvimento da OGX?
Justificação
Recentemente tivemos a notícia de que a Empresa OGX iria parar de investir em seu maior campo de
petróleo. Após uma queda de 90% no valor das ações
da empresa em 2013, o Grupo de Empresas do Empresário Eike Batista está em liquidação.
É preciso entender como uma empresa inicialmente tão promissora chega ao fracasso do dia para noite.
São necessários esclarecimentos transparentes sobre os
anúncios feitos nos últimos anos pela OGX que chegou a
informar que estimava produzir 15.000 barris ao dia em
cada um dos quatro poços, mas que se provaram furados.
Sala da Sessão, 8 de agosto de 2013. – Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/ PDT – DF) – Os requerimentos que acabam
de ser lidos serão despachados à Mesa para decisão,
nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 886, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do item 12 da alínea c do
inciso II do art. 255, combinado com o inciso I do artigo
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101, todos do Regimento Interno do Senado Federal
(RISF), seja encaminhado o Projeto de Lei do Senado nº 245, de 2013, que “Modifica a Consolidação das
Leis do Trabalho – aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para regulamentar a contribuição para custeio de negociação coletiva, destinada ao
financiamento das entidades sindicais”, para apreciação também pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ).
O projeto dispõe sobre reestruturação da forma
de custeio das entidades sindicais, revogando a sistemática atual e estipulando nova contribuição sindical, a
ser prevista em instrumento coletivo, o que representa
proposta de ampla reforma sindical. Dessa forma, faz-se
necessária a análise pela CCJ em relação aos aspectos constitucionais e jurídicos relacionados à matéria.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2013. – Senador Armando Monteiro.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/ PDT – DF) – O requerimento que acaba de
ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 887, DE 2013
Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o que dispõe o art.
216, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam
prestadas, pelo Exmo. Sr Ministro de Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, informações relativas a
todos os financiamentos e demais incentivos recebidos
pela empresa Oi, suas subsidiárias e coligadas, pela
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia,
Sudam, autarquia federal vinculada ao Ministério da
Integração Nacional.
Justificação
As empresas do grupo conhecido pelo nome Oi
recorreram, para uma série de programas de seu interesse, entre eles implantar o cabeamento de fibras
óticas de Boa Vista a Manaus, num total de 784 quilômetros, a financiamentos nas instituições públicas de
fomento ao desenvolvimento regional, notadamente ao
Basa e à Sudam, que são instituições voltadas para
o desenvolvimento de todos os Estados da Amazônia
Legal e que trabalham com financiamentos de longo prazo a juros bem abaixo daqueles praticados no
mercado. Recorreram ainda a pleitos de redução do
Imposto de Renda relativos a telefonia móvel e fixa.
Essas empresas encontraram, assim, condições oferecidas pelo Governo brasileiro que lhe conferiram
assistência para assegurar uma Internet de qualida-
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de a esses dois Estados da Federação: Amazonas
e Roraima. Desejamos quantificar esses aportes de
recursos, dada as crescentes carências dos Estados
da Região Norte no que se refere ao acesso à web e
aos demais serviços na área.
Sala de sessões, 8 de agosto de 2013. – Senadora Ângela Portela, PT-RR.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO
Nº 888, DE 2013
Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o que dispõe o art.
216, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam
prestadas pelo Exmº Sr. Ministro da Fazenda, Guido
Mantega, informações relativas a todos os financiamentos e demais incentivos recebidos pela empresa Oi, suas subsidiárias e coligadas, pelo Banco do
Amazônia S.A., BASA, instituição federal vinculada a
esse Ministério.
Justificação
As empresas do grupo conhecido pelo nome Oi
recorreram, para uma série de programas de seus interesse, entre eles implantar o cabeamento de fibras
óticas de Boa Vista a Manaus, num total de 784 quilômetros, a financiamentos nas instituições públicas de
fomento ao desenvolvimento regional, notadamente ao
Basa e à Sudam, que são instituições voltadas para
o desenvolvimento de todos os Estados da Amazônia
Legal e que trabalham com financiamentos de longo
prazo a juros bem abaixo daqueles praticados no mercado. Essa empresa encontrou condições oferecidas
pelo Governo brasileiro que lhe conferiram assim, assistência para assegurar uma internet de qualidade a
esses dois Estados da Federação: Amazonas e Roraima. Desejamos quantificar esses aportes de recursos,
dada as crescentes carências dos Estados da Região
Norte no que se refere ao acesso à web e aos demais
serviços na área.
Sala de Sessões, 8 de agosto de 2013. – Senadora Ângela Portela.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO
Nº 889, DE 2013
Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o que dispõe o art.
216, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam
prestadas pelo Exmo. Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Damata
Pimentel, informações relativas a todos os financia-
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mentos e demais incentivos recebidos pela empresa
Oi, suas subsidiárias e coligadas, pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social, BNDES,
empresa pública federal vinculada a esse Ministério.
Justificação
As empresas do grupo conhecido pelo nome Oi
recorreram, para uma série de programas de seu interesse, entre eles implantar o cabeamento de fibras
óticas de Boa Vista a Manaus, num total de 784 quilômetros, a financiamentos nas instituições públicas de
fomento ao desenvolvimento. Essa empresa encontrou
condições oferecidas pelo Governo brasileiro que lhe
conferiram assim, assistência para assegurar uma Internet de qualidade a esses dois Estados da Federação: Amazonas e Roraima. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), principal

AGOSTO 2013

Agosto de 2013

instrumento de financiamento de longo prazo para a
realização de investimentos em todos os segmentos
da economia, apoiou essa iniciativa. Desejamos quantificar esses aportes de recursos, dada as crescentes
carências dos Estados da Região Norte no que se refere ao acesso à web e ao demais serviços na área.
Sala de sessões, 8 de agosto de 2013. – Senadora Ângela Portela, PT-RR.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/ PDT – DF) – Os requerimentos que acabam
de ser lidos serão despachados à Mesa para decisão,
nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Governo/ PDT – DF) – O requerimento que acaba
de ser lido vai à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/ PDT – DF) – O Senado Federal recebeu o
Aviso nº 260, de 6 de agosto de 2013, do Ministro
de Estado da Fazenda, em resposta complementar
ao Requerimento nº 39, de 2013, de informações, de
autoria do Senador João Vicente Claudino.
As informações complementares foram encaminhadas, em cópia, ao requerente.

AGOSTO 2013

Agosto de 2013

O Requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/ PDT – DF) – A Presidência autuou, por solicitação do Presidente da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, o Aviso do Congresso Nacional nº 16, de 2013 (nº 1.282-GP-TCU,
na origem), do Presidente do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia do Acórdão sobre auditoria nas obras que menciona.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Governo/ PDT – DF) – O calendário de tramitação
do Aviso do Congresso Nacional, estabelecido nos
termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 2006-CN,
será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 8-8-2013
até 13/8
até 28/8
até 4/9

prazo para publicação e distribuição dos
avulsos da matéria;
prazo para apresentação de relatório;
prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e

até 11/9

Sexta-feira 9
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prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e
encaminhamento do parecer da CMO à
Mesa do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/ PDT – DF) – A matéria será publicada em
avulsos e no Diário do Senado Federal de 9 de agosto do corrente.
O Aviso retorna à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/PDT – DF) – Sem outro assunto para o momento, está encerrada esta sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 18 minutos.)
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Ata da 127ª Sessão, Não Deliberativa,
em 9 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Jorge Viana, das Srªs Vanessa Grazziotin e Lúcia Vânia
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 11 minutos e
encerra-se às 11 horas e 14 minutos)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, pareceres
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – Os pareceres lidos vão à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o
Ofício nº 155, de 2013, do Presidente da Comissão
de Assuntos Sociais, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº
52, de 2010.
É o seguinte o Ofício:

Sábado 10

apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei
do Senado nº 130, de 2013.
É o seguinte o ofício:
Of. nº 229/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 7 de agosto de 2013
Assunto: decisão terminativa.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, após discussão em Turno Suplementar, adotou
definitivamente, sem votação, a Emenda nº 3-CAS
(Substitutivo) ao Projeto de Lei da Câmara nº 52, de
2010, de autoria do Deputado Silvinho Peccioli, que
dispõe sobre a instalação e manutenção de cercas
eletrificadas ou energizadas.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com as Emendas nºs 1-CCJ e 2-CCJ,
do Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2013, que
“Acrescenta o art. 223-B à Lei nº 4.737, de 15 de julho
de 1965 (Código Eleitoral), para assegurar o direito ao
voto em trânsito nas eleições em que a circunscrição
eleitoral é o Estado ou o Município”, de autoria do Senador Ruben Figueiró.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº
155, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que a matéria seja apreciada
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do
Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o
Ofício nº 229, de 2013, do Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que comunica a

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – Com referência ao Ofício nº 229,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que a matéria seja apreciada pelo
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu,
da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de
Decreto Legislativo:

Ofício nº 155/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 7 de agosto de 2013
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – Os Projetos de Decreto
Legislativo nºs 178 e 179, de 2013, em conformidade com o inciso III do art. 91 do Regimento Interno,
serão apreciados terminativamente pela Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão receber emendas pelo prazo
de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, da
Norma Interna.

457

Agosto de 2013

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – A Presidência lembra às
Senhoras e aos Senhores Parlamentares que está
convocada sessão solene do Congresso Nacional a
realizar-se dia 12 de agosto do corrente, segunda-feira, às onze horas, no plenário do Senado Federal,
em homenagem aos 25 anos da União Brasileira de
Mulheres – UBM.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu do
Ministro de Estado da Integração Nacional o Ofício nº
27, de 2013-CN (nº 310/MI, na origem), que encaminha
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ao Congresso Nacional, a Proposta de Programação
do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) para
o exercício de 2013.
É o seguinte o Ofício na íntegra:

OFÍCIO Nº 27, DE 2013-CN
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483
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Agosto de 2013
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Agosto de 2013
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

497
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52648 Sábado 10
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AGOSTO52649
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AGOSTO 2013
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Agosto de 2013
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Agosto de 2013
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AGOSTO52651
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AGOSTO52653
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Sábado 10

AGOSTO 2013
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Agosto de 2013
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AGOSTO52655
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Sábado 10

AGOSTO 2013
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AGOSTO52657
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Sábado 10

AGOSTO 2013

52658 Sábado 10
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Agosto de 2013
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
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AGOSTO52659
2013

Sábado 10

AGOSTO 2013

52660 Sábado 10
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Agosto de 2013
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Sábado 10
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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AGOSTO 2013
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Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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AGOSTO52677
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Sábado 10

AGOSTO 2013
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AGOSTO52679
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Sábado 10

AGOSTO 2013
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AGOSTO52681
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Sábado 10

AGOSTO 2013

52682 Sábado 10
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Agosto de 2013
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AGOSTO52683
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Sábado 10

AGOSTO 2013
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Sábado 10
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AGOSTO52689
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Sábado 10

AGOSTO 2013
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Agosto de 2013
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Agosto de 2013
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AGOSTO52691
2013

Sábado 10

AGOSTO 2013

52692 Sábado 10
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Agosto de 2013
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Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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AGOSTO52693
2013

Sábado 10

AGOSTO 2013

52694 Sábado 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
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545

Agosto de 2013
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Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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AGOSTO52695
2013

Sábado 10

AGOSTO 2013

52696 Sábado 10
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547

Agosto de 2013
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Agosto de 2013
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AGOSTO52697
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Sábado 10

AGOSTO 2013

52698 Sábado 10
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Agosto de 2013

550

Agosto de 2013
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AGOSTO52699
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Sábado 10

AGOSTO 2013
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551

Agosto de 2013

552

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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AGOSTO52701
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Sábado 10

AGOSTO 2013

52702 Sábado 10

ANAIS
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553

Agosto de 2013

554

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO52703
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Sábado 10

AGOSTO 2013

52704 Sábado 10

ANAIS
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555

Agosto de 2013

556

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO52705
2013

Sábado 10

AGOSTO 2013

52706 Sábado 10

ANAIS
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557

Agosto de 2013

558

Agosto de 2013
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AGOSTO52707
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Sábado 10

AGOSTO 2013

52708 Sábado 10

ANAIS
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559

Agosto de 2013

560

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO52709
2013

Sábado 10

AGOSTO 2013

52710 Sábado 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
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561

Agosto de 2013

562

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO52711
2013

Sábado 10

AGOSTO 2013

52712 Sábado 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
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563

Agosto de 2013

564

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO52713
2013

Sábado 10

AGOSTO 2013

52714 Sábado 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
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566

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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AGOSTO52715
2013

Sábado 10

AGOSTO 2013

52716 Sábado 10

ANAIS
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567
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AGOSTO52717
2013

Sábado 10

AGOSTO 2013
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – O calendário de tramitação do
Ofício do Congresso Nacional, estabelecido nos termos do
art. 120 da Resolução nº 1, de 2006-CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 9-8-2013
Até 14/8 prazo para publicação e distribuição dos
avulsos da matéria;
Até 29/8 prazo para apresentação de relatório;
Até 5/9 prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
Até 12/9 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – A matéria será publicada
em no Diário do Senado Federal de 10 de agosto do
corrente.
O Ofício vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu do
Ministro de Estado da Integração Nacional o Ofício
nº 28, de 2013-CN (nº 311/MI, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional, o Relatório de Gestão
do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, referente ao 1º semestre de 2012.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
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AGOSTO52721
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574

Agosto de 2013
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AGOSTO52723
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Sábado 10
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AGOSTO52725
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Sábado 10
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52726 Sábado 10
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AGOSTO52727
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AGOSTO 2013

52728 Sábado 10
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AGOSTO52729
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Sábado 10
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2013
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2013
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AGOSTO52735
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Sábado 10

AGOSTO 2013
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587

Agosto de 2013

588
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
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AGOSTO52737
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Sábado 10

AGOSTO 2013

52738 Sábado 10
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AGOSTO52739
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591
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2013

Sábado 10

AGOSTO 2013

52748 Sábado 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

599

Agosto de 2013

600

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO52749
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Agosto de 2013
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AGOSTO 2013

52760 Sábado 10
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Sábado 10

AGOSTO 2013

52762 Sábado 10
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614

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO52763
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Sábado 10
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Agosto de 2013

626

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO52775
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – O calendário de tramitação
do Ofício do Congresso Nacional, estabelecido nos
termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 2006-CN,
será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 9-8-2013
Até 14/8 prazo para publicação e distribuição dos
avulsos da matéria;
Até 29/8 prazo para apresentação de relatório;
Até 5/9 prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
Até 12/9 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – A matéria será publicada no
Diário do Senado Federal de 10 de agosto do corrente.
O Ofício vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, requerimento
que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 891, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno desta Casa, que os Projetos de Lei do Senado
nº 188 e 218, ambos de 2013, tramitem em conjunto,
por versarem sobre a mesma matéria. As duas proposições buscam alterar o critério de renda para recebimento do Benefício da Prestação Continuada (BPC),
regulado pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
a Lei Orgânica da Assistência Social.
Sala das Sessões, em julho de 2013. – Senadora Lúcia Vânia
(À Mesa para decisão)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – O requerimento que acaba
de ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – A Presidência comunica
ao Plenário o recebimento do Ofício nº 1, de 2013,
do Presidente Eventual da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 618, de 2013,
comunicando a instalação do Colegiado bem como a
eleição de seu Presidente, Deputado Afonso Florence,
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Vice-Presidente, Senador Antonio Carlos Valadares,
Relator, Senador Valdir Raupp e Relator Revisor, Deputado Júnior Coimbra.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 1/MPV618-2013
Brasília, 7 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória nº 618, de 6 de junho de 2013, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Deputado Afonso Florence
Vice-Presidente: Senador Antonio Carlos Valadares
Relator: Senador Valdir Raupp
Relator Revisor: Deputado Júnior Coimbra
Respeitosamente, Senador José Pimentel, Presidente Eventual – Deputado Afonso Florence, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Governo/PCdoB – AM) – Nossos trabalhos na sessão
de hoje, não deliberativa, de 9 de agosto de 2013, se
iniciam convidando os Srs. Senadores e Srªs Senadoras inscritos para pronunciamento.
O primeiro orador inscrito é o Senador João Durval. Estou sendo comunicada de que faz uma permuta
como Senador Acir Gurgacz.
Senador Acir Gurgacz, faremos a inscrição agora
e a permuta entre ambos.
Com a palavra S. Exª o Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Governo/PDT –
RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidenta, Vanessa Grazziotin, que
preside a Mesa neste momento, Srªs e Srs. Senadores, em especial, o Senador João Durval – agradeço
sua gentileza em me ceder a sua vaga para falar neste
momento – nós temos uma reunião em Porto Velho, às
13 horas, e o voo sai agora às 10h20. Então, agradeço
a sua gentileza. Aliás, não somente de hoje, mas de
sempre. V. Exª é um gentleman e a gente fica muito
contente de tê-lo no nosso PDT.
Senhoras e senhores que nos acompanham pela
TV Senado, pela Rádio Senado, esta foi mais uma
semana em que trabalhamos muito aqui no Senado
Federal e nas demais esferas do Poder Público aqui
em Brasília em prol do nosso Estado de Rondônia.
Alcançamos resultados importantes para a população
do nosso Estado, para a nossa infraestrutura, para a
economia do Estado de Rondônia e para a economia
do nosso País.
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Logo na segunda-feira, tivemos a assinatura do
convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de
Porto Velho e do Ministério da Justiça no Programa
Crack, é possível vencer. Essa é uma iniciativa fantástica do Governo Federal, com a participação da
sociedade civil, dos Estados e Municípios no combate a essa droga, que é uma das mais violentas e que
está acabando com a vida de milhares de jovens não
só em Rondônia, mas em todo o País.
Precisamos nos unir, fazer com que haja uma
ação unificada da União, dos Estados e dos Municípios,
envolvendo, também a sociedade organizada para nós
enfrentarmos esse problema. Somente assim nós temos a possibilidade de vencer essa batalha. Somente
juntos e, principalmente, com o apoio das famílias das
pessoas que possam ser dependentes dessa droga,
que é um mal realmente muito grande, nós vamos conseguir avançar e vencer essa batalha no nosso País,
principalmente no nosso Estado de Rondônia.
O programa Crack, é possível vencer dispõe de
R$4,1 bilhões para repasse de recursos ou aplicação
direta em ações de combate ao crack nos Estados, segundo informou o Ministro José Eduardo Cardozo. Além
de uma série de medidas de assistência aos usuários
de droga, Cardozo prometeu um duro enfrentamento
do tráfico, inclusive nas fronteiras do País, para que
o programa apresente os resultados esperados pelo
Governo Federal.
Há muito tempo, venho somando esforços em
iniciativas de combate à droga, principalmente na prevenção do uso de drogas pelos adolescentes e jovens,
quando as drogas passam a ser, além de um grande
problema social, uma questão de saúde pública.
Por isso, em 2010, lançamos a campanha Saúde
Sempre, Drogas Jamais, juntamente com o Conselho
Estadual de Entorpecentes (Conen) de Rondônia e
com diversas entidades e voluntários de nosso Estado,
para chamar a atenção das crianças, dos jovens, dos
adolescentes e dos pais, também, para esse problema
que ameaça a família e toda a sociedade. Portanto,
a implantação do programa Crack, é possível vencer
na capital de Rondônia e em todo o Estado renova a
esperança de que podemos, sim, vencer essa guerra
contra as drogas.
Destaco aqui a iniciativa da Prefeitura de Porto
Velho, do Prefeito Mauro Nazif e do Vice-Prefeito, o pedetista Dalton di Franco, de buscar o apoio do Governo
Federal para enfrentar o problema das drogas na capital
do meu Estado, assim como o esforço do Governador
Confúcio Moura e do Secretário de Segurança, Defesa
e Cidadania, Marcelo Nascimento Bessa, que desde
o início participaram da formulação desse programa
no Ministério da Justiça, tanto é que Porto Velho foi a
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primeira capital do País a assinar o convênio com o
Governo Federal nesse programa.
O aporte gerado pelo programa, com as duas
bases móveis para policiamento e com 40 câmeras de
vigilância para instalação em áreas urbanas de risco da
cidade, já chegou a Porto Velho. Em áreas importantes, como próximas às escolas, serão instaladas essas
câmeras, que são da maior importância para auxiliar
as nossas polícias. Além disso, o Ministério da Saúde
deverá aportar recursos para o custeio dos Centros
de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas (CAPS) em
todo o Estado, para atender a dependentes químicos
e pacientes com transtornos mentais.
Em todo o Brasil, serão atendidas 112 unidades
de CAPS, com repasse de R$230 milhões para custeio
e melhorias nessas estruturas.
O Governo vai repassar, ainda neste ano, valores
para o financiamento de 270 comunidades terapêuticas em todo o País, para atuarem no atendimento de
viciados.
Esse é o caminho que estamos trilhando desde
2010, quando iniciamos a nossa campanha Saúde
Sempre, Drogas Jamais, que é o caminho do enfrentamento dos entorpecentes, com ações de repressão,
de educação, de saúde e de tratamento aos usuários
e dependentes químicos.
Creio que agora todos os Municípios do nosso
Estado poderão aderir ao programa Crack, é possível
vencer, pois é necessário o empenho conjunto de toda
a sociedade para combater as drogas e reforçar os
valores e os princípios da juventude. Nossos jovens,
nossas crianças são nosso futuro. Eles merecem esse
nosso empenho, esse nosso trabalho.
Nessa quarta-feira, também estivemos com o Secretário da Agricultura do nosso Estado, Evandro Padovani, e com o Ministro da Pesca e Aquicultura, nosso
colega Senador Marcelo Crivella, e conquistamos seu
apoio para a atividade econômica que mais cresceu
em Rondônia, nos últimos dois anos, que é a piscicultura, que, nesse período, saltou de uma produção de
15 mil toneladas para quase 50 mil toneladas ao ano.
Apresentamos ao Ministro o pedido de repasse
da estrutura do Terminal Pesqueiro de Porto Velho, que
hoje é do Governo Federal, para a gestão do Governo
do Estado, no que fomos prontamente atendidos. Além
disso, o Ministério da Pesca também vai liberar R$1
milhão para que o Governo do Estado possa realizar
as reformas e melhorias, para que esse terminal pesqueiro possa funcionar também como um frigorífico e
agroindústria de beneficiamento de pescado, para que
possamos produzir hambúrgueres de peixe e introduzir essa dieta na merenda escolar em todo o Estado
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de Rondônia, além de podermos exportar peixe para
outros Estados e também para outros países.
Como bem colocou o Ministro, durante a audiência, Rondônia é um colosso na produção de pescado
e em breve se tornará o maior produtor do País. Temos todas as condições climáticas, de água, de solo,
bem como estamos trabalhando no aperfeiçoamento
das condições técnicas e científicas para o desenvolvimento da atividade.
Nesse sentido, o apoio do Ministério da Pesca,
para instalação do Centro Tecnológico de Piscicultura
no campus da Universidade Federal de Rondônia, a
Unir de Presidente Médici, será de grande importância para o desenvolvimento dessa atividade e da economia do nosso Estado de Rondônia. Sem esquecer
que também assumimos compromisso em apoiar as
iniciativas das cooperativas, associações rurais, produtores e empreendedores na construção de tanques
para a criação de tambaqui, pirarucu, tucunaré, os mais
cobiçados peixes da Amazônia, não se esquecendo também das colônias de pescadores. Temos uma
atenção especial para ajudá-los a fim de que possam
integrar todo esse programa de desenvolvimento do
pescado em nosso Estado, principalmente na região
de Porto Velho.
Outro assunto que tratamos com o Secretário de
Agricultura de nosso Estado foi a questão do preço do
milho no nosso Estado.
Rondônia tem se destacado na produção de
milho, com uma área plantada de 175 mil hectares e
produção de 225 mil toneladas, segundo dados divulgados pelo IBGE para o período de 2012/2013. Houve
um ganho de 26% na produtividade média do milho
em Rondônia, sem o aumento da área plantada. No
entanto, os produtores vêm reivindicando, desde o ano
passado, o realinhamento do preço mínimo do milho
em Rondônia, pois o preço atual é de R$13,56 a saca
no Estado; enquanto o valor pago pela Conab aos demais Estados da Região Norte é de R$21,60 a saca.
Para a região norte de Rondônia o preço mínimo foi
reajustado em 4% em 2013.
A pergunta que fizemos ao Ministério da Agricultura e à Conab é exatamente esta: “Por que Rondônia, que tem todo seu território na Região Norte, não
recebe o preço mínimo pago aos demais Estados da
Região Norte?” No ano passado, já protocolamos ofício ao Ministério da Agricultura, fazendo exatamente
essa pergunta e cobrando o realinhamento do preço
mínimo, e até agora não obtivemos resposta alguma.
O custo da produção de milho em Rondônia, segundo cálculos da Embrapa, gira em torno de R$830,00
por hectare, o que dá uma média de R$17,00 a saca de
60kg. O milho de Rondônia, que é de excelente quali-

733

Agosto de 2013

dade, é comercializado diretamente com as empresas
do setor ao preço de R$18,50 a R$24,50.
No entanto, o preço mínimo pago pela Conab,
para a formação de estoque, não é atrativo. O problema é que essas empresas levam nosso milho para fora
de Rondônia e ficamos sem estoque para o consumo
interno para alimentar nosso rebanho bovino, de aves
e suíno, conforme nos informa o Secretário de Agricultura, Sr. Evandro Padovani. Por isso, insistimos na
proposta de que o Mapa, por meio da Conab, compre
parte da produção rondoniense de milho e mantenha
esse estoque nos silos do Estado para servir nosso
mercado, o mercado de Rondônia. Não podemos ter
essa diferença de preço mínimo para o milho entre os
Estados, ainda mais considerando que os custos de
produção em Rondônia são maiores nas Regiões Sul
e Sudeste.
Outro assunto que trago para conhecimento da
população de nosso Estado diz respeito ao programa
Luz para Todos, do Governo Federal, que tem sido de
grande importância para levar energia elétrica para a
área rural e para os rincões do nosso Brasil, mas que
está em débito com o nosso Estado de Rondônia.
A energia elétrica é um elemento fundamental
para o produtor rural permanecer no campo, produzindo
com qualidade e conforto para sua família, evitando,
assim, o êxodo rural. No entanto, em muitas localidades
rurais de Rondônia, os nossos agricultores perdem a
produção de leite pela falta de energia para tocar com
segurança os tanques de resfriamento. Transportam o
leite para os laticínios em galões sem qualquer resfriamento, porque não há energia elétrica para manter o
produto resfriado.
A Bancada federal de Rondônia já se reuniu com
o Presidente da Eletrobras, Dr. Marcos Madureira, que
informou que a previsão em Rondônia era de 40 mil
ligações e que já foram efetuadas 73 mil, mas que ainda são necessárias pelo menos mais 13 mil ligações.
Na próxima semana, novamente, a Bancada irá
cobrar as providências para que a Eletrobras dê continuidade às ligações do Luz para Todos em Rondônia.
Entendo que um Estado que tem duas grandes usinas
elétricas no Rio Madeira, em construção, não pode
se privar de energia elétrica para a nossa população.
No final de julho, os moradores da comunidade de
Jaci-Paraná, distrito de Porto Velho, que fica a cerca de
120km do centro da capital de Rondônia, promoveram
manifestações em protesto contra a falta de atenção
do Poder Público e das empresas responsáveis pela
construção das usinas hidrelétricas no Rio Madeira,
que não estariam cumprindo o cronograma de compensações sociais e ambientais.
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Os manifestantes apresentaram uma extensa
pauta de reivindicações ao Governo Federal, também
ao Governo do Estado, ao Governo municipal e às
empresas construtoras das usinas. Entre as reivindicações, estão a instalação de um hospital de obstetrícia,
delegacia e banco, além de saneamento básico, coleta
de lixo e água. Os moradores pedem, também, a pavimentação das ruas e uma investigação do Ministério
Público nas obras de compensação ambiental e social
das usinas do Madeira, visto que algumas não foram
executadas ou estão com o cronograma atrasado.
A preocupação dos moradores com os impactos
das obras aumentou após a Aneel, Agência Nacional
de Energia Elétrica, ter autorizado mudanças nos projetos originais de construção das usinas, para ampliar
a capacidade de produção de energia no complexo
hidrelétrico.
Com isso, a Usina de Santo Antônio poderá aumentar a cota do seu reservatório em quase um metro,
o que vai ampliar a potência da usina em cerca de 420
megawatts. A Aneel também analisa a possibilidade de
aumentar a cota da Usina de Jirau, o que está em análise e depende de um acordo com o Governo boliviano.
Diante dessas possibilidades, os moradores de
Jaci-Paraná temem que a comunidade possa ter uma
área maior sendo alagada pelo reservatório das usinas hidrelétricas e cobram explicações do Governo e
dos consórcios construtores. Os moradores querem
saber se haverá “novos atingidos” e “novas remoções”.
Eu entendo que será uma medida importante, se
nós pudermos aumentar a produção de energia elétrica nessas duas obras, mas precisamos ter cuidado
com o aspecto ambiental e com os efeitos colaterais
em relação às pessoas que moram ao longo da barragem e que necessitam de uma atenção especial, os
nossos moradores de Jaci-Paraná, dos assentamentos
Joana D’Arc, etc. Nós somos a favor do aumento dessa produção de enegia elétrica e temos que aproveitar
todo o potencial para gerar energia, mas nós temos
que cuidar dos efeitos que isso pode trazer para as
pessoas que moram à beira do Rio Madeira, no Município de Porto Velho.
O distrito de Jaci-Paraná concentrou a maior parte
dos trabalhadores que se deslocaram à região de Porto Velho para a construção das barragens do Madeira,
além de ser atingido pelo reservatório das duas hidrelétricas. Em cinco anos, a população de Jaci-Paraná
saltou de 3 mil para 20 mil habitantes.
Situação semelhante vivem os moradores do assentamento rural Joana D’Arc, atingidos pelas obras
da Usina hidrelétrica de Santo Antônio e de Jirau. Eles
também se reuniram no final de julho com o Incra, com
a Santo Antônio Energia, e com o Ministérios Públicos
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Federal e Estadual, entre outras instituições, para discutir o pagamento de indenizações às famílias afetadas
pelas obras e a ampliação das compensações sociais.
Os assentados alegam que os impactos são
maiores do que os previstos, visto que escolas foram
desativadas, estradas ficaram submersas pelas águas
do rio, que avançou para o interior da comunidade,
entre vários transtornos relatados pelos agricultores.
Os técnicos do Incra estão em campo realizando levantamento sobre os possíveis impactos, cujo
trabalho está em fase de conclusão e o seu relatório
final deve ser entregue no próximo dia 10 de agosto.
Portanto, enquanto a população atingida pelas
barragens luta por seus direitos, visto que as compensações sociais e ambientais não foram suficientes
para mitigar os impactos causados pelas barragens,
os consórcios se preocupam mais com a elevação da
cota para ampliar a produção de energia elétrica.
O aumento da capacidade de geração de energia pelas duas hidrelétricas é uma coisa positiva para
o nosso País, que precisa dessa energia para estimular ainda mais o seu crescimento e desenvolvimento
econômico.
No entanto, até o momento, nem as duas usinas
nem a Aneel procuraram o Governo do Estado ou a
Prefeitura municipal de Porto Velho, a Assembleia Legislativa ou a bancada federal de nosso Estado, para
rediscutir os impactos ambientais e sociais das obras,
bem como as possíveis compensações financeiras que
deverão ser feitas, os chamados royalties.
Temos que considerar que a comunidade ribeirinha, os pescadores, os assentamentos rurais, os agricultores que tradicionalmente plantavam na área de
influência da barragem já foram enormemente atingidos por esses empreendimentos, o que será agravado
com a ampliação do lago.
Está clara, mais uma vez, a falta de diálogo desses
empreendimentos, e da própria Aneel, com a comunidade portovelhense e com a sociedade rondoniense,
que toma conhecimento dessas decisões somente por
meio dos jornais.
Esperamos que, pelo menos, esse diálogo venha
a acontecer nos próximos dias, e que possamos rediscutir os programas sociais, o percentual dos royalties,
bem como o repasse do ICMS, que, pelas regras atuais, será todo destinado para os Estados compradores ou consumidores da energia, e o Estado produtor
não receberá um centavo do ICMS gerado por essas
usinas – no caso, Rondônia.
Neste sentido, vamos apresentar requerimento às
Comissões de Agricultura e de Meio Ambiente para a
realização de uma audiência pública do Senado Federal, em Porto Velho, para que possamos debater com
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a comunidade, com o Poder Público e com as empresas o melhor encaminhamento para estes problemas.
Hoje, as obras estão sendo concluídas, e os postos de trabalho no canteiro de obras estão se fechando.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Governo/PDT –
RO) – Nesse contexto, o caos social se intensifica com
a diminuição do comércio e dos empregos diretos e
indiretos que atraíram milhares de pessoas à região.
Não é isso o que queremos. Precisamos fazer com
que o ciclo energético seja permanente.
Nossa expectativa é que o aporte de grandes volumes de recursos do Governo Federal, nas usinas do
Madeira e na cidade de Porto Velho, possam criar as
condições para consolidar um modelo de desenvolvimento sustentável para o nosso Estado de Rondônia,
principalmente para a nossa capital, Porto Velho; um
modelo de desenvolvimento que não dependa mais de
nenhum ciclo econômico, mas que se sustente com
o uso sustentável de nossas riquezas naturais e com
a força de trabalho e a criatividade de nossa gente.
Foi por isso que apresentei uma proposta de
emenda à Constituição, que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, propondo que o repasse do ICMS da comercialização de
energia seja feito também nos Estados produtores de
energia, e não somente nos Estados consumidores,
como ocorre atualmente.
Rondônia, que agora passa a ser um Estado
exportador de energia, não poderá arcar com os pesados impactos sociais e ambientais das usinas sem
ter a contrapartida permanente pela comercialização
de energia elétrica, produzida com a força das águas
do Rio Madeira.
Porto Velho é quem está mais sentindo esses
impactos e ainda não recebeu uma contrapartida à
altura, por isso defendo que parte do imposto fique
na origem. Creio que, dessa forma, vamos construir
um ciclo duradouro de desenvolvimento para a nossa
capital e para o nosso Estado de Rondônia.
A vinda dessas duas obras para o Estado de Rondônia foi importantíssima para o crescimento, para o
desenvolvimento do Estado de Rondônia e da Região
Amazônica e, também, para o nosso País.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Governo/PDT
– RO) – Mas esperamos que essas compensações
aconteçam de uma forma mais rápida, para que a
população possa sentir o efeito das compensações.
Estamos dando uma contribuição muito grande,
Senador Jorge Viana, que preside esta sessão, para o
nosso País. Rondônia, com a construção dessas duas
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usinas, se sente confortável e feliz por poder contribuir para a geração de energia elétrica para o nosso
País, também contribuindo para o crescimento, para o
desenvolvimento nacional. Mas precisamos ficar com
um pouco dessa riqueza no nosso Estado, principalmente na nossa capital, Porto Velho, que sente muito
com a saída das pessoas que estão trabalhando hoje
nas usinas, porque perdem os seus empregos, e suas
famílias ficam sem horizonte de trabalho.
Precisamos dar uma resposta positiva, criar um
polo de desenvolvimento, um polo industrial no nosso Estado, pautado na pesca, na agricultura, usando
as atividades de que dispomos, as riquezas naturais
do nosso Estado, para que possamos gerar emprego,
gerar riqueza para o nosso Município de Porto Velho,
para a nossa capital, para o nosso Estado, melhorando a qualidade de vida das pessoas que moram no
Estado de Rondônia, mas, principalmente, na nossa
capital, Porto Velho.
Eram essas as minhas colocações, Sr. Presidente.
Agradeço a oportunidade e, mais uma vez, ao
Senador João Durval, por ter me cedido o tempo para
que eu pudesse me pronunciar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Eu cumprimento, V. Exª, Senador
Acir Gurgacz.
Ontem mesmo, estivemos com a Presidenta da
República, cujo desejo é agora andar com a concessão de 7.000km de rodovias; são mais de 10.000km
de ferrovias. Com isso, o Brasil segue dono, mas passa para o setor privado a gestão do serviço. E acho
que nós vamos ter uma soma, pois, além de mais de
40 portos privados que estão sendo implantados, há
aeroportos também. E não é um processo de privatização, mas de concessão, o que é muito interessante,
porque, com isso, o Governo tem um papel regulador,
estabelece as regras, e o setor privado vai fazer aquilo que cabe a ele, que é ser gestor de serviços, o que
não cabe ao Governo fazer.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Governo/PDT –
RO) – É uma parceria.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – No fundo, é uma parceria.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Governo/PDT –
RO) – E nós esperamos ansiosamente – tenho certeza
de que V. Exª também – pela chegada da ferrovia em
Porto Velho, em Rio Branco...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Nossa ferrovia.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Governo/PDT –
RO) – ... e que ela possa seguir até o Pacífico. Mas,
neste momento, a chegada em Porto Velho é de fun-
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damental importância para que, depois, possa chegar
ao Acre também. Sei que isso faz parte desse plano
da nossa Presidenta.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Governo/PDT
– RO) – Nós conseguimos colocar no PPA 2012 a
2015 a chegada da ferrovia até Porto Velho. Aliás,
não a chegada, Senador Jorge Viana, mas iniciando
em Porto Velho para que ela venha encontrar com a
malha ferroviária brasileira em algum momento. Ao
passo que ela, começando em Porto Velho, nos primeiros quilômetros, já poderá ser utilizada; senão, nós
poderíamos utilizá-la somente quando ela chegasse
a Porto Velho. Nós fizemos ao contrário. Dessa forma,
poderemos começar a utilizar parte dessa ferrovia, diminuindo essa quantidade enorme de caminhões que
hoje utilizam a BR-364.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Sem dúvida.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Governo/PDT –
RO) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, a Srª
Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana,
1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Eu cumprimento, mais uma vez, V. Exª.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito – aliás, ele era o primeiro e, gentilmente, cedeu
o espaço para o Senador Acir Gurgacz –, o Senador
João Durval.
V. Exª está com a palavra, Senador João Durval.
Vou colocar aqui o tempo regimental, mas, obviamente, se necessário, farei a extensão dele de acordo
com a necessidade de V. Exª.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco Governo/PDT – BA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Jorge Viana, do Acre, que preside esta
sessão, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, há 13 anos,
está em vigor a Lei de Responsabilidade Fiscal com
inegáveis benefícios no que concerne à redução da
dívida do Estado e de desperdícios de recursos públicos, bem como no que tange à obrigação de cobrança
dos créditos da Fazenda pública.
Contudo, os Municípios brasileiros estão enfrentando sérios problemas, sobretudo em relação à limitação estabelecida pela lei dos gastos de pessoal.
Como se sabe, a Lei de Responsabilidade Fiscal limita em 54% as despesas para pagamento de pessoal
dos Municípios.
Essa é a questão que levanta, em carta aberta,
a Associação de Municípios do Vale do Jiquiriçá, no
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Estado da Bahia, assinada por todos os Prefeitos dos
Municípios que a integram. Segundo a carta, o limite
de 54% imposto aos Municípios dificulta a realização
de obras e serviços de grande necessidade para suas
populações.
O documento afirma que a Lei do Fundeb determina um gasto mínimo com pessoal de 60% dos
25% do orçamento que os Municípios são obrigados
a investir em educação. Aponta, também, que os programas sociais e de saúde representam cerca de 70%
dos gastos municipais com pessoal.
Restam, assim, poucos recursos para as demais
despesas com pessoal, o que impede os Prefeitos de
contratar bons profissionais para a realização de ações
específicas, como consultoria e agrônomos e veterinários para programas de agricultura familiar, ou, ainda,
profissionais para atuar em programas do Estado e do
Governo Federal. É que essas despesas, alega o documento, são enquadradas como de pessoal, mesmo
que temporárias.
Essas dificuldades derivam da falta de definição
clara do que deve ser enquadrado como despesa de
pessoal, para efeito do limite de 54% estabelecido na
Lei. E que até hoje um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a criação de um Conselho de Gestão Fiscal, com a atribuição de padronizar
os critérios para a prestação de contas, entre outras
funções, nunca foi regulamentado. Na falta desse órgão, quem dita a regra são os Tribunais de Contas dos
Estados e Municípios, o que prejudica a uniformidade
do entendimento sobre essa questão.
Outro problema que vem sendo enfrentado pelos
Municípios para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal é a queda de arrecadação, gerada por
fatores externos, por exemplo, a redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados, adotada pelo Governo
Federal como política de desoneração fiscal.
Não menos prejudiciais, nesse caso, são a crise
econômica mundial, que também reduziu a arrecadação municipal, e os aumentos anuais do salário mínimo dos últimos anos, que foram maiores do que o
crescimento das receitas dos Municípios.
O resultado é que dos 417 Municípios da Bahia,
apenas 189 estão atualmente em situação regular.
Encontram-se em situação de alerta 228 Municípios,
pois extrapolaram ou estão prestes a extrapolar os limites previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
A maioria das prefeituras tem problemas com excesso
de gastos com pessoal.
Segundo o Tribunal de Contas dos Municípios da
Bahia, o percentual de rejeição de contas no ano de
2011 foi de 46%. Para 2012, estima-se que aproximadamente 60% das prefeituras terão as contas rejeitadas.
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Mas o problema não se restringe ao nosso Estado. Em outros Estados, os prefeitos também enfrentam
problemas para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, particularmente no quesito pessoal.
Em Minas Gerais, por exemplo, a Associação Mineira
dos Municípios estimava, no final do ano passado, que
cerca de 400 dos 853 Municípios do Estado estavam
prestes a ultrapassar o teto de 54% para os gastos
com as folhas de pagamento previstos na Lei.
Em razão disso, a associação pediu ao Tribunal
de Contas do Estado a edição de uma norma que autorize o descumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal pelos prefeitos de Minas Gerais, o que, obviamente, não é uma solução adequada nem desejável.
Como se vê, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, trata-se de um engessamento que muitas
vezes impede, inclusive, o cumprimento de obrigações
previstas para os Municípios pela Constituição Federal, conforme alega a Associação de Municípios do
Vale do Jiquiriçá.
Pior que isso, como aponta o documento da
Associação, é que os Municípios ficam impedidos de
ampliar os serviços oferecidos às suas populações. É
que, em razão dos limites prudenciais estabelecidos na
Lei de Responsabilidade Fiscal, os prefeitos ficam sem
condições de utilizar a grande quantidade de recursos
oferecidos pelo Governo Federal para ampliação de
programas de educação, saúde e assistência social.
Trata-se de um dilema cruel: descumprir a Lei ou
atender a população tão necessitada de nosso País,
da qual os prefeitos estão mais próximos que qualquer
outra autoridade. Como bem disse o poeta e bem relembrou a carta aberta da Associação de Municípios
do Vale do Jiquiriçá: “É como morrer de sede em frente
ao mar”, é ter os recursos e não poder utilizá-los para
atender a população que deles tanto necessita.
É imperativo, portanto, abrir um debate sério e
consequente sobre esse assunto tão importante. Se
é fundamental manter as contas públicas em ordem e
evitar que prefeitos deixem rombos fiscais para seus
sucessores, também é fundamental não engessar suas
administrações.
A singela contratação de um pedreiro ou pintor por
noventa dias para recuperação de um prédio público é
computada como contratação de pessoal. A construção de uma ponte, afirmam os prefeitos, mesmo que a
obra seja realizada por pessoa jurídica, é computada
como despesa de pessoal.
É preciso ser razoável, é preciso aplicar a Lei
em toda sua extensão e, ao mesmo tempo, rever o
que nela se provou inadequado ao longo dos seus 13
anos de vigência.
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Esse o apelo que faço, esse o caminho que me
parece mais plausível para permitir o desenvolvimento
nacional, a partir dos Municípios brasileiros, onde, de
fato, vive o nosso povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT/AC) – Cumprimento V. Exª, Senador João
Durval, pelo pronunciamento.
Senadora Vanessa, com a palavra, sem prejuízo da inscrição do Senador Cristovam Buarque, que
está ali já arrumando um pouco o seu pronunciamento.
Então, com a palavra V. Exª, Senadora Vanessa,
como oradora inscrita.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Senador Jorge
Viana, Vice-Presidente desta Casa, que hoje preside a
nossa sessão, Srs. Senadores, companheiras e companheiros, eu apresentei, desde que foi publicado, não
só no Brasil, mas no mundo inteiro, as revelações de
um cidadão americano que trabalhou para o NSA, que
é o órgão de defesa dos EUA – e eu me refiro aqui ao
Sr. Snowden –, desde que fez as revelações ao mundo
inteiro da conduta do governo americano em relação
as demais nações e aos povos do mundo inteiro, uma
conduta de total desrespeito, de total invasão de privacidade, Senador Cristovam Buarque.
Não são denúncias vazias, são revelações, porque funcionário que foi durante muitos anos da NSA,
Snowden dispunha, como dispõe, de 30 a 40 mil documentos secretos e ultrassecretos do governo americano, que mostram o total do governo em relação às
demais nações do mundo e aos cidadãos e às cidadãs de todo o Planeta. E mostra como nós estamos
sujeitos à quebra de nossas individualidades, através
dessa ação de espionagem norte-americana, que, segundo temos notícia, não se dá somente através das
informações ou da comunicação em torno da Internet,
mas também em torno da telecomunicação, ou seja,
comunicação por telefone. Segundo documentos divulgados pelo Sr. Snowden, estão sujeitas à espionagem
a quebra de sigilo por parte do governo americano.
Desde o primeiro momento em que foram divulgadas essas notícias, apresentei um requerimento, após
ter solicitado e coletado muitas assinaturas de vários
Senadores e Senadoras aqui do Senado Federal. Demos entrada a um requerimento para a instalação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito que se ocupe em entender melhor como ocorre esse fato e até
que ponto o Brasil vem sendo vítima, Srs. Senadores.
Porque a notícia não é de que pessoas têm seu sigilo
quebrado. A notícia não é de que os Estados Unidos se
utilizam desse dispositivo para combater atos ou pos-
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síveis atos de terrorismo. Não! As notícias que temos,
os documentos divulgados no mundo inteiro mostram
que a espionagem se dá, inclusive, para ferir ou para
defender, de forma equivocada, de forma até criminosa,
interesses comerciais, interesses industriais de entes
americanos. É muito grave.
Então, apresentamos o requerimento para essa
CPI, que foi lido já antes mesmo do recesso parlamentar. O Senador Renan Calheiros fez a leitura aqui, no
plenário, aprovamos a instalação da CPI, e, agora,
resta apenas aos partidos, aos blocos políticos desta Casa, indicarem os membros para que possamos
instalar a CPI.
Creio que seria muito importante, Senador Jorge
Viana, podermos fazer essa instalação na semana que
vem, porque a cada dia que passa, não apenas eu,
mas também os demais Senadores e Senadoras que
têm acompanhado esse debate, a cada dia que passa, a cada debate que realizamos, nos convencemos
ainda mais da importância e da necessidade dessa
comissão parlamentar de inquérito.
Aqui, quero destacar a ação de todos os membros da Comissão. O Senador Jorge Viana, que dirige a
sessão, e o Senador Cristovam Buarque são membros
da Comissão de Relações Exteriores, assim como eu.
Todos nós temos tido muita preocupação com esse
fato, mas o Presidente de nossa Comissão, Senador
Ferraço, também tem dado ao caso a prioridade que
ele requer. Todas as semanas, realizamos de uma a
duas audiências públicas para debater o tema.
Na última semana, tivemos uma audiência com
o jornalista Greenwald, que foi o jornalista que fez a
primeira entrevista com Snowden. Ele teve que se
deslocar no mais absoluto sigilo. De forma inusitada,
teve que ir até Hong Kong para fazer a entrevista com
o Sr. Snowden. Ouvimos o Sr. Greenwald com muita
atenção e debatemos o tema.
Primeiro, quero destacar a forma sincera, aberta, com que ele se pronuncia em relação ao caso. Os
dados por ele revelados naquela audiência pública são
gravíssimos. Segundo afirmou, ele recebeu de Snowden mais de 20 mil documentos – mais de 20 mil documentos! O jornalista Glenn Greenwald afirmou isso,
com todas as letras, à Comissão. E mais, colocou-se à
disposição do Senado Federal para ter acesso a todas
as informações. Ele disse que, na condição de jornalista que atua muito na área investigativa, precisaria
buscar muitas informações. Mas ele nos falou das limitações que ele tem para ter acesso às informações
que seriam necessárias ao Brasil e a vários outros países. Disse também que aquilo que nós não podíamos
acessar, porque não temos essa condição perante a
sociedade brasileira ou de a de qualquer outro país,
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um órgão como o Senado, como o parlamento de um
país, terá, sim, todas as condições legais de acessar
essas informações. E elas são muito necessárias, Senador Cristovam.
Eu entendo que essa CPI será muito importante
e poderá prestar um grande serviço, não apenas na investigação de como ocorre essa espionagem criminosa
por parte dos Estados Unidos em relação a governos,
pessoas e países do mundo inteiro, mas também para
fazermos um levantamento, inclusive, das condições do
nosso próprio País de se proteger em relação a essas
investidas, a travar um debate maior com a sociedade
brasileira. E, quem sabe, conseguir uma ampla mobilização popular para uma causa que o nosso País, Srs.
Senadores, já se dedica há muitos anos, que é mudar
a governança da Internet mundialmente.
Infelizmente a Internet, que é um dos maiores
meios de comunicação entre todos, intrapaíses e entre
os países, é um dos meios de comunicação mais populares hoje, a governança da Internet, internacionalmente, se dá por um único país, que são os Estados
Unidos. A governança da Internet ocorre através de
uma empresa que é privada, uma empresa americana. É ela que decide o que fazer ou o que não fazer.
Isso faz com que qualquer problema que tenhamos em relação aos provedores, em relação à Internet,
e se quisermos reclamar qualquer questão no Poder
Judiciário, temos que fazê-lo junto ao poder judiciário
americano, junto ao poder judiciário americano, porque
é lá que se julgam todos os casos relativos à Internet.
O Brasil, junto com vários outros países do mundo, luta para mudar essa realidade, porque a Internet
avançou muito, ela passa a ter uma importância fundamental para todos os países, para todos os povos.
Portanto, esse meio de comunicação, como os demais,
tem que ter uma governança internacional multilateral.
Não podemos ficar subjugados a um único país. Não
podemos ficar subjugados a um único sistema judiciário. Não podemos ficar subjugados a uma empresa
privada. Então, uma das questões em que podemos
contribuir para o nosso País e para o mundo inteiro é
essa, sem dúvida nenhuma.
Em relação a Greenwald, continuarei relatando
alguns episódios da sua fala. Mas lembro que ele esteve aqui e falou muito. E ele assina, Senador Cristovam
– e eu já concedo o aparte a V. Exª –, uma matéria importante, muito didática sobre essa questão, publicada
esta semana pela revista Época, juntamente com os
jornalistas Leonardo Souza e Raphael Gomide, Glenn
Greenwald.
O importante dessa matéria, o que eu destacaria,
Sr. Presidente, é o fato de que, diante de todas essas
revelações, o Governo brasileiro solicitou uma reunião
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com o embaixador norte-americano no Brasil. E na
reunião que ocorreu entre três ministros – o Ministro
de Relações Exteriores, Antonio Patriota; Ministro das
Telecomunicações, Paulo Bernardo; e, salvo engano,
o Ministro da Justiça –, o embaixador americano no
Brasil teria afirmado que ele desconhecia, Senador
Jorge, que desconhecia qualquer fato relativo a essa
questão e que ia procurar mais informações para que
pudesse se manifestar.
Pois bem. Após a imprensa brasileira ter divulgado amplamente o conteúdo da reunião entre ministros brasileiros e o embaixador americano no Brasil,
a matéria publicada na Época, e assinada por quem
nós ouvimos, nesta semana, pelo jornalista Greenwald,
mostra, publica e reproduz um documento assinado
pelo embaixador americano no Brasil, o Embaixador
Thomas Shannon, que é enviado a um membro do setor
de inteligência norte-americano em um memorando,
um documento agradecendo os relatórios, fruto, fruto
de quebra de sigilo de informações do Governo brasileiro e de muitos outros países, e que todos os mais
de 100 relatórios enviados pelo setor de inteligência
norte-americano teria sido muito útil para que o Governo
norte-americano se saísse vitorioso em uma reunião
de uma das cúpulas ocorridas internacionalmente.
Então, o Embaixador Thomas, embaixador americano no Brasil, que alguns poucos dias atrás afirmou a
ministros brasileiros que desconhecia completamente o
caso, teve um documento assinado por ele, quando não
era embaixador obviamente, pois trabalhava junto com
a Ministra de Estado norte-americana, salvo engano,
da época, Hillary Clinton – ele trabalhava diretamente
com ela – houve uma manifestação por escrito dele
agradecendo os relatórios que, repito, foram relatórios
com informações repassadas, fruto dessa espionagem
que os Estados Unidos promovem contra todos os países do mundo.
E mais: diz que vários países – a Embaixada do
Brasil em Washington – junto a Organização das Nações Unidos são grampeados e são monitorados. Isso
sem falar que, de acordo com as primeiras entrevistas,
foi dito de forma categórica que os Estados Unidos
mantêm em alguns países do mundo – salvo engano
12 ou 16 países – bases para a coleta de dados. E que
uma dessas bases estaria instalada aqui no Brasil, em
Brasília, na sede da embaixada americana.
Quero dizer que é um assunto delicado, é um assunto grave por tudo que nós já debatemos, Sr. Presidente. Temos o entendimento de que o Brasil precisa
avançar muito para se proteger mais, porque o que está
em risco, o que já é muito grave, gravíssimo, mas não é
somente a individualidade das pessoas. O que está em
risco é a segurança das nações, o que está em risco
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são questões empresariais, são questões industriais.
E o Brasil, agora, daqui a poucos meses, no mês de
outubro, fará talvez o seu maior negócio, que é o leilão
do pré-sal, o primeiro grande leilão do pré-sal. E com
que segurança nós entraremos nesse leilão diante de
todas as informações de que dispomos?
O jornalista que dispõe, porque recebeu uma cópia do Sr. Snowden, de mais de vinte mil documentos,
afirmou que não teve condições ainda de analisar nem
um décimo dessa documentação, mas que, categoricamente, diz que tudo o que ele já viu, tudo o que ele
já analisou é extremamente grave. É gravíssimo! Não
é grave, é extremamente grave, Senador Jorge Viana.
Não são minhas palavras, são palavras do jornalista
que dispõe da documentação e mostra o quanto nós
estamos diante de um grave problema.
Eu concedo o aparte com muito prazer, Senador
Cristovam, a V. Exª.
O Sr Cristovam Buarque (Bloco Governo/PDT
– DF) – Senadora Vanessa, ainda bem que alguns
dos Senadores estão trazendo esse assunto aqui. A
Senhora e o Senador Inácio Arruda têm estado quase que na vanguarda desse assunto, assim também
como o Senador Ricardo Ferraço, que é o Presidente
da nossa Comissão de Relações Exteriores. O que
aconteceu e que a gente não sabe o verbo correto, o
tempo do verbo é o que “está” acontecendo, porque
ninguém tem informação ou, eu diria mesmo, ninguém
tem ilusão de que isso parou. É extremamente grave não
apenas para a soberania de um país, mas como para
os direitos à privacidade de cada cidadão do mundo
inteiro. A gente não tem que se preocupar com a soberania dos outros, mas até tem de se preocupar com a
privacidade nos outros países, porque é um problema
da humanidade inteira, é um problema dessa civilização que estamos: o fim da privacidade. Ela é uma das
grandes conquistas do processo democrático, uma
conquista filosófica a partir do avanço do iluminismo
no mundo. Nós estamos regredindo a um tempo em
que o senhor feudal sabia tudo que cada um dos seus
servos fazia. Isso é um retrocesso que não podemos
assistir sem uma luta muito grande e sem conquistar
e impedir que isso aconteça. As denúncias feitas pelo
Sr. Snowden, eu acho que foram de uma importância
extremamente grande e ele merece o nosso aplauso
por ter feito isso e não, como alguns dizem, ser traidor.
Ele apenas denunciou o uso de um instrumento que
não é correto, que é o instrumento de mergulhar na
vida privada de cada pessoa. Eu sei que, no momento
em que há um terrorismo com poder de destruição de
massa, ou quase de massa ainda, mas em breve, será
poder de destruição em massa, a gente tem de ter instrumentos capazes de enfrentar. Mas se a gente não
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respeita os valores fundamentais dos seres humanos,
nos igualamos aos terroristas. Eles querem, de certa
maneira, impor modelos que podem não ser os nossos
e, então, a gente usa o que, talvez – não é o caso –,
seja o deles para poder vencê-los. Eu creio que é um
momento muito crítico e que exige posturas como a
sua. Creio que a gente deve ir além disso. Talvez essa
nova comissão que o Senador Renan criou para discutir grandes temas, talvez um dos temas centrais fosse
a privacidade, o direito à privacidade em um mundo
ameaçado. O seu discurso está dentro dessa perspectiva de analisar isso: a defesa da soberania nacional,
que foi invadida – obviamente, não fisicamente, mas
digitalmente – e a privacidade de cada indivíduo, que
foi bisbilhotada, independentemente de ser por poder
estrangeiro ou nacional, mas foi bisbilhotada, impedindo
que tenhamos direito à nossa vida resguardada, como
uma grande conquista a partir do avanço dos direitos
humanos. Muito obrigado por estar tomando essa posição e por trazer esse assunto para nós.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/
PCdoB – AM) – Eu, Senador Cristovam Buarque, que
agradeço o aparte de V. Exª, que fala com muita lucidez e com muita competência sobre o assunto. Suas
palavras, bem compreendidas por todos que estão
acompanhando esta sessão, sem dúvida nenhuma,
são profundamente corretas, profundamente. Eu sou
imbuída desse mesmo sentimento de V. Exa, porque é
a individualidade de cada cidadão, indiano, brasileiro,
mexicano, inglês, cada cidadão do mundo, cada cidadã do mundo. E, além disso, Senador Cristovam, informações de países, informações de indústrias, muitas
estatais, muitas privadas – não importa.
Agora, falamos aqui que vamos fazer o leilão do
pré-sal. Com que segurança de que haja, de fato, sigilo
nas informações? E essa é uma concorrência grandiosíssima essa. E outras concorrências?
Aliás, houve uma denúncia, não com o nível desta, porque essa tem um caráter internacional global.
Muitos países estão se mobilizando em relação a essas denúncias. Mas algumas delas vieram lá na década de 80, na época do Sivam. Algumas denúncias
semelhantes lá na década de 90, quando no Brasil se
instalava o Sivam, e outra grande concorrência acontecia no mundo inteiro, e aqui no Brasil, principalmente.
Então, é óbvio que nós precisamos ir a fundo ao
conhecimento dos fatos e no estudo para ver do que o
Brasil disponibiliza para proteger a si e a seus cidadãos
e suas cidadãs, e o que precisa ter o Brasil.
Nós não temos sequer um satélite nosso, Senador Cristovam! O Brasil, no passado, já teve um satélite, mas quando o sistema de telecomunicações foi
privatizado, nosso satélite foi privatizado também. O
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Brasil não dispõe de um único satélite! Todos os dados
da Internet são armazenados nos Estados Unidos: os
seus, os meus, os dos quase 200 milhões de brasileiros – claro que não é esse número –, de todos.
Foi dito: o jornalista informou, durante esta semana, na audiência, que os Estados Unidos não precisam de decisão judicial nenhuma! E mais: que há
um envolvimento não indireto. Ele afirmou. São palavras dele, Senadores: envolvimento direto com todas
as empresas de Internet, mas não só de Internet, de
telecomunicações. Por isso, aprovamos ontem, na reunião ordinária da Comissão de Relações Exteriores, a
realização de outra audiência pública para ouvirmos
as empresas de Internet e as operadoras de telefonia
de nosso Brasil. Vamos ouvir, porque tudo indica que
existam documentos, e muitos documentos.
Os Estados Unidos, por sua parte, dizem, diante
de todas essas revelações, que dispõem apenas de
um sistema de metadata. O que vem a ser isso? Um
sistema que capta apenas o dia da comunicação, a
hora da comunicação e com quem ocorreu a referida
comunicação.
O jornalista Glenn, que nós ouvimos, disse: “Não
é verdade!” Os documentos mostram que a espionagem americana vai muito além da questão de detectar o horário e com quem se comunicou, muito além.
Entra em conteúdo e não é só conteúdo de Internet,
é conteúdo também de telecomunicações.
E aí, Sr. Presidente, quero, primeiro, dizer que
quanto à reunião que houve entre o embaixador americano, no Brasil, com os ministros – Ministro Patriota,
das Relações Exteriores; Paulo Bernardo, das Comunicações; e José Elito, do Gabinete da Segurança Institucional – todos eles já estiveram conosco na Comissão
de Relações Exteriores abordando esses assuntos. O
embaixador americano anunciou que estaria criando
um grupo de trabalho com especialistas para investigar
essas denúncias, e se comprometeu a colaborar com
o País. Foi isso o que ele disse aos ministros, e que
não tinha conhecimento, que achava que havia muita
fantasia e que apenas metadata era que, possivelmente, os Estados Unidos investigassem e não tivessem
acesso diretamente. Mas a própria revista publica um
memorando que ele encaminha (...)
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/
PCdoB – AM) – (...) à Inteligência, agradecendo os
relatórios recebidos e dizendo o quanto aquelas informações, que eram sigilosas para os países de origem,
foram importantes para o desempenho norte-americano
em uma das cúpulas internacionais.
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Então, é grave, Sr. Presidente. Eu repito que nós
estamos diante de uma questão muito grave.
Eu tenho recebido muitos e-mails – mas muitos,
muitos –, Senador Cristovam, de pessoas querendo
colaborar, dizendo que podem colaborar e que querem colaborar, para que possamos entender melhor
o que e como age o governo americano, porque, através desse entendimento, não só o Brasil, mas vários
outros países podem adotar uma postura muito mais
incisiva e com o apoiamento popular muito mais forte internacionalmente, para que mudemos esse tipo
e ponhamos fim a esse tipo de atitude que ocorre...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/
PCdoB – AM) – (...) por parte (Fora do microfone.) do
governo americano.
Tenho ouvido muito, durante esses debates, de
vários Senadores, que espionagem não é algo novo.
De fato, a espionagem existe desde que a humanidade
existe. Agora, a espionagem não é algo legal; é ilegal,
é crime. Eu mesma poderia trazer aqui uma lista de
nomes de pessoas que estão presas em vários países
por praticarem atos de espionagem.
Então, é crime! Nós estamos diante de um crime!
Segundo, com o avanço tecnológico no mundo inteiro,
talvez nunca tivéssemos diante de uma espionagem
tão aberta, tão virulenta, tão agressiva, tão invasiva
como esta da qual estamos diante, nos dias de hoje,
praticada pelo governo americano e que foi revelada
pelo Sr. Snowden, que corre risco de vida. Aliás, o
Presidente da Bolívia correu risco de vida em um voo
porque, em determinado momento, havia a suspeita
de que Snowden estivesse no avião do Presidente.
Salvo engano, pelo que li na imprensa, o Presidente americano, Obama, cancelou a reunião de cúpula que teria com a Rússia, com o Presidente Putin,
por conta de aquele país ter concedido asilo temporário a Snowden.
Sr. Presidente, nós na Comissão aprovamos ontem uma moção de aplausos ao jornalista, a Snowden
e já havíamos aprovado outra moção em que pedíamos
e fazíamos pleito para que o Brasil também se disponibilize mais a contribuir, quem sabe, até oferecendo
asilo ao Sr. Snowden que, repito, de uma forma muito
corajosa, presta relevante serviço à humanidade, aos
países e aos povos de todo o mundo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Eu cumprimento a Senadora Vanessa
Grazziotin pelo pronunciamento.
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Convido, para fazer uso da palavra, o Senador,
pelo Distrito Federal, Cristovam Buarque, como orador inscrito.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Governo/
PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senadores, diante de tantos fatos que vêm acontecendo no
Brasil: manifestações, assassinatos brutais, como os
que temos visto; futebol intenso, Copa por aí, passou
quase despercebida uma notícia que, a meu ver, é de
extrema importância, que é a denúncia feita pela Controladoria-Geral da União sobre o desvio de dinheiro da
educação básica; desvio de dinheiro que sai do Fundeb e vai para a educação nos Estados e Municípios.
Senadora Vânia, essa é uma denúncia que deveria
ser analisada sob a ótica do crime contra a humanidade, porque creio que todo o crime contra a criança é
um crime contra a humanidade. Agora nós só falamos
em crime da corrupção, mas tirar dinheiro de criança
é mais grave, ainda, que tirar dinheiro genericamente.
O que a gente vê nesses diferentes editorais e
nessas diferentes matérias? Que 73,7, então, 74%
dos Municípios fiscalizados pela Controladoria... Entre
2011/12, em 73 Municípios foram constatados desvios.
Setenta e três.
Ou eles escolheram errado os Municípios – e
esses Municípios, como se costuma dizer por aí, estão fora da curva, são Municípios mais corruptos que
a média –, ou é muito grave para o País.
Esses gastos foram considerados graves desvios.
Veja bem: desvio em que sentido? Gastos perdulários,
falhas administrativas, contratos irregulares, superfaturamentos, fraudes em processos de licitação para
compra de materiais e contratação de serviços pela
rede pública do ensino fundamental. Dinheiro roubado
de crianças abaixo de 15 anos.
Além disso, em 69,3% dos Municípios fiscalizados foram detectados gastos incompatíveis com os
objetivos do Fundeb, como, por exemplo – pasmem –,
aquisição de automóveis de luxo e tratores. Em vários
casos, o dinheiro desviado por prefeitos foi utilizado
para financiar campanhas eleitorais, para pagar bebidas alcoólicas, despesas pessoais e – pasmem outra
vez – comprar lanchas, chácaras e gado.
Estou lendo um editorial de O Estado de S. Paulo
do dia 04 deste mês.
Ao mesmo tempo, tem surgido e sido divulgado
bastante uma notícia de um documento do Tesouro
Nacional de que isso provaria como se gasta muito
dinheiro com a educação no Brasil.
Eu quero dizer o seguinte: o Fundeb transfere
10 bilhões por ano. Desses 10 bilhões, uma parte é
roubada. Isso é grave.
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Aí, alguns dizem: “Está vendo como tem dinheiro?
Não se usa bem.” Dez bilhões significam R$1,00 por dia
para cada criança na escola. Senador Viana, R$1,00
por dia é o que o Governo Federal transfere, e uma
parte disso é roubada. Não chega nada às crianças.
Nós precisamos aumentar substancialmente os
gastos.
O gasto total – aí, somando os gastos da União e
os gastos dos Municípios e dos Estados com a criança – chega, no máximo, a R$10,00 por dia; R$10,00
por dia é muito, muito, muito menos do que a diária de
qualquer servidor público de nível superior, como nós
próprios aqui. Quando viajamos, nós gastamos R$10,00
por dia, há diárias, neste País, de R$700,00 por dia,
R$400,00, R$500,00 por dia, gastamos R$10,00 com
as crianças. Desses R$10,00, R$1,00 é do Governo
Federal. Nós temos que aumentar os recursos. Agora,
temos que aumentar, fazendo com que se analise, se
gaste bem, e bem significa duas coisas: uma que não
haja roubo e outro que seja eficiente no resultado obtido.
Não haver roubo de dinheiro, que seja tirado da
escola, para essas lanchas, gado e o que for, é fundamental do ponto de vista ético, mas fazer com que
o dinheiro que chegue lá dê resultado, que não seja
aplicado numa educação que não dá resultados, que
ele dê resultados é uma condição também necessária
à ética; a ética que vem da eficiência, dos resultados
obtidos, a ética nas prioridades.
Nós estamos desprezando a ética no comportamento dos que roubam e a ética nas prioridades daqueles que não exercem com rigor, com cuidado, com
carinho a ação de educar nossas crianças.
Eu só vejo uma solução, e hoje em dia – e é correto –, todas as vezes que se diz: “Você critica, qual
é a sua proposta?” A minha proposta é a federalização da educação de base. Se esses 10 bilhões que o
Governo Federal gasta – e é pouquíssimo – fossem
direto para a conta do professor, para o contracheque
do professor, não tinha como ter desvio.
Se o dinheiro vai para conta do professor, vai para
o contracheque do professor, se for gasto em bebida
é porque ele quis beber com o dinheiro dele, diferente
do prefeito, segundo este estudo, que compra bebidas
com dinheiro da educação de base. Eu não vou dizer
da merenda porque a merenda não é ele que compra,
a merenda já vai.
Pois bem. Nós temos que fazer com que a União
assuma sua responsabilidade na educação de cada
criança que nasceu neste País como brasileira, depois é que ela é recifense, como eu. Primeiro, uma
criança quando nasce é brasileira, ela tem que ser
tratada como brasileira, logo ela tem que ser tratada
igualmente, não importa a cidade onde nasceu nem a
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classe social da sua família. Diferenciar uma criança
conforme a renda dos pais, na hora de oferecer uma
educação, é um crime; diferenciar uma criança na hora
de oferecer educação, conforme a cidade, é um crime
também. Temos que dar uma unidade na qualidade.
Olho aqui: não é a igualdade no conteúdo, não
é a igualdade no método pedagógico. Nisso, tem que
ter total liberdade cada uma das 200 mil escolas. Mas
é a igualdade no conceito da qualidade; é a igualdade
que diz que qualquer criança, quando terminar o ensino médio, vai estar preparada ou para entrar na universidade, ou para exercer uma função, que não exija
universidade, mas em que ela possa cumprir satisfatoriamente. Além disso, que ela seja capaz de entender
o mundo onde está; que seja capaz de deslumbrar-se
com o mundo onde está e suas belezas; de indignar-se com as injustiças neste mundo onde ela está; de
falar os idiomas que este mundo hoje exige. Isso é
educação de base.
Não há como fazer isso sem colocar na União a
responsabilidade pela educação. Os prefeitos são pobres, não é porque alguns roubam, porque aí a gente
podia até dizer que a União também não está avessa
a esse vício da corrupção. É porque eles são pobres,
eles não têm dinheiro, e também porque o instrumento
de transferir dinheiro para as prefeituras leva a facilitar
a corrupção. Volto a insistir: se, em vez de transferir dinheiro aos prefeitos, ele fosse transferido, diretamente,
ao contracheque do professor, não haveria esse tipo
de desvio.
É por isso, Senador Jorge Viana, que trago estas
denúncias que aqui estão, como forma de mostrar, mais
uma vez, que o caminho para a nossa educação ser de
qualidade, e de qualidade igual para todas as crianças
– qualidade igual, não é educação igual; a educação
é diferente, conforme o gosto da criança, conforme a
história da sua cidade, conforme as exigências técnicas da sua região. Ela não é igual no conteúdo. O
conteúdo tem que ser adaptado ao gosto do menino,
tem que ser adaptado às necessidades do seu Estado,
da sua cidade. Agora, a qualidade nisso que nós oferecemos – para cada um, um tipo de educação, mas
com a mesma qualidade – só é possível com a União
assumindo o seu papel.
Dei entrada na PEC 32, que coloca sobre a União
a responsabilidade pela educação das crianças nascidas sob a Bandeira do Brasil. A União pela Educação!
Este é o slogan que a gente precisa começar a usar
neste Brasil. Este é um slogan que eu gostaria de ver
nas manifestações, Senadora Lúcia Vânia: União pela
Educação. União, nos dois sentidos: união de nós todos
juntos, do Brasil; e união no sentido do instituto que
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nos representa a todos, que é a união da Federação
brasileira, por meio do Governo Federal.
Concluo, portanto, Senador, dizendo que espero
que esses editoriais de O Estado de S. Paulo, de O
Liberal – Pará –, do Correio do Povo – do Rio Grande do Sul – e de outros que saíram e que não trouxe
aqui sirvam para despertar não apenas a indignação
da gente com o roubo de dinheiro que estão fazendo,
que deveria ir para a educação, como também uma
indignação quanto gasta este Governo Federal, gasta apenas R$10 bilhões do Fundeb, R$1 por dia, por
criança, ou seja, é como se a gente tivesse dando menos que um sorvete por dia a cada criança.
E a percepção – espero que isso ajude – de que
o caminho é uma união pela educação; união no sentido de dar prioridade; união de todos juntos estarmos
dispostos a abrir mão de investimentos em outros
setores para poder investir em educação, e união no
sentido da organização do Estado, a união que quer
dizer a Presidência da República; o Governo Federal,
todos os Ministérios, todos os órgãos públicos, voltados para que não haja mais roubo de dinheiro que vai
para a educação, mas que haja muito dinheiro para
a educação chegando lá na ponta. Não é nem só no
contracheque do professor. Sabe onde o dinheiro tem
que chegar? Na cabeça das crianças.
Todo o dinheiro que vai para a educação e é desviado, como aqui mostra, é corrompido moralmente.
Todo o dinheiro que vai para o professor – e aí não há
roubo –, mas não chega à cabeça da criança, porque
o professor não vai dar aula, porque o professor não
se preparou, porque o professor é relapso, também é
uma forma de corrupção.
O destino do dinheiro gasto com educação é a
cabeça de cada criança do Brasil. E, se a criança é do
Brasil, é o Brasil que tem que cuidar delas. Lembro-me aqui da Senadora Heloísa Helena quando dizia:
“Se adotássemos uma geração de brasileiros, essa
geração, depois, adotaria o Brasil inteiro.”. Nós precisamos adotar uma geração de brasileiros para que essa
geração adote o Brasil, e a maneira de adotar uma
geração de brasileiros é o Brasil adotar essa geração
e não deixar ao pobre do prefeito a responsabilidade
e nem colocar na mão de prefeito, além de não ter a
responsabilidade com a educação, desvio de dinheiro.
Grandes denúncias essas, mas não servirão a muitos
se não tirarmos as lições.
Tentei vir aqui, Senador Jorge Viana, passar o
meu sentimento de indignação e de esperança que
uma notícia como essa possa nos despertar para a
importância da federalização da educação de base.
Era isso, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Cristovam, inclusive por abordar esse tema, porque desvio
de recursos na área da saúde e na área da educação...
Desvio de recursos é uma coisa gravíssima e tem que
ser punido, porque é um crime inaceitável.
Eu ouvi muito de cidadãos que tirar merenda da
boca das crianças é como tirar medicamento do doente,
do enfermo. Até a formação cristã nos orienta que os
idosos e as crianças merecem e devem ter um tratamento diferenciado de todos. Lamentavelmente, o que
se vê é o que V. Exª nos trouxe: temos inúmeros casos
de desvio de verbas da educação que iriam para a merenda escolar, que iriam para a formação das crianças!
É muito importante que fiquemos vigilantes e que os
mecanismos de controle – que, para mim, têm que ser
focados, têm que ter objetivo claro – possam nos dar
a segurança de que não está havendo mais desvio de
verbas de saúde, de educação, de verba nenhuma. É
uma vergonha. Tudo é pecado, mas há pecados e pecados, e esse é absolutamente inaceitável!
Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento, Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Governo/
PDT – DF) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Convido para fazer uso da palavra
a Senadora Lúcia Vânia, como oradora inscrita. Não
sei se o Senador Cristovam vai poder ficar um pouco
mais, ou se a Senadora Lúcia Vânia pode assumir a
Presidência, porque, depois, estou inscrito.
Queria dar as boas-vindas também aos que nos
visitam nas galerias nesta sexta-feira. Sejam bem-vindos a Brasília! A sessão, hoje, é protocolar somente.
Bem-vindos a Brasília e ao Senado, claro!
Senadora Lúcia Vânia, por gentileza, com a palavra, V. Exª.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos
reiniciando mais um semestre dos trabalhos desta Casa
num momento em que a sociedade brasileira espera
de nós as decisões mais importantes, capazes de influenciar para melhor a sua qualidade de vida.
Não é sem motivo que temos diante de nós uma
agenda recheada de temas cruciais para o País. Sobrepondo-se a esta agenda, infelizmente, teremos que
dedicar uma boa parte de nossas energias à análise
de inúmeras medidas provisórias, que continuam sendo encaminhadas pelo Poder Executivo, em número
acima do que é desejável.
Apesar de ainda evidenciadas algumas falhas de
organização, vimos, com o fim do primeiro semestre,
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terem passado dois dos grandes eventos inter-nacionais
previstos para o nosso País.
A Copa das Confederações, apesar das manifestações que varreram o nosso País naquele mês, e dos
valores exorbitantes investidos em nossos estádios,
transcorreu, esportivamente, com relavito sucesso:
cerca de 796 mil pessoas assisti-ram aos jogos nas
novas arenas brasileiras padrão FIFA. Não deixou de
ser uma prévia para a Copa do Mundo do ano que vem.
A visita do Papa Francisco ao Brasil, que reuniu,
segundo cálculos, cerca 3 milhões de pessoas em Copacabana, injetou R$1,2 bilhão na economia.
Estes fatos, contudo, destoam da realidade econômica vivida pelo País. O próprio Papa, ao falar na
favela de Varginha, em Manguinhos, no Rio de Janeiro, pregou a justiça social e criticou a corrupção. E, ao
fazê-lo, disse – abre aspas: “A medida da grandeza de
uma sociedade é dada pelo modo como esta trata os
mais necessitados.” Naquele momento ele chamou a
atenção para as intoleráveis desigualdades sociais e
econômicas, que permeiam as sociedades humanas.
Diante das medidas do Governo, na tentativa de
recuperar índices negativos da economia neste ano
de 2013, os analistas, antevendo o ano eleitoral de
2014, temem que o Governo amplie os gastos que
comprometam o equilíbrio fiscal, e tome medidas de
maquiagem dos indicadores das despesas públicas.
Neste caso, Srªs e Srs. Senadores, corremos o
risco de perdermos não apenas o futuro do País, mas,
sobretudo o passado. Neste passado recente foram
construídas as bases da estabilização, num período
de uma década e meia de muito trabalho. E essa base,
ninguém tem mais dúvida, vem sendo corroída.
Segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, a confiança dos empresários industriais é a mais baixa desde a crise de 2009. A baixa
confiança desestimula o investimento.
E uma economia que não investe também não
gera empregos e não gera renda. A percepção dos
empresários é que a situação de suas empresas e da
economia brasileira piorou nos últimos seis meses.
Também no comércio as expectativas não são boas.
A Confederação Nacional do Comércio apontou, em
julho, uma variação negativa de 2,2% na confiança do
empresariado.
E o Governo, por sua vez, reforça essas incertezas. Apresenta suas soluções num dia e no outro
volta atrás. Não tem certeza de nada e atua sempre
ao sabor do vento.
O exemplo mais claro disso é a Medida Provisória
dos Médicos, que poderia ter chegado ao Congresso
num outro formato, que permitisse um necessário processo de discussão, inclusive por parte da sociedade.
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Primeiro, acrescenta ao currículo de formação médica dois anos de trabalho no SUS. Depois volta atrás
e muda novamente.
Outro exemplo é o superávit. Primeiro o Governo
anuncia compromisso com superávit de 2,3% do PIB.
Depois circula a notícia de que o Governo recebia dividendos do BNDES para poder cumprir esta meta.
Isso compromete a credibilidade de qualquer governo.
Na infraestrutura, o Executivo não consegue concluir as obras que inicia, quando inicia. Exemplo disso
foi noticiado nesta semana: a Ferrovia de Integração
Oeste-Leste, na Bahia, pelo cronograma original teria
sido entregue no dia 30 de julho, agora a previsão é
final de 2014 para o primeiro trecho.
O superávit primário, mesmo maquiado, como é
a moda agora, está minguando este ano. Ficou 28%
menos de janeiro a junho. O crescimento do PIB parece
que será pífio de novo neste ano; ainda que maior do
que no ano passado. É um fenômeno mundial, mas o
Brasil está disputando na turma da lanterna.
A sociedade brasileira tem a impressão, Sr. Presidente, de que estamos diante de um Governo que
acabou antes do final. Os sinais de exaustão são evidentes. Teríamos tudo para um momento de economia
forte, de expectativas positivas, de contas públicas
equilibradas, de investimentos em alta. E, no entanto,
é o contrário o que vivenciamos.
Quero deixar aqui, Sr. Presidente, meus sinceros
votos de que o Governo volte a encontrar seu caminho. Que realmente contribua para o desenvolvimento
do País, com a conclusão das obras de infraestrutura,
com a recuperação dos indicadores econômicos e com
a erradicação da pobreza.
A sociedade brasileira não pode mais conviver
com a incerteza, com o descaso, com a falta de planejamento.
Precisamos de um Governo decidido, que saiba
a que veio, que contribua com o País, senão, voltaremos a ver o povo na rua, num espetáculo democrático, sem dúvida, mas exatamente no momento em
que poderíamos estar num clima de grande otimismo
por causa da visibilidade que nos trarão os próximos
grandes eventos, em 2014 e 2016.
Muito obrigada, Senhor Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª e passo a
Presidência para a Senadora Lúcia Vânia para que eu
possa fazer uso da tribuna.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Srª Lúcia Vânia.
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A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco Minoria/PSDB – GO) – Com a palavra o Senador Jorge
Viana, que terá o tempo necessário para o seu pronunciamento.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Governo/PT – AC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta Lúcia Vânia, todos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, os que nos
visitam aqui nas galerias, eu queria, Srª Presidenta,
deixar aqui registrada ainda uma tradução do que já
fiz aqui ontem a vários colegas do que foi o encontro
com a Presidente Dilma.
De fato, estamos vivendo uma situação no País
que nos preocupa a todos. V. Exª acaba de fazer um
pronunciamento, como membro do partido de oposiçao, preocupada, cobrando, questionando. Mas, ontem,
tivemos por parte da Presdienta Dilma, a possibilidade de conversar sobre os País, sobre os problemas
que o País vive, sobre o que conquistamos até aqui e
posso afirmar a todos que me acompanham pela TV
Senado, pela Rádio Senado, que há uma perspectiva
de termos uma melhora em nosso País ainda nesta
segunda metade de 2013.
O Brasil tem sofrido, sim, com as crises internacionais, não é uma crise qualquer, imagine ter a maior
crise do século na maior economia do mundo. Foi assim
em 2008 nos Estados Unidos. Era uma crise no sistema financeiro americano, que se transformou, houve a
segunda etapa dela numa crise na Europa, mas uma
crise do arranjo da União Europeia, que afetou o mundo
inteiro. Nós estamos falando dos dois grandes consumidores da produção brasileira, estamos falando dos dois
grandes mercados do mundo. A crise foi lá e o reflexo,
obviamente, chegou até aqui. Mas, graças ao trabalho
feito pelo Presidente Lula, que está tendo sequência
com a Presidenta Dilma, o Brasil conseguiu atravessar
essas duas crises numa posição muito melhor do que
a grande maioria dos países do mundo. E o fato de o
País fazer parte dos BRICS, como Índia, Rússia, China,
é um fato que nos coloca numa posição de destaque,
porque os países que viveram a crise, no caso os Estados Unidos, e os países da União Europeia, se pegam
nos países emergentes, no caso Brasil, China, Índia,
para poder ancorar as suas perspectivas de melhora.
E assim tem sido o mundo, como se vivendo de cabeça para baixo. A própria articulista, uma das grandes
jornalistas do País, com seus artigos semanais, seus
textos, Eliane Cantanhêde, traz uma matéria hoje, na
Folha de S.Paulo, onde escreve regularmente, falando
dos novos ventos. “A onda está mudando?”, pergunta
ela abrindo o artigo. “Dilma está saindo do sufoco?” E
ela encerra dizendo: “Não se sabe o que acontecerá
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com os ventos e com Dilma nas próximas pesquisas,
mas a mudança de clima na política já dá para sentir”.
Quem escreve isso é Eliane Catanhêde, que tem
sido uma crítica do nosso Governo e de outros governos. Ela, claro, faz um comentário sobre o IPCA, um
dos indicadores de inflação, sobre o crescimento da
indústria e sobre esse ambiente que estamos experimentando no País.
Por tudo que ouvi ontem, por tudo que conversamos ontem com a Presidenta Dilma no Palácio, a situação fica bem clara para todos nós Senadores. E eu,
mais uma vez, quero cumprimentar o Líder Wellington
Dias e o Líder do Governo no Congresso José Pimentel por terem articulado a reunião, que foi produtiva.
Hoje, a imprensa deu grande repercussão a essa
reunião; ontem, o noticiário da televisão e o rádio também. De fato, nós fizemos uma reunião, em que discutimos o País: o que o Governo tem que consertar, o
que tem que ajustar para bem cumprir a sua missão
de governar este País e melhorar a situação do nosso
povo, como fez o Presidente Lula e como tem procurado fazer a Presidenta Dilma.
Os números que nós estamos com a perspectiva
de viver trazem, sim, um otimismo, uma confiança, uma
fé de que o Brasil vai continuar dando certo.
Não deixo de reconhecer, Senadora Lúcia Vânia,
que é do PSDB e preside esta sessão, o feito do Presidente do Fernando Henrique lá atrás, quando criou uma
moeda estável, quando fez alguns ajustes que foram
fundamentais para que o Brasil pudesse dar passos.
Eu estava Governador, na época, e me beneficiei, no
meu mandato, das mudanças econômicas, mas, quando nós assumimos o governo com o Presidente Lula,
os juros estavam na estratosfera, havia uma inflação
alta, uma dívida alta, o FMI estava visitando o País,
e o Presidente Lula foi firme em garantir um controle
fiscal, em fazer a redução da dívida. Ontem, a Presidenta Dilma falava: “Nós temos uma relação dívida/
PIB de 34%”. Se escolhermos os países europeus,
os EUA, o Brasil passa a ser uma referência positiva
para o mundo.
A nossa inflação foi... Foram horas, nesse começo
de ano, de Jornal Nacional. Horas! Todos os grandes
veículos de comunicação falavam todo o dia da volta
da inflação, do custo da cesta básica que estava insuportável. E o que houve agora neste mês? Quase uma
deflação – existe a possibilidade de haver deflação.
Do controle fiscal, da rigidez a Presidenta Dilma
não abre mão. E é um compromisso histórico do nosso
Governo, com o Lula e com a Presidenta Dilma, e do
nosso Partido ter o controle da inflação. Aumento da
inflação é mão no bolso do trabalhador, é tirar dinheiro
de quem ganha menos, é racionamento de alimentos
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na casa de pobres. E o que houve agora? Uma queda
em todas as capitais pesquisadas pelo DIEESE, em 14
cidades, do custo, do preço da cesta básica.
O nosso Governo está respondendo às ruas, ouvindo as ruas ao debater a questão do Mais Médicos,
ao discutir a mobilidade urbana. A vida nas cidades
está insuportável, o que, em parte, é resultado do crescimento econômico, da renda melhor do nosso povo,
da classe média que chega. Mas, de fato, ela está insuportável pelos equívocos que temos cometido na
gestão das cidades neste País. Inclusive o próprio Ministério das Cidades tem a sua parcela de culpa – nós
colocamos esse tema, ontem, no debate.
Fala-se de mobilidade urbana, mas a cidade para
funcionar tem que ter um sistema de transporte que
seja eficiente. Já falei aqui da tribuna: é impraticável o
modelo que temos hoje, com os esquemas montados
nas regiões que controlam o transporte coletivo. Alguns usam adjetivos. Não quero acusar ninguém, mas
esse sistema de transporte coletivo no Brasil, em que
há alguns barões, está falido, até porque a modelagem que as legislações municipais e até nacional têm
adotado de isenções de passagens para quem usa o
transporte é perversa.
Como não há subsídio para o transporte coletivo
no País – o subsídio é muito reduzido –, houve uma
desoneração na aquisição de equipamentos por parte
do Governo. É uma atitude muito correta do Governo
da Presidenta Dilma desonerar a aquisição de ônibus.
Nós estávamos fazendo errado ao desonerar apenas
carro, entupindo as cidades de carros, quando deveríamos ter começado desonerando o transporte coletivo.
Depois, sim, poderíamos fazer a desoneração para o
transporte privado.
Mas o que tem ocorrido ao longo dos anos é
uma isenção para determinadas faixas e parcelas da
população, e quem paga essa isenção é o usuário, é
quem compra a passagem de ônibus. Perto de 25%
das passagens de ônibus são pagas pelo vale-transporte. Então, no fundo, sobra para o mais necessitado,
o mais pobre, que paga, com o dinheiro que não tem,
as passagens de ônibus, e que banca as isenções que
as câmaras municipais, as assembleias e o próprio
Parlamento brasileiro dão.
Penso que, quando nós falamos de um otimismo contagiante por parte da Presidenta, se ouviu a
voz das ruas, sim. O que queriam milhões de pessoas que foram às ruas? Melhor qualidade do serviço,
mais seriedade na gestão pública, mais atenção para
a agenda da sociedade. E foi isso que a Presidenta fez.
Ela, imediatamente – elogiei ontem –, após a manifestação das ruas – foi mais rápida que o Congresso –,
apresentou, com o risco de errar, a proposta do Mais
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Médico, a proposta da mobilidade urbana; estabeleceu
a questão dos royalties, como está colocada, porque é
uma responsabilidade nossa garantir o futuro do País,
com a perspectiva do pré-sal, destinando definitivamente recursos à educação, de modo a fazer a revolução
para estabelecer o Brasil como uma grande potência
mundial, pelo menos por muitas décadas.
Há também o problema da saúde hoje. Todo mundo questiona, todo mundo diz que a saúde é o maior
problema junto com a mobilidade, com o transporte
nas cidades.
Saúde, de fato, é um problema. Para a saúde
não há rico. Para poder, pelo menos, pagar o custo da
saúde tem que ser milionário. Não há rico. A grande
maioria da população tem dificuldade.
Nós estamos tendo uma conquista fantástica no
Brasil, que é a queda da mortalidade infantil. Temos
que celebrar isso. Há também a questão da longevidade, quebrando recordes porque se vive viver mais em
nosso País. O que implica viver mais no País? Mais
custo para a saúde. Nos últimos dois anos de vida, o
idoso gasta mais com saúde do que durante a vida
inteira. Há casos, Presidente, em que, no último ano
de vida, nos últimos seis meses, a pessoa gasta mais
com saúde do que em sua vida inteira.
O que vamos fazer se a nossa população estão
envelhecendo? As casas dos mais pobres não podem
virar um depósito de idosos. Os idosos vão precisar
de atenção. Os Estados e os Municípios não estão
preparados para lidar com a população envelhecida
do nosso País. Esta é uma preocupação de muitas
famílias hoje: como lidar com seus idosos. E aqueles
que não podem nada, que não têm condição de lidar
nem com quem está trabalhando, que estão com a
atividade física...
Ando muito nas casas, e em muitas casas eu
entro e encontro a pessoa idosa num cantinho, numa
rede, numa cama. Tenho pai e mãe idosos e fico pensando: “Poxa, lá em casa eu e meus irmãos cuidamos
diariamente dos nossos pais, contratamos pessoas
para ajudar, estamos presentes, falamos com eles ao
telefone”. E os mais pobres, que têm que passar o dia
fora de casa para tentar garantir o alimento de amanhã? Os que mais precisam têm mais dificuldades.
Eu digo e afirmo aqui da tribuna do Senado: os
Municípios brasileiros, os Estados deste País e o próprio Brasil não estão preparados para lidar com a população mais velha. E isso tem um custo elevadíssimo,
se quisermos dar alguma dignidade para o que alguns
chamam terceira idade, boa idade. Eu não chamo boa
idade. Eu acho que é um presente de Deus viver muito,
conviver com os líderes deu uma família durante muito
tempo. Mas essa fase da vida não pode ser chamada

AGOSTO 2013

52896 Sábado 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

melhor idade, porque tem que ter dinheiro para poder
viver essa melhor idade, tem que ter muita gente cuidando, tem que lidar com muitos problemas de saúde.
Então é uma idade fantástica. É um presente de fato
ter pessoas idosas na família, como nós temos na minha casa. Mas um idoso requer cuidado, atenção e,
inclusive, recursos materiais para viver.
Então, a Presidenta Dilma ontem nos passou,
sim, um otimismo contagiante.
Novas concessões vão ocorrer ainda neste mês.
Nós vamos fazer leilão de petróleo. Bilhões serão investidos, dezenas de bilhões serão investidos nas
concessões de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias.
Os pessimistas, talvez... O problema é que a
notícia ruim corre mais rápido do que a notícia boa. O
pessimismo é divulgado em toda parte. A possibilidade de o País dar errado... Nelson Rodrigues chamava isso de um “complexo de vira-lata”. A notícia boa,
lamentavelmente, não corre na mesma velocidade da
notícia ruim, mas eu estou muito esperançoso de que
o Brasil possa ter um ano que, de alguma maneira,
possa alegrar os brasileiros e decepcionar os analistas pessimistas.
Estão falando ainda hoje de um crescimento de
1,5% no ano; a grande maioria fala de um crescimento
perto de 2%. É sempre assim, mas tomara que, neste
ano, o Brasil possa crescer bem mais do que os 2%
que os pessimistas afirmam como teto.
Srª Presidente, eu queria também fazer ainda o
registro de uma matéria que saiu na Folha de S.Paulo
hoje, porque acho que é do maior interesse do Congresso Nacional, do Parlamento Brasileiro e das instituições. Daqui mesmo, desta tribuna, eu falo na condição de Vice-Presidente da Casa, eleito por V. Exª e
pelos demais colegas.
Hoje saiu uma matéria intitulada: “STF devolve
ao Congresso a palavra final sobre cassação” de mandatos. Parece pouca coisa, mas esta é uma matéria
que muda a agenda dessa relação conflituosa entre
Supremo e Congresso Nacional.
O Supremo pode muito, mas não pode tudo. Quem
pode tudo também não é o Senado, nem a Câmara,
nem o Congresso, muito menos o Executivo. Quem
pode tudo é a Constituição. Quem pode tudo, numa
democracia, é a Constituição. Volto a repetir: o Supremo
não pode tudo; pode muito. O Senado pode fazer leis,
junto com a Câmara e o Congresso Nacional, mas não
pode tudo também; o Executivo pode editar medidas
provisórias, pode executar o Orçamento, mas também
não pode tudo. Quem pode tudo é a Constituição.
O Supremo, ontem, apreciando o processo de
um colega – eu não vou entrar no mérito – tomou
uma decisão e criou uma jurisprudência no trato de
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um tema que, no final do ano passado, aliás, deste
segundo semestre, foi objeto de um enfrentamento
entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, o
que é péssimo para o País, para a sociedade. Nós não
podemos conviver com a insegurança jurídica, que já
é grande o suficiente neste País, muito menos entre
os Poderes. Aí é o fim do mundo, é o fim do mundo.
E o que houve ontem? Apreciando o processo de
um colega Senador e decidindo sobre ele, o Supremo
julgou, já nessa sua nova composição, que, quando
condenado, a decisão sobre a perda do mandato – o
Supremo pode condenar qualquer um de nós Parlamentares – tem que ser feita, no caso de Senadores,
por este Plenário e, no caso de Deputados, pelo Plenário da Câmara.
No caso, após o ingresso de dois ministros, a
Corte reviu e dois novos ministros votaram contra a
decisão que a maioria do Supremo havia adotado no
julgamento do chamado mensalão, cuja sentença foi
dada em dezembro, mas que ainda está em base de
recurso. Ou seja, não transitou em julgado.
O que é que nós temos com isso? “Com eles votaram pelo poder do Congresso de cassar mandatos os
Ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Cármen
Lúcia e Rosa Weber.” Então, votaram junto com o Ministro Teori Zavascki e o Ministro Luís Roberto Barroso.
Com ampla maioria o Supremo resolveu uma questão
fundamental para que possamos sair dessa insegurança
jurídica na relação que tem que ser harmoniosa como
estabelece a Constituição Federal entre o Congresso
e o Supremo Tribunal Federal.
Então, eu queria cumprimentar todos os membros do Supremo por, aproveitando um julgamento,
terem tomado a decisão. Aqui fala o Ministro Luís Roberto Barroso:
Está na Constituição [artigo que dá ao Legislativo o poder de cassar mandatos parlamentares]. Eu lamento que haja esse dispositivo.
Mas está aqui. A Constituição não é o que eu
quero, é o que eu posso fazer dela.
Diz o Ministro Teori Zavascki: “Não é problema
nosso [corrigir incongruências da Constituição]. Cumpre ao Congresso exercer o seu dever”.
No fundo, eu vou ler o que está aqui na Constituição. Para mim, nunca houve dúvida. Isso não diminui o
que a população quer e cobra das instituições, que é
um rigor no exercício de mandatos. Isso não vai mudar
absolutamente nada, vai apenas fazer com que cada
instituição, cada Poder cumpra o seu papel. E quem
não cumprir certamente vai ser cobrado pela sociedade.
No art. 55 da Constituição Federal está escrito:
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Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou
Senador:
[Aí vem vários incisos. Eu vou direto ao inciso VI]
VI – que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
Então, está claro: perderão o mandato os Deputados e Senadores que sofrerem condenação criminal
em sentença transitada em julgado.
Bem, aí vem o §2º:
§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI [que eu acabei de ler], a perda do mandato será decidida
pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado
Federal, por voto secreto e maioria absoluta,
mediante provocação da respectiva Mesa ou
de partido político representado no Congresso
Nacional, assegurada ampla defesa.
Então, está claro: quem cassa o mandato de
Parlamentar condenado é o Senado, no caso dos Senadores, e a Câmara, no caso de Deputados. Está na
Constituição. É simples. Mas não era essa a decisão
do Supremo até dezembro do ano passado. E é essa
a decisão do Supremo ontem.
Eu queria que constasse porque acho que é um
passo importante para aclarar um tema que é do maior
interesse do cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro
está querendo que todos nós sejamos vigilantes, diariamente, do ponto de vista ético, do ponto de vista do
exercício do mandato público, que é punição para os
que se desviarem das suas prerrogativas, e não altera nada, mas aclara muito bem. Imagine: se alguém é
condenado, no Supremo transita em julgado e, depois,
o Congresso não cumpre a sua parte, a sociedade vai
poder identificar quem é que está sendo conivente com
equívocos ou malfeito.
Então, Srª Presidente, eu queria, encerrando o
meu pronunciamento, e penso vamos poder encerrar a sessão, só fazer uma referência a um tema que
preocupa o cidadão acriano. Eu tenho aqui, em mão,
uma carta encaminhada pela TAM. Agradeço à direção
daquela empresa pelo cuidado de encaminhar uma
carta ao governador, ao prefeito, aos Senadores, aos
Deputados Federais e às Deputadas Federais do Acre,
mas só que a notícia é péssima.
A notícia, meus irmãos acrianos, é que, durante
o período de 12 de agosto a 10 de setembro, a TAM
vai voltar a operar com o Airbus A-319, que é um avião
menor. Essa aeronave tem 144 assentos e é menor
que o A-320, que faz o voo para Rio Branco. A mesma coisa, certamente, vai ter que ocorrer com a Gol
e com a Azul, e tudo isso por conta de mais uma obra
na obra interminável do aeroporto de Rio Branco. O
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aeroporto foi concluído em 1999. Eu assumi o governo logo em seguida. Dez anos depois, o aeroporto já
estava sendo interditado.
Como Governador, eu tive que construir acesso,
porque fizeram uma obra sem pé nem cabeça, porque
não tinha como chegar ao aeroporto. Foi feito no lugar
errado. A escolha do sítio do aeroporto foi feita para
atender a interesses que não eram públicos. Para se ter
uma ideia, qualquer profundidade que se faça atrás de
água... Não há água no aeroporto, nem nos arredores.
O solo é de péssima qualidade e, para piorar, a pista
foi feita no sentido errado em relação ao vento, pondo
em perigo todo pouso e decolagem de Rio Branco.
As obras são intermináveis. Há uma que começou
em 2009. Aí, interdita-se uma parte da pista, como é
o caso aqui. A pista vai ficar com 1.700m dos atuais
2.100m. Um porta-aviões. Você desce, e toda vez há
um risco. A pista é curta, não pode haver erros. E pousos e decolagens são passíveis de erro. Aqui não vai
poder errar, em hipótese nenhuma.
Eu já denunciei várias vezes aqui da tribuna. Nós
tínhamos uma pista maior do que essa. A antiga pista era maior do que a que foi feita, a nova. Parece o
caso do Maracanã. Tínhamos um estádio para 200 mil
brasileiros e aí conseguimos, com a inteligência não
sei de quem, reduzir para 70 mil. E tiramos os pobres,
tiramos a geral. Pobre não pode entrar mais. Duzentos mil! Era um estádio em que muitos atletas queriam
jogar, e muita gente queria assistir ao jogo, para ver
como é um estádio que comporta 200 mil pessoas. Por
60 anos, ele foi útil. É porque o mundo diminuiu, agora tem menos gente morando no Rio de Janeiro, não
tem muita gente para ir ao futebol, aí tem que reduzir
o tamanho do estádio. Deve ser essa a lógica. Essas
coisas eu não entendo. Depois não querem protesto.
Mas eu não sei quem foi o inteligente que, depois de
60 anos de nós fazermos a Copa do Mundo, disse:
“quebra o Maracanã por dentro e diminui”. Eu nunca
vi. Eu nunca vi uma inteligência dessas. Deve ser por
conta disso: a população do Rio está bem pequenininha, ninguém gosta mais de futebol, vamos reduzir de
200 mil para 70 mil, que está tudo ótimo.
Eu acho que boa parte da conta que nós estamos
pagando, todos que atuamos na política, em relação à
Copa, que tem que ser para mim e que será ano que
vem... Acho que a Copa vai ser motivo de celebração.
Tomara que a seleção vá tão bem como foi agora. O
Felipão já fez a parte dele e os jogadores já fizeram a
parte deles na Copa das Confederações. Tomara que
a Seleção vá bem para celebrarmos, porque o Brasil
tem que seguir sendo o país do futebol, é a paixão de
todos nós.
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Eu mesmo estou revoltado, como torcedor do
Botafogo, que para mim é o melhor time do mundo,
porque agora mudaram a regra: todo segundo tempo
do Botafogo tem 50 minutos. Daqui a pouco vai ser
60 minutos. Quando é contra o Flamengo, então, eles
põem o jogo até o Flamengo empatar ou fazer um gol.
Agora, fizeram com o Atlético Mineiro a mesma coisa:
joga aí, vai jogando até empatar. E o Botafogo está
sendo vítima, mas isso é parte de briga de torcedor
com juiz, com regra, com essa paixão que nós temos
pelo futebol.
Estou comparando, porque essa obra que a Infraero está fazendo no Aeroporto de Rio Branco é inaceitável, não tem fim. E, pior, estão colocando o batalhão
de engenharia para fazer. Não tem condição de fazer,
não há os equipamentos necessários, não reúne as
condições para fazer. Obra de aeroporto tem que ser
feita em curtíssimo tempo, nas madrugadas. Agora, a
Infraero já deveria...
Eu sou defensor desta tese e vou seguir defendendo-a: aquele sítio em que está o Aeroporto de Rio
Branco não tem jeito. Vai-se gastar muito. O aeroporto
com dez anos já está inviabilizado. O prédio do aeroporto foi muito mal feito, foram gastos 70 milhões. O
ideal é fazer um aeroporto com uma pista de 4.000m,
num segundo distrito, onde há um solo bom, onde
você possa gastar menos. Faz-se uma pista de pouso
e ela vai passar 30 anos sem ter reparo, nem dano.
Lamentavelmente, a Infraero não ouve. Eu cobro aqui
da direção da Infraero. Vou pedir explicações, porque
dinheiro público não pode ser jogado fora. Dinheiro
público tem que ser tratado com todo zelo, e a nossa
obrigação é fiscalizar.
O povo acriano merece respeito. Nós já temos
uma das passagens mais caras do mundo. Já chegaram a me cobrar, Srª Presidente, R$7 mil por uma
passagem de ida e volta para Rio Branco. Repito: R$7
mil. Dá para ir para a Europa, em classe executiva, por
R$7 mil hoje. Mas esse é o preço que, às vezes, se
cobra por uma passagem de ida e volta.
A população, trabalhando e conseguindo uma ascensão social, começa a viajar. Nós moramos a 3 mil
quilômetros de distância de Brasília, a 4 mil quilômetros de distância do Rio de Janeiro, a 4 mil quilômetros
de distância das praias ou dos Estados do Nordeste,
onde boa parte da população tem seus parentes ou
suas famílias de origem.
O cidadão não pode sair, porque é mais barato
para quem está aqui no Sul maravilha ir para a Europa do que alguém do Acre vir para o Sul ou ir para o
Nordeste. E agora vai ficar mais caro porque se vai
diminuir o número de passageiros no avião; o número
de voo já é precário, os voos são de madrugada e em
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horário horrível. Eu até entendo, pois já fiz várias reuniões com os Presidentes da Gol, da TAM – só falta com
o da Azul – e eles colocam que a distância é enorme,
que eles têm prejuízo nesse voo, que a passagem tem
de ser cara, assim, eles pegam um horário na madrugada em que o avião está disponível. Então, a grande
maioria dos voos para Rio Branco é de madrugada.
Passa-se uma noite maldormida indo e uma noite maldormida vindo. O voo sai daqui perto da meia-noite e
volta às 7h da manhã. É isso o que a gente faz todo
dia. O Estado precisa ter as condições para poder se
desenvolver. Transporte aéreo não é luxo, é necessidade, principalmente para os que vivem na Amazônia.
Então, eu queria pedir à Infraero que ponha fim
nessa eterna reforma do Aeroporto de Rio Branco. Se
tiver condição, se quiser debater... Eu fui Governador
por oito anos: a forma definitiva de pôr fim a esse problema é a construção de outro aeroporto no Segundo
Distrito, em uma área adequada, em solo bom, com
água. Que se possa fazer uma pista para o lado da
ZPE, que se faça pista para avião de carga e para uso
de passageiros. Basta uma boa pista no Acre. A Infraero, parece-me, quer fazer outra pista. Não sei para
qual avião descer! Terá de descer um avião, por dia,
em uma pista e outro avião, por dia, em outra pista.
Isso é uma maravilha! Eu prefiro que seja uma única
pista longa, que possa ser um ponto de logística para
o transporte de carga no mundo, o que é muito importante e pode ser muito positivo para o Acre, pois está
bem situado geograficamente.
Mas o que faço aqui hoje é cobrar da Infraero
uma responsabilidade que eu não vejo com o povo
do Acre, que paga uma das passagens mais caras
do País e agora terá de conviver com passagem cara,
poucas vagas no avião e insegurança na hora do pouso e da decolagem.
Então, Srª Presidente, eu queria agradecer a tolerância e sua colaboração para que eu pudesse fazer
este pronunciamento nesta sexta-feira.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco Minoria/
PSDB – GO) – Cumprimento o Senador Jorge Viana.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART.
203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco
Minoria/PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a
tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada, “Tucano põe em dúvida contratos com
a União”, publicada pelo jornal Estado de São Paulo
em sua edição de 08 de agosto de 2013, bem como
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o pronunciamento do Vereador da Câmara Municipal
de São Paulo, Floriano Pesaro, proferido em 07 de
agosto de 2013.
A matéria faz referência ao pronunciamento do
Vereador Floriano Pesaro, onde são trazidos elementos que levantam suspeitas a cerca de outros contratos
que a Siemens mantém no setor metroferroviário no
País, na maioria com a Companhia Brasileira de Trens
Urbanos (CBTU), empresa ligada ao governo federal.
Como segundo assunto, gostaria de fazer o registro do artigo de autoria do Ex-Governador José
Serra, intitulado: “As palavras e as coisas”, publicado
pelo jornal Estado S. Paulo, em sua edição de 08 de
agosto de 2013.
Segundo o autor, é inaceitável utilizar a palavra
como instrumento de engodo e de trapaça. Na política, as palavras e as coisas, como em toda experiência
humana, jamais coincidirão.
Como segundo assunto, gostaria de fazer o registro
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste pronunciamento, para que passem a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA.
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
TUCANO PÕE EM DÚVIDA
CONTRATOS COM A UNIÃO
8 de agosto de 2013 | 2h 05
Pedro Venceslau –
O Estado de S.Paulo
O vereador Floriano Pesaro (PSDB) usou seu
tempo de plenário ontem na Câmara Municipal para
levantar suspeitas sobre outros contratos que a Siemens mantém no setor metroferroviário no País, na
maioria com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU), empresa ligada ao governo federal.
“A Siemens, que acusa o governo do Estado de
São Paulo de conivência com o cartel formado por ela
e por outras empresas, também tem contratos com
metrôs de outros Estados”, começou o vereador, para
depois citar contratos no Recife e em Salvador, o último orçado em R$ 400 milhões. “Depois de 13 anos,
R$ 1 bilhão foi consumido e as obras ainda não foram
concluídas”, exclamou Pesaro, antes de falar também
de contratos em Belo Horizonte, no Rio e em Porto
Alegre – cidades administradas pelo PT ou por aliados.
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O vereador terminou o discurso comparando valores pagos em São Paulo recentemente, cujas composições mais caras custaram R$ 2,92 milhões. “Já para
comprar os trens em Belo Horizonte, a União pagou
por carro R$ 3,3 milhões; e, em Porto Alegre, R$ 2,98
milhões”, afirmou o tucano.
“Já que a Siemens afirmou fazer parte de um
cartel, ela deve ser investigada em todos os negócios
que mantém no país”, finalizou. / COLABOROU BRUNO RIBEIRO
“SIEMENS E O METRÔ NO BRASIL”
por Floriano Pesaro (PSDB-SP)
Sr. Presidente, nobres Vereadores, telespectadores da TV Câmara São Paulo. Boa tarde.
Hoje trago informações que ainda não vi publicadas na imprensa paulista. A Siemens, que acusa o
Governo do Estado de São Paulo de conivência com
o cartel formada por ela e por outras empresas, também tem contratos com metrôs de outros estados. E
também está sendo investigada fora de São Paulo.
Em Pernambuco, as composições das linhas Sul
e Centro do metrô de Recife foram reformadas por um
consórcio liderado pela Siemens. Todos os 25 trens do
sistema de metrô da capital pernambucana foram modernizados e climatizados pela empresa. O metrô de
Recife é operado pela Companhia Brasileira de Trens
Urbanos (CBTU), uma empresa do Governo Federal
e o dinheiro pago à Siemens vem do PAC Mobilidade.
O Ministério Público Federal da Bahia, estado governado pelo PT, investiga irregularidades cometidas
por empresas nas licitações do metrô de Salvador. A
Siemens tem como sócias a Camargo Corrêa e a Andrade Gutierrez no consórcio MetroSal, que venceu a
licitação do metrô de Salvador em 1999. Este projeto
previa investimento de R$ 400 milhões para os 11,6
quilômetros.
Posteriormente, o metrô teve seu traçado original
reduzido para seis quilômetros. Depois de 13 anos,
R$ 1 bilhão foi consumido e as obras ainda não foram
concluídas e nem um munícipe transportado! O metrô
de Salvador também é uma obra do Governo Federal sob responsabilidade da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos (CBTU).
A Siemens também está presente em mais uma
linha de Metrô, a do Rio de Janeiro, onde é responsável pela estrutura de fornecimento de energia elétrica
da nova linha, que fará a Conexão Pavuna – Zona Sul
e a nova estação de General Osório. Os contratos foram fechados em 20 milhões de dólares. Entre outros
trabalhos, a Siemens fará o fornecimento, a instalação,

AGOSTO 2013

52900 Sábado 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

os testes e a colocação em operação dos sistemas de
energia de uma série de estações.
Recentemente, o Governo do Rio de Janeiro culpou a Siemens por uma falha que causou pane de 2
horas no metrô carioca, por problema na montagem da
estrutura de energia da nova estação Uruguai.
Em Fortaleza, no Ceará, a Siemens participou do
consórcio que construiu a Linha Sul do metrô em parceria com a Queiroz Galvão, com a Camargo Correa,
com a Alstom e com a Bombardier. A obra da Linha
Sul com 18 estações e 24 quilômetros custou R$ 1,5
bilhão, sendo que R$ 1,2 bilhão foi pago com recursos
federais do PAC Mobilidade.
Em Brasília, a Alstom e a Siemens teriam feito
acordos durante a disputa pela obtenção dos serviços
de manutenção do Metrô da capital federal. Hoje, a
cargo da Alston e da Siemens, este contrato, de R$ 96
milhões por ano, é alvo de duas investigações do MP.
As empresas Alstom e CAF se uniram para participar das licitações da Companhia Brasileira de Trens
Urbanos (CBTU), empresa do governo federal, em Porto
Alegre e em Belo Horizonte. Na capital gaúcha, a Alstom
detém 93% do consórcio FrotaPoa. O restante pertence
à empresa espanhola CAF. Na capital mineira é o contrário, a CAF detém 93% do consórcio e a Alstom 7%.
O metrô de Porto Alegre comprou 15 trens para
a linha 1 no consórcio FrotaPoa. O valor total do contrato é de aproximadamente 244 milhões de Reais, ou
seja, 16,25 milhões de Reais por trem.
Em Belo Horizonte, o consórcio composto pela
CAF e pela Alstom venceu a licitação para o fornecimento dos dez novos trens que vão integrar a frota do
metrô. A licitação foi realizada pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas e seguiu o decreto que
estabelece a aplicação de margem de preferência de
20% para a produção nacional em licitações da administração pública federal, para aquisição de veículos
para vias férreas. O valor de aquisição das novas composições foi de R$ 171 milhões.
O Governo do Estado de São Paulo acabou de
fazer uma concorrência nacional para a compra de 65
trens, em dois lotes. O valor orçado pelo Governo foi
de 759 milhões de Reais para compra de 30 trens e
R$ 882 milhões para outro lote de 35 composições.
Esta compra não se concretizou, pois o valor
ofertado pelo consórcio CAF/Alstom foi 50% a mais
do que o valor orçado. Isso mesmo, 50% mais caro.
Para comprar 30 trens do consórcio, o Governo de São
Paulo teria que pagar R$ 1,19 bilhão; e para a compra
do segundo lote (35 trens) o valor é de R$ 1,3 bilhão.
O Governo de São Paulo tem em andamento
uma concorrência internacional para a compra destes dois lotes. Desta vez, os valores ofertados ficaram
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abaixo dos valores orçados. Para o lote de 30 trens, o
consórcio IESA/Hyundai/Roten fez a proposta de R$
788 milhões e para o segundo lote (35 trens), a CAF
Brasil quer R$ 1,01 bilhão.
Agora, se compararmos o custo de cada carro que
está sendo comprado pelo Governo de São Paulo com
o custo de cada carro comprado pela CBTU do Governo Federal em Belo Horizonte, vemos outro absurdo.
Para o Governo de São Paulo, o custo de cada
trem do Lote 1 é de R$ 2,92 milhões e do Lote 2, R$
2,6 milhões. Já para comprar os trens em Belo Horizonte, a União pagou por carro R$ 3,3 milhões; e em
Porto Alegre, R$ 2,98 milhões.
Ou seja, o Governo Federal pagou mais para
comprar os trens.
A pergunta que fica é: por que ninguém fala disso? Já que a Siemens afirmou fazer parte de um cartel, ela deve ser investigada em todos os negócios que
mantém no país.
Muito obrigado.
AS PALAVRAS E AS COISAS
José Serra, O Estado de S. Paulo, 08/08/13
Existe o mundo das palavras e existe o mundo
das coisas. Nunca coincidem perfeitamente, pois as
palavras se referem à experiência, mas não são elas
próprias aquilo que experimentamos. Parte da angústia humana, e também da beleza de viver, decorre do
esforço que fazemos com as palavras para que exprimam, com a menor perda possível, o que vivemos e
sentimos.
Mas o mundo das palavras não existe para trair
o das coisas. Na política, o desejável é que o discurso e a vida estejam muito próximos. Ainda que essa
atividade compreenda também a dimensão da utopia,
dos desejos, do “dever ser”, os amanhãs sorridentes
com que os políticos costumam acenar não podem
ser apenas instrumentos para o engodo e a trapaça.
Olhemos o Brasil. É chegada a hora de usar as
palavras certas e ajustá-las à realidade. Em seguida,
e entre aspas, vou exercitar um manifesto que, a meu
ver, deve ser palavra encarnada.
“O Brasil quer mudar. Mudar para crescer, incluir, pacificar. Mudar para conquistar o desenvolvimento econômico que hoje não temos e
a justiça social que tanto almejamos. Há em
nosso país uma poderosa vontade popular de
encerrar o atual ciclo econômico e político. Se,
em algum momento, o atual modelo conseguiu
despertar esperanças de progresso econômico
e social, hoje a decepção com os seus resultados é enorme. O povo brasileiro faz o balanço e
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verifica que as promessas fundamentais foram
descumpridas, e as esperanças, frustradas.
Nosso povo constata com pesar e indignação
que a economia não cresceu e está muito mais
vulnerável, a soberania do país ficou em grande
parte comprometida, a corrupção continua alta,
e, principalmente, a crise social e a insegurança
tornaram-se assustadoras. O sentimento predominante em todas as classes e em todas as
regiões é o de que o atual modelo esgotou-se.
Por isso, o país não pode insistir nesse caminho,
sob pena de ficar numa estagnação crônica ou
até mesmo de sofrer, mais cedo ou mais tarde,
um colapso econômico, social e moral.
A sociedade está convencida de que o Brasil continua vulnerável e de que a verdadeira
estabilidade precisa ser construída por meio
de corajosas e cuidadosas mudanças que os
responsáveis pelo atual modelo não querem
absolutamente fazer.
O povo brasileiro quer abrir o caminho de combinar o incremento da atividade econômica
com políticas sociais consistentes e criativas.
O caminho das reformas estruturais que de fato
democratizem e modernizem o país, tornando-o mais justo, eficiente e, ao mesmo tempo,
mais competitivo no mercado internacional.
A superação do atual modelo, reclamada enfaticamente pela sociedade, não se fará num
passe de mágica, de um dia para o outro. Não
há milagres na vida de um povo e de um país.
Será necessária uma lúcida e criteriosa transição entre o que temos hoje e aquilo que a
sociedade reivindica. O que se desfez ou se
deixou de fazer não será compensado em oito
dias. O novo modelo não poderá ser produto
de decisões unilaterais do governo, tal como
ocorre hoje, nem será implementado por decreto, de modo voluntarista. Será fruto de uma
ampla negociação nacional, que deve conduzir
a uma autêntica aliança pelo país, a um novo
contrato social, capaz de assegurar o crescimento com estabilidade.
Que segurança o governo tem oferecido à sociedade brasileira? Tentou aproveitar-se da crise
para ganhar alguns votos e, mais uma vez, desqualificar as oposições, num momento em que
é necessário ter tranquilidade e compromisso
com o Brasil. Como todos os brasileiros, quero
a verdade completa. Acredito que o atual governo colocou o país novamente em um impasse.
Estamos conscientes da gravidade da crise
econômica. Poderemos recuperar a capacida-
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de de investimento público tão importante para
alavancar o crescimento econômico. Esse é o
melhor caminho para que o país recupere a
liberdade de sua política econômica orientada
para o desenvolvimento sustentável.
A volta do crescimento é o único remédio para
impedir que se perpetue um círculo vicioso entre metas de inflação baixas, juro alto, oscilação
cambial brusca e aumento da dívida pública. O
atual governo estabeleceu um equilíbrio fiscal
precário no país, criando dificuldades para a
retomada do crescimento. Com a ausência de
políticas industriais de estímulo à capacidade
produtiva, o governo não trabalhou como podia
para aumentar a competitividade da economia.
O Brasil precisa navegar no mar aberto do desenvolvimento econômico e social.”
O que leram até aqui, estou certo, lhes pareceu
bom. Mas tudo o que vai entre aspas não foi escrito
por mim, não. São trechos da Carta ao Povo Brasileiro,
assinada pelo então candidato do PT à Presidência da
República, em junho de 2002. Disputamos o segundo turno. Fui derrotado. Ganhar e perder eleições são
uma rotina na vida de políticos. Grave, nestes quase
11 anos, é a derrota do Brasil.
Com a Carta os petistas quiseram demonstrar
que haviam aprendido a ser também moderados. Há
pelo menos um “conservadorismo virtuoso”, que consiste em preservar as instituições democráticas. Esse
o PT desprezou. E há o mau, o que nasce da falta de
imaginação e da inépcia. O partido andou em círculos,
percorrendo a mais longa distância entre dois pontos.
Em certos casos foi até além, pondo o País numa espiral negativa, para baixo. Dá arrepio pensar na herança
que o terceiro governo petista deixará ao Brasil.
Na política, as palavras e as coisas, como em
toda experiência humana, jamais coincidirão. Sempre
restarão o espaço da imaginação e o saudável esforço para alargar as fronteiras conhecidas do possível.
O que é inaceitável, aí, sim, é o uso da palavra como
instrumento de engodo e de trapaça. Releiam os trechos da Carta petista e olhem o Brasil. O PT usou o
universo das palavras para trair o universo das coisas.
Usou a política para trair a esperança e a esperança,
para rebaixar a política. É o que nos mostra o confronto do mundo das palavras com o mundo das coisas.
José Serra é Ex-Prefeito e Ex-Governador de
São Paulo.
A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco Minoria/PSDB – GO) – Não havendo mais nenhum orador
inscrito, declaro encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 14 minutos.)
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Ata da 128ª Sessão, Não Deliberativa,
em 12 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim, Roberto Requião, Humberto Costa, Anibal Diniz,
Cristovam Buarque, Eduardo Suplicy, Rodrigo Rollemberg e Wellington Dias
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 19 horas e 17 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas
da União, o Aviso no 909-Seses-TCU-Plenário, de

2013, na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº
1997/2013-TCU-Plenário, proferido nos autos do processo nº TC 006.284.2013-2, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 13 de agosto do corrente.
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado
que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 328, DE 2013
Acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria
da Penha), para estabelecer a necessidade
da realização de audiência de admoestação
para a soltura dos agressores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto
de 2006, passa a vigorar acrescido dos seguinte § 2º,
renumerando-se o atual parágrafo único como § 1º:
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“Art. 20. ..........................................................
........................................................................
§ 2º Em caso de revogação da prisão preventiva, o agressor só será posto em liberdade
após o comparecimento a audiência de admoestação, oportunidade em que, na presença
do juiz, do promotor e de seu defensor, será
advertido sobre a necessidade de cumprimento
das medidas protetivas aplicadas nos termo
do art. 22, § 2º, desta Lei.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O presente Projeto de Lei é inspirado em experiência pioneira do magistrado Jamilson Haddad Cam-
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pos, juiz auxiliar da 1ª Vara Especializada de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Cuiabá (MT).
É que Sua Excelência, amparado no art. 22, §
1º, da Lei nº 11.340, de 2006, estabeleceu a realização de audiência de admoestação como medida de
segurança complementar que se faz necessária para
esclarecimento do agressor sobre as consequências
de eventuais descumprimentos das medidas protetivas
e demais prevenções impostas pela lei, para, a partir
de então, conceder o alvará de soltura.
Pretendemos expandir essa solução para todo o
Brasil. O agressor será conscientizado do seu direito
à liberdade, ressaltando-se a cultura da não violência,
bem como de seus deveres, sendo alertado, ainda,
que poderá voltar à prisão se forem descumpridas as
condições impostas.
Como bem destacou a representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Lindinalva
Rodrigues D. Costa, o “novo entendimento pode vir
a salvar vidas e impedir a ocorrência de novas violações de gênero”.
Por essas razões, propomos aos nossos nobres
pares o presente projeto de lei para aperfeiçoar os institutos da bem sucedida Lei Maria da Penha.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006
Cria mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos
termos do § 8o do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar
a Violência contra a Mulher; dispõe sobre
a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera
o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras
providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o Esta Lei cria mecanismos para coibir e
prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção
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Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais
ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe
sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de
assistência e proteção às mulheres em situação de
violência doméstica e familiar.
....................................................................................
Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou
da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do
agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento
do Ministério Público ou mediante representação da
autoridade policial.
Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão
preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de
motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
Art. 21. A ofendida deverá ser notificada dos
atos processuais relativos ao agressor, especialmente
dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem
prejuízo da intimação do advogado constituído ou do
defensor público.
Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar
intimação ou notificação ao agressor.
Seção II
Das Medidas Protetivas de Urgência
que Obrigam o Agressor
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta
Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em
conjunto ou separadamente, as seguintes medidas
protetivas de urgência, entre outras:
I – suspensão da posse ou restrição do porte de
armas, com comunicação ao órgão competente, nos
termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
II – afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
III – proibição de determinadas condutas, entre
as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e
das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância
entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
c) freqüentação de determinados lugares a fim de
preservar a integridade física e psicológica da ofendida;
IV – restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento
multidisciplinar ou serviço similar;
V – prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
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§ 1o As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação
em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as
circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser
comunicada ao Ministério Público.
§ 2o Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no
caput e incisos do art. 6o da Lei no 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo
órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas
de urgência concedidas e determinará a restrição do
porte de armas, ficando o superior imediato do agressor
responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação
ou de desobediência, conforme o caso.
§ 3o Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer
momento, auxílio da força policial.
§ 4o Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo,
no que couber, o disposto no caput e nos §§ 5o e 6º
do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil).
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido à Comissão competente.
Há oradores inscritos.
A primeira oradora inscrita é a Senadora Vanessa
Grazziotin, a quem concedo a palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Senador Paim.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, companheiros e companheiras, nesse último fim de semana,
a imprensa brasileira publicou uma pesquisa mais recente feita pelo Datafolha, salvo engano, mostrando a
opinião do povo brasileiro, principalmente relacionada
às últimas manifestações.
Sr. Presidente, a Presidenta Dilma, o Governo
Federal tinha um bom índice de aprovação, tinha certa
vantagem na corrida presidencial, já nas simulações
relativas à corrida presidencial do ano que vem, mas,
após as manifestações, houve uma queda não só na
intenção de voto, mas também em relação à opinião
do povo brasileiro relativa à Presidenta Dilma Rousseff. Muitas foram e continuam a ser as especulações
em torno do assunto. O fato é que nova pesquisa feita
pelo Datafolha mostra um crescimento de seis pontos percentuais na avaliação do Governo, ou seja, da
Presidenta Dilma.
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Eu achei interessante, Senador Paim, que, ouvindo os noticiários no fim de semana, percebi que
algumas matérias jornalísticas diziam, referindo-se a
essa pesquisa do Datafolha, que a Presidenta Dilma
teve uma ligeira melhora. Ora, penso que seis pontos
percentuais numa pesquisa não significam uma ligeira
melhora. Uma ligeira melhora ocorre quando determinado índice cresce 0,5% ou 1%. Acho importante o
fato de a Presidenta ter tido, no meu entendimento,
uma recuperação significativa nesse último período.
Entretanto, Sr. Presidente, não nos cabe, nem
a mim, discutir apenas os números friamente. O que
precisamos debater é o que aconteceu, o que vem
acontecendo, Senador Requião, no Brasil, do mês de
junho para cá ou antes mesmo disso. Não podemos
colocar o mês de junho como se algo novo ou extraordinário estivesse acontecendo no Brasil. Não! No
mês de junho, o que aconteceu? Uma grande mobilização em todos os Estados brasileiros. Na minha cidade, Manaus, há a estimativa de que, da maior das
manifestações, tenham participado em torno de cem
mil pessoas, o que, de fato, significa um número significativo de pessoas que foram às ruas reclamar de
uma série de questões.
As análises sobre o que quer o povo brasileiro
variam muito. Entretanto, considero lógica e realista
aquela análise que muitos fazem, inclusive a própria
Presidenta Dilma. Num dos eventos de que participei no Palácio do Planalto, ouvi pronunciamentos em
que não só ela, mas também várias pessoas que lá
se pronunciaram, como representantes da sociedade
civil, fizeram a seguinte avaliação: no Brasil, o povo
brasileiro está demonstrando que quer avançar para
além daquilo que o Brasil já avançou.
Sem dúvida, nós temos avançado bastante. Os
dados publicados em relação ao IDH mostram uma
melhora significativa ocorrida nos últimos anos no
nosso País, o que não vem somente do Governo do
Presidente Lula e da Presidenta Dilma, mas de antes,
mas que vem, principalmente, dos Governos de Lula
e de Dilma.
Quero destacar o seguinte aspecto: a prioridade
do Governo em relação às medidas que vêm sendo
adotadas é exatamente a de buscar a inclusão social.
Nesse aspecto, creio que o Governo e, principalmente, a sociedade brasileira têm colhido bons frutos nos
últimos tempos. Repito: os dados do IDH são a maior
prova disso. O número de famílias que deixou a pobreza, o nível de pobreza, de miséria absoluta, também
foi significativo, foi muito importante.
Agora, o povo diz: “Precisamos ir além disso”. E
o que é que nós poderíamos considerar prioritário nas
manifestações e nas reivindicações da população bra-
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sileira? Também aí acho que as pesquisas têm servido
para mostrar, para apresentar um indicativo mais bem
avaliado do que quer a população brasileira. Nesse aspecto, há algumas prioridades, e uma delas diz respeito
à qualidade de vida do povo brasileiro, principalmente
à qualidade de vida nas cidades brasileiras.
Com certa frequência, vim a esta tribuna para
dizer o seguinte: o povo, pelo menos na cidade onde
vivo, onde moro, que conheço, que domino... Onde
vivo, Sr. Presidente, procuro andar muito nos bairros,
ouvir muito as pessoas. A avaliação que podemos fazer
da cidade de Manaus é que, diferentemente do IDH,
a qualidade de vida em Manaus tem piorado nesses
últimos anos. O sistema de transporte público piorou
em todos os aspectos, na qualidade do transporte em
si e em como o serviço se desenvolve. Quando uma
prefeitura não enfrenta problemas estruturais de uma
cidade, um dos grandes e mais imediatos problemas
se apresenta exatamente no trânsito, quando entram
mais carros do que se abrem novas vias ou se duplicam ou se constroem viadutos capazes de fazer frente
ao aumento populacional e também ao aumento da
frota de veículos.
Então, a qualidade do ônibus piorou em todos os
aspectos, primeiro por conta do trânsito, que é muito
ruim. Manaus tem um trânsito que podemos comparar
ao da cidade de São Paulo, a maior metrópole brasileira. É igual. E, se levarmos em consideração algumas
áreas da cidade, como o distrito industrial, que fica
muito próximo do campus da Universidade Federal,
elas apresentam gargalos sérios, que fazem com que
um trajeto que é feito, sem trânsito, normalmente, em
dez minutos demore a ser percorrido em tempo superior a uma hora. Isso é grave.
Então, as pessoas foram para as ruas reclamar
da qualidade de vida, mas também para falar do problema da saúde. O problema da saúde é um problema
grave, é um problema sério que vive o Brasil. Nesse
aspecto, eu não tenho dúvida de que, não só na saúde, mas também na mobilidade urbana, o Governo
Federal, juntamente com os Governos dos Estados
e o próprio Parlamento, vem procurado responder a
essas questões.
Não são problemas simples, Senador Paim. São
problemas estruturais. Muitos deles exigem medidas,
exigem ações contundentes. Na área de transporte coletivo, é isso! É preciso investir no transporte coletivo.
E o Governo Federal já se dispôs a apoiar as prefeituras municipais para melhorarem o trânsito nas suas
cidades. São vários os projetos que, pelo menos, as
grandes cidades e as capitais brasileiras estão apresentando perante o Governo Federal.
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Muitas cidades apresentam problemas relativos
ao cumprimento da legislação no que diz respeito à
possibilidade de acessar crédito. O Governo Federal,
de acordo com o que vem sendo divulgado com certa
frequência, vem debatendo essa questão para procurar
agir e para resolver o problema da impossibilidade de
as prefeituras municipais acessarem o crédito e, assim,
poderem investir mais nas suas cidades para melhorar
a qualidade de vida do povo brasileiro.
São problemas estruturais, e, na área da saúde,
isso não é diferente. Na área da saúde, tenho ouvido
muitas críticas, mas também tenho ouvido muitos elogios – aliás, há mais opiniões favoráveis do que discordantes – relativamente às medidas da Presidenta
quanto ao Programa Mais Médicos, a medida provisória.
Nesse fim de semana ou no fim de semana passado,
no seu Estado, o Rio Grande do Sul, que é também o
Estado da Presidenta Dilma, ela se referiu à questão
e, com dados nas mãos, como todos nós temos, mostrou o quanto a medida é acertada, porque, no primeiro
momento, o edital foi aberto a profissionais formados
no Brasil, e menos de 10% das cidades brasileiras
que se habilitaram para receber médicos profissionais
nesse Programa Mais Médicos foram escolhidas pelos
médicos para trabalhar. Então, teremos outra etapa,
que é a busca de profissionais formados no exterior.
Obviamente, com o acompanhamento das instituições
de ensino deste País, haverá a garantia de bom atendimento à população.
Não concordo com alguns argumentos levantados de que o programa divide o Brasil em duas categorias: aquele que tem uma boa assistência médica
e aquele que tem uma assistência que não é tão boa
assim. Não é assim, Sr. Presidente! Penso que, hoje,
o Brasil está dividido em duas categorias: locais em
que há médicos e locais onde não há médicos. Assim
ocorre no meu Estado do Amazonas. Estou cansada
de subir a esta tribuna e falar a respeito da matéria.
Não é à toa que o Amazonas foi um dos Estados onde,
salvo engano, 97% dos Municípios se habilitaram, se
inscreveram para receber médicos nas suas localidades e nas suas cidades.
Não é um problema apenas na assistência à saúde indígena, como muitos imaginam, mas também na
assistência à saúde das pessoas que vivem nas sedes
de Municípios com 15 mil, 20 mil ou 30 mil habitantes
que não dispõem de profissionais em número suficiente
para atender a população brasileira.
Creio, Sr. Presidente, que a oscilação da opinião
pública em relação não só ao Governo, mas também
a uma série de instituições está diretamente ligada
à possibilidade de resolvermos o problema da população. Aí entra outro componente que diz respeito à
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inflação. Sabemos que a política econômica não é só
importante, mas é decisiva para o sucesso ou para o
insucesso de qualquer governo, em todos os níveis.
Obviamente, se temos uma economia que apresenta
sinais de melhora, com o recuo da inflação, a população brasileira, mesmo sem entender as questões
econômicas teóricas, Sr. Presidente, entende muito
do dia a dia, sabe o quanto custa um litro de leite, um
quilo de arroz ou de feijão, o quanto custa o transporte para se deslocar de sua residência, de sua casa.
Então, a recuperação da economia também faz com
que melhore a percepção da população brasileira em
relação aos seus governos.
Sr. Presidente, a pesquisa também avaliou o desempenho do Congresso Nacional. E aí há uma instituição que tem o maior índice de reprovação. Penso que,
nesses últimos tempos, o Congresso Nacional – não só
o Senado, pois aqui temos votado inúmeras matérias
importantes, mas também a Câmara dos Deputados –
tem enfrentado uma série de problemas que ainda se
apresentam, com os quais a população brasileira tem
dado sinais de que não aceita mais conviver.
Aprovamos, por exemplo, Sr. Presidente, uma
proposta de emenda à Constituição que trata da ficha
limpa, porque, até então, por iniciativa popular, estabeleceu-se no País a impossibilidade de exercerem
cargos públicos eletivos ou de concorrerem a eles
pessoas que tivessem sido julgadas por pelo menos
uma instância colegiada. Mas isso se resumia apenas
aos representantes da população brasileira, aqueles
que detêm cargos eletivos. A proposta de emenda à
Constituição que aprovamos estende isso para todos
os integrantes do serviço público, para aqueles que
o integram como servidor efetivo, como dirigentes de
empresas públicas, como ocupantes de cargos comissionados. Todos têm de estar sujeitos à mesma lei. Isso,
sem dúvida alguma, melhorará muito a qualidade do
serviço público, assim como da representatividade da
população brasileira.
Estamos prestes a votar um projeto de resolução,
salvo engano, de autoria do Senador Randolfe – apresentaram em conjunto, creio que o Senador Pedro Simon e mais algum Parlamentar –, que estende a ficha
limpa para os servidores do Senado Federal, para os
ocupantes de cargos comissionados.
É importante que votemos essa medida, porque,
votando-se um projeto de resolução, ele passa a vigorar aqui, no Senado Federal, a partir do momento em
que é publicado. Não precisa de sanção presidencial,
não precisa de passar pela Câmara dos Deputados.
Nada. Aprovado, sancionado, ele vale imediatamente,
e isso é importante para que o Senado Federal possa
dar o exemplo. A emenda à Constituição, que é mais
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abrangente e mais ampla, ainda aguarda apreciação
na Câmara dos Deputados.
E é nesse sentido, Sr. Presidente, que eu quero
aqui solicitar do Presidente da Comissão de Constituição e Justiça que paute o mais rapidamente possível projeto de minha autoria também, um projeto de
lei que estende ao conjunto dos servidores públicos
a mesma exigência da ficha limpa, para que possam
exercer as suas funções profissionais. Poder-se-ia dizer:
“Mas já não há um projeto de emenda à Constituição”?
Há. Mas o que há é um projeto que precisa ainda ser
aprovado em dois turnos na Câmara dos Deputados.
Então, aprovando-se agora o projeto de resolução,
garantindo-se e prevendo-se ficha limpa para os servidores ocupantes de cargo comissionado do Senado
Federal, daremos um passo importante.
Votando-se um projeto de lei, também daremos
um passo importante, até que tenhamos a efetivação, a
conclusão da votação da PEC que trata da ficha limpa.
Então, Sr. Presidente, creio que o Parlamento
brasileiro vem procurando dar as respostas. Agora,
eu acho que temos uma resposta, entre todas, na minha opinião, que é a principal. É o tema prioritário que
deveríamos tratar. Muitos dizem: “Jamais haverá uma
decisão do Parlamento em relação a essa questão”!
Eu me refiro à reforma política e, como qualquer Parlamentar, sei das dificuldades que o Parlamento enfrenta
ao ter de analisar matéria que lhe toca diretamente.
Entretanto, Sr. Presidente, nós temos, primeiro,
uma proposta de plebiscito. Um plebiscito com tempo viável para as próximas eleições, com um ano de
antecedência, não há como. Entretanto, a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) também fez uma pesquisa recentemente junto com o Ibope, e a população
brasileira, de forma majoritária, mostrou-se favorável,
compreendendo a prioridade, a necessidade da efetivação de uma reforma política no Brasil. E mais do
que isso: disse que gostaria que uma reforma política
já entrasse em vigor nas próximas eleições.
E o mais importante de tudo isso, Sr. Presidente: o que disse a população brasileira? A população
brasileira disse ser contra o financiamento por parte
de empresas privadas a candidatos ou candidatas. Eu
vejo isso como o centro da questão. Nós precisamos
acabar com a forma com que se financiam campanhas
no Brasil. Raros são – não sei nem se existe algum –
os Parlamentares neste País que não tenham, em um
período eleitoral, que recorrer a uma ou a outra empresa para buscar apoio, condições, para que possa
desenvolver a sua campanha eleitoral. Todos, absolutamente todos aqueles que se elegem são obrigados a solicitar a ajuda ou o apoio das empresas para
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poder concorrer às eleições. Nós precisamos acabar
com essa relação.
Eu apresentei um projeto, ainda quando Deputada, propondo modificação. Não proibindo, Presidente
Paim. Isso foi muito antes das grandes manifestações
ocorridas no Brasil, muito antes deste debate que nós
estamos travando. Eu sei que, à época, tive muita dificuldade de elaborar o projeto de lei, porque a maioria
daqueles com quem eu conversava se manifestava
contrária à proposta. E qual era a proposta, Senador
Paim? Era de que se permitisse, sim, o financiamento
de campanha por parte de empresas privadas, mas
esse financiamento deveria cair em um fundo, e o fundo é que distribuiria, igualitariamente, os recursos para
os candidatos ou as candidatas de todos os cargos.
(Soa a campainha.)
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/
PCdoB – AM) – Então, veja bem, Senador Paim, essa
era uma outra forma de proibirmos uma relação direta
entre financiamento de campanha e Parlamentares
ou entre detentores de cargos do Poder Executivo e
as empresas.
Então, essa foi a proposta que apresentei há
muitos anos, quando era Deputada. Eu a reapresentei
no Senado Federal, Sr. Presidente, porque considero
que, se não chegarmos ao ideal, que é não permitir
mais o financiamento por parte de empresas privadas
a campanhas eleitorais, devemos pelo menos democratizar a forma de financiamento das empresas. Não
sei se elas vão querer investir nas campanhas eleitorais, porque não serão dirigidas mais aos candidatos,
tampouco a partidos. Os recursos, Senador Requião,
seriam dirigidos a um fundo, e o fundo distribuiria, de
forma igualitária, de acordo com os critérios do fundo
partidário, a todas as agremiações partidárias no Brasil. Não sei até onde iriam os interesses das empresas
em continuar financiando campanhas dessa forma.
Mas o fato é que nós precisamos – precisamos
– mudar essa relação que existe entre Parlamento e
empresas privadas.
Mais do que isso, acho que a Ordem dos Advogados do Brasil e o Movimento pela Ética na Política,
movimento que coletou as assinaturas do projeto de
lei da ficha limpa, têm feito, nesses tempos, muitas
reuniões, têm dialogado com todos os partidos políticos e darão sequência a uma campanha popular para
envolver a população brasileira nesse debate. Este é o
ponto principal: ou nós passamos a ter a capacidade
de envolver o povo brasileiro nesse debate, ou, então,
não teremos nenhuma reforma política aprovada no
Parlamento brasileiro.
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Portanto, é importante que a população brasileira, que foi às ruas na cidade de São Paulo, na cidade de Manaus, lá em Curitiba, lá em Fortaleza, lá
em Teresina, em Boa Vista, é importante que toda a
gente brasileira – jovens, trabalhadores, operários,
intelectuais – entenda que a luta não acabou. A luta
apenas começou e deve seguir esse nível de organização, esse nível de mobilização da sociedade, para
que possamos, de fato, promover uma reforma política profunda neste País e, aí, sim, melhorar muito o
Parlamento brasileiro.
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tem
uma proposta, e concordo com muitos dos pontos.
Tenho muitas dúvidas em relação a outros pontos,
mas concordo com muitos, principalmente com aquele que trata de combater as desigualdades dentro da
política brasileira.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/
PCdoB – AM) – E a ausência das mulheres nos Parlamentos, assim como a dos negros, Senador Paim,
é, talvez, o exemplo mais clássico para mostrar como
o Parlamento brasileiro ainda não é, não se transformou no real espelho da sociedade. Então, uma reforma política tem também de abordar esse aspecto do
financiamento da representatividade, da possibilidade
de todos os segmentos da sociedade, gêneros inclusive, estarem presentes no Parlamento.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/
PCdoB – AM) – Para concluir meu pronunciamento,
quero falar das mulheres e, mais uma vez, homenagear
a União Brasileira de Mulheres pela belíssima sessão
que fizemos, hoje pela manhã, em comemoração aos
25 anos de fundação dessa entidade, que, ao lado de
tantas outras, luta pela emancipação da mulher e por
uma sociedade igual entre homens e mulheres, para
que não haja qualquer tipo de discriminação.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Encerrou, Senadora?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/
PCdoB – AM) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Pela ordem, com a palavra o
Senador Paulo Paim, por 45 minutos.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS)
– Bem menos do que usou a Senadora Vanessa Grazziotin.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT –
RS.Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Então, sou contemplado!
Senador Roberto Requião, Senadores e Senadoras, primeiro, quero registrar que, nesse fim de
semana, na sexta-feira, estive no Estado do Espírito
Santo, participando de dois congressos: do congresso
estadual dos motoristas e do congresso estadual dos
aposentados e pensionistas.
Lá, procurei destacar, em primeiro lugar, a atuação dos três Senadores do Espírito Santo aqui na
Casa – Senadora Ana Rita, Senador Ferraço e Senador Magno Malta.
No evento dos aposentados, tivemos a presença
inclusive do Senador Magno Malta, mas fiz questão
de dizer, naquele espaço, que tanto com os motoristas quanto com os aposentados, nos dois eventos, os
três Senadores do Espírito Santo têm tido aqui uma
postura sempre firme e me acompanham ou eu os
acompanho sempre nas votações de interesse social.
No primeiro congresso dos idosos e aposentados,
em Guarapari, fiz uma palestra sobre a conjuntura, a
desaposentadoria, o fator previdenciário, reajustes
salariais, a questão do avanço que teremos que ter
para que os aposentados e pensionistas tenham aumentos reais.
Cumprimento aqui o Varley, que é o Presidente
da Cobap, por esse evento.
Quero dizer também que, no encontro com os
motoristas, o convite me foi feito pelo Sindicato dos
Motoristas de Ambulância daquele Estado, e posso
dizer que foi um evento muito, muito positivo, pela importância desses condutores, que, na verdade, salvam
vidas, principalmente no caso das ambulâncias.
Mas, Sr. Presidente, volto a falar aqui, mais uma
vez, da questão do Aerus. Estão quatro aqui, na tribuna de honra – podem levantar, se possível, para que
a TV Senado possa fazer o registro.
Esses três companheiros e essa companheira
estão, há mais de uma semana, aqui, numa vigília no
Salão Verde do Senado, num ato histórico, num ato
que tem sensibilizado o País..
Vocês estiveram 26 dias no Rio de Janeiro e agora
estão aqui, no Salão Verde da Câmara dos Deputados,
esperando uma solução definitiva sobre a questão do
benefício de vocês. Pagaram religiosamente todos os
meses, todos os anos, e, de repente, desapareceu
todo o dinheiro.

775

Agosto de 2013

Mas, meu amigo corneteiro, Ronaldo – em teu
nome, cito os quatro –, vou compartilhar com o Brasil,
pela TV Senado, uma bela carta. Essa carta foi entregue ao aposentado Ronaldo Amaral, conhecido por
corneteiro, por mim assim apelidado, porque ele toca
o clarim todos os dias. E, Senador Ruben Figueiró, ele
tocou o clarim de forma muito emocionante, quando
nós lembramos que mais de oitocentos aposentados
e pensionistas do Aerus já faleceram e não receberam
aquilo a que teriam direito.
Esta carta é assinada pelo filho, Ronaldo José
Farias Correa do Amaral, que, tenho certeza, escreveu-a com a pena do coração no Dia dos Pais.
Eu passei o Dia dos Pais com eles. Tive a alegria
de almoçar com eles nesse domingo e ouvi lá a leitura, de forma emocionada, por outro companheiro, da
carta que Ronaldo recebeu de seu filho, Ronaldo José
Farias Correia do Amaral.
Leio a carta do Dia dos Pais:
Dia dos Pais, aos nossos heróis.
No meu ensino médio, nós usávamos uniforme.
Era relativamente frequente eu ir à aula usando
uma camisa da Varig. Isso marcou tanto que,
certa vez, em uma charge feita por amigos de
turma, fui retratado com uma camisa da Varig.
Meus amigos costumavam dizer que eu usava
essa camisa porque o ‘papai [que está aqui na
vigília] trabalha na Varig’.
Os senhores podem se sentar. Fiquem à vontade.
Sei que passaram a noite em vigília.
Era uma brincadeira deles com uma mistura
de encarnação, mas sempre enxerguei com
muito bom humor e orgulho [meu pai trabalhar na Varig].
Uma dessas camisas vinha com o logo: ‘Varig, eu visto essa camisa’. Como é bonito ver
vocês vestindo essa camisa até hoje!
É difícil separar minha vida da Varig [diz seu
filho, Ronaldo], onde meu pai trabalhou, e do
Aerus, onde minha mãe trabalhou.
O que seriam dos meus aniversários sem
a Área de Lazer da Varig na época? O meu
dentista até hoje é na Praia do Flamengo, 66.
Então, se é marcante para mim, imagina para
vocês?
Em muitas pessoas, inevitavelmente, isso tudo
acaba trazendo certa tristeza pela Varig ter
“acabado”.
Quando vier, chute essa tristeza pra longe!
Até mesmo porque, quem disse que acabou?
A lenda conta que quando Troia caiu se dizia
que, enquanto existisse um troiano vivo, Troia
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ainda estaria viva com ele. [Enquanto houver
um aposentado, um trabalhador da Varig peleando, lutando como vocês estão, a Varig vive.]
Pois bem, enquanto vocês estiverem aí [diz
seu filho], a Varig estará viva! Viva naqueles
que a construíram e ainda viva na memória
dos seus descendentes.
Por isso, força [pai, seu filho diz a você, estou
lendo a carta do seu filho] e parabéns! Parabéns
a todos, parabéns pelo dia dos pais, parabéns
ao meu pai, aos pais que aí estão, heróis de
verdade, àqueles que combatem o bom combate, àqueles que não morreram de overdose!
Pois onde há dúvida, vocês levam a fé de que
a vitória virá! Onde há erro de mal informados,
achando que vocês estão pedindo esmola, vocês levam a verdade, explicando seus direitos!
E onde há desespero de colegas de trabalho
que já não sabem mais como levar a vida, vocês levam a esperança de que, com a união,
melhores dias estão por vir!
E a vitória há de acontecer!
Meus cumprimentos a todos vocês. Sei dessa
resistência, e vou continuar – ainda vou passar a palavra ao Senador Alvaro Dias, com certeza – para informar, Senador Alvaro Dias, antes do aparte de V. Exª,
ao Plenário que, hoje pela manhã, tive contato com a
Casa Civil, depois daquela reunião de quinta com a
Presidenta Dilma, em que pedimos a ela, em nome
da Bancada, que recebesse os companheiros do Aerus, documento que antecedeu o documento assinado
por mim e pelos Senadores Alvaro Dias, Ana Amélia e
Pedro Simon, também pedindo que recebesse vocês.
Quero aqui render minhas homenagens ao Presidente da Casa, Senador Renan Calheiros, que foi
à Presidente, ela nos disse, pedir também esta audiência; assim como ao Henrique Alves, Presidente
da Câmara dos Deputados, que fez a mesma coisa,
pediu uma audiência com a Presidente. Foi, portanto,
um trabalho coletivo.
Então, informo que, amanhã, às 15 horas, três
Ministros, por orientação da Presidenta, receberão
vocês. Amanhã, às 15 horas, na Casa Civil, a Ministra
Gleisi Hoffmann, o Ministro Humberto Carvalho e Luís
Adams, da AGU, receberão vocês para, a partir dessa
conversa, vocês serem recebidos. E já está acertada
outra reunião com a Presidenta da República, conforme a palavra que ela assegurou a todos nós.
Antes de continuar, passo a palavra ao Senador
Alvaro Dias, que tem acompanhado este debate. Estivemos, juntos, com Luís Adams e no Supremo Tribunal
Federal, pleiteando o direito dos senhores.
Senador Alvaro Dias.
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O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Paulo Paim. V. Exª fala em
nosso nome. V. Exª retrata esta questão com muita lucidez e absoluta sinceridade. Inclusive, mesmo integrando a Base de Apoio ao Governo, tem discordado de
posições do Governo no que diz respeito às decisões
que toma o Governo em relação a esse assunto dos
aposentados do Aerus. Mas é fundamental agora que
o Governo se posicione com muita sinceridade, que
seja sincero diante desses líderes do movimento, que
os Ministros que vão recebê-los sejam francos e que
a Presidente Dilma também possa usar de franqueza,
para que eles não sejam mais enganados. Eles já foram muito enganados. Eles foram ludibriados na sua
boa-fé em muitas oportunidades. Por exemplo, quando o Governo disse: “Não vamos recorrer de decisões
judiciais”, e, logo em seguida, recorria. Portanto, nós
esperamos que, desta feita, o Governo tenha mais sensibilidade e, sobretudo, se posicione com maior clareza
e absoluta sinceridade em respeito aos aposentados
do Aerus. Parabéns a V. Exª pela persistência! V. Exª,
de todos nós, é o mais persistente, é o que mais acredita e, por isso, continua essa luta. Nós estamos ao
seu lado, sempre solidários com esse movimento em
favor dos aposentados do Aerus.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS) –
Muito bem Senador Alvaro Dias. É importante destacar que nesse movimento não tem situação, não tem
oposição; tem uma causa. E os senhores que aqui
representam os líderes que estão acampados aqui,
no Salão Verde, recebem lá todos os partidos e têm
dialogado com todos os segmentos. Eu, como disse
aqui o Senador Alvaro Dias, estou animado com a conversa que tive hoje pela manhã na Casa Civil e com
a conversa que tivemos com a Presidenta. Eu acho
que agora vai. A perspectiva é real de construirmos
um acordo em que cada um ceda um pouco na perspectiva de salvarmos o Fundo Aerus, que vai garantir
a vida com dignidade a todos vocês.
Hoje pela manhã, vocês me deram uma carta.
Estou com ela aqui, com o nome de todos aqueles que
estão no Salão Verde. Eu não vou ler a carta porque
quem tem que ler primeiro é a Casa Civil, mas já vou
deixá-la registrada nos Anais da Casa.
Por fim, Sr. Presidente, quero, ainda, nestes 13
minutos que me restam, fazer outro registro: quero
deixar aqui minhas saudações com muito carinho aos
pais de todo o País pelo dia de ontem, domingo, em
que foram homenageados pelos seus queridos filhos.
Os do Aerus (Varig, Transbrasil e Vasp) foram homenageados à distancia, porque nós tínhamos aqui – vocês,
com muita competência – um sistema de Internet. Nós
falávamos com o Brasil e o mundo a partir daqui. Vo-
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cês estão aqui há dias e noites. Eu fico um pouco de
noite, vou para casa, volto no outro dia, e assim tenho
feito. Só não fiquei na sexta e no sábado porque fui ao
Espírito Santo, mas no domingo, Dia dos Pais, voltei
e tive a alegria de almoçar com vocês aqui. E falamos
com o Brasil. Meus próprios filhos falaram comigo via
Internet e eu expliquei porque estava aqui.
Quero também, além de destacar esse dia tão
importante, fazer uma referência ao Dia do Advogado,
festejado no mesmo dia, 11 de agosto. Além do Dia do
Advogado é Dia do Garçom, esses profissionais atenciosos, amigos, tolerantes e talentosos, que atendem
a nós, inclusive aqui no cafezinho do Senado, todos
os dias.
A melhor maneira de homenagear o garçom é o
Congresso, de uma vez por todas, aprovar o projeto
da chamada Lei da Gorjeta (PL 57, de 2010), que está
na Comissão de Assuntos Econômicos, e o Relator é o
Senador Lindbergh Faria. A Lei da Gorjeta vai garantir
10% dos serviços sobre aquilo que o cidadão já paga
na sua conta, mas vai servir também para o efeito de
cálculo do benefício da aposentadoria.
Porque, se você pegar o salário do garçom hoje,
digamos que seja de R$1 mil, mas ele ganha mais R$1
mil de gorjetas. Só que isso não vai contar para a sua
aposentadoria, e o projeto estabelece que um percentual daquele correspondente à gorjeta seja pago à
Previdência. Com isso, ele vai poder se aposentar com
R$2 dois mil e não com R$1 mil. Daí a importância do
projeto, que tem o apoio do sindicato. E eu tenho aqui
conversado muito com o Moacyr, da Contratuh, que
tem trabalhado na perspectiva de que o projeto seja
aprovado com rapidez.
Por fim, Sr. Presidente, parabéns, mais uma vez,
aos advogados, aos pais e aos garçons.
Também faço referência aqui à Conferência Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade,
à Contratuh, na figura do Moacyr, seu presidente, que
está à frente dessa luta.
Sr. Presidente, como tenho 10 minutos, quero
ainda discorrer sobre o desenvolvimento sustentável
e inclusão social da pessoa com deficiência. Na semana passada, falei da tribuna sobre sustentabilidade
na ótica dos direitos humanos.
Na ocasião, abordei essa questão não apenas
pelo viés ambiental, tampouco exclusivamente pelo
viés econômico, mas falei pelo viés social. Tentei, além
de juntar as duas abordagens, incluir o aspecto dos
direitos humanos.
Nesse sentido, falei da preocupação que devemos
ter com os recursos naturais, falei de uma distribuição
mais justa dos mesmos e do acesso das gerações futuras a esses recursos.
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Hoje, Sr. Presidente, quero falar sobre um outro
aspecto: a inclusão das pessoas com deficiência no
contexto do desenvolvimento sustentável. As questões
que levantamos a partir desse foco são: que tipo de
sociedade queremos? Uma sociedade na qual as pessoas com deficiência verão seus direitos respeitados?
E ainda: o planejamento de nossas cidades levará em
conta o desenho universal da acessibilidade?
No dia 23 de setembro de 2013, acontecerá, nas
Nações Unidas, em Nova York, a Reunião de Alto Nível
sobre Deficiência e Desenvolvimento, com o tema “O
caminho a seguir: a agenda de desenvolvimento e a
inclusão da pessoa com deficiência pós-2015”.
Como parte do calendário dos eventos preparatórios para a reunião de setembro, ocorreu, na cidade
de Salvador, Bahia, a Consulta Regional das Américas.
Participaram da Consulta sobre a importância
da acessibilidade e a pessoa com deficiência países
como Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa
Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai,
Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.
Além das delegações de 20 países da América
Latina, estiveram presentes no encontro diversos representantes de organizações não governamentais
e de instituições como: o Departamento de Assuntos
Econômicos e Sociais das Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a União Internacional de
Telecomunicações (UIT), a Organização Internacional
do Trabalho (OIT), o Banco Mundial e o Alto Comissariado dos Direitos Humanos em âmbito internacional.
Transcorrida nos dias 17 e 18 de maio, a Consulta Regional das Américas foi promovida e coordenada
pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República e contou com a presença do Governador
da Bahia, Jaques Wagner – fica aqui a nossa homenagem ao Jaques Wagner, Governador da Bahia, e à
Ministra Maria do Rosário, a quem cumprimentamos
também –; da Diretora da Divisão de Políticas Sociais
e de Desenvolvimento do Departamento de Temas
Econômicos e Sociais das Nações Unidas, Drª Daniela Bas; da Assessora do Representante Regional do
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos
Humanos, Galliane Palayret; e do Secretário Nacional
de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
Antonio José Ferreira.
Como documento final, os Estados participantes
adotaram uma Declaração sobre Deficiência e Desenvolvimento pós-2015, com a contribuição da sociedade
civil presente lá na nossa querida Bahia.
A expectativa desse documento é que o tema da
deficiência esteja presente nas reflexões sobre os ca-
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minhos que a humanidade pretende seguir na busca
não só de um País com sustentabilidade, mas de um
Planeta com sustentabilidade.
De acordo com a declaração, deverão ser observadas as seguintes diretrizes: perspectiva transversal
da deficiência; adoção de mecanismos acessíveis de
participação das pessoas com deficiência; garantia da
acessibilidade como aspecto inerente ao desenvolvimento sustentável; adoção global do desenho universal; inclusão laboral com igualdade de oportunidades
e acessibilidade; promoção da educação inclusiva;
acesso universal à saúde; consideração da Classificação Internacional de Funcionalidades, Deficiência e
Saúde como instrumento comum global, entre outras.
Pelo prisma da transversalidade, o tema da deficiência deve ser tratado de modo a permear todas as
políticas públicas que objetivam uma realidade mais
humana, igualitária, sustentável e justa.
Assim, é fundamental que se dê visibilidade ao
debate que envolve acessibilidade, direitos humanos
e sustentabilidade, conscientizando a todos de que
esses princípios estão ligados de forma intrínseca.
Isso fica claro no artigo do informativo Pauta Inclusiva, no seu nº 8, que analisa o documento final da
Rio+20: “O Futuro que queremos”.
Segundo o artigo:
Em termos conceituais, para que existam ganhos que beneficiem a pessoa com deficiência,
a agenda de desenvolvimento precisa contemplar a perspectiva de promover o desenvolvimento sustentável com acessibilidade e
inclusão, no entendimento de que deve ocorrer
a incorporação desses conceitos como valor
agregado ao conceito de desenvolvimento.
Desejamos um modelo de cidade sustentável
com serviços básicos de qualidade que vise à busca
da igualdade para todos.
Em outro olhar, invertendo a lógica de que são as
pessoas com deficiência que devem se adaptar para
participar da vida em comunidade e em sociedade, o
artigo coloca: “���������������������������������������
Não são as soluções acessíveis e inclusivas que têm que ser sustentáveis; as soluções sustentáveis é que têm que ser acessíveis e inclusivas”.
É isso o que propõe o desenho universal como
forma democrática de conceber os espaços urbanos,
seus equipamentos, seus edifícios públicos e de uso
público, repensando os ambientes de convívio entre as
pessoas, respeitando a diversidade das experiências
e as especificidades da interação humano-espaciais.
A Convenção Internacional sobre os Direitos da
Pessoa com Deficiência estabelece diretrizes gerais
para os Estados que a ratificaram. E, aí, Sr. Presiden-
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te, eu destaco que, ao definir a acessibilidade, a Convenção redefine as ações voltadas às pessoas com
deficiência e desloca a lógica do assistencialismo para
os princípios...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS) –
... da autonomia e da emancipação.
Por fim, Sr. Presidente, é necessário que o respeito pelas diferenças e
������������������������������
o convívio natural com a diversidade humana faça parte da vida nas cidades.
Nesse sentido, é preciso que as pessoas com deficiência tenham garantida a acessibilidade aos espaços
e ambientes físicos, aos serviços de transporte, aos
sistemas educacionais, aos meios de comunicação e
informação.
Termino, Sr. Presidente, dizendo que é fundamental que, para cumprir a tarefa que temos diante de
nós, não se pode olvidar que a inclusão da pessoa com
deficiência e a acessibilidade não foram contempladas
nos Objetivos do Milênio. Esse fato é relevante quando
verificamos que o debate para a construção de uma
agenda de desenvolvimento sustentável está em curso
e é intenso em suas contradições e divergências, mas
terá que acontecer. A ONU caminha nesse sentido. O
mundo caminha nesse sentido.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS) –
Sr. Presidente, só para finalizar, eu quero ainda dizer
que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de nossa
autoria, aprovado aqui, por unanimidade, encontra-se
praticamente pronto para ser votado lá na Câmara dos
Deputados.
Cumprimento aqui a Ministra Maria do Rosário,
que fez um GT, um grupo especial para deixar o Estatuto em sintonia com a Convenção Internacional. O
Estatuto, que já contempla mais de 250 artigos, será
a grande peça, o grande arcabouço legal que vai garantir mais direitos para as pessoas com deficiência.
Eu estou animado para que, no dia 21 de setembro, quem sabe, a Presidenta Dilma possa sancionar o
Estatuto da Pessoa com Deficiência. O 21 de setembro,
Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, lei de nossa
autoria, vai ficar marcado para sempre...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS) –
... na mente, na memória, na história do nosso povo,
se nesse dia, também, as duas Casas tiverem feito a
sua parte, dando possibilidade, assim, de a Presidenta, como é intenção dela, sancionar o Estatuto no dia
21 de setembro, início da primavera.
Um abraço a todos.
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Mais uma vez, oportunamente me dirijo ao Aerus, dizendo que estou muito animado com a fala que
tivemos com a Presidenta, na presença de oito Senadores do PT. A Presidenta mostrou toda a sensibilidade e apontou caminhos no sentido de que é possível
construirmos um grande acordo para que vocês possam ter seus direitos garantidos.
Um abraço, obrigado pela presença.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Sobre a mesa, dois requerimentos que eu passo a ler.
Sr. Presidente, nos termos do art. 40, §1º, inciso
I, do Regimento Interno do Senado, requeiro
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autorização para atender convocação do grupo brasileiro do Parlamento Latino-Americano.
Eu, como membro do Parlatino, irei participar
das reuniões das comissões desse Parlamento,
que serão realizadas em São José da Costa
Rica, no período de 28 a 31 de agosto de 2013,
conforme convite anexo.
Nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico que
irei me ausentar do País no período informado acima.
Assina o Senador Cícero Lucena.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Vai à publicação.
O outro Requerimento nº 893, de 2013, é de autoria do Senador Paulo Davim, nos mesmos termos,
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e comunica que, conforme o art. 39, I, do Regimento,
estará ausente do País de 28 a 30, um dia a menos
que o Senador Cícero Lucena.
É o seguinte o Requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Vai à publicação.
Pela ordem de inscrição, passo a palavra ao Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, os problemas
do setor de saúde no Brasil são graves e persistentes.
Inúmeras pesquisas de opinião indicam, reiteradamente, que a sociedade brasileira aponta a saúde como
o principal problema que o País enfrenta no seu cotidiano. Todos os dias, acompanhamos pela imprensa
denúncias das mais diversas envolvendo o setor.
Saúde pública, no Brasil, virou sinônimo de escândalo. Nada mais expressa o atraso de um país do que o
descaso das autoridades com o sistema de saúde. O mau
atendimento, a precariedade estrutural, a falta de recursos, a gestão precária, a corrupção, tudo isso acabou por
gravar uma marca negativa na saúde pública no Brasil.
Por todos os ângulos que olharmos, não há outra
conclusão possível a se chegar. Temos que elaborar, em
conjunto com setores organizados da sociedade, um plano
de metas de curto, médio e longo prazos que possa, em
menos de quatro anos, fazer uma reversão dos gargalos
do setor e garantir o atendimento eficiente à sociedade.
A permanecer o atual estado de coisas, seremos
sempre um país potencialmente rico, com uma população extremamente pobre e doente. Temos que combinar
as experiências mais avançadas em vários segmentos
da nossa medicina, elaborar projetos com base em propostas exitosas que existem no Brasil, incorporar novas
tecnologias no Sistema SUS e, com isso, aproximar o
que melhor existe na iniciativa privada com o conceito
de atendimento universalizado da saúde pública.
Sabemos que isso custa caro, mas nada pode ser
monetizado quando se trata da vida humana. Sei que o
desafio é hercúleo, mas temos hoje, no País, a melhor
e a pior medicina do mundo. Será que não é possível
estabelecer um projeto que possa aproximar essas
duas realidades para que, assim, com racionalidade e
clareza, tenhamos uma saúde que atenda às necessidades dos pobres e de modo parecido com os ricos?
É provável que a necessidade de superar estas
diferenças esteja no cerne das reivindicações dos
movimentos de rua, que clamam por melhor saúde
para todos. A sociedade está protestando contra os
monumentais problemas que ocorrem no dia a dia da
saúde, porque percebe que os impostos que se paga
para sustentar o sistema são cada vez mais pesados
e o atendimento é cada vez mais precário e deficiente.
Sabemos, Srs. Senadores, que fazer funcionar um
sistema universalizado de atendimento do SUS é muito
complicado. Somos um país continental e com realidades regionais e locais extremamente desiguais. E isso
reflete diretamente na administração da saúde pública.
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Acredito que essa seja uma tarefa que levará ainda décadas, mas, com recursos adequados, planejamento organizado e um plano de carreira consistente
para médicos, enfermeiros, bioquímicos etc., as coisas
poderiam ficar mais fáceis.
Lógico que, havendo mais recursos, com 10% do
Orçamento da União, a saúde teria chance de melhorar.
Recentemente, o Movimento Nacional em Defesa
da Saúde Pública, o Saúde+10, reuniu mais de 1,8 milhão de assinaturas e entregou ao Congresso Nacional
um projeto de lei de iniciativa popular para a destinação
de 10% da receita corrente bruta brasileira ao Sistema
Único de Saúde (SUS). A estimativa é de que o valor
supere R$42 bilhões em recursos adicionais por ano.
Atualmente, o governo deve gastar, de acordo
com o Orçamento da União, cerca de R$90 bilhões. Ou
seja, o Brasil precisa de muito dinheiro no setor para
começar a inverter os índices negativos de qualidade de
atendimento. Cuidar da saúde é caro, mas é um objetivo
precípuo do Estado. É, realmente, um dever do Estado.
O Estado democrático de direito só é possível
com cidadãos tendo acesso aos meios que lhe garantam qualidade de vida!
Mais dinheiro para a saúde significa maior abrangência de cobertura, reajuste nas tabelas de procedimentos do SUS, melhor aparelhamento do sistema
com equipamentos de última geração, contratação de
mais médicos e enfermeiros, ampliação dos serviços
locais, enfim, a criação de uma nova perspectiva de
melhoria no médio e longo prazo.
Claro que devemos ampliar os mecanismos de
fiscalização e criar normas de punições mais rigorosas contra aqueles que desviam recursos da saúde.
De todas as corrupções, a mais grave e a mais
desumana são as que ocorrem nesse setor, porque
ele está diretamente vinculado à preservação da vida.
Nessa área, não pode haver complacência no ímpeto
punitivo do Estado, mesmo porque estamos sacrificando
os segmentos mais pobres e carentes da população.
Conceitualmente, não existe atividade mais nobre do que cuidar e preservar a saúde. Acredito que
a base de qualquer política eficaz de distribuição de
renda deve privilegiar alocações crescentes de recursos para a saúde e para a educação, visto que ambos
os setores estão umbilicalmente ligados.
Estou convencido, Sr. Presidente, de que chegará
determinado momento de nossa história em que o Governo deverá refletir seriamente sobre promover uma
inflexão de recursos para o Programa Bolsa Família,
por exemplo, e direcionar parte desse dinheiro para os
setores nobres da atividade do Estado.
Temos que vincular cada vez mais os conceitos
de desenvolvimento humano com o de desenvolvimento
econômico. Como se diz, “a economia somos nós” e não
algo supra-humano, como muitos costumam considerar.
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Neste aspecto, temos que considerar renda tudo
aquilo que amplia as capacitações dos cidadãos, tudo
aquilo que, direta ou indiretamente, reflete na melhoria
das condições de vida das pessoas.
Nesse aspecto, a melhoria do sistema de saúde
deve ser analisada nesta diretiva: melhorar o SUS e todo
o sistema significa criar um grande impacto na renda dos
brasileiros, principalmente das camadas mais pobres.
Por esta razão, Srs. Senadores, analisando globalmente estas questões, tenho sérias dúvidas quanto à
eficácia do Programa Mais Médicos, lançado com grande estardalhaço e expectativa pelo Governo Federal.
Até o momento os resultados são pífios. O próprio
Ministério da Saúde informou que os médicos inscritos
no programa atingiram apenas 11% das vagas abertas.
Temos, atualmente, 13.707 postos ociosos em 2.885
cidades. A grande maioria continuará da mesma forma. A abertura de vagas para médicos estrangeiros
apenas vai tumultuar mais o processo. Não vejo saídas
tranquilas para esse problema.
Pelo que tenho afirmado em pronunciamentos anteriores, sou simpático à análise do Programa Mais Médicos.
Tenho ouvido da população, inclusive na viagem que fiz,
recentemente, ao meu Estado do Mato Grosso do Sul,
prós e contras do programa, mais contras do que a favor.
Reconheço, entretanto, a tenacidade do Ministro
Padilha. Sei que ele tem as melhores das intenções.
Vejo que o Ministro tenta acertar e dar o melhor de si,
mas ele faz parte de um Governo que vive um contexto
adverso. Tudo isso sem considerar o fato de que, nesse
meio tempo, seu partido pretende dar-lhe a atribuição
de ser candidato ao Governo de São Paulo, que pode
desviar as nobres intenções de S. Exª.
Acho que isso vai mais atrapalhar do que ajudar.
Não é correto vincular questões que necessitam de
um trabalho estruturado de alta administração com
interesses específicos do campo eleitoral. Isso será
mais um aviltamento do que um benefício para o setor.
Não há como deixar de observar que o lançamento do Programa Mais Médicos foi uma improvisação para atender, por intermédio do marketing, as
demandas das ruas.
Recentemente, li, na imprensa de Campo Grande, um artigo do médico cardiologista, ex-secretário
de saúde do Estado, Dr. Alfredo Arruda, meu querido
amigo, no qual ele afirma, de maneira peremptória, que
a proposta do Governo de importar médicos estrangeiros tem o objetivo de fugir dos problemas reais de
nossa saúde pública. “É tudo marketing”, ele escreve.
“Estão tentando maquiar a verdade”, enfatiza o médico
sul-mato-grossense, com larga experiência no setor.
Cito aqui uma parte de seu texto divulgado na
imprensa de meu Estado: “O posto de saúde só tem
solução com médico motivado com o exercício de sua
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profissão e com resultados concretos no dia a dia da
comunidade. O resto é música de comício”.
Cito outro trecho:
Os hospitais – ah, os hospitais! –, aqui estão,
95%, vivendo um verdadeiro caos. O discurso é o mesmo, remuneração do profissional
da saúde, investimentos, mais verbas para
a saúde, mais equipamentos, mais compras
e certamente mais roubo. Essa é a questão.
Rouba-se demais no Brasil!
Mais ainda: “Se aumentarem os recursos para
a saúde sem prenderem os usurpadores do setor, de
nada adiantará”.
Para arrematar, enfatizo uma proposta do Dr. Alfredo Arruda, que acho que merece ser avaliada por todos
os senhores membros desta Alta Casa da República:
Trata-se de um processo organizado em cadeia.
Somente teremos bons consultórios quando
tivermos bons médicos, principalmente bem
pagos. Experimentem criar uma carreira para
o médico como a do promotor. Tudo mudará.
Quanto a importar médico para solucionar os
problemas atuais da saúde pública, isso é uma
piada. Creio que a Senhora Presidenta precisa de um bom médico conselheiro, alguém do
ramo, com experiência e competência..
Finalmente, Srs. Senadores, temo pelo futuro da
saúde pública do Brasil. Os problemas são imensos. E
as iniciativas governamentais ainda não atingem o fulcro
do problema. Não nos resta outra alternativa: nós da
Oposição temos que, patrioticamente, fazer este alerta.
O Programa Mais Médicos vem apenas como
um paliativo, como atitude diversionista, com ampla
rejeição da classe médica. Sem estrutura adequada –
médicos, enfermeiros, laboratório de análises, atendimento psicossocial, medicamentos, hospitais e clínicas
adequadas –, não sairemos do lugar.
Sr. Presidente, antes de encerrar meu discurso,
solicito a V. Exª a inclusão, nos Anais desta Casa, da
íntegra do artigo do médico cardiologista e ex-Secretário
de Saúde de Mato Grosso do Sul Dr. Alfredo Arruda,
cujo título é A doença da saúde.
Não vou relatar os termos totais do artigo, mas,
pela clarividência com que ele o faz, ele merece ser
analisado pelos Srs Senadores.
Muito obrigado a V. Exª.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR RUBEN FIGUEIRÓ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Seu requerimento será processado na forma do Regimento.
Com a palavra, pela ordem de inscrição, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, por 20 minutos improrrogáveis, em função da extraordinária demanda pela
palavra na tarde desta segunda-feira. Praticamente
todos os Senadores no plenário aguardando a oportunidade de se expressarem.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
assunto que me traz hoje à tribuna é um desses temas
estratégicos que somos sempre instados a revisitar.
Refiro, Sr. Presidente, à geração de energia elétrica, tema cuja complexidade se reflete nas mais diferentes esferas da vida social.
Como sabemos, Sr. Presidente, o Brasil tem uma
matriz energética que é, basicamente, hidrotérmica,
ou seja, que combina geração de energia a partir de
fontes hidráulicas, usinas hidroelétricas, e fontes térmicas. Noventa e oito por cento da nossa energia é
gerada a partir dessas fontes: hidráulica e térmica. Mas
nesse conjunto, todos sabemos, a energia hidráulica
predomina fortemente: 70% do total.
As fontes térmicas funcionam, sobretudo, para
garantir segurança no fornecimento de energia, especialmente em momentos de emergência, em momentos em que a fonte principal vê a sua matéria-prima
preponderante, a água, escasseando. Essas fontes,
que não a hidrelétrica, representam cerca de 30% do
conjunto da energia produzida no Brasil, incluídas as
usinas nucleares de Angra dos Reis.
A escolha da fonte de energia, hidráulica, é natural, uma vez que, no Brasil, nós temos o terceiro potencial hídrico do mundo, atrás apenas da China e da
Rússia. Esse potencial, aliás, é uma grande vantagem
para o nosso País, porque a geração de energia hidrelétrica é mais barata, mais segura e menos poluente
do que as demais. Nós sabemos que toda geração de
energia, inclusive a energia hidrelétrica, tem um custo ambiental, porque usa, necessariamente, recursos
naturais que transforma justamente em energia, muitas vezes consumindo esses recursos, como é o caso
dos combustíveis fósseis. As usinas hidrelétricas, por
usarem um recurso renovável, têm impacto, no final
das contas, menor. O seu problema, como sabemos,
é o armazenamento desse recurso, que é a água, em
reservatórios. Daí podem decorrer consequências
ambientais importantes e, muitas vezes, indesejáveis.
Mas, se nós temos todo esse potencial, por que
não ficamos apenas com a energia hidrelétrica, como
eu disse, mais barata, mais segura e menos poluen-
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te? A questão, meus caros colegas, é que a geração
de energia hidrelétrica depende fortemente dos caprichos da natureza. Rios vazios, rios com pouca vazão
nos tempos de estiagem, por exemplo, significam um
risco considerável para o sistema. Daí a necessidade
de complementar a matriz com outras fontes. No caso
brasileiro, a fonte térmica foi a opção escolhida, mas
há outras formas minoritárias de geração que também compõem a nossa matriz, algumas das quais
têm assumido maior proporção e, assim, ganhado
importância ao longo dos últimos tempos. Uma delas
é a energia eólica.
Vejam os senhores: no final de 2012, nós tínhamos 82 centrais geradoras eolielétricas, nome complicado para designar as usinas geradoras de energia a
partir do vento, movendo suas turbinas. Essas centrais
tinham a capacidade de produzir 1.814 megawatts, o
que representa um pouco mais de 1,5% do total gerado
pelo sistema nacional. É pouco, mas já é bem mais que
os 0,03% que essa fonte representava há apenas 11
anos, em 2001. A depender do Plano Decenal de Expansão de Energia, nós chegaremos a 2020 com uma
capacidade de geração de energia eólica de 11.532
megawatts, atingindo 6,73% da capacidade total, em
lugar do 1,5% de hoje. Essa expansão tem se tornado
mais viável na medida em que o preço desse tipo de
geração tem caído, graças, sobretudo, a incentivos e
ao barateamento dos equipamentos geradores.
Nós sabemos, Sr. Presidente, que a geração de
energia elétrica a partir da fonte eólica, dos ventos,
tem uma série de vantagens. Usa, também, recurso
renovável e tem baixo impacto ambiental. Isto por um
lado. Por outro lado, sente mais do que outras fontes
a grande dificuldade da geração de energia, que é o
problema do armazenamento. Ninguém armazena
vento. Pode-se prometer vento, mas armazenar vento é impossível. E essa é uma dificuldade importante
no que se refere à logística necessária para compatibilizar a produção e o consumo, em larga escala, da
energia elétrica.
No caso das usinas hidrelétricas, a energia é
reservada, é indiretamente armazenada na forma de
água, nos reservatórios. Isso, infelizmente, não é possível no caso da geração eólica. Isso implica, também,
que as usinas eólicas têm um baixo grau de segurança energética, que é a capacidade do sistema de garantir o fornecimento de energia a qualquer tempo. As
hidrelétricas, embora dependam, em certo grau, da
generosidade das chuvas, caso tenham um reservatório adequado, podem acumular água nos períodos
mais chuvosos e usá-la nos mais secos. As eólicas,
por sua vez, estão sempre dependentes do capricho
dos ventos.
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Este ponto merece uma pequena digressão sobre o erro estratégico do País, que, nos últimos anos,
vem promovendo a construção de parque hidrelétrico
a fio d’água, não permitindo armazenar água e, consequentemente, energia. Mas isso é tema para outra
análise. Aliás, nesta semana, haverá uma audiência
pública na Comissão de Infraestrutura exatamente
destinada a debater esse tema, de mantermos esse
dogma que tem sido adotado nos últimos anos, que é
a construção de usinas hidrelétricas praticamente sem
reservatório, a fio d’água, o que isso representa em
termos de desperdício de potencial hídrico no nosso
País e de custos para os consumidores e contribuintes.
Em todos os casos, Sr. Presidente, em especial
nos em que a segurança energética é baixa, as redes
de transmissão que ligam as unidades de geração entre
si às redes de distribuição, que levam a energia gerada
aos consumidores, são absolutamente fundamentais.
Uma usina eólica, cuja existência só se justifica como
peça complementar no esforço de geração de energia
elétrica, que não esteja interligada ao sistema é um
elefante branco, implica custos, mas não gera benefício
algum. Geração de energia elétrica sem transmissão
não tem o menor sentido. A energia elétrica é produzida para ser distribuída, e a condição da distribuição
é exatamente a transmissão. Infelizmente, esse tem
sido o caso – elefantes brancos, usinas construídas
sem redes de transmissão – das usinas eólicas que
foram construídas a partir de 2010 e que começaram
a ser entregues no ano passado.
Em julho do ano passado, 28 usinas eólicas estavam prontas para funcionar, mas não podem fornecer
energia elétrica para o sistema interligado nacional por
falta de linhas de transmissão. Essas linhas, que, em
sua maioria, deveriam ter sido entregues há um ano, já
estão muito atrasadas e mais atrasadas ficarão ainda,
já que não devem ficar prontas, de fato, antes de 2014.
Então, estamos diante de um fato digno de menção no Livro dos Recordes: 28 usinas eólicas construídas, instaladas, prontas, podendo gerar energia,
não a estão gerando, porque não foram instaladas as
linhas de transmissão. São 28 usinas nessa condição.
Essas usinas não estão gerando energia, mas estão
gerando custos.
A Aneel já multou, pelo atraso, a empresa responsável pela construção de linhas de transmissão. Mas
quem é que vai pagar, de fato, a conta? Quem já está
pagando, de fato, a conta é o consumidor.
As usinas, diferentemente das linhas, foram entregues no prazo. As empresas contratadas para construir
as usinas eólicas cumpriram seu cronograma, cumpriram suas obrigações. E o contribuinte brasileiro já está
pagando o custo da energia contratada. Nós estamos
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pagando o custo de uma energia que está sendo gerada, porque a empresa que construiu a usina cumpriu
seu programa, entregou as usinas no tempo, e está
sem desperdiçada porque não foram criadas as linhas
de transmissão. O contribuinte brasileiro está pagando
o custo dessa energia, R$120,00 por megawatt-hora,
que estão saindo do bolso dos brasileiros, porque as
usinas prontas recebem remuneração do Governo, com
o dinheiro dos consumidores e contribuintes, como se
elas estivessem gerando energia. É um absurdo completo! Usinas estão prontas para gerar energia, geram
custo, e esse custo está sendo pago pelo consumidor
brasileiro, mas, como a energia não está sendo gerada, é puro desperdício, é puro prejuízo!
O consumidor é forçado também, além de pagar
por essa energia que não está sendo produzida, a pagar pelo custo de funcionamento das termelétricas, que
estão em uso para compensar a energia eólica que não
está sendo distribuída por falta de conexão ao sistema.
Então, o contribuinte está pagando duas vezes. Sem
falar nos custos ambientais, já que a térmicas são poluentes por usarem, basicamente combustíveis fosseis
O Senador Agripino já fez desta tribuna uma denúncia
sobre uma primeira parcela desse custo, que é o custo de implantação das usinas que não estão gerando
energia elétrica por falta de linhas de transmissão.
Mas há outro custo, repito, porque, para compensar a falta dessa energia eólica, foram acionadas
as térmicas. Essa energia termelétrica, Sr. Presidente,
é dez vezes mais cara que a energia eólica. Se estamos pagando pela energia eólica contratada, e não
distribuída, R$120,00 por megawatt-hora, pagamos
para as termelétricas, que estão gerando para suprir
a falta dessa energia, dez vezes mais: R$1,1 mil por
megawatt-hora.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Ou não!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Estamos pagando isso efetivamente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Ou não, Senador! Se elas estiverem paradas, aguardando o momento em que devem ser acionadas...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não, não! Elas estão sendo acionadas.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Agora?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Agora.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – E, quando paradas, quanto
custam?
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sim, mas veja: elas estão sendo
acionadas agora para suprir a falta de energia, que
não está sendo gerada pelo parque hidroelétrico e pela
energia eólica contratada. Como não está funcionando,
é preciso contratar outra. Então, o custo se compõe
de duas parcelas: o custo da usina eólica instalada
que não gera energia e o custo da termelétrica que
precisou ser ligada para suprir essa falta de energia.
Essa é uma demonstração clara, Sr. Presidente,
da inépcia administrativa do Governo Federal. Não faz
sentido construir usinas que ficarão paradas por anos,
aguardando que a energia que produzem possa ser
integrada ao sistema e chegar ao consumidor.
Para se ter uma ideia, a usina eólica de Candiba,
na Bahia, está pronta para gerar energia desde junho do
ano passado, desde junho de 2012, mas a transmissão
só está prevista para começar em fevereiro de 2014,
20 meses depois. É o que está previsto, vejam bem!
Mas, como todos nós sabemos que essas previsões
frequentemente costumam falhar, sabe-se lá quando
é que essas usinas poderão cumprir a finalidade para
a qual foram contratadas pelo Governo!
E quem paga, repito, por essa inépcia é o consumidor brasileiro. Feitas as contas, o valor pago a
mais pelo consumidor do sistema elétrico interligado
já acumulou, entre junho de 2012 e julho de 2013,
mais de R$2,256 bilhões. Só na primeira semana de
agosto, mais de R$37,230 milhões já foram pagos. A
conta para os consumidores de energia, ou seja, o
povo brasileiro, como veem, é bastante alta, é muito
alta, é muito salgada.
O próprio Governo agora vem dizendo, depois que
a história foi explorada pela imprensa, que aprendeu a
lição, que não contratará, num primeiro momento, novas
usinas em áreas que não tenham linhas de transmissão
instaladas e que, num segundo momento, estenderá
linhas até as áreas com potencial eólico antes de colocar tais áreas em leilão para a construção de usinas.
Aprendeu, talvez tenha aprendido, antes tarde do que
nunca, mas o prejuízo está aí.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Senador Aloysio, a pergunta que
eu faria era se isso é inércia ou uma opção equivocada
adotada por motivos inexplicáveis pelas termelétricas.
Acho que não se trata de inércia. As termelétricas estão
aí, custando fortunas, estão encarecendo o preço da
energia elétrica no Brasil, e a eólica foi abandonada.
A eólica tem sofrido grandes modificações agora. Eu
via recentemente geradores menores, mais leves. Até
certo tempo atrás, elas não eram tão baratas assim.
Elas eram caras. E não existe produção nacional de tur-
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binas eólicas. Mas essa é uma opção. A opção foi feita
pela compra das termelétricas. É uma opção já antiga.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sim, é verdade. As termelétricas...
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – O equívoco se dá basicamente
na escolha da suplementação da falta de água pela
termelétrica. Não é exatamente uma paralisação do
processo, uma inércia. É uma escolha errada.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Eu não disse inércia. Talvez, eu me
tenha feito entender mal. Eu disse inépcia, inépcia! É
trabalho malfeito, é falta de planejamento! Construiu-se
a usina eólica como energia complementar – ela tem
essa função de energia complementar, assim como as
térmicas –, mas o Governo não fez a linha de transmissão, não providenciou que a linha de transmissão
ficasse pronta em tempo. Isso é falta de planejamento.
V. Exª, no Governo do Paraná, jamais permitiria
uma coisa dessas. O Senador Alvaro Dias, que também
foi Governador, jamais permitiria uma coisa dessas.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – E outro problema...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Agora, as usinas térmicas vieram
para o sistema elétrico brasileiro interligado e têm uma
função que hoje já está além da função de suprir energia
em caso de crise. Elas estão permanentemente ligadas,
quase permanentemente ligadas. Daí eu questionar,
Sr. Presidente, esse dogma que foi estabelecido e que,
hoje, não é absolutamente questionado de construir
apenas novas usinas hidrelétricas em reservatório,
a fio d’água. Mas esse é tema para outra discussão.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – São as usinas de captação de
superfície...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – ...que têm uma justificativa
ambiental, mas que se transformam num risco enorme para o País.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É um risco enorme!
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – São extraordinariamente sensíveis à diminuição das águas do rios nas secas.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – E nós perdemos em segurança
energética.
Bem, espero que o Governo tenha aprendido com
o erro. O erro é um bom mestre para quem quer aprender, para quem não tem cabeça dura. Mas o custo da
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inépcia está aí, e nós, consumidores, é que estamos
pagando a conta. E temos de torcer para que o problema simplesmente não se inverta com a construção
de linhas de transmissão que levem a lugar nenhum.
Hoje, constroem-se usinas sem linhas de transmissão.
Espero que, no futuro, não venham a construir linhas
de transmissão sem usina.
Neste mês, Sr. Presidente, deverá ocorrer um
leilão de energia de reserva exclusivo para eólicas,
com início de suprimento previsto para o dia 1º de
setembro de 2015. Vamos acompanhar com atenção esse leilão e seus desdobramentos, de modo a
verificar se o aprendizado anunciado pelo Governo
realmente ocorreu.
Ao mesmo tempo, estamos acompanhando de
perto a entrega das linhas de transmissão atualmente
em construção pela Chesf na Bahia e no Rio Grande
do Norte, que deveriam estar prontas no ano passado
e que agora estão prometidas para janeiro de 2014.
Nós não podemos, Sr. Presidente, descuidar
dessa questão, que é absolutamente vital para a vida
do nosso País e que exige, pela sua complexidade e
pela sua importância, um planejamento cuidadoso e
uma administração eficiente que não tolera a inépcia
e muito menos a inércia.
O jornal O Estado de S.Paulo nos informa que o
Governo estuda a possibilidade de tomar empréstimos
na Caixa e no BNDES para custear o desconto na conta de luz, capitalizando a Reserva Global de Reversão
(RGR) e a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Com a evidente falta de recursos,
a CDE – já vou terminar, Sr. Presidente – já é sustentada hoje pelo Tesouro e, em última análise, pelo contribuinte, ou seja, pelo povo com seus impostos, na
absurda taxa de 35% do PIB, que é o peso da nossa
carga tributária. Em junho, o aporte do Tesouro foi de
R$1,455 bilhão. E a RGR também deve precisar de
novos recursos federais em agosto. Os dois fundos
vão arcar com despesas bilionárias.
A RGR é utilizada para pagar as indenizações
às empresas que aderiram ao pacote de renovação
antecipada das concessões anunciadas pela Presidente Dilma no ano passado, despesa que já soma
pelo menos R$10 bilhões até 2017. Já a CDE financia
programas sociais...
(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Peço-lhe apenas um minuto, Sr.
Presidente, para eu concluir.
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A CDE financia programas sociais, como o Luz
para Todos. Com o gasto em usinas térmicas acionadas
em situações extremas, como foi preciso de outubro a
julho, por causa da escassez de chuvas, essa Conta
também vai aumentar.
Como as obrigações da CDE – essa a que me
referi – aumentaram de forma imprevista, o Governo
usou o caixa da Reserva Global de Reversão para cobrir o rombo e, assim, criou outro. Aparece um rombo
e, para cobrir esse rombo, se cria outro. Somente em
maio, R$3,65 bilhões saíram da RGR para a CDE; outros R$1,341 bilhão foram transferidos em julho.
A Presidente Dilma, que teve como pilar da sua
campanha a fama de gestora eficiente, é oriunda desse setor de minas e energia.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Infelizmente, já na Presidência da
República, não faz jus à fama que granjeou e com a
qual foi apresentada ao eleitorado.
Seria útil, Sr. Presidente, uma leitura também
do jornal Valor Econômico de hoje, que dá mais outro
exemplo de falha de planejamento e de inépcia, desta
vez porque gerou a impossibilidade de se utilizar, de
imediato, para o sistema integrado, a energia gerada
pelo potencial hidrelétrico do Rio Madeira, onde temos
as usinas de Jirau e Santo Antônio, para as quais foram investidos R$30 bilhões. Dessa vez, por incompatibilidade entre o sistema de supervisão e controle
das usinas e o sistema de supervisão e controle do
complexo de transmissão.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Então, se fazem as usinas com o
sistema de controle das suas turbinas incompatíveis
com o sistema de controle das linhas de transmissão.
Com isso, essas usinas que custaram R$30 bilhões
não estão podendo gerar energia como deveriam.
Esse é apenas um exemplo, Sr. Presidente, de
como a inépcia, a falta de planejamento, a improvisação
geram custos crescentes aos consumidores brasileiros,
um custo Brasil que, na verdade, é custo arcado por
cada um de nós, pelos contribuintes do nosso País.
Obrigado pela tolerância e pela lucidez dos seus
apartes.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Senador Aloysio, esse seu discurso importante, que abordou um problema que tem
que ser discutido em profundidade, que é o problema
da orientação da geração elétrica no Brasil, normalmente deveria ser repetido a partir das oito e meia da
noite, porque esta hora em que o Plenário do Senado
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está funcionando é uma hora em que o povo brasileiro
está trabalhando.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Então, uma televisão institucional como a nossa seria acessível a partir das oito
e meia da noite. Mas a televisão mudou a pauta. Ela
está colocando a repetição do plenário no ar a partir
das 11 horas. Como V. Exª é o quarto orador, V. Exª vai
para a madrugada. Ou seja, está-se providenciando
uma incomunicabilidade. Esta não é a hora propícia
para o Brasil escutar o seu discurso, porque o Brasil
trabalha e, na madrugada, o Brasil dorme. Inclusive
conversei com o Presidente Renan a respeito disso.
A televisão do Senado é uma televisão institucional. Ela não está procurando audiência, se não, nesse
intervalo, nós poderíamos colocar o Huck com o seu
programa, a Xuxa, o Raul Gil, ou pessoas escolhidas
pelos bons funcionários que nós temos na comunicação do Senado. Mas não é assim. Ela é uma televisão
institucional – ela não é pública; ela é institucional –
para dar a possibilidade de acesso à voz e àquilo que
se debate no Senado. Ela não procura audiência.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Poderia ser qualificada. Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Ela é uma porta para as pessoas que se interessarem pelo que se discute aqui
acessarem.
Então, eu acho que a televisão do Senado cometeu um erro. Eu já solicitei ao Presidente Renan que
corrija esse erro.
Acredito que a minha opinião seja a opinião do
conjunto dos Senadores. Nós estamos sendo excluídos
da possibilidade de falar com o Brasil ou, pelo menos,
de falar com a intensidade e com a acessibilidade que
falávamos até agora.
Mas o seu pronunciamento foi extremamente
interessante. Eu acho até que nós deveríamos providenciar uma convocação do pessoal do setor elétrico
para conversar sobre isso. Tirar algumas duvidas quanto à factibilidade da energia eólica, o preço, as transformações tecnológicas que vêm sofrendo o setor no
mundo recentemente. Mas que nós estamos, há muito
tempo, cometendo um erro com as termelétricas, não
tenho dúvida.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não tenho dúvida.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – O próximo orador inscrito é o
Senador Humberto Costa.
Com a palavra, Senador.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Governo/PT
– PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero,
antes de iniciar as minhas palavras, saudar os ouvintes
da Rádio Senado, os telespectadores da TV Senado
e iniciar fazendo dois registros. O primeiro é que eu
tive a oportunidade, nesse último final de semana, de
acompanhar, na condição de acompanhante internacional – na medida em que não existe na legislação
argentina a previsão da presença de observadores
internacionais –, o processo ocorrido ontem, em todo
o país argentino, da realização das chamadas primárias partidárias para a definição das listas partidárias
que estarão em disputa nas eleições parlamentares
do mês de outubro naquele país.
Tivemos a oportunidade de lá acompanhar o clima
democrático que existe na Argentina hoje, o direito de
todos se manifestarem, com debates, inclusive, muito
acirrados, envolvendo oposição e governo. Tivemos
também a oportunidade de ouvir, da parte da Justiça
Eleitoral argentina, como o processo se organiza e se
estrutura.
Fomos a convite da Comissão Nacional Eleitoral,
e nos animou o fato de que é possível ver que, naquele
país, o processo democrático, a democracia, em verdade, se aprofunda, o que é muito bom para o nosso
continente. A exemplo da Argentina e do Brasil, muitos países foram vitimados por ditaduras ferozes, que
torturaram, mataram e fizeram desaparecer milhares
de cidadãos e de cidadãs na América Latina.
Portanto, eu transmito esse pequeno informe para
expressar aqui a minha certeza de que estamos todos,
na América Latina, no caminho correto de construção
da democracia.
Quero também aqui registrar e convidar todos os
Senadores e Senadoras – certamente o Presidente
Renan Calheiros fará esse convite diretamente a cada
um dos Senadores e das Senadoras – para estarem
amanhã, ao meio-dia, no gabinete da Presidência, onde
receberemos o Movimento Saúde+10. O movimento
vem junto aos Senadores fazer a defesa do projeto
de lei de iniciativa popular, que foi entregue à Câmara
dos Deputados, na semana passada, com 1,9 milhão
de assinaturas e que deverá receber, ao longo desta
semana, mais 500 mil assinaturas, num total de quase 2,5 milhões de assinaturas em apoio à proposta
que prevê a vinculação de 10% das receitas brutas
da União para a área da saúde.
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Tivemos a oportunidade, na semana passada,
de conduzir o movimento a uma reunião com quatro
Ministros do Governo Dilma Rousseff para debatermos
esse tema. Na reunião que tivemos com a Ministra, nós,
da Bancada do PT, também levantamos essa questão,
sobre a importância, a necessidade de incorporarmos
mais recursos à área da saúde.
Hoje, teremos uma reunião do movimento com
técnicos do Governo, para que o movimento possa
explicitar melhor a sua proposta e para que esses
técnicos, caso já tenham alguma posição por parte do
Governo, comecem a externá-la ou, no mínimo, para
fazermos um debate sobre essa questão.
Amanhã, nós teremos essa reunião. Será muito
importante a participação de todos os Senadores e das
Senadoras, para que digamos, todos, em voz bem forte e bem alta, que nós estamos solidários à luta para
trazer mais recursos para a saúde.
Naturalmente que isso poderá ser feito por meio
de processo, em que haja transição, em que possamos
discutir qual é o melhor fator de vinculação, enfim, mas
não é possível ignorar o fato concreto de que a saúde
precisa de mais recursos e mais ainda ignorar outro
fato concreto: o de que teremos a aprovação dessa
matéria, na Câmara e no Senado, muito em breve.
Sr. Presidente, eu, na verdade, ocupo a tribuna,
na tarde de hoje, para comentar algumas informações
importantes a que todos tivemos acesso ao longo dos
últimos dias.
Começo por destacar aqui a pesquisa realizada
pelo Instituto Datafolha, na última semana, publicada no
jornal Folha de S.Paulo do último sábado, que mostra
concretamente o início de um processo de recuperação
da Presidenta Dilma Rousseff em relação à sua popularidade, ao apoio ao Governo. Há uma perspectiva
mais otimista da população em relação à economia,
em relação à sua própria perspectiva de condição de
vida, o que mostra que, pouco a pouco, a população
vai fincando os pés no chão, observando que muito do
que foi feito até agora foi fundamental para que o País
avançasse, embora, com toda a razão, a população
queira mais – e muito mais.
É óbvio que, assim como não nos assustamos
com a queda de popularidade do Governo, da própria
Presidenta da República após as manifestações do
mês de julho – aliás, queda essa que se estendeu indistintamente a governadores, prefeitos, demonstrando,
acima de tudo, uma inquietação e uma insatisfação da
população com as instituições, com os governantes e
a sua perspectiva de desejarem ter dias melhores –,
nem nos rendemos à realidade naquele momento da
perda de apoio da população ao Governo, também
agora essa pequena recuperação não nos faz sentir
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que há uma situação solucionada, que tudo esteja bem
resolvido e que não devamos, em verdade, continuar
no trabalho correto e sério de viabilizar os cinco pactos colocados pela Presidenta Dilma como maneira de
superarmos as dificuldades que temos hoje e, acima
de tudo, de buscarmos atender às necessidades que
a população brasileira de fato tem.
É visível que as pessoas se sentem menos inseguras diante da inflação, à medida que, ao longo
desse período, muito se disse e criou-se a expectativa de que o Governo teria perdido o controle sobre a
inflação. Obviamente que nós estamos ainda no início
do segundo semestre.
Muita coisa vai acontecer, mas, se olharmos a
inflação do mês de julho, veremos que houve um crescimento pequeno. Aliás, o crescimento da inflação teve
uma queda significativa, o que já demonstra um movimento consistente, porque, no mês anterior, houve
queda também. E, hoje, as previsões já falam em uma
inflação menor até do que 5,8%; portanto, dentro do
chamado intervalo de metas e também num número
menor do que aquele que tivemos no ano passado.
A pesquisa demonstra que, depois de todo o clima
de instabilidade criado por alguns escribas de aluguel
que existem na imprensa especializada em economia
e também por integrantes da oposição, a população
começa a se sentir mais segura para acreditar que o
Governo continua, de maneira clara e firme, estabelecendo um controle com mão de ferro sobre a inflação.
As pessoas também acreditam que o País, que os trabalhadores, em particular, estariam perdendo empregos
e que se estaríamos caminhando para uma situação de
crescimento das taxas de desemprego, mas a pesquisa mostra claramente que esse sentimento também é
artificialmente criado e, de forma mais recente, também
já vai sendo visto pela população como, de fato, uma
construção daqueles que apostam, cada vez mais, no
“quanto pior, melhor”.
Ao contrário, o Brasil tem hoje taxas de desemprego invejáveis em todo o mundo. No mês passado,
quando nós tivemos uma taxa de desemprego de 6%,
a mídia e a oposição como um todo se levantaram para
dizer que estávamos caminhando para o desemprego,
que cresceu a taxa de desemprego, sem considerar,
inclusive, a sazonalidade que o emprego tem e que
se reflete nesse período do ano, esquecendo-se, por
exemplo, de que, na Espanha, a taxa de desemprego
é de mais de 20%, assim como em outros países, inclusive entre os jovens. E a população começa a ver
que era mais uma dessas previsões macabras, que
alguns pretendem fazer, não para pensar o Brasil do
futuro e sugerir ideias para a superação dos problemas
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que ainda existem, mas como uma tentativa, simplesmente, de desgastar o Governo.
Também há perspectiva de melhoria da qualidade de vida de cada um. A pesquisa demonstra que as
expectativas positivas se renovam. Embora estejamos
muito longe de poder dizer que os problemas estão superados, muito longe de imaginar que o crescimento
que tivemos agora, da aprovação da Presidenta Dilma, é algo que devamos comemorar, por outro lado,
isso mostra que a população vai assentando os pés
no chão, vai observando o que de fato construímos e
que podemos construir, qual o melhor caminho para
a construção e como devemos construir o roteiro para
chegar até lá.
Aliás, chama a atenção o fato de que, ontem,
dentro da mesma pesquisa, já se falando de intenções de voto, o que vimos foi, também, o crescimento
da intenção de voto na Presidenta Dilma. Mas o que
mais chama a atenção é a perda, a queda da intenção de voto no candidato de maior poder de fogo
dentro da oposição. Apesar de todo o foguetório que
a oposição tem feito até agora, toda a tentativa de capitalizar a insatisfação da população, transferindo-a,
simplesmente, para o Governo Federal, esquecendo-se, muitas vezes, de que governadores de todos os
partidos também foram atingidos por essa queda de
popularidade, nós vimos o candidato da oposição
perder terreno e não crescer como sendo o depositário das esperanças da população de que o Brasil
tenha dias melhores.
Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer
este registro não, como eu disse, para nos ufanarmos, mas simplesmente para registrar que, da forma
como temos trabalhado, como a Presidenta Dilma tem
trabalho, o que ela tem feito no dia a dia, a cada dia,
inaugurando obras, entregando à população ações
importantes e consistentes, nós estamos no caminho
certo para fazer com que o Brasil, de fato, continue
a melhorar.
Isso mostra que os pactos que ela propôs estão
corretos, o pacto de estabelecimento da disciplina fiscal, o pacto de melhoria das condições de saúde, de
educação, de transporte público, e um pacto político
também. Sim, todas as pesquisas têm demonstrado,
também, que a população, pela via direta ou indireta,
aposta em que o Brasil promova mudanças significativas na sua estrutura política, na sua lei eleitoral, a
fim de que haja um aprofundamento da democracia.
Quero, mais uma vez, lembrar o que tivemos
oportunidade de ver na semana passada, quando a
OAB apresentou uma pesquisa que fez com milhares
de brasileiros, de forma representativa, analisando o
que pensa o povo sobre a reforma política. E ali há
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uma aceitação inconteste da reforma política. Mas o
que mais nos chama a atenção são alguns aspectos
do juízo que a população faz hoje sobre o tema reforma
política, que, em princípio, é um tema abstrato, mas em
relação ao qual, quando colocada diante de questões
concretas, a população não tem dúvida.
Entre elas, uma questão que considero crucial
é a que trata do financiamento das campanhas eleitorais. E, ali, a OAB assina uma proposta de reforma
política, juntamente com uma série de outras entidades
da sociedade civil, um movimento contra a corrupção
eleitoral, o que nós entendemos que representa um
grande avanço.
Meu Partido é defensor da tese do financiamento
público exclusivo no que tange ao financiamento das
campanhas eleitorais. Acredito, até, que seja a forma
melhor. Porém, é inegável reconhecer – eu próprio
tenho feito um esforço junto ao PT no sentido de que
adotemos a tese que está sendo proposta pela OAB
– que nós devemos ter um financiamento privado, obviamente misto, no sentido de que hoje já há recursos públicos financiando os partidos e as campanhas
eleitorais, porém, um financiamento privado restrito às
pessoas jurídicas, proibido às empresas. E isso a população entende muito bem. A população entende que
empresas não votam e que, se participam do apoio e
do financiamento eleitoral das campanhas, elas o fazem, embora não sejam todas, não por interesse no
futuro do Brasil, mas por uma série de outras razões
que lhes dizem respeito específico, seja para terem
uma boa relação com aqueles que estão no poder, seja
para poderem influir no Parlamento e no Executivo e,
assim, obter benefícios,...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Governo/PT
– PE) – ... alguns republicanos, outros não tão republicanos. Mas, observando-se o perfil de quem financia,
são quase que exclusivamente aqueles que têm interesses junto aos governos, ao Parlamento.
Portanto, eu entendo que é crucial, é necessário
que nós tenhamos uma medida no sentido de o Congresso Nacional votar algo nessa linha, em que o financiamento esteja restrito ao setor público, financiamento
público, e às pessoas físicas. Aliás, isso até seria bom,
porque os partidos passariam a buscar, junto a seus
eleitores, apoio para garantir o financiamento de suas
campanhas. Isso por si só representaria...
(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Governo/PT
– PE) – ... um fator de mobilização, e não estariam os
partidos preocupados... Apenas uma tolerância de V.

AGOSTO 2013

53076 Terça-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Exª... (Fora do microfone.) ... para concluir aqui a minha fala.
Portanto, os partidos não perderiam tanto tempo,
que poderia ser gasto com o proselitismo eleitoral, com
a discussão de propostas em busca de recursos para
o financiamento das campanhas eleitorais por parte
das empresas.
É mais importante ainda destacar isso porque
sabemos que sempre que nos encontramos diante
de um escândalo, de uma acusação de corrupção, no
fundo, no fundo, no fundo, há ali alguma coisa relacionada aos financiamentos das campanhas eleitorais.
Agora mesmo nos vemos diante desse episódio
que mobiliza todo o Brasil e que permaneceu, durante muito tempo, encoberto. Apenas alguns órgãos secundários da imprensa, apenas algumas vozes mais
secundárias puderam verbalizar, trazer esse caso do
metrô de São Paulo, da companhia de trens metropolitanos de São Paulo. Eu aqui não quero fazer prejulgamento de quem é ou não responsável, nem de acusar
quem quer que seja, porque não é do meu feitio. Mas
certamente temos a obrigação de cobrar que se apure
se é verdade que houve aquele conluio, aquele cartel entre as empresas, que se apure se houve algum
tipo de leniência ou conivência do governo paulista,
em qualquer momento, quanto à construção desses
cartéis. Se houve ou não algum tipo de benefício, seja
com apoio eleitoral ou beneficiamento individual de
agentes públicos nesse episódio.
O Brasil quer um esclarecimento sobre isso. Nós
aqui no Parlamento devemos cobrar um esclarecimento
sobre isso. Mas eu tenho certeza que se, ao final, for
provado qualquer tipo de envolvimento de partidos ou
de agentes políticos nesse processo, podem apostar,
haverá, com certeza, o fator importante do financiamento de campanhas eleitorais.
Por isso, é mais do que necessário discutir esse
tema nos dias de hoje, e que ele já possa valer para as
próximas eleições, não somente porque, muitas vezes,
a raiz da corrupção está vinculada a esse tema, mas
porque precisamos continuar a lutar por condições
iguais de disputas eleitorais, a fim de que aqueles que
não têm acesso a interesses empresariais ou que não
defendem ideias que se coadunam com os interesses
do setor financeiro, do setor industrial ou do setor agrícola, tenham também o direito de professar suas ideias,
de defender seus pontos de vista e de lutar junto ao
eleitorado para obter a representação necessária para
governar e estar presente no Parlamento.
Portanto, Sr. Presidente, agradecendo, mais uma
vez, a V. Exª pela tolerância, quero dizer que os fatos
que hoje acontecem no Brasil, atinjam a quem quer
que seja, precisam ser, em primeiro lugar, esclarecidos,
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mas precisam, também, ser analisados, para que nós
possamos, mais uma vez, constatar que o vírus que
corrói o corpo das estruturas parlamentares e governamentais do Brasil, que é o financiamento privado,
está lá, de fato, consubstanciado, está ali presente.
Tenho absoluta convicção disso.
Por isso, entendo que nenhum de nós poderá fugir
mais desse debate. Não adianta que uns se alegrem
com as denúncias que atingem os outros, que a oposição fique feliz porque algum integrante do governo
está sendo atingido, ou o contrário, que governos da
oposição estejam sendo atingidos por denúncias. A nós
nos cabe, além de cobrar a apuração disso, além de
apurar aquilo que nos disser respeito, acima de tudo,
cortar esse mal pela raiz.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Governo. PT –
PE) – E, para começar a cortá-lo, Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, temos que começar uma
ampla reforma política, e o início dessa reforma, o início do enfrentamento deste câncer que é a corrupção
em nosso País está em debatermos o financiamento
das campanhas eleitorais e acabarmos definitivamente
com a possibilidade de que empresas, de que interesses privados participem diretamente deste processo
de financiamento das campanhas eleitorais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Pela ordem de inscrição, por
vinte minutos, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Roberto Requião, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, há pouco protocolamos – o
Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB, e eu –,
na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor,
Fiscalização e Controle, requerimento na tentativa de
ouvirmos, nesta Casa, o Sr. João Augusto Henriques,
ex-diretor da BR Distribuidora, para que possa prestar os devidos esclarecimentos sobre as denúncias à
revista Época sobre a existência de um esquema de
corrupção na Petrobras para favorecer parlamentares,
partidos políticos e campanhas eleitorais.
A denúncia é da maior gravidade; sinaliza para o
fato de que, apesar de haver o Supremo Tribunal Federal condenado o mensalão, a sua presença na vida
do atual governo brasileiro é uma realidade.
Se essas denúncias forem confirmadas, o mensalão está mais presente do que nunca na administração
federal, como conseqüência deste sistema promíscuo
instalado em Brasília há 12 anos, com o objetivo de
cooptar forças políticas, especialmente partidos, para
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consolidarem uma ampla base de apoio ao governo
do PT.
Sem dúvida, trata-se de um sistema que instala
um balcão de negócios para lotear os cargos públicos
e se torna a matriz de governos incompetentes, abertos à corrupção.
Quando nós propusemos a instalação da CPI
da Petrobrás em 2009, não imaginávamos o caos
administrativo e ético que encontraríamos. Enfrentamos verdadeira operação de guerra, com vistas a
inviabilizar a investigação, comandada pelo Palácio
do Planalto.
Inicialmente, pretendia-se impedir que se instalasse essa CPI. Com o fato consumado, houve uma
dominação completa não só do comando da CPI, inteiramente governista, mas também do Plenário da mesma, onde se inviabilizou a aprovação de requerimentos
essenciais para a concretização da investigação.
O próprio Tribunal de Contas da União, à época,
se referia à Petrobras como uma “caixa preta”. As informações e documentos requisitados eram negados,
assim também procedia a administração da empresa
em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no Senado.
Portanto, a crise atual, explicitada pela imprensa, que envolve a Petrobrás é uma crise anunciada
há algum tempo.
Quando instalamos essa Comissão Parlamentar
de Inquérito, pretendíamos investigar os indícios de
fraude nas licitações para a reforma de plataformas
de exploração de petróleo, apontados pela Operação
Águas Profundas, da Polícia Federal; graves irregularidades nos contratos de construção de plataformas,
apontados pelo Tribunal de Contas da União; indícios
de superfaturamento na construção da refinaria Abreu
e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do
Tribunal de Contas da União; denúncias de desvio
de dinheiro dos royalties do petróleo, apontados pela
Operação Royalties, da Polícia Federal; denúncias
do Ministério Público Federal de fraudes envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela
Agência Nacional do Petróleo a usineiros; denúncias
de uso de artifícios contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições
no valor de R$4,3 bilhões; e denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal.
Portanto, uma seleção de irregularidades justificava
a instalação da CPI.
Como já disse, a CPI se transformou em verdadeira farsa. Investigar era impossível. O que se pretendia era oferecer um atestado de boa conduta à administração da empresa. Diante desse fato, a oposição
retirou-se dessa Comissão Parlamentar de Inquérito
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e protocolou 18 representações junto ao Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gurgel. Nessas representações, apontamos um desfalque de US$2 bilhões,
conforme estudo realizado pela assessoria técnica, que
estabeleceu um comparativo dos preços das obras da
refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, com os preços das obras do gênero mais caras do mundo. Àquela época, o que se estabelecia como sobrepreço nas
obras da refinaria Abreu e Lima chegava a um valor
de US$2 bilhões. Essa constatação era feita, à época,
pelo Tribunal de Contas da União.
Tivemos a oportunidade de ouvir, na comissão,
técnicos da Petrobras e também técnicos do Tribunal
de Contas da União. Evidentemente, não havia concordância entre uns e outros.
Na verdade, os técnicos do Tribunal de Contas
defendiam a sua avaliação de existência do superfaturamento. E, em oposição a essa constatação do Tribunal de Contas, os técnicos da Petrobras apontavam
um caminho diferente.
O que é visível é que os valores foram crescendo
assustadoramente, e, hoje, já temos valores extraordinariamente superiores àqueles anunciados no início das obras dessa refinaria. Inclusive, o Presidente
da Venezuela à época, Hugo Chávez, afirmava que
o seu país não estava repassando os recursos que
competia a ele repassar a essa obra – e havia esse
compartilhamento do Brasil com a Venezuela – por
constatar que era uma obra exageradamente cara e
superfaturada.
Fomos além, com outras denúncias, oferecendo, por exemplo, representação contra empresas
que, mesmo denunciadas pelo Ministério Público,
continuavam celebrando contratos e se beneficiando de recursos da Petrobras, bem como contra os
fatos que envolviam os gastos com a manutenção e
recuperação do sistema de produção de óleo e gás
natural da Região Norte.
Denunciamos, ainda, no caso da compra da
Suzano Petroquímica pela Petrobras, violação da
Constituição Federal e fortes indícios de improbidade administrativa, sem falar na violação do sigilo
funcional.
O rol de ilícitos identificados nos contratos da
Petrobras e de suas subsidiárias parecia infindável.
A venda de refinarias para a Bolívia, por preço
inferior ao valor de mercado, foi objeto de outra representação junto ao Ministério Público.
A despeito do cenário de tantas ilicitudes, fomos
impedidos de ter acesso a documentos, informações,
prestações de contas, sem falar na obstrução para
convocarmos pessoas para depor à CPI. Até mesmo
os envolvidos e indiciados criminalmente, no curso da
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Operação Águas Profundas, da Polícia Federal, foram
blindados pela tropa de choque do governo nessa CPI.
Portanto, Sr. Presidente, as denúncias que se
renovam agora circulavam no ambiente daquela comissão parlamentar de inquérito.
O trabalho, imposto pelo Executivo, para impedir
que a CPI investigasse, apenas confirmava as suspeitas.
O Sr. Humberto Costa (Bloco Governo/PT – PE)
– Peço um aparte a V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Concedo, com prazer, um aparte ao Senador
Humberto Costa.
O Sr. Humberto Costa (Bloco Governo/PT – PE)
– Senador Alvaro Dias, agradeço o aparte concedido
por V. Exª e quero aproveitar, primeiramente, para dizer
que o fato de existirem denúncias não significa que
sejam verdadeiras. Sou, inclusive, favorável a que se
possa trazer esse cidadão a quem V. Exª se referiu para
esclarecer as suas declarações. Na revista, diz-se que
ele falou; e ele, depois, disse que não falou, enfim, não
se sabe exatamente quem está com a verdade nesse
fato. A revista diz que tem gravações, embora não as
tenhas mostrado. Mas, independentemente disso, se
ele faz essa denúncia, precisa, de fato, comprová-la.
Aliás, as denúncias frequentes contra a Petrobras não
têm sido, muitas vezes, desdobradas como se desejava. Ainda na semana passada, tivemos a presença
do ex-presidente da empresa, José Sérgio Gabrielli,
falando aqui sobre um dos temas que foi alçado à
condição de verdadeiro escândalo nacional – a compra, por parte da Petrobras, da refinaria de Pasadena,
nos Estados Unidos. Naquela reunião da Comissão
de Fiscalização, o ex-presidente conseguiu responder
a contento a todos os questionamentos que lhe foram
feitos. E, por último, queria recomendar a V. Exª, já
que exerce com tanta correção o papel que tem aqui,
como Senador, que estenda essa convocação, por
exemplo, ao Sr. Adilson Primo, que foi Presidente da
Siemens do Brasil durante muitos anos, hoje “supersecretário” na Prefeitura de Itajubá, e que sabe de
muitas coisas sobre esse escândalo, relatado para
o Brasil inteiro, que, supostamente, envolveria cinco
grandes empresas multinacionais, agentes públicos
de São Paulo ou mesmo integrantes do Governo de
São Paulo. Poder-se-ia trazer a Bombardier, a CAF;
poder-se-ia convocar o CADE para aqui vir e também
falar sobre esse episódio. Digo isso por entender que,
quando queremos colocar um país a limpo, é necessário que se coloque como um todo, que não se coloque a limpo um aparte e que se jogue o resto das
coisas para baixo do tapete. Sugiro a V. Exª que faça
também esse convite.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Agradeço a sugestão de V. Exª e respondo a ela. Se
V. Exª propuser o convite às pessoas nominadas, eu
apoiarei prontamente, embora esteja satisfeito com as
providências adotadas em São Paulo, que deve ser o
palco para o trato desta questão. Uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo seria, certamente, oportuna, já que se trata de uma obra estadual
no âmbito do governo de São Paulo.
Eu disse a V. Exª que me satisfazem as providências adotadas pelo Governador Geraldo Alckmin, que,
imediatamente, anunciou o seu desejo de ver a investigação ocorrer com o maior rigor possível. Não apenas
anunciou o desejo, mas instaurou procedimentos para
uma investigação insuspeita envolvendo nela inclusive
entidades representativas da sociedade paulista. Creio
que esta é a postura que deve adotar o governante.
Eu ficaria feliz se o Governo Federal adotasse as mesmas providências em relação a essas denúncias que
envolvem a Petrobras.
O Sr. Humberto Costa (Bloco Governo/PT – PE)
– Se me permite, Excelência...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Se for rapidamente, sim.
O Sr. Humberto Costa (Bloco Governo/PT –
PE) – Sim, rapidamente. Primeiro, para dizer a V. Exª
que esse é um assunto que interessa ao Congresso
Nacional porque envolve também recursos públicos
federais. Segundo, para, até captando aqui a sugestão de V. Exª, fazer com que chegue ao Governador
de São Paulo, porque, por exemplo, o pedido de CPI
que foi feito na Assembleia Legislativa foi derrubado pela base de apoio do Governador Geraldo Alckmin. Terceiro, não me parece que essa comissão,
por maior que seja a sua representatividade, a sua
confiabilidade, substitui, por exemplo, algo que tem
o poder de investigação definido pela Constituição,
que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, especialmente o instrumento da CPI. Mas não quero mais
interromper V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Obrigado, Senador Humberto Costa.
Além dessa comissão idealizada pelo Governador Alckmin, a Polícia Federal está em campo para investigar e o Ministério Público em São Paulo instaurou
procedimentos para a investigação.
Essa questão dos cartéis deve merecer a atenção do Congresso Nacional e eu pretendo voltar a esta
tribuna para abordá-la brevemente. Hoje, pretendo dar
prosseguimento a isto que realmente interessa ao País,
que é um escândalo monumental que revive os grandes momentos do mensalão, denunciado em 2005.
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Em relação à usina de Pasadena, nós também
protocolamos representação em dezembro do ano passado e tivemos a oportunidade de ver o Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gurgel, cumprindo o
seu dever, determinando a instauração do necessário
inquérito para a investigação judiciária competente.
Está em curso essa investigação através do Ministério
Público, porque cremos que o depoimento referido do
Sr. Sérgio Gabrielli a Senadores em uma Comissão
desta Casa foi um depoimento insuficiente, já que o
que transparece dessa operação é a desonestidade
de agentes públicos que buscaram o enriquecimento
ilícito num verdadeiro assalto aos cofres da Petrobras,
num prejuízo monumental de mais de US$1 bilhão
nessa operação.
O desmonte da Petrobras estampado atualmente é decorrente desse declínio que foi anunciado antecipadamente pela Oposição, já em 2009, quando
propusemos a instalação da comissão parlamentar
de inquérito.
Não é por acaso que o lucro da empresa em
2012 foi 36% menor do que o do ano anterior. Não é
surpreendente verificar que a Petrobras perdeu R$53,9
bilhões em valor de mercado somente em 2013, até 28
de fevereiro, segundo cálculos da consultoria Economatica. O montante é maior que o verificado em todo
o ano de 2012, de R$36,7 bilhões. E mais: desde o fim
de 2010, a estatal perdeu R$179,3 bilhões de valor de
mercado. É a consequência, portanto, desse modelo
de gestão que promove a abertura dos cofres da União
para a corrupção.
Como bem afirmou, recentemente, em editorial,
o jornal O Estado de S. Paulo, “(...) a Petrobras paga
um preço devastador pela sujeição aos interesses
político-partidários do Palácio do Planalto. Investimentos mal planejados, orientação ideológica, loteamento
de cargos”.
E prossegue: “Os danos impostos à companhia
são parte da herança desastrosa deixada pelo ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sua sucessora.”
Enfim, esse capítulo escrito pela revista Época
é o mais novo capítulo, e escabroso capítulo, da melancólica crônica de um declínio anunciado.
Nós esperamos que o Ministério Público possa
dar prosseguimento às ações consequentes das 18
representações que protocolamos no ano de 2009
e daquela que protocolamos em dezembro do ano...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Estou concluindo, Sr. Presidente. Estou concluindo.
Muito obrigado.
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Muitas das representações protocoladas deram
origem a inquéritos, como, por exemplo, a referente à
Refinaria Getúlio Vargas, no Município de Araucária,
no Paraná, cuja ampliação custou R$800 milhões a
mais do que estabeleceriam padrões de honestidade.
Esses valores foram revelados pelo Tribunal de Contas da União.
Houve a instauração do inquérito, por determinação do Procurador-Geral da República, mas
ele ainda não foi concluído, como os demais, que,
certamente, se encontram em andamento, sobre os
quais aguardamos, para em breve, esclarecimento
do Ministério Público.
Eu peço a V. Exª...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Eu peço a V. Exª que autorize o registro, nos Anais
do Senado Federal, dessa matéria do jornalista Diego
Escosteguy, da Revista Época, que diz respeito a esse
novo escândalo na Petrobras.
Peço a V. Exª que autorize a publicação nos Anais
da Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
A Sombra do PMDB na Petrobras
“Depois que você conhece os bastidores, não dorme
mais tranquilo” (João Augusto Henriques)
Diego Escosteguy, Época
João Augusto estava em silêncio. Permanecia
inclinado à frente, apoiava-se na mesa com os antebraços. Batia, sem parar, a colherzinha de café na
borda do pires – e mantinha o olhar fixo no interlocutor. Parecia alheio à balbúrdia das outras mesas no
Café Severino, nos fundos da Livraria Argumento do
Leblon, no Rio de Janeiro, naquela noite de sexta-feira, dia 2 de agosto.
A xícara dele já estava vazia. O segundo copo
de água mineral, também. João Augusto falava havia
pouco mais de uma hora. Até então, pouco dissera de
relevante sobre o assunto que o obrigara a estar ali:
as denúncias de corrupção contra diretores ligados ao
PMDB, dentro da Petrobras.
Diante dos documentos e das informações obtidos por Época sobre sua participação no esquema,
João Augusto respondia evasivamente. Por alguma
razão incerta, algo mudara nos últimos minutos. O
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semblante contraído sumira. Esperei que o silêncio
dele terminasse.
– O que você quer saber?, disse ele.
– Sobre os negócios, respondi.
Foi então que João Augusto Rezende Henriques
disse, sem abaixar a voz ou olhar para os lados: “Do
que eu ganhasse (no contratos intermediados com a
Petrobras), eu tinha que dar para o partido (PMDB).
Era o combinado, um percentual que depende do negócio”. A colherzinha não tilintava mais.
Iniciava-se, ali, um desabafo motivado pelas denúncias que Época investigava havia cerca de um mês.
O caso envolvia a Petrobras – maior empresa do país,
25a do mundo, com faturamento anual de R$ 281 bilhões. Começara com apenas uma pista: um contrato
assinado em 2009, em Buenos Aires, entre o advogado e ex-deputado Sérgio Tourinho e o argentino Jorge
Rottemberg.
No documento, previa-se que Tourinho receberia US$ 10 milhões de uma empresa no Uruguai, um
conhecido paraíso fiscal, caso a Petrobras vendesse
a refinaria de San Lorenzo, avaliada em US$ 110 milhões, ao empresário Cristóbal Lopez, conhecido como
czar do jogo na Argentina e amigo da presidente Cristina Kirchner.
À primeira vista, o contrato não fazia sentido. Por
que um lobista de Buenos Aires se comprometeria a
pagar US$ 10 milhões a um advogado brasileiro, de
Brasília, caso esse advogado, sem experiência na
área de energia, conseguisse fechar a venda de uma
refinaria da Petrobras na Argentina?
Época foi buscar a resposta em entrevistas com
partícipes do negócio, parlamentares e funcionários
ligados ao PMDB. O advogado Tourinho era sócio
dos lobistas do PMDB, que trabalhavam em parceria
com Jorge Zelada, diretor internacional da Petrobras
desde 2008 e, segundo João Augusto, apadrinhado
do PMDB. A operação San Lorenzo, diz ele, não era
um caso isolado.
Era mais um dos muitos negócios fechados pelos
operadores do PMDB na área internacional da Petrobras. De acordo com João Augusto, todos os contratos
na área internacional da Petrobras tinham que passar
por ele, João Augusto, que cobrava um pedágio dos
empresários interessados.
De acordo com ele, de 60% a 70% do dinheiro
arrecadado dos empresários era repassado ao PMDB,
sobretudo à bancada mineira do partido na Câmara,
principal responsável pela indicação de Zelada à Petrobras. De acordo com João Augusto, o dinheiro servia
para pagar campanhas ou para encher os bolsos dos
deputados. O restante, diz ele, era repartido entre ele
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próprio e seus operadores na Petrobras – os responsáveis pelo encaminhamento dos contratos.
Segundo João Augusto e outros quatro lobistas
do PMDB, o dinheiro era distribuído a muita gente em
Brasília. A maior parte seguia para os dez deputados
do partido em Minas, entre eles o atual ministro da Agricultura, Antonio Andrade, e o presidente da Comissão
de Finanças da Câmara, João Magalhães.
O dinheiro, de acordo com João Augusto, não
ficava apenas com essa turma. Segundo o relato dele
e dos outros lobistas, o secretário das Finanças do PT,
João Vaccari, recebeu o equivalente a US$ 8 milhões
durante a campanha presidencial de Dilma Rousseff
em 2010. João Augusto diz que organizou, pessoalmente e por meio de Vaccari, o repasse para a campanha de Dilma.
O dinheiro, segundo ele, foi pago pela Odebrecht,
em razão de um contrato bilionário fechado na área internacional da Petrobras, que dependia de aprovação
do então presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli, do
PT. À Justiça Eleitoral, a campanha de Dilma declarou
ter recebido R$ 2,4 milhões da Odebrecht.
As denúncias de João Augusto são contestadas pelos acusados. Vaccari, secretário de finanças
do PT, diz que não era responsável pela tesouraria
da campanha de Dilma. Afirma ainda que “todas as
doações ao PT são feitas dentro do que determina
a legislação em vigor e de uma política de transparência do PT”.
Gabrielli diz, por meio de nota, não ter conversado sobre o contrato da Odebrecht com Vaccari. Zelada
afirma desconhecer a atuação de João Augusto na intermediação de contratos na Petrobras e nega ter sido
indicado pelo PMDB. A Petrobras informou em nota
que não comentaria o assunto.
Apesar de todas as contestações, a reportagem
de Época confirmou, por meio de entrevistas em três
cidades, vários pontos do depoimento de João Augusto. Investigações oficiais ainda são necessárias para
apurar todas as suas denúncias.
Uma Diretoria para o PMDB
Em janeiro de 2008, o presidente Lula aceitou entregar a Diretoria Internacional da Petrobras ao PMDB.
Mais especificamente, ao grupo que [hoje] comanda
o PMDB da Câmara dos Deputados. Engenheiro de
carreira da Petrobras, João Augusto fora apresentado
à política em meados dos anos 90, quando era diretor da BR Distribuidora, a empresa de combustíveis
da Petrobras. Para fazer qualquer operação de relevo
na BR, João Augusto precisava do apoio dos demais
diretores. No começo, nunca conseguia.
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“Não tinha a menor ideia de como as coisas funcionavam”, diz. “Mas aí conheci o Benjamin Steinbruch
(dono da CSN), que me explicou como era preciso
ter apoio político para fazer as coisas. O Steinbruch
ligou para o Tasso Jereissati (do PSDB), que ligou
para o Marcelo Alencar (governador do Rio, também
do PSDB).
O Alencar avisou o Joel Rennó (então presidente
da Petrobras): ‘Ó, o João Augusto está com a gente’”,
diz João Augusto. E ri das lembranças. “Eu não tinha
ideia do que ‘estar com a gente’ significava... A partir
dali, mudou muito. Da água para o vinho. Tudo passava.
Você vai mudando. O mundo real é outro, e eu tinha
de me adequar a ele.”
Em pouco tempo, João Augusto migrou dos tucanos para o PMDB – segundo ele, por obra do então
deputado Michel Temer. Em 1999, João Augusto prosperava na política e nos negócios. Tinha, segundo ele,
apoio do PMDB para virar diretor da Petrobras. Mas
uma grave hepatite C o impedira. Para sobreviver, foram
precisos dois transplantes de fígado e quatro meses
num hospital em Londres.
Na volta ao Brasil, João Augusto deixou a Petrobras. “Fui fazer negócios”, diz. Usava, segundo ele,
o conhecimento e a rede de contatos acumulado nos
anos de Petrobras para ajudar empresários com interesses na empresa. Sabia que técnicos e diretores a
procurar, dependendo do assunto – e, sobretudo, que
métodos de persuasão aplicar a cada um.
“A Petrobras tem três tipos de caras: o técnico,
o político e o carreirista”, diz. “O técnico não vai mudar o que ele pensa porque você diz. O que ele gosta
é de visitar obra, viajar em helicóptero, se sentir importante de vez em quando. Ele acha que merece. O
carreirista faz o que chefe mandar. Não quer saber o
que é. Nem pensa duas vezes. Hoje é cheio de carreirista. E o político é o que observa as coisas dentro
da empresa, atende aos amigos, ao pessoal da área
dele, aos políticos. Se você errar a abordagem, confundir um com o outro, você quebra a cara. Eu sei fazer
essa abordagem.”
Com todas essas credenciais, João Augusto era
o nome favorito do PMDB para assumir a diretoria na
Petrobras que Lula prometera aos deputados do partido,
em janeiro de 2008. Seu nome, porém, foi barrado na
Casa Civil: João Augusto fora condenado pelo Tribunal
de Contas da União a pagar uma multa de R$ 500 mil,
em virtude de irregularidades cometidas quando ele
era diretor da BR Distribuidora.
O deputado Fernando Diniz, que comandava a
bancada do PMDB de Minas, comunicou-lhe o óbice.
E pediu um nome alternativo. João Augusto indicou um
de seus melhores amigos na empresa, o engenheiro
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Zelada, que trabalhava com um dos diretores petistas
da estatal. Ao nomear Zelada, João Augusto se tornou, segundo deputados e lobistas, o diretor “de fato”
da área internacional.
“A função do Zelada era obedecer às ordens de
João Augusto”, diz um lobista do PMDB. Para garantir
que as operações do partido correriam como esperado, João Augusto recrutou técnicos de sua confiança
na Petrobras. Distribuiu, pela área internacional, seus
colegas de turma na Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Sócrates José virou chefe de gabinete de Zelada. Era o cicerone dos parceiros do grupo que visitavam a sede da Petrobras para fazer reuniões. “Se o
projeto fosse bom para a Petrobras, eu levava adiante.
Fazia isso por amizade”, diz Sócrates.
Ele também tinha como missão reportar o que
via e ouvia a João Augusto. José Carlos Amigo assumiu a gerência para América Latina. Essa gerência,
segundo João Augusto, esteve envolvida na contratação de um navio-sonda da empresa Vantage, por US$
1,6 bilhão – uma operação que, diz ele, rendeu uma
comissão de US$ 14,5 milhões, US$ 10 milhões dos
quais repassados ao PMDB.
Clóvis Correa virou diretor da Petrobras Argentina,
onde a empresa mantinha a refinaria de San Lorenzo.
De acordo com João Augusto e os demais envolvidos
no negócio, Clóvis participava das reuniões em hotéis e
receberia uma parte do “sucesso” de US$ 10 milhões.
Fernando Cunha, o único que não estudara com os
demais, tornou-se gerente para negócios na África.
João Augusto diz que ele participou da compra de
um campo na Namíbia, operação encaminhada após
ele ter fechado comissão com a empresa que detinha
o controle desse campo.
A Incompreensão dos Deputados
De acordo com os envolvidos, havia uma incompreensão entre os deputados sobre como funcionava
a Petrobras e quanto era possível arrecadar por mês.
Dois lobistas do PMDB afirmam que fora estipulada
uma meta de R$ 150 mil por mês para a bancada.
Num almoço na churrascaria Porcão, num domingo
de sol no começo de 2009, o deputado Fernando Diniz, ao lado de assessores e de lobistas, reclamou da
“performance” de Zelada.
“O‘ Gelada’ não está entregando”, disse aos
amigos. Essa percepção é confirmada por João Augusto. “Num primeiro momento, eles (os deputados
do PMDB) achavam que tinha um monte de coisa (na
Petrobras). Não tinha. Os caras não entendiam. Achavam que estávamos (a dupla João Augusto e Zelada)
de má vontade. Não entendiam que a Petrobras tem
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uma diretoria, um conselho, que não dá para fazer o
que quiser”,diz.
A cobrança dos deputados exasperava João
Augusto. “Se você não tiver os valores muito enraizados, o cara (político) vem e pega o dinheiro que está
na sua carteira”, diz. “Tem que saber lidar. A pior coisa no pedido político é você engavetar. Ou você diz:
‘desse jeito aqui não dá’. Ou diz: ‘posso fazer assim’
(de acordo com os interesses da empresa). Não sou
vestal. Gosto de ganhar dinheiro”, diz João Augusto.
“Mas não faço coisa que vai dar prejuízo à
Petrobras, como Pasadena (a refinaria nos
Estados Unidos na qual a empresa perdeu dinheiro). De zero a dez, numa escala de ética,
não sou zero, mas também não sou dez. Bandido eu não sou, não. Sou três ou dois. Tenho
que ser reconhecido como um cara técnico,
de negócio, mas que não faço m...”
João Augusto faz uma pequena pausa, pede mais
uma água mineral e continua: “Quando estava na BR,
eu não podia parar o trem. Se tentasse, seria atropelado. Tinha que entrar no trem para levar na direção que
eu quisesse. Eu vendia álcool quando era diretor da
BR. Você não tem ideia. O Brasil inteiro me procurava.
Todo político conhece um usineiro que quer comprar
(em melhores condições). O que eu fazia? Fazia uma
planilha menor, de coisas que a BR precisava vender
mesmo, e deixava separado. Sempre que eu tinha que
atender a um pedido político, pegava essa planilha e
tentava conciliar o que havia nela, que era interesse
da empresa, com o pedido do político.”
O que parece incomodar João Augusto, e talvez
tenha contribuído para seu desabafo, seja o desequilíbrio entre os interesses dos políticos, que cobram cada
vez mais de operadores como ele, e os interesses da
Petrobras. “A Petrobras sempre teve influência política.
Mas a decisão era técnica. A política se adequava à
técnica. Se, por exemplo, os técnicos decidissem que
era preciso ter uma refinaria no Nordeste, os políticos
poderiam brigar para escolher em que estado. Mas a
refinaria era necessária”, diz.
“De uns tempos para cá, isso se inverteu. Os
políticos decidem que haverá uma refinaria no Maranhão ou no Ceará, e os técnicos têm que correr
atrás.” Ele credita essa inflexão, como os demais
ouvidos nesta reportagem, ao ex-presidente Lula.
“O PT aparelhou demais. Gente que não tinha capacidade subiu rápido.”
O Projeto Atreu
A venda da refinaria de San Lorenzo era, para o
grupo, o começo da venda de todos os bens da Petrobras na Argentina – algo que, conforme revelou Época
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em abril, quase aconteceu. “Quem descobriu a Argentina fui eu”, diz João Augusto. Foi sugerido a ele que
contratasse advogados brasileiros.
“‘A gente que vai fazer negócio fora, seria bom
receber por advogado aqui. Tudo bonitinho. Topei. Fizemos o contrato para receber tudo por eles (advogados) e cada um ia receber sua parte depois.” (Por
meio de nota, o advogado Sérgio Tourinho afirma
que foi contratado “para fazer o acompanhamento
jurídico” na venda da refinaria San Lorezo. “Em um
determinado momento, me passaram que parte dos
meus honorários deveria ser repassado a terceiros.
Claro que não concordei. E. por isso. tive o contrato
rescindido.”)
Se a refinaria fosse vendida a Cristóbal, o amigo
de Cristina Kirchner, os lobistas receberiam, segundo
João Augusto, US$ 10 milhões. A divisão do “sucesso”
demonstra a força do PMDB nos negócios da Petrobras
lá fora. Pela conta dele, dos US$ 10 milhões, US$ 6,8
milhões estavam destinados a João Augusto.
“Eu tinha de repassar US$ 5 milhões ao
PMDB. A maior parte disso era PMDB de
Minas, porque era o Fernando (Diniz). A partir
daí, não sei quem eles pagavam, nem quanto.
Deputado é f... Você dá para um e, a partir
dali, não dá para saber se ele deu para um,
se ele deu para meia dúzia, se ele ficou (com
o dinheiro)...”
Entre eles, a operação, não se sabe por que
motivo, era conhecida como “projeto Atreu”. Em setembro e outubro de 2009, os lobistas reuniram-se
muitas vezes na sala de reuniões do Hotel Hilton, em
Buenos Aires, para avançar nas tratativas. Uma das
presenças certas, segundo João Augusto, era o diretor
Clóvis Correa. (Hoje, Clóvis é assessor da Transpetro,
empresa da Petrobras comandada pelo PMDB, e nega
ter participado das negociações para a venda da refinaria de San Lorenzo.)
“O Clóvis estava conosco em todas as reuniões.
Como ele havia sido meu colega de faculdade, e eu
tinha boas relações com ele, fiquei mais tranquilo”, diz
João Augusto. Ele conta que, nas reuniões, combinava
com outros lobistas pagamentos em contas no exterior.
Uma das contas citadas, segundo um dos lobistas, era
identificada como Tiger, na China – uma conta usada
por doleiros para fazer pagamentos a partidos como
PT e PMDB, conforme afirmou a Polícia Federal, em
2009, na operação Castelo de Areia, que investigou
denúncias de pagamento de propina a políticos.
Enquanto a venda da refinaria avançava, o grupo
oficializava a união para organizar os futuros negócios
na Petrobras. Chegaram a assinar um instrumento par-
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ticular de parceria, em que se comprometiam a dividir
os contratos que cada um obtivesse. A união durou
pouco. Era muito dinheiro e pouca confiança entre eles.
João Augusto diz que exigiu aos demais subir
sua participação de US$ 6,8 milhões para US$ 8,8
milhões, por causa da pressão do PMDB. “Ele disse
que o PMDB precisava fazer caixa para a campanha
de 2010”, diz um dos lobistas. Houve briga entre eles,
mas o advogado Tourinho aceitou assinar um aditivo
ao contrato principal de sucesso, reduzindo a participação dele e dos demais a US$ 1,2 milhão.
João Augusto quis fazer um contrato em separado com os argentinos. Conta que foi até Buenos
Aires tentar persuadir Rottemberg, o operador do negócio pelo lado argentino, encarregado pelo amigo
de Cristina Kirchner de pagar os brasileiros. Temendo
que seus parceiros no PMDB não confiassem em sua
palavra, João Augusto levou uma testemunha: Felipe
Diniz, filho do deputado Fernando Diniz, que morrera
recentemente.
Àquela altura, a pressão do PMDB por resultados era imensa. “Usei o nome do PMDB, até para todo
mundo saber que não estava dando calote em mim,
estava dando calote no partido”, diz João Augusto. O
novo contrato, ele afirma, não deu certo. Em maio de
2010, a Petrobras anunciou a venda da refinaria, por
US$ 110 milhões, ao empresário Cristóbal Lopez.
“O negócio saiu, mas não recebi nada. Eles (os
outros lobistas) receberam. E o cara em quem eu achava que eu podia confiar, o Clovis, foi o que recebeu
mais. Eu tinha compromissos e fiz papel de idiota. A
única atitude que pude tomar foi mandar o Zelada tirar
o Clovis da Pesa (Petrobras Argentina).”

“(O repasse) era maior do que 50%. Podia ser
60% ou 70%. Dependia do negócio. (...) Na área internacional (da Petrobras), se eu fizer alguma coisa, tem
de ajudar o partido. Porque foi o partido quem indicou
o Zelada. O mundo é assim. E é assim em qualquer
lugar.” Em seguida, afirma: “Se eu fizesse negócio em
outra diretoria, não tinha fee (comissão) para o partido.
E eu falava para eles: aqui não devo nada”.
João Augusto parecia genuinamente magoado
com os parceiros no PMDB. “Depois que você conhece
os bastidores, não dorme mais tranquilo. Pensa que é
fácil nego te ligando? ‘A campanha tá aí...’ Nego xingando o Zelada porque não vinha dinheiro.” Ao mesmo
tempo, ele parecia sentir-se culpado por não corresponder às altas expectativas dos deputados: “Os caras me acolheram tão bem... Você sente que tem que
ajudar o grupo”.
E quem coordenava o “grupo”, após a morte de
Fernando Diniz? “Uma hora foi o (deputado) Mauro
Lopes, outra foi o (deputado) João Magalhães.” (Mauro
Lopes afirma conhecer João Augusto há mais de vinte
anos e diz que sugeriu seu nome para ocupar a diretoria internacional da Petrobras ao então líder da bancada peemedebista de Minas Gerais, Fernando Diniz. E
nega ter sido beneficiado com repasses de dinheiro.)
“Não sei como era a divisão: para quem eles
davam, se davam certo... Só mandava.” João Augusto
desce aos detalhes das transações: “Normalmente,
(os deputados) me davam (a conta no exterior) e eu
mandava via doleiro.” Ele conta que que sempre recebia reclamações. “Era muita gente (para receber).
Uma operação de US$ 5 milhões parece boa, mas
(...) eram dez, doze pessoas. No fim, (os deputados)
achavam uma m...”.

“Rapaz, Eles Estão Sempre em Campanha, Né?”

Uma CPI para Cá, um Contrato para Lá

Nem todas as operações eram tão difíceis quanto a venda da refinaria de San Lorenzo. No mesmo
período, João Augusto conta que fechou um contrato
de US$ 1,6 bilhão para que a Petrobras explorasse o
navio-sonda Titanium Explorer, da empresa Vantage. O
contrato rendeu uma comissão de US$ 14,5 milhões,
que deveria ser paga em três parcelas.
Segundo João Augusto, a primeira foi paga ainda no começo de 2009; a segunda, em seguida. A
terceira, diz ele, não foi paga, em razão de uma briga societária na Vantage. O sócio que o contratara
é hoje processado pelos demais sob a acusação de
ter desviado dinheiro da empresa. “Repassei US$ 10
milhões ao PMDB”, diz. Nesse caso, não especificou
nomes. “A quem de direito no partido. É a regra.” Era
dinheiro para campanha? “Rapaz, eles estão sempre
em campanha,né?”, diz.

Ao cabo de duas horas de revelações, João Augusto parece pronto para contar sua maior proeza,
de acordo com os outros lobistas do PMDB: o contrato de quase US$ 1 bilhão entre a área internacional
da Petrobras e a empreiteira Odebrecht, fechado às
vésperas do segundo turno da eleição de 2010. Pelo
contrato, a Odebrecht cuidaria da segurança ambiental
da Petrobras em dez países.
– E a Odebrecht?
– Odebrecht? Eu montei tudo.
João Augusto diz que, no auge da CPI da Petrobras no Senado, no segundo semestre de 2009, o
relator da comissão, senador Romero Jucá, do PMDB,
que também era líder do governo, convocou-o para uma
reunião em Brasília. Disse que fizera um acordo com o
então presidente da Petrobras, Gabrielli: o PMDB ajudaria a enterrar a CPI, que já estava morna, e, em troca,
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Gabrielli não criaria dificuldades à aprovação, pela diretoria executiva da Petrobras, do “projeto” Odebrecht.
“Manda o João apresentar”, disse Gabrielli a Jucá,
segundo o relato de João Augusto. Logo depois, em
dezembro de 2009, Jucá apresentou seu relatório final que isentava a Petrobras de irregularidades. A CPI
morria conforme o previsto. (Jucá nega ter chamado
João Augusto a Brasília para tratar do contrato entre
Petrobras e Odebrecht. “Não houve nenhum tipo de
conversa com o Gabrielli sobre qualquer contrato em
troca de CPI. Até porque eu era líder do governo, eu
estava tratando com seriedade.”)
Para fazer o contrato, João Augusto conta que fez
“um grupo de trabalho, técnico, sério”. “Trabalhamos
um ano nisso. A Petrobras precisava mesmo consolidar essas operações de meio ambiente lá fora. A empresa não sabia o tamanho do passivo, quem cuidava
do quê. Era preciso centralizar”, diz João Augusto. Por
que não fazer uma licitação?
“A Odebrecht tinha que ganhar. Foi até ideia minha. Pelo tamanho dela. Pelo padrão”, diz. Segundo
João Augusto, a Petrobras convidou formalmente outras empreiteiras. Todas declinaram. Deu Odebrecht.
Ouvida a respeito do caso, a Odebrecht nega ter feito
contrato com João Augusto Henriques. E afirma, em
nota: “A afirmação que a Odebrecht pagou o equivalente a US$ 8 milhões para a campanha de 2010 da
presidente Dilma Rousseff, por intermédio do secretário de Finanças do PT, João Vaccari, não procede.
A Odebrecht faz suas doações dentro de uma visão
republicana e em prol da democracia e do desenvolvimento econômico e social do País, respeitando
rigorosamente os limites e condições impostas pela
legislação eleitoral”.
No momento em que Gabrielli deveria cumprir sua
parte do acordo com Jucá, o PMDB foi traído, diz João
Augusto. “Quando ela (a Odebrecht) ganhou, Gabrielli
fez de tudo para derrubar na diretoria. A CPI, claro, já
tinha passado. Quis f... o negócio. O contrato entrava
na pauta da diretoria, mas eles enrolavam.” Com sua
experiência política, João Augusto sabia o que fazer.
Conta que conversou primeiro com seus parceiros na
Odebrecht. Em seguida, procurou Vaccari, também
tido como homem do PT na Petrobras. “Avisei a ele:
a Odebrecht vai ajudar vocês na campanha. Vai lá e
acerta com eles”, diz João Augusto. Qual o valor acertado? “Deram, mais ou menos, o equivalente a US$ 8
milhões para o Vaccari”, afirma.
As dificuldades na diretoria prosseguiram por
mais algumas semanas. Em 26 de outubro de 2010, a
cinco dias do segundo turno entre Dilma e José Serra,
do PSDB, a diretoria da Petrobras aprovou o contra-
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to. “Todo mundo recebeu. O partido, eu e as pessoas
que ajudam. Quem ajuda, ganha”, diz João Augusto.
E quem recebeu? Ele não responde. “Pessoas de
dentro (da Petrobras) que eu pago.” Quanto o PMDB
recebeu? “Foram US$ 10 milhões, ou US$ 11 milhões.
Não mexo com dinheiro dos outros. A Odebrecht tem
os canais dela com os partidos”, diz ele. E como se
dava o pagamento? “A parte deles (PT e PMDB) eu
não sei. A minha foi lá fora”, disse. “Todos os contratos são assim.”
O contrato da Odebrecht parece ter sido a última grande operação da turma de João Augusto. Logo
depois, no governo Dilma, o aparelhamento diminuiu.
Saíram muitos dos diretores ligados ao PT. Zelada foi
perdendo poder e pediu demissão em julho do ano passado. João Augusto, porém, continua à cata de negócios na Petrobras. Recentemente, participou da venda
da sociedade que a Petrobras tem numa distribuidora
de energia na Argentina. “Você não vai acreditar, mas
não preciso de políticos para ganhar dinheiro. Ganho
mais sem eles”, diz João Augusto, antes de se levantar
e ir embora. Paguei a conta.
Com Flávia Tavares, Marcelo Rocha, Murilo Ramos
e Leandro Loyola
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr.
Roberto Requião deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco Governo/PT – PE) – A Presidência comunica ao Plenário
que, nos termos do art. 374, III, do Regimento Interno,
foram apresentadas, perante a Comissão Temporária
de Modernização do Código de Defesa do Consumidor:
– trinta e uma emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012, do Senador José Sarney,
que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor), para
aperfeiçoar as disposições gerais do Capítulo I
do Título I e dispor sobre o comércio eletrônico;
– trinta e três emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 282, de 2012, do Senador José Sarney,
que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor), para
aperfeiçoar a disciplina das ações coletivas; e
– quarenta e duas emendas ao Projeto de Lei
do Senado nº 283, de 2012, do Senador José
Sarney, que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar a disciplina do crédito
ao consumidor e dispor sobre a prevenção do
superendividamento.
São as seguintes as Emendas:
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco
Governo/PT – PE) – As emendas vão à publicação
no Diário do Senado Federal e em avulsos, na forma
regimental.
As matérias voltam à Comissão Temporária de
Modernização do Código de Defesa do Consumidor,
para exame dos Projetos e das emendas.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco
Governo/PT – PE) – Dando continuidade, com a palavra, na condição de orador inscrito, o Senador Vital
do Rego, do PMDB da Paraíba.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB
– PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Agradeço ao Senador Jarbas Vasconcelos
pela permuta de tempo com S. Exª.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, depois das
férias escolares de julho, os problemas nos transportes públicos certamente voltam a afetar a qualidade
da vida dos cidadãos, aumentando o estresse urbano, causando danos à saúde, ao meio ambiente e à
produtividade.
Sem dúvida, se houve alguma mensagem inequivocamente compreendida por todos a partir das manifestações populares, esta foi a insatisfação quanto
à qualidade dos serviços públicos.
A crise da mobilidade urbana decorre mormente,
em meio a tantas deficiências, de congestionamentos
cada vez mais intensos, atrapalhando o fluxo normal das
vias nas cidades, mesmo em algumas de médio porte.
Com isso, agrava-se o estresse urbano, afetando
as condições ambientais, de saúde e de produtividade.
No extremo, especialistas concordam que o caos na
mobilidade urbana influi até no crescimento da violência nas grandes cidades.
Sr. Presidente, segundo estimativas divulgadas
recentemente pela mídia, pelo menos 2 milhões de
brasileiros estavam nas ruas reivindicando melhorias
gerais, sobretudo no transporte urbano.
A falta de qualidade do serviço público oferecido
pelo Estado mediante concessões e permissões aos
empresários do setor tem sido criticada pela população
brasileira. Isso tira o sono do brasileiro que depende
da condução para trabalhar, estudar ou aproveitar algumas oportunidades para o seu lazer.
Em São Paulo, por exemplo, 61% dos paulistanos
despendem entre uma e três horas por dia em congestionamentos no trajeto de casa ao trabalho. O Instituto
de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo
calcula em R$11 milhões as perdas diárias com combustível e tempo durante esses congestionamentos.
Nada surpreendente, a urbanização tão acelerada
quanto desorganizada tem pesado na normatização do
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trânsito no Brasil. Enquanto, nos anos sessenta, apenas
45% dos brasileiros habitavam nossas cidades, hoje
cerca de 85% da população vive nos centros urbanos.
Com isso, as cidades se desagregaram, afastando os trabalhadores dos centros de emprego. Não por
acaso, contra isso, estudam-se, atualmente, políticas
de estímulo à concentração nas cidades, reunindo em
um mesmo espaço urbano trabalho, moradia e lazer.
Na verdade, desde abril de 2012, vigora legislação
que prevê novas regras e condicionamentos para as
obras públicas urbanas, definindo o marco regulatório
da mobilidade urbana. Trata-se da Lei nº 12.587, que
também dispõe sobre novas exigências impostas às
prefeituras dentro do âmbito do planejamento urbano.
Ela lhes estabelece princípios que impõem o transporte
público coletivo como prioridade incontestável no ordenamento do plano diretor. Outra novidade recai sobre a obrigação dos Municípios de terem que divulgar
impacto dos benefícios tarifários concedidos no valor
cobrado pelo transporte público.
Enquanto aguardamos os efeitos alentadores da
nova norma adotada, temos de nos conformar com
os dados assustadores que nos informam que a atual
frota em circulação no Brasil já se aproxima de cem
mil unidades, com uso médio de cinco anos; cem mil
unidades, com uso médio de cinco anos. De acordo
com a Associação Nacional de Transportes Urbanos,
quase duas mil empresas atuam neste mercado, que
emprega 500 mil trabalhadores. No entanto, a distribuição desse serviço é bastante irregular em todo o
Território Nacional, pois apenas duas mil cidades dispõem de um sistema organizado de transporte coletivo.
O que é mais dramático é que tal sistema não
atende aos anseios de deslocamento e de qualidade
dos usuários, tampouco satisfaz as metas de produtividade por parte dos empresários. Cabe recordar que
já houve um tempo em que se transportavam 900 mil
passageiros por dia; hoje mal se alcança a marca dos
400. Para agravar esse quadro, a alta dos preços dos
itens que compõem a estrutura de custos do transporte público – como óleo diesel e salários – pesou
sobre o aumento desenfreado das tarifas dos ônibus.
Do lado do passageiro, para além da carestia das tarifas, as queixas ficam desde a constatação de frota
velha, suja, lenta, até a falta de linhas e desrespeito
a horários programados e a direitos adquiridos por cidadãos brasileiros.
Felizmente, Sr. Presidente, empresários do setor,
gestores públicos e urbanistas emitem hoje sinais de
consenso sobre a iminência de uma mudança radical.
Embora, nos últimos quinze anos, uma política de visível valorização e incentivo ao transporte individual
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tenha sido eficaz para os objetivos da macroeconomia,
tal política muito deixou a desejar para a ordenação
do transporte público nacional.
Segundo a coordenação do Movimento Nacional
pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade, os
paulistanos, por exemplo, chegam a permanecer, no
período de um ano, nada menos que o equivalente a
40 dias dentro de carros ou ônibus.
Agora, em vez de privilegiar a indústria automobilística, cabe ao Poder Público e à sociedade promover o transporte público na agenda desenvolvimentista
do País.
Já não era sem tempo, uma vez que, entre 2003
e 2012, aproximadamente 4 milhões de novos veículos foram licenciados, elevando a frota nacional para
mais de 35 milhões de unidades. A isenção tributária
aliada à facilidade de crédito determinou a explosão
da venda de automóveis na última década.
Diante disso, faz-se urgente providenciar estudos
técnicos mais densos que apontem as regiões detentoras dos maiores gargalos no trânsito do País, de modo
a priorizar investimentos em transportes públicos nos
espaços urbanos mais deteriorados.
Sr. Presidente, da perspectiva das ações do Governo Federal, quase R$13 bilhões estão previstos no
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para
a implementação de mudanças estruturais com vistas
à realidade de hoje e do amanhã.
Trata-se de recursos para viabilizar a integração
total das redes multimodais de transporte. Em outras
palavras, uma oferta racional de ônibus, metrôs, veículos leves sobre trilhos e veículos leves sobre pneus
torna-se imprescindível para que o quadro atual se
modifique.
Pelo menos sessenta projetos para modernizar o
sistema de transporte de passageiros sobre trilhos estão em alguma fase de execução no Brasil, com datas
de entrega entre 2016 e 2020. Foram R$100 bilhões
investidos na frota da rede ferroviária.
De 2011 a 2012, registrou-se uma alta de acesso
aos trilhos de 8%, chegando a 9 milhões de passageiros/dia, o que é insignificante para o Brasil de hoje. A
expectativa é de que, em 2013, essa marca já suba
para 10%, alcançando a previsão de 10 milhões de
passageiros, o que continua insignificante.
Segundo avaliação da Associação Nacional dos
Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, há 60
regiões metropolitanas no Brasil onde, em tese, se
esperaria a existência desses transportes estruturantes. Contudo, somente 15 delas dispõem de sistemas
montados. Tal quadro tão desalentador deve mudar,
pois os novos projetos de mobilidade urbana, baseados
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nos diversos sistemas de transporte sobre trilhos, têm
impulsionado volume expressivo de negócios no País.
Para contribuir, enfim, com a melhoria das condições dos transportes urbanos no País, não poderíamos
deixar de mencionar o nosso interesse, na condição
de Relator do projeto de lei relativo ao passe livre estudantil, atendendo a uma das mais expressivas reivindicações da juventude brasileira.
Sr. Presidente, reitero o clamor dos brasileiros,
por destravar os empecilhos legislativos de toda ordem,
para cumprir efetivamente as nossas funções nesta
Casa. Na condição de Relator da proposição que institui
o passe livre estudantil, de autoria do Sr. Presidente
Renan Calheiros, já nos expomos, entre outras iniciativas, a participar desta nova fase de entendimentos.
O projeto chega à Comissão de Constituição e
Justiça, e imediatamente nós vamos proceder a audiências públicas para tratar dessa matéria. Entendo que há
a necessidade de uma resposta imediata à sociedade,
no que diz respeito aos transportes urbanos no País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco
Governo/PT – PE) – Dando sequência à lista de oradores, convido agora o Senador Roberto Requião para
fazer uso da palavra.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Convidado pela Presidência, agradeço o convite e ocupo a tribuna para trazer as minhas
preocupações.
Eu ouvi vários Senadores que me precederam,
Senador Jarbas, falarem numa espécie de visita da
saúde: a inflação brasileira caiu nos últimos meses. Mas
esses companheiros estão se esquecendo da retração
da expansão monetária dos Estados Unidos, que vai
provocar uma situação de atração de investimentos
para eles, menos para nós. A China, com freio de arrumação, encolhendo a sua economia, está preocupada
com o mercado interno, o que provocará necessariamente uma diminuição no preço das commodities. O
“pibinho” brasileiro, segundo anúncio do Banco Itaú,
já está em 1,7. Do jeito que vai teremos um PIB bem
abaixo disso. Não é que eu queira, mas é o que vejo
nos dados da economia. O endividamento da população – com empréstimo consignado ou não – não vai
viabilizar mais um aumento significativo do consumo.
Eu poderia atribuir essa retração do processo inflacionário à pressão das manifestações das ruas, que
seguraram o crescimento das tarifas de transporte, e
à retração da economia brasileira. Então, não tenho
como festejar essa visita da saúde.
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Vi a elevação de cinco pontos da Presidenta Dilma
ser saudada. Caiu 26%, mas, numa arrumação de situação, sobe 5%. Significa que a queda continua sendo
de 20%. E eu não sou dos que torcem por isso. Torço
por uma mudança da política econômica do Governo.
Visita da saúde é manifestação semelhante à
daquele menino otimista que, acordando de manhã,
viu a horta de sua casa devastada. Otimista que era,
bateu na porta do quarto do pai e da mãe e disse: “Papai, mamãe, ganhamos um cabrito”. Não foi isso o que
aconteceu: esse otimismo não tem nenhum sentido.
Eu, na primeira sessão depois da volta do recesso, no dia 1º, vim a esta tribuna para falar das ameaças
que espreitam e sitiam o País. Não vim para falar de
otimismo, vim para falar de correção de rumos. E volto
hoje ao tema, porque, às vezes, repetir e repetir é o
melhor recurso para ser ouvido, embora até tenhamos
a dificuldade da participação do povo na TV Senado,
porque estão jogando a repetição da sessão plenária
para a madrugada.
Esta não é uma hora em que o povo brasileiro
esteja apto, dentro do seu trabalho, a assistir a uma
sessão do plenário e, na madrugada, muito menos,
porque o trabalhador brasileiro está dormindo. Eu acho
que é um desvirtuamento da condição de televisão institucional, que é a televisão do Senado Federal. Não é
uma televisão de variedades. É uma televisão de reprodução do discurso de Senadores – bons ou ruins. Ela
não tem que sair a procura de audiência. Senão, vamos acabar propondo a contratação da Xuxa, do Huck
ou de um apresentador qualquer famoso de televisão.
Eu fiz um apelo ao Presidente do Senado para
que corrija este erro. A televisão do Senado não é uma
televisão de variedades. Ela não procura audiência;
ela procura transparência. E ela tem que comunicar
à população o que acontece nas comissões e o que
acontece no plenário, o que dizem os Senadores, sem
edição, sem seleção e sem escolha de variedades.
Eu gostaria, então, Senador Jarbas, que solitário
me acompanha no plenário nesta tarde, que o Brasil
me ouvisse. A primeira grande ameaça que ronda o
nosso País somos nós mesmos, os políticos. A nossa indiferença ou a baixa percepção da gravidade da
situação que nós vivemos potencializa e avoluma os
riscos do País. Nós somos uma ameaça quando deixamos o barco da República desgovernar-se pelos descaminhos de uma política econômica inconsequente;
absolutamente inconsequente.
Não interessa se somos Base do Governo ou se
somos oposição. A nossa insensibilidade, a nossa apatia diante da valorização do câmbio e do aumento de
juros, por exemplo, têm consequências trágicas para
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o Brasil. Será que não compreendemos que o câmbio
e os juros nos empurram para a desindustrialização,
e o desequilíbrio do balanço de pagamentos, para a
sangria das remessas de lucros e intensifica o perigo
do desemprego? Portanto, a nossa abulia é a primeira
grande ameaça ao Brasil.
A segunda ameaça é a redução sistemática dos
investimentos públicos. O Governo puxa o freio, na
fiúza de que o investidor privado venha substituí-lo.
Esquece aqui uma lição elementar, uma lição primária: no capitalismo, é o investimento público que puxa
o investimento privado, e não o contrário.
À medida que o PAC deixou de cumprir a sua missão de acelerar o crescimento, matou-se o investimento
público. Qual, então, a esperança do Governo para a
retomada dos investimentos? Ora, as mal-afamadas
parcerias público-privadas, as famosas PPPs. Mas as
duas tentativas recentes de licitar a conservação de
rodovias fracassaram, como mais uma vez soçobrou
outro ensaio de se licitar essa fantasia, esse delírio
chamado trem-bala. Hoje, com o que acontece em São
Paulo, parece que esses trens todos, na República e
em São Paulo, são na verdade “trens-bolas”.
Com as ruas em transe, protestando também
contra as tarifas escorchantes do pedágio, que empresário arriscaria, Senador Jarbas Vasconcelos, ir a uma
PPP de rodovia pedagiada? O Governo não investe;
as PPPs empacam; a iniciativa privada sente-se insegura; e as obras de infraestrutura não saem do chão.
A terceira grande ameaça é o despreparo do
Governo para fixar estratégia de enfrentamento da
crise mundial, sobretudo da crise europeia. As nossas
reações são tópicas e limitadas. O Governo tange a
economia a golpes de desonerações fiscais. Só que as
desonerações já esgotaram a capacidade de simular
o consumo e o investimento, e elas não têm qualquer
outro efeito além de favorecer o lucro de empresas
estrangeiras e, por via de consequência, a remessa
de lucro para o exterior.
A espantosa enxurrada de dólares que, neste
último ano, temos exportado sob a rubrica de lucros
e juros coincide, Senador Jarbas, com a exacerbação
das desonerações.
A quarta ameaça é o risco de uma crise cambial
de curto prazo. Toda vez que se fala em crise cambial,
os que não acreditam nela, os otimistas e o Governo
sacam como argumento os US$350 bilhões de nossas
reservas; aliás, são mais de US$350 bilhões. Contudo, mesmo um elevado nível de reservas não resiste o efeito combinado de déficit comercial; déficit em
conta corrente; remessa de lucros e juros crescentes
ao exterior; redução dos investimentos externos; e a
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diminuição das exportações, tanto das manufaturas
como dos produtos primários.
Foi por causa disso – e não para combater a
inflação, que nunca fugiu do controle – que o Banco Central voltou a aumentar juros. Enfim, voltamos
ao ciclo traiçoeiro de ter de alimentar a especulação
externa para atrair aplicações financeiras. Com isso,
ingressamos no pior dos mundos, ou seja, revalorizamos a nossa moeda, radicalizamos o processo de
desindustrialização e diminuímos a possibilidade de
retomada das exportações, agravando o círculo vicioso
da crise. Mas, dessas ameaças, acentuo uma que se
sobrepõe a todas: a ameaça representada pela crise
dos partidos industrializados sobre a nossa economia.
Na verdade, essa contaminação já começou e avança
muito, basta ver o desempenho de nossa balança comercial. Sem uma estratégia de enfretamento da crise,
vamos ser levados de roldão, nós e nossos vizinhos,
parceiros latino-americanos; afinal, o que se arma e
tolda o horizonte não é apenas uma marolinha. A crise na Europa e nos Estados Unidos não é o vale de
um ciclo que acabará entrando em um processo de
retomada por vias naturais, arrebatando-nos juntos
para os céus. Não!
Antigamente, as crises cíclicas do capitalismo
eram revertidas por políticas fiscais e monetárias expansivas. Hoje, o sistema resiste e políticas monetárias,
Senador Diniz, tornaram-se ineficazes. É a “armadilha
da liquidez” de que falava John Maynard Keynes: as
empresas têm dinheiro abundante para investir, mas
não investem porque não há demanda. É tão simples
assim.
As violentas políticas de contratação fiscal adotadas pelos países europeus, para salvar o seu sistema bancário, travaram a retomada do crescimento e
espalharam a recessão e a depressão.
Qual, então, a saída para a Europa do euro? A única saída, Senador Diniz, é aumentar as exportações e
o superávit comercial, para substituir a demanda interna
contraída pelas políticas ditas de austeridade – corte
na Previdência, na saúde, nas leis sociais e no salário.
Aumentar as exportações para quem? Ora, fazer
superávit comercial a todo custo em cima de quem?
Ora, em cima de nós! Em cima do Brasil e dos países
latino-americanos.
Mas o cerco amplia-se. Os Estados Unidos anunciaram a meta de dobrar as exportações a cada cinco
anos. O Japão está com uma política cambial agressiva
para aumentar suas exportações e aposta também na
ampliação do mercado interno. A China intensifica e reforça seu modelo exportador e de superávit comercial.
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Enfim, o nosso sistema comercial sofre ataques
em todas as frentes. Com seus mercados retraídos,
os países industrializados miram os mercados dos
emergentes como sua única e exclusiva salvação. E
os emergentes somos nós. E isso acontece em um
momento em que, depois de 19 anos de superávit comercial, o Brasil passa a acumular déficits comerciais
e déficits em conta corrente.
E qual é a estratégia proposta ou sinalizada pelo
Governo brasileiro diante disso tudo? Nenhuma! Daí
por que eu não entendo essa euforia pela redução do
processo inflacionário em um determinado momento
em que a balança comercial sofre déficits tão absurdos.
Nenhuma estratégia ao mesmo tempo em que
os movimentos táticos de desonerações se estiolaram
não tem mais efeito algum, a não ser aumentar os lucros das multinacionais e a remessa para o exterior
de juros e de lucros.
É claro que a saída não pode ser essa bobagem
de acordos de livre comércio com os países desenvolvidos, acordos bilaterais. Seria o confronto de Davi, sem
a funda, com o Golias extraordinariamente bem armado.
A saída visível, e possível, é o aprofundamento da integração produtiva e econômica da América
do Sul como eixo central para a retomada de nosso
desenvolvimento. Apenas como bloco podemos nos
defender do verdadeiro dumping comercial que se
engatilha contra nós.
Mais ainda, dessa vez o declínio da indústria manufatureira, em toda a América do Sul, não será compensado pelo aumento das exportações de commodities, como ocorreu nos anos 2000 até a crise de 2008.
Afinal, a China – o glutão insaciável de grãos, de
minérios, de carnes da América do Sul, o nosso grande
consumidor – revela-se indisposta.
Quer dizer, estamos no mesmo barco. Em consequência, precisamos de uma estratégia comum para
não afundar. Contudo, não chegaremos a um porto
seguro sem a decidida liderança brasileira, que não
existe, não se expressa, não se define.
Será que é tão difícil entender isso? Eu acho
que não.
Mas, do alto desta tribuna, lanço um olhar ao
Brasil, ao Plenário. Apuro os ouvidos para os sons
e murmúrios da Esplanada dos Ministérios. Espero,
com ansiedade, um movimento no Palácio do Planalto.
Desejo até mesmo que a oposição diga alguma coisa, algo diferente do que o Senador Alvaro Dias disse
hoje, à procura dos escândalos que se sucedem em
todos os governos, os cartéis das empresas militando
contra os interesses do País, mas não escuto absolutamente nada. Não escuto nada que seja um pouco
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mais criativo do que as mesmices dos enganosos e
marqueteiros “choques de gestão”. E nada ouço, nada
vejo, nada sinto.
E esta Casa? E o nosso Senado? Ora, o Senado
diverte-se, distrai-se com a dita pauta positiva.
E o meu Partido, o PMDB? Bom, o meu Partido
é assunto para outro discurso. Mas, cá entre nós, vai
realmente muito mal.
Presidente, obrigado pelo tempo que me concedeu.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Governo/PDT
– DF) – Senador, eu gostaria de ter um aparte.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Como não, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Governo/PDT –
DF) – Senador, eu quero acrescentar mais uma grande
ameaça, que é a euforia do Governo não percebendo
a dificuldade do momento que nós atravessamos. E
talvez essa, Senador, seja a mais grave de todas as
ameaças, porque ela impede de ver as outras ameaças. Essa é uma ameaça que cega. A comemoração,
por exemplo, da redução, nestas semanas, da taxa de
inflação, como se isso fosse a vitória diante da inflação.
As condições estão dadas para que essa inflação não
seja resolvida tão fácil.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Quais sejam, manifestação nas ruas e
retração da economia interna.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Governo/PDT
– DF) – Pronto, isso provoca...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Ou seja, o desastre não justifica a euforia da redução.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Governo/PDT –
DF) – É claro, não justifica. Isso daí é como dizer que lá
no Paraná este ano houve o maior frio de muitos anos
e isso é prova de que não há aquecimento global, como
ouvi gente dizendo. Isso é prova da desorganização
climática. Então essa euforia que impede o Governo de
ver, impede os nossos partidos de verem é uma ameaça
a nos preocupar. Nesse sentido, o seu discurso ajuda
muito mais do que todos os elogios feitos aqui a favor
do Governo, porque ajuda o Governo a acender uma
luzinha e dizer: Será que as coisas estão bem mesmo? Será que não é preciso uma mudança de rumo?
Será que não é preciso ajustar, e mais do que ajustar,
mudar diversas coisas? Além disso, a outra ameaça
é o médio e o longo prazo, porque o senhor falou: A
oposição não diz para que viria, não dá nenhuma proposta alternativa, faz críticas sem dizer o que faria no
Governo. A gente fica com dupla ameaça: a ameaça
daqueles que pensam conforme o Governo atual e
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a ameaça da falta de proposta dos que não pensam
como o Governo atual. E muitos, como nós e alguns
de nossos partidos, a ameaça de estarmos omissos,
salvo um discurso seu, um discurso meu, um discurso
do Senador Jarbas, uma omissão desta Casa em um
momento tão crítico, tão difícil, não só pela crise conjuntural, mas, sobretudo, pela falta de uma proposta de
reorientação da estrutura que caracteriza a sociedade
e a economia brasileira. O seu discurso, a Presidenta
deveria olhar com mais cuidado, mais atenção, mais
gratidão do que todos os elogios que tenham sido feitos a ela nessas últimas semanas e meses aqui. Pena
que isso não vai acontecer. Ela vai continuar preferindo
ler os elogios, mesmo que sejam produtos da cegueira
que a euforia provoca.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria /
PMDB – PR) – Senador, na verdade, esse meu discurso de hoje é uma reiteração do discurso que eu fiz
no dia 1º, na abertura dos trabalhos do segundo semestre deste ano no Senado. Mas eu, realmente, não
entendo como é que esse desastre da economia pode
levar a Base do Governo à euforia.
Logo, Senador Cristovam, a maior ameaça que
o Brasil tem hoje é o Congresso Nacional e o nosso
silêncio. À exceção de alguns poucos, a ausência
absoluta de propostas alternativas da oposição, que
fica falando na corrupção que existe e que tem que
ser combatida – e eu acho que as instituições estão
dando conta disso –, não há nenhuma proposta de
mudança de rumo.
Eu começava a minha intervenção hoje, V. Exª
não estava no Plenário...
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria /
PMDB – PR) –... dizendo que é uma visita da saúde; é
um momento em que parece que o organismo econômico brasileiro se reabilitou e todo mundo bate palma.
A Presidenta subiu cinco pontos, depois de ter caído
26. É a visita da saúde. E eu dizia que este Plenário se
assemelha, no discurso, àquele menino otimista que,
vendo a horta da sua casa completamente devastada pela manhã, bate na porta do quarto do pai e da
mãe e diz: “Papai, mamãe, provavelmente ganhamos
um cabrito”.
Há uma indiferença absoluta do Congresso Nacional, e a nossa Presidente responde a tudo isso
inaugurando o trem elevado Coester, que é um trem
movido a sopro que transporta o pessoal do aeroporto
de Porto Alegre até a rodoviária num percurso de 800
metros. E isto vira a grande notícia do Governo para o
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Brasil: a Dilma recuperou cinco pontos. Mas caiu 26,
e a situação da economia é muito ruim.
O Brasil não pode ver o Governo se dirigindo com
opiniões de marqueteiros para um processo eleitoral.
A nossa Presidente tem de cuidar do País, tem de
entender que a economia está desorientada. A minha
insatisfação, embora Base do Governo – o que quero é
que isso melhore –, aumenta quando vejo na imprensa
hoje, na Internet, pelo menos, a notícia de que o Cade
aprovou uma brutal associação da nossa Embrapa
com a Monsanto, dos transgênicos norte-americanos.
Então, o que eu vejo é que todos os compromissos, tudo o que nos levou a apoiar este Governo – e
continuamos apoiando, porque não somos cínicos,
somos céticos, e os céticos se caracterizam por uma
vontade desesperada de voltar a acreditar, enquanto
que o cínico não acredita em mais nada – vai se desfazendo, e aquilo que nos levava a participar desse
processo com entusiasmo vai desaparecendo. A economia vai mal, e não é um bonde movido a sopro, em
Porto Alegre, que, aliás, foi construído há mais de 25
anos, recentemente inaugurado pela Presidente, que
vai resolver os problemas nacionais.
Enquanto isso, o Congresso continua nesse obtuso, completo e inexorável silêncio, na falta de propostas, na falta de discussão. E, ainda – repito o que
já disse no começo da minha intervenção –, os gênios
da comunicação do Senado resolveram retirar a repetição do plenário do Senado, que é onde falamos,
colocamos as nossas opiniões, que era replicado às
oito e meia da noite, para as 23 horas. Portanto, V. Exª,
que provavelmente vai falar depois de mim, agora será
pouco escutado, porque está dentro do expediente dos
trabalhadores brasileiros, e menos escutado ainda será
à noite, porque irá para o ar a intervenção de V. Exª
depois das 3 horas da manhã.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, o
Sr. Humberto Costa deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Roberto Requião.
Agora, com a palavra, o Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria. PMDB – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, algumas pessoas afirmaram que eu
tinha exagerado quando, há exatamente 33 dias, no
dia 11 de julho, antes do recesso, afirmei desta tribuna que a chamada agenda positiva estabelecida pelo
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Senado era uma lorota, uma tentativa de enganar os
brasileiros, tanto aqueles que foram às ruas protestar,
quanto os que, mesmo em casa, cobram mudanças
na prática política existente no Brasil.
Há uma semana, também aqui desta tribuna, o
Senador Cristovam Buarque disse coisa parecida. Vou
repetir, palavra por palavra, o que disse o nobre Senador. Abre aspas: “De repente, vem a ideia de uma
agenda positiva para enganar o povo. Vamos falar com
franqueza. O povo quer mudanças. O povo não quer
ajustes. O povo quer uma nova história, não quer pontos e vírgulas nos documentos oficiais. Essa agenda
positiva é uma ilusão que estamos criando na população ou mesmo um engano. Mas é isso o que estamos
fazendo.” Fecha aspas.
Só quem não percebe essa realidade é o Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, ele mesmo um dos alvos preferidos dos manifestantes, seja
aqui em Brasília, no Recife, em São Paulo ou no Rio
de Janeiro. Uma verdadeira unanimidade às avessas.
No último dia 7, em artigo intitulado “Precisamos
mudar, já!” publicado no jornal O Globo, o Presidente
Renan Calheiros afirmou, para minha surpresa. Abre
aspas: “É consensual a necessidade de mudar o sistema proporcional. Ninguém entende como um candidato
com poucos votos se elege com as sobras e outros
mais votados, não. A decisão do novo modelo poderia
vir da consulta popular.” Fecha aspas.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
falta autoridade ao atual Presidente do Senado para
defender o fim das coligações proporcionais. Afinal de
contas, o Senador Renan Calheiros contribuiu para o
engavetamento da minha Proposta de Emenda à Constituição n° 29/2007, que trata do assunto, apresentada
há mais de seis anos, em abril de 2007. Essa PEC ficou no limbo e não foi colocada para votação. Nesse
período, esta Casa foi presidida por Renan Calheiros
e pelo Senador José Sarney.
A razão desse descaso? Talvez porque eu tenha
sido o autor da PEC nº 29/2007. É o que ficou claro
pelo rumo dos acontecimentos.
Eu gostaria, também, Sr. Presidente, de fazer um
breve histórico da tramitação da minha proposta que
acaba com as coligações nas eleições proporcionais.
A PEC nº 29 foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça desta Casa no dia 15 de agosto de
2007. Esta semana, por coincidência, aquela votação
completará seis anos.
A minha proposta teve como Relator o nobre Senador Tasso Jereissati, que deu parecer favorável, e
recebeu o “sim” dos Senadores Sibá Machado, Eduardo Suplicy, Mozarildo Cavalcanti, Antonio Carlos
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Valadares, Valter Pereira, Eduardo Azeredo, Antonio
Carlos Júnior, Flexa Ribeiro, Marco Maciel, além do
meu próprio voto, pois naquele momento integrava a
CCJ. Apenas os Senadores Inácio Arruda e Marcelo
Crivella votaram contra.
Desde o dia 28 de agosto de 2007, a PEC 29 ficou
aguardando a sua inclusão na Ordem do Dia. Como
isso nunca ocorreu, vim à tribuna, em 21 de fevereiro
de 2008, cobrar a apreciação da proposta. Talvez por
eu ser um dissidente do PMDB, não concordar com
o apoio ao PT, discordar da orientação do comando
nacional do Partido, a verdade é que fui sabotado repetidamente e de forma escancarada.
Essa postura antidemocrática da Presidência do
Senado ficou evidente em 2011, quando o então Presidente José Sarney criou uma comissão para debater
a Reforma Política e apresentou uma PEC idêntica à
minha – a PEC 40/2011 –, numa tentativa mesquinha
de me alijar de um debate do qual venho participando
ativamente desde que cheguei ao Senado Federal.
Infelizmente, essa manobra contou com o respaldo do Presidente do PMDB, Senador Valdir Raupp, que,
como Relator da PEC 40, apresentou parecer favorável
à proposta do Senador Sarney e pela prejudicialidade
da minha PEC.
O relatório do Senador Raupp foi uma afronta ao
Regimento Interno do Senado Federal, que no seu artigo 260, inciso II, item b, determina que, na tramitação
em conjunto, a proposta mais antiga tem precedência
sobre a mais recente. Essa premissa clara foi desobedecida com o objetivo de jogar para escanteio a minha
PEC, apresentada quatro anos antes.
Apesar dessa visível ilegalidade, o parecer do
Senador Valdir Raupp foi aprovado pela Comissão
de Constituição e Justiça no dia 14 de junho de 2012.
Pois bem, com tudo isso, a PEC que acaba com as
coligações nas eleições proporcionais, até hoje, não
foi incluída na Ordem do Dia.
Senhoras e Senhores Senadores, o fim das coligações nas eleições proporcionais ainda não foi aprovado
porque assim não quiseram os últimos Presidentes do
Senado, desta Casa, José Sarney e Renan Calheiros.
Não adianta agora jogar para a torcida, falar de agenda positiva. É uma grande balela falar de sintonia com
as ruas. O que tem ocorrido até agora é uma farsa, é
exatamente o contrário.
Caso a minha PEC tivesse sido aprovada, o Brasil
já teria uma grande mudança no seu sistema político-eleitoral, ao acabar com a existência das chamadas
“legendas de aluguel” e a história de se votar em João
e eleger Manoel.
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Meu temor, Sr. Presidente, é que as boas ideias
sejam comprometidas de forma irremediável pelos interesses escusos que movem boa parte da atual Base
Governista do Congresso Nacional. Esse é o caso do
chamado orçamento impositivo, que em tese é uma
excelente proposta. E ninguém discute que é uma excelente proposta.
Apenas, com esses partidos todos aqui dentro,
verdadeiras legendas de aluguel que têm sido denunciadas ao longo do tempo, como permitir que Deputados e Senadores, sobretudo Deputados, apresentem
emendas e a gente aceite isso como verdadeiro, como
legítimo, como correto, como existente, quando se sabe
que na Câmara, vez por outra, há denúncias de venda
de emendas? Agora por ser o orçamento impositivo
um avanço, uma coisa moderna, uma técnica mais
democrática, a gente tem que votar nesse momento?
A gente tem que lutar, Sr. Presidente, para fazer
as reformas, proibir as coligações em eleições proporcionais. Ninguém vai acabar com legendas de aluguel,
mas se poderia reduzir drasticamente o número de legendas de aluguel, essas negociatas, sobretudo, que
existem na Câmara. E aí, sim, poderíamos pensar num
orçamento impositivo, num orçamento que desse tranquilidade a qualquer membro do Congresso Nacional,
por saber que se estaria votando com transparência,
com decência, com correção.
O que eu não posso é aqui acompanhar, a pretexto de se defender orçamento impositivo, alguém vender
uma emenda para prefeito ou para governo de Estado.
É no mínimo estranho quando a Presidente da
República, os Presidentes do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados, os Líderes dos maiores partidos dizem que são favoráveis à determinada proposta
e ela não sai do lugar. Eu acho que foi por isso que o
Senador Cristovam Buarque, recentemente, desta tribuna, disse o que disse com relação a essas reformas
e a essa agenda positiva, que eu li, inclusive aspeado,
aqui, no início do meu discurso.
Esse é o caso da reforma política, a população
assiste a todo esse blá-blá-blá pela televisão e tem
todos os motivos, Senador Cristovam, para não acreditar em nada do que sai de Brasília. V. Exª foi feliz,
muito feliz, ao citar aquela frase lida por mim aqui, que
de repente vem a ideia de uma agenda positiva para
enganar o povo. É exatamente isso o que ocorre. Infelizmente, é isso o que ocorre no Congresso Nacional,
em especial aqui, nesta Casa, composta e integrada
por 81 Senadores.
Eu mesmo tenho a obrigação de desconfiar, de
ficar com o pé atrás, quando ideias certas partem das
pessoas erradas.
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A lógica que uso para avaliar o Orçamento Impositivo também se aplica ao financiamento público de
campanha, defendido pela Presidente Dilma Rousseff
e pelo Partido dos Trabalhadores. Como ensina o ditado popular, “de boas intenções o inferno está cheio”.
Ouço V. Exª, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Governo/PDT
– DF) – Senador Jarbas, o seu discurso mereceria
uma longa consideração, mas eu vou ficar só numa
frase: o povo tem o direito de não acreditar em nada
que sai daqui hoje. É muito triste a gente dizer isso e
mais triste ainda a gente reconhecer que é pura e absoluta verdade. Nós estamos fazendo um teatro, querendo passar à opinião pública que estamos ouvindo
a opinião pública nas ruas. Nós viramos as costas ao
povo mais uma vez; e não é a primeira. Nós já viramos
outras vezes, quando fizemos eleições aqui de Presidente, em que a população toda estava contra. Nós
viramos, quando chegou aqui um abaixo-assinado de
1.4 milhão assinaturas e não fizemos nada. Não era
aceitar essas assinaturas, até porque ninguém tem
certeza se eram verdadeiras ou não, mas era dizer:
Vamos conversar sobre isso! Vamos ver o que está por
trás! Vai ver que é uma manipulação de opositores do
Presidente. Mas não fizemos nada. Viramos as costas
e estamos virando outra vez; com uma diferença: até
aqui a gente virava, Senador, com certa, vamos dizer,
omissão, esnobação; agora nós estamos virando as
costas com cinismo. Até aqui a gente virava as costas
sem dar satisfação. Agora a gente está dando uma satisfação ridícula. Nós estamos sendo, além de omissos
e inoperantes, cínicos na maneira com a gente está
tratando a rebelião do povo nas ruas. E, além disso,
com uma burrice, porque essa rebelião não vai parar.
Ela suspende um mês, dois, três, um ano, dois anos.
Mas, se nós daqui não mudarmos o Brasil, ela voltará
e voltará cada vez com mais força e cada vez menos
controlável pelos que querem controlar, porque cada
jovem hoje neste País tem uma trincheira dentro de
casa, que é o seu computador ligado na Internet. Uma
trincheira que lhe permite reunir no dia seguinte, dois
dias depois, uma semana depois, cem, quinhentos,
mil e às vezes estoura e vai até os cem mil que nós
vimos em algumas manifestações. E mais, nós estamos sendo omissos, cínicos e o que vamos pagar de
preço é ainda maior do que já estamos pagando. Na
pesquisa, todo mundo deu atenção ao fato de que o
apoio à Presidenta Dilma subiu um pouquinho, mas
não prestaram atenção que o do Congresso caiu. E
olhe que já era muito baixo! Se os índices de avaliação
tivessem uma maneira, como a física tem, de analisar
índices negativos, eu acho que ele já estaria abaixo de
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zero, sim. E a gente não percebe isso? Não faz nada
para reverter isso? O povo diz, fala e a gente não faz
nada. Daí aquele meu desabafo – que agradeço a sua
gentileza de citar no seu discurso – que é mais do que
um desabafo: é uma profunda decepção, preocupação
e, eu diria, angústia de que estamos aqui sem darmos
as respostas que o povo quer, que são mudanças concretas, reais, estruturais, que façam deste País um Brasil limpo, porque exige o fim da corrupção, mas exige
também não sermos submissos às forças econômicas
que nem sempre estão a favor do Brasil, como o Senador Requião sempre insiste em falar. E ainda mais
essas tentativas agora de dar – eu chamava aqui, conversando com o Senador Requião – uma espécie de
censura neoliberal, que é não transmitir o discurso da
gente: Você fala o que quiser, a gente não transmite.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Transmite de madrugada.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Governo/PDT
– DF) – Pois é. Transmitir de madrugada é o mesmo
que não transmitir. Além disso, estão querendo reduzir
o tempo de campanhas. Se quisesse reduzir o custo
de campanha reduzisse acabando o marketing. Cada
candidato que vá para a televisão dizer o que pensa e
o que quer, mas não reduzindo o tempo de televisão.
Como é que a gente vai reduzir o tempo de campanha, se a única maneira de alguém conseguir chegar
ao povo é tendo tempo de falar para o povo. E, no fim,
é um pouco de golpe porque vai beneficiar nós que já
temos mandatos. Quem não tem mandato, agora sim,
vai ter dificuldade em conseguir vencer para alguém,
se não vai ter a oportunidade de uma campanha onde
exponha, onde busque o eleitor. Eu creio que no lugar
de a gente aprender, a gente está querendo é passar
por meio de fraude. Nós estamos querendo é fazer
cola. Em vez de passar no exame em que o povo nos
está colocando, a gente está querendo colar, enganando o povo, para dar a impressão de que estamos
fazendo alguma coisa. Isso não deveria ser um teatro.
Mas hoje estamos aqui como se isso fosse um teatro
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – É por isso, Senador Cristovam Buarque,
que vim à tribuna até incentivado pela sua frase, embora eu tivesse ocupado um pouco antes e dito coisa
parecida. Cheguei a classificar essa agenda positiva
como uma lorota.
A pior coisa do mundo é a gente, num ambiente
de trabalho, não acreditar no que está fazendo, não
ter condições de atuar, de avançar, de ver uma pauta
dessa chamada positiva. Por que colocar em discussão agora orçamento impositivo?
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Que condições eu tenho – eu, V. Exª, o ex-Governador do Paraná Roberto Requião – de votar um
orçamento impositivo se não se conhecem as práticas
que o permeiam, hoje, na Câmara dos Deputados?
Qual a transparência que tem a Comissão Mista de
Orçamento se suas ações já provocaram até uma CPI
chamada CPI do Orçamento? É difícil, é muito difícil.
É como a questão do foro privilegiado.
O foro privilegiado funcionava antigamente como
um descaso. Senadores, Parlamentares, governadores
– eu fui governador duas vezes – não eram punidos
pelo Supremo. O Supremo não punia ninguém, não
punia Parlamentares, governadores, políticos de um
modo geral. Veio o mensalão e o Tribunal resolveu,
quase que pela unanimidade, enfrentar a questão do
mensalão. E aí, agora, não ficou só no mensalão, para
não dizer que era uma coisa petista; começa a avançar e a julgar Parlamentares. Agora querem mudá-lo.
O foro privilegiado está na pauta aqui do Senado e
está na pauta também da Câmara dos Deputados,
estranhamente as duas Casas dirigidas pelo PMDB.
Querem mudá-lo. Ora, mudá-lo é um retrocesso. Você
tirar o foro que está hoje lá em cima e botá-lo para o
juiz singular lá em baixo, onde ele pode sofrer pressão
a toda hora e a todo instante, é uma tragédia.
Por isso que é importante. Pode parecer que é
uma coisa insignificante, que não tem muito sentido vir
para cá e dizer o que temos dito eu e V. Exª. O discurso
do Senador Roberto Requião! Foi uma novidade o que
Requião disse hoje aqui? Não. Eu já ouvi uma parte
desse discurso ou esse discurso no seu conjunto, no
seu todo, três ou quatro vezes. Ele hoje repetiu o que
ele disse aqui que fez na abertura, numa quinta-feira,
1º de agosto. Chama a atenção para isso, chama a
atenção para aquilo. Não perfila entre os otimistas
nem desce lá para os pessimistas de “quanto pior
melhor”. Vai em cima de toda essa coisa de economia
que nos intranquiliza, intranquiliza as pessoas livres,
independentes, atentas, que ficam preocupadas com
câmbio, com inflação, com a qualidade de emprego,
enfim com tudo.
Então, com todos esses contrassensos, com todas essas coisas ruins, ainda se vê um discurso como
o do Senador Roberto Requião hoje à tarde, ouve-se a frase cunhada há uma semana por V. Exª desta
mesma tribuna.
Então, eu acho que é importante a gente não
aceitar isso, porque senão um setor da população imagina que a gente está fazendo realmente uma agenda
positiva, altamente positiva, o que não é verdade. No
fundo, é uma mentira.
Eu ouço V. Exª, Senador Roberto Requião.
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O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Quero aproveitar esse espaço do aparte que V.
Exª me concede para trazer uma notícia que reforça
tudo o que eu disse, que V. Exª tem dito a respeito da
economia e do Governo e do Senador Cristovam Buarque. Eu acabo de receber pela Internet uma notícia
de que o famoso leilão do trem-bala foi postergado
por mais um ano por absoluta falta de concorrência.
O trem-bala do Bernardo Figueiredo, que nós derrubamos aqui (...)
(Soa a campainha.)
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – (...) para a presidência da ANTT no plenário do
Senado e que foi promovido a superministro do Brasil.
Quer dizer que sobrou o trem a sopro, o Coester: 800
metros de trem a sopro, levando do aeroporto à estação rodoviária de Porto Alegre. E o outro aspecto é
essa captis diminutia que querem nos oferecer, a nós
políticos. A diminuição do horário de televisão é criminosa. Então, só se elege agora pastor com programa
de televisão, radialista, apresentador de televisão, ou
os favoritos da rede, que serão promovidos nos seus
jornais nacionais e estaduais. Não sobra para mais
ninguém. E a tudo isso se acrescenta essa brincadeira de transformar essa televisão institucional, que é a
televisão do Senado, que existe para transmitir o que
os Senadores dizem, para que o povo possa saber
ao vivo, ou reproduzido depois, o que nós pensamos;
que terá audiência se nós estivermos corretos e terá
queda de audiência se nós estivermos mal, se nós
não estivermos nada, ela passa para a madrugada.
E nós passamos a ter um horário de televisão de
variedades escolhidas pelos jornalistas do Senado,
que não tiveram os dois, três, quatro milhões de votos
para vir aqui dizer o que pensam e com isso serem
criticados. Enquanto o Brasil fala em transparência,
nós jogamos para a madrugada os pronunciamentos
dos Senadores. Na minha opinião, uma televisão que
é institucional não devia ter programa de variedades.
Programas escolhidos, editados por um grupo de técnicos competentes? Não. Ela deve ser transparente
quanto ao que pensam os Senadores, para que eu
possa ser avaliado e criticado, V. Exª possa ser avaliado e criticado. Mas isso não vai acontecer às três,
quatro horas da madrugada. Então, o que eu estou
vendo é que a tal agenda positiva é uma agenda para
tirar os políticos da política (...)
(Soa a campainha.)
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – (...) e entregar a opinião pública do Brasil às
grandes redes de televisão. Nós estamos numa situ-
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ação de divertimento, não de mudança. Eu tenho insistido também nesta análise: divertimento do italiano
divertere, desviar do que realmente importa. É o Senado sem Senador; é o Senado agora com programas
pilotados pelos editores, pelas escolhas dos debates
feitas por profissionais extremamente competentes,
que não têm nada a ver com a votação popular que
nos trouxe para esta Casa.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Eu agradeço, Senador, o seu aparte.
Essa questão do horário de retransmissão dos
nossos discursos, das nossas atuações aqui, no Senado, tem de ser revista. Não é possível irmos para
um retrocesso deste em que as nossas falas, as nossas propostas sejam analisadas apenas pela madrugada. Não tem sentido. É o que V. Exª disse: de dia,
os trabalhadores estão trabalhando e o momento que
eles têm para ver isso é à noite, quando seria mais
conveniente, mais racional, mais objetivo por parte do
Senado retransmitir.
Eu quero parabenizar V. Exª pelo seu discurso,
que não é uma coisa nova, que não é uma iniciativa
recente. V. Exª, desde que aqui chegou, eleito na última eleição de 2010, tem marcado a sua atuação pela
independência e pelo ponto de vista equilibrado de não
perfilar, como disse, entre otimistas e nem de querer
que o País pegue fogo. De forma que eu quero saudar
essa sua atuação.
V. Exª vai ver, amanhã, a repercussão de seu
discurso. Não preciso dizer mais nada para V. Exª saber que ele não vai ter eco, que ele não vai encontrar
guarida.
Pois não, Senador.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Mesmo que seja retransmitido às 3 horas da
manhã.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Pois é. Pior ainda.
Eu queria agradecer, Presidente Anibal, a V. Exª,
sua atenção. Quero agradecer aos Senadores Cristovam Buarque e Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
gostaria de pedir a minha inscrição e de pedir licença
a V. Exª apenas para registrar a presença entre nós
do Dr. Paolo Gerbaudo, professor do King’s College,
em Londres, professor de Cultura Digital e Sociedade.
É um estudioso dessas manifestações populares que
têm ocorrido em todo o mundo e veio, na sexta-feira, a
convite de diversas fundações vinculadas aos partidos
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de esquerda para participar de um debate no Rio de
Janeiro. E hoje é convidado da Fundação João Mangabeira para fazer uma palestra e, em seguida, participar
de um debate sobre esse tema. Ele nos honra com a
sua presença aqui no Senado. Tivemos uma conversa
longa agora; tive esse privilégio no meu gabinete com
a presença do Senador Pedro Taques.
Portanto, com muita alegria gostaria de fazer
este registro.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Governo. PT/AC) – Obrigado, Senador Rodrigo, nós estamos
com a inscrição invertida agora.
Com a palavra o nobre Senador Cristovam Buarque, que está inscrito. V. Exª é o último da fila.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Governo.
PT/DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Jarbas
Vasconcelos trouxe aqui a denúncia, a convicção, a
ênfase no fato que nós estamos enganados.
Nós estamos enganando quando falamos em
uma agenda positiva, que é uma agenda de marketing do Senado, casada com a agenda de marketing
do Governo, querendo enfrentar as manifestações,
concretas, reais, Senador Taques, do povo nas ruas.
Mas é mais do que isso, Senador Roberto Requião. Pela sua fala, nós estamos querendo usar as
manifestações do povo com a desculpa de que estamos fazendo a reforma que eles querem para tirar o
poder deles.
Quando o senhor diz nós estamos, hoje, no Senado, querendo caçar nossa palavra através de uma
censura neoliberal, Senador Taques, que é não transmitir nossos discursos na intensidade que se deve, o
que se está fazendo é dizer ao povo: vocês querem
mudar todos os deputados e senadores. Pois vamos
tomar uma medida que dificultará a nossa mudança por
vocês, porque a medida que o tempo de campanha encurta fica mais difícil tirar cada um de nós daqui. É uma
medida de manutenção dos nossos mandatos contra
os candidatos que as ruas vão apresentar em 2014,
porque um jovem que está nas ruas hoje, ele não têm
a exposição que nós temos. Se eles são candidatos,
eles já entram com uma desvantagem em relação a
nós, que estamos aqui, na Câmara dos Deputados, na
Assembléia Legislativa e na Câmara de Vereadores.
Ao reduzir o tempo de campanha, nós estamos
amarrando a democracia brasileira àqueles que já têm
mandatos. Isso não é o que o povo quer. O povo quer
exatamente o contrário. O povo quer mudar a gente e
colocar outros no lugar. Eu falo isso dos democratas,
porque tem uns que não querem nem colocar outros no
lugar; querem simplesmente nos tirar e fechar isso aqui.
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Então, Senador, a sua colocação foi muito oportuna. Eu confesso que não estava sabendo disso, mas
espero que nós aqui nos rebelemos contra essa decisão que aparentemente foi da Mesa, não sei, e que
não é possível de se fazer. Nem a ideia de reduzir o
prazo de campanha, que ainda virá para cá, e a gente
tem que reverter aqui, nem isso...
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Na verdade, Senador, já foi reduzido pela metade há algum tempo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Governo/
PDT – DF) – Já foi reduzido, isso mesmo. Vão reduzir
tanto que vão acabar com ela e vão dar mandato vitalício para cada um dos que hoje são parlamentares.
Então, contra isso a gente tem que lutar aqui, na
hora em que chegar a proposta.
O outro é essa ideia da transmissão de nossas
falas sendo restritas a horários sem audiência. Mais
uma vez também, Senador, é não entender o que está
acontecendo nas ruas. As audiências estão caindo – se
é que estão, mas eu imagino que sim – pela falta de
credibilidade nossa. Em vez de nós fazermos mandatos
que retomem a credibilidade para que a audiência da
TV Senado aumente, jogamos programas alternativos
que busquem a audiência no lugar dos nossos discursos, porque o povo está percebendo que são vazios.
É jogar contra, é não entender, é estupidez não sentir
o que a política está dizendo nas ruas. É omissão e é
cinismo também.
Eu digo isso, Senador, mas ao mesmo tempo eu
quero falar de outra coisa aqui.
Os jornais de hoje dizem – e eu comprovei pelas análises estatísticas da minha assessoria – que o
Governo da Presidenta Dilma gastou 3,56 bilhões de
publicidade, em 2010 e 2011 –, 3,56 bilhões. É dinheiro
pra caramba, não é? Mas isso fica muito mais visível
quando a gente compara com o quanto foi gasto na
construção de creches: 2% disso, 100 milhões. Cem
milhões, se a gente considera que as 50 creches feitas
são do maior custo possível. Se elas não são, aí sim,
a situação é ainda pior.
Nós não podemos continuar com essa ideia,
também manipuladora, de gastar muito dinheiro em
publicidade para dar impressão de que o Brasil vai
bem enquanto não se gasta dinheiro com aquilo de
que o Brasil tanto precisa, que são creches para as
nossas crianças e as mães e as famílias dos nossos
meninos e meninas na primeira infância. Mas é o que
está acontecendo. Gasta-se dinheiro com publicidade
para dar impressão de que não se está precisando de
creche, que o Governo vai bem, que o Governo está
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produzindo, funcionando, fazendo o trenzinho de que
o Senador Requião falou ainda há pouco.
É um absurdo esse uso do orçamento em que
se gasta 50 vezes mais em publicidade do que em
creche. Eu não vou comparar com outros itens, mas
também daria para comparar. O próprio jornal Folha
de S.Paulo, que faz a denúncia dos gastos com publicidade, compara com a quantia necessária para a
obra de transposição do Rio São Francisco.
Eu acho que muito mais grave é o resultado dessa
comparação com o gasto em creche. Com esses três
bilhões daria para fazermos 1.700 creches em vez das
50 que foram feitas. Vejam bem: 50 no lugar de 1.700
que poderiam ter sido feitas!
Alguns dizem: “Mas são campanhas importantes”!
Essas campanhas importantes não custariam mais do
que 100 ou 200 milhões por ano. “Use camisinha no
Carnaval”, por exemplo. Não há muitas campanhas
dessas. “Dê gotinhas”, da campanha de vacinação. A
imensa maioria dessas campanhas é institucional, inclusive aquelas feitas pelas estatais, que querem passar
a ideia de que o Governo está fazendo um Brasil muito
melhor do que ele é, em vez de usar esse dinheiro para
fazer com que o Brasil fique melhor e não para que o
Brasil seja mostrado como se fosse melhor.
Eu fico muito preocupado quando vejo o povo na
rua exigindo, e a gente tendo um governo que gasta
dinheiro com publicidade para dar a impressão de que
as coisas vão bem, em vez de gastar com aquilo que
é preciso para que, de fato, fiquemos bem, como esse
item que escolhi: creche para as nossas crianças na
primeira infância.
Eu quero pedir licença ao Presidente para passar
a palavra ao Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Governo/PDT – MT)
– Senador Cristovam, o Senador Requião trouxe uma
novidade. Quer dizer que, até 20h30, a TV Senado
transmitirá, como vem fazendo, o pronunciamento dos
Senadores e a participação nas comissões – algumas
comissões se iniciam às 18 horas. E, depois das 20h30,
não mais a fala dos Senadores, mas a repetição do
que foi feito desde as 14 horas. Isso é um absurdo.
Em Estados do Norte, Centro-Oeste e Nordeste, a audiência da TV Senado é altíssima, porque o cidadão
quer ouvir o que o seu representante tem a dizer, não
programas feitos por jornalistas competentes – é bom
que se diga – desta Casa, programas para debater assuntos outros, matérias frias, por exemplo. Como nós
poderemos perder um debate como esse que aqui foi
travado entre o Senador Jarbas, o Senador Requião
e V. Exª, tratando da questão econômica? Quem vai
assistir de madrugada não é o trabalhador. De madru-
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gada, o trabalhador está dormindo para acordar às 5
horas da manhã para voltar a trabalhar. Portanto, nós
temos que discutir isso sim com a Presidência, temos
que debater isso sim com a Mesa do Senado. Quanto
à segunda parte do discurso de V. Exª, é um governo
cerveja, é um governo sabonete, é um governo refrigerante, que precisa fazer propaganda. É óbvio que
nós precisamos de que o Governo faça propagando
institucional, como V. Exª fez referência à saúde, à
educação, à segurança, a propagandas institucionais.
Agora, gastar essa fábula, quase o orçamento de uma
produtora de Hollywood para divulgar as obras – muitas vezes, obras inacabadas – do próprio Governo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Governo/
PDT – DF) – Obrigado, Senador.
Eu concluo dizendo, Senador, que o povo na rua
quer acabar com o voto secreto, e a gente criando o
discurso secreto, porque é isto que vai haver agora.
Além de votar secretamente, sem ninguém saber em
quem votamos, agora nós vamos fazer discursos secretos, para que o povo não saiba o que cada um de
nós está dizendo.
É isso Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Cristovam.
V. Exª tem algum compromisso agora ou pode
assumir a presidência para a continuidade?
O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/PDT – DF) – Eu passo a palavra ao Senador
Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco de Apoio ao Governo/
PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Senador Cristovam Buarque, Senador Roberto
Requião, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio
Senado, concordo integralmente com o protesto do
Senador Roberto Requião e devo afirmar que também considero a TV Senado e a Rádio Senado como
instrumentos essenciais para o acompanhamento dos
trabalhos aqui do Senado.
A missão precípua desses veículos é justamente
externar a transparência das discussões que ocorrem
tanto aqui no plenário como nas comissões. E não faz
sentido essa missão precípua se tornar secundária
por qualquer outro tipo de entretenimento que venha
a ser transmitido pela TV Senado. Há muitas outras
categorias de TVs, promocionais, educativas, culturais, especializadas no entretenimento que podem
muito bem atender a essa outra demanda, ficando a
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prioridade da TV Senado e da Rádio Senado para as
ações desenvolvidas aqui na Casa.
Começaria o meu pronunciamento fazendo uma
saudação especial à população lá do Município de Porto Walter, onde estivemos na última sexta-feira – ao
lado do Governador Tião Viana, do Vice-Governador
César Messias, do Deputado Edvaldo Magalhães, ex-Deputado e hoje Secretário de Indústria e Comércio
do Estado do Acre – com a comunidade de agricultores ribeirinhos daquela região, região especializada
na produção de farinha e de feijão, que recebeu vários
equipamentos do Governo do Estado para facilitar justamente essa produção de farinha – é de boníssima
qualidade a farinha daquela região – e de feijão. Esses
produtores receberam equipamentos para facilitar sua
vida. Então, vai uma saudação especial aos moradores
lá do Município de Porto Walter.
Ao mesmo tempo, saudamos a cidade de Cruzeiro do Sul, onde estivemos na sexta-feira pela manhã
para a entrega dos ônibus do FNDE/MEC. Foram sete
ônibus para facilitar o transporte escolar de jovens e
crianças que fazem o ensino fundamental. Agora eles
terão um pouco mais de conforto e de segurança no
caminho de casa à escola. Além disso, também foram
entregues equipamentos como tablets para professores e outros equipamentos para os estudantes. Como
parte do Programa Saúde na Escola, receberam óculos
e outros benefícios como preocupação para a qualidade do atendimento do escolar no que diz respeito
à saúde do escolar.
E estivemos na quinta-feira, no Município de Feijó,
onde participamos da abertura do Festival do Açaí e,
ao mesmo tempo, de uma caminhada com os evangélicos, na marcha para Jesus, que envolveu a cidade.
Foi também a programação especial do início do Festival do Açaí, na cidade de Feijó, com o Prefeito Merla
Albuquerque e o ex-Prefeito Francimar Fernandes.
Pudemos fazer uma agenda muito interessante
e também a entrega de várias ruas do programa Ruas
do Povo, que é um programa que tem mobilizado cidades inteiras e tem gerado um boníssimo resultado
em termos de inclusão das pessoas e de melhoria na
qualidade de vida e na condição de transporte das famílias nessas cidades.
E eu gostaria, Sr. Presidente, de tratar de um tema
ao qual o Senador Cristovam Buarque tem se dedicado
há muitos anos, que é a educação. Esse tema, que me
traz hoje à tribuna, é essencial pela grande contribuição que pode dar para a elevação do Índice de Desenvolvimento Humano e para o crescimento do País.
Nas últimas décadas, os avanços econômicos e
sociais que o Brasil conseguiu são inegáveis. O País
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progrediu muito, como podemos verificar, por exemplo,
nos dados do relatório a respeito do Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios brasileiros, divulgado
no final do último mês de julho pelo PNUD – Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Os dados do Atlas do Desenvolvimento Humano
no Brasil 2013 mostram a redução de disparidades entre Municípios do Norte e Sul nas últimas décadas e
revelam que os Municípios do Norte e Nordeste apresentam melhora nas condições de desenvolvimento
humano entre 1991 e 2010.
Nesse período, o Brasil registrou um salto de
47,8% no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Esse avanço, extremamente positivo e
consistente, foi puxado pela melhoria acentuada dos
Municípios menos desenvolvidos nas três áreas acompanhadas pelo Índice: longevidade, educação e renda.
Em 1991, menos de 1% dos Municípios tinham
o IDHM alto ou médio, enquanto que, em 2010, 74%
estão nesse nível de desenvolvimento. Os dados são
do Atlas 2013, apresentado pelo PNUD em parceria
com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
e a Fundação João Pinheiro (FJP). Esses dados são
calculados com base nos Censos Demográficos de
1991, 2000 e 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, o IBGE.
Pelo documento, o Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal na área de longevidade foi de 0,816
e foi o que mais contribuiu em termos absolutos para
o nível atual do IDHM do Brasil. Essa evolução da dimensão longevidade reflete o aumento de 9,2 anos
(ou 14,2%) na expectativa de vida entre 1991 e 2010.
Neste mesmo período, o IDHM Longevidade do País
acumulou alta de 23,2%.
Já no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal na área da renda o crescimento no período de
1991 a 2010 foi de 14,2%, o equivalente a cerca de
R$346 de aumento da renda per capita mensal, com
números ajustados para valores de agosto de 2010.
O IDHM Educação, tema de nosso pronunciamento de hoje, ficou em 0,637 e, infelizmente, é o que
tem a menor contribuição em termos absolutos para
o valor atual do Índice de Desenvolvimento Humano
de Municípios do Brasil. Esse é um desafio que temos
de enfrentar.
Por outro lado, a área da Educação teve o maior
crescimento em termos relativos no IDHM, com crescimento de 129% no período de 1991 a 2010. O principal responsável por essa elevação foi o aumento de
156% no fluxo escolar da população jovem. Na mesma
comparação, a escolaridade da população adulta, outro
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subíndice do IDHM Educação, ficou quase duas vezes
maior na comparação com 1991, com alta de 82,4%.
Ou seja, progredimos na melhoria de todos os
índices – renda, educação e no enfrentamento à desigualdade.
O Atlas Brasil 2013 mostra redução de disparidade entre Municípios do Norte e do Sul nas últimas
duas décadas e que Municípios do Norte e do Nordeste apresentam melhora acentuada nas condições de
desenvolvimento humano entre 1991 e 2010.
Esses resultados são, em boa parte, resultado do fato de que a sociedade brasileira atingiu uma
nova etapa.
Conseguimos, graças aos grandes esforços dos
governos da última década – do ex-Presidente Lula e da
Presidenta Dilma –, retirar milhões e milhões de brasileiros da miséria. Conseguimos, ainda, criar condições
para a ascensão social de outros tantos brasileiros que
passaram a integrar a chamada “nova classe média”.
Entretanto, mais avanços passam obrigatoriamente por uma revolução em termos de qualidade na
educação brasileira.
Não é equivocado afirmar que a nossa economia
tem na baixa produtividade boa parte de seus problemas. Isso não diz respeito apenas ao trabalhador, mas
também envolve o empresário, o agricultor, o empreendedor, parte daqueles que estão envolvidos com a
economia nacional.
É preciso enfatizar que vários atores envolvidos
com a atividade econômica encontram dificuldades em
razão de uma formação insuficiente para atender às
exigências de uma economia moderna e globalizada.
Uma educação insuficiente, além de reduzir horizontes sociais e culturais, afeta negativamente os
resultados das atividades produtivas e o desenvolvimento do País.
Com efeito, se queremos dar início a um novo
ciclo de desenvolvimento sustentável, precisamos que
a educação brasileira se torne a nossa prioridade número um. E, aqui, devo ressaltar que a educação de
qualidade só pode ser considerada quando ocorre a
soma do acesso, a permanência e o sucesso do aluno
na escola. A qualidade deve ser considerada nesses
três requisitos. E essa qualidade deve ser o objetivo
principal quando tratamos do desafio de avançar na
educação.
Não basta que todas as crianças estejam na escola. Isso é insuficiente. É preciso que todas as crianças
saibam ler, escrever, realizar operações matemáticas
e tenham domínio de outras habilidades exigidas por
uma sociedade moderna. Esses aspectos foram muito
bem concatenados no relatório do nobre Senador José
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Pimentel do Plano Nacional de Educação (PNE), relatório já aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos.
O texto, com grande habilidade, conciliou as demandas dos vários grupos que discutem o tema. Os
benefícios do Plano Nacional de Educação, aliás, foram
definidos e muito competentemente defendidos pelo
Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, quando esteve em audiência pública, na Comissão de Assuntos
Econômicos, em maio deste ano.
Como o Senador José Pimentel observou, um
dos objetivos do Plano é o de resolver a adequação
orçamentária e financeira necessária ao financiamento da educação no País. Para que consigamos atingir
essa qualidade desejada, precisamos de um recurso
financeiro capaz de amparar adequadamente os projetos relacionados à educação.
O primeiro ponto para tanto observado no substitutivo foi manter a obrigatoriedade de os entes da
Federação – União, Estados, Municípios e Distrito
Federal – investirem 10% do Produto Interno Bruto
em educação. Esse percentual deverá ser atingido no
prazo de dez anos.
O Senador Pimentel apontou que decidiu manter esse valor de 10%, que foi aprovado pela Câmara
dos Deputados, porque responde ao que a sociedade
vem pedindo e também atende ao que está previsto
no art. 214 da Constituição, modificado pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009, que determina que
o Plano Nacional de Educação estabeleça meta de
aplicação de recursos públicos em educação, como
proporção do PIB.
Observou, ainda, que um estudo da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico verificou que os investimentos com educação no Brasil estão bem abaixo daqueles praticados por outros países.
Vejamos: o Brasil investe US$2.545 ao ano, por aluno;
por sua vez, a Finlândia investe US$9.113 por ano;
a Coreia investe US$7.629 por ano; Portugal investe
US$7.504 por ano; e Chile investe US$3.381 por ano.
Portanto, o Brasil, investindo US$2.554 por ano,
está atrás de todos esses países citados. São países
que estão muito à frente do Brasil em exames internacionais de proficiência. É fácil perceber que investimos
muito menos do que eles. Como observou acertadamente o Senador José Pimentel, é por essa razão que
se coloca urgência de ampliação do investimento em
educação no Brasil.
O segundo ponto importante, apontado por Pimentel, é a necessidade de se investir não apenas no
sistema público, mas também em programas públicos
como o caso do ProUni, Ciência sem Fronteiras, Pronatec ou FIES, todos programas de altíssimo impacto

AGOSTO53273
2013

Terça-feira 13

na juventude universitária que cresceu consideravelmente durante os governos do Presidente Lula e agora
no Governo da Presidenta Dilma. Além disso, há os
convênios com escolas especializadas em atendimento
dirigido a estudantes com deficiência.
O terceiro ponto fundamental aponta no sentido de incluir os royalties, oriundos dos contratos de
exploração de petróleo. Como observou o Senador
Pimentel, hoje, quando o conhecimento pauta a economia, a educação representa o destino mais nobre
para o emprego desses recursos. Países produtores
que investiram essa riqueza na educação de sua população, como é o caso da Noruega, desenvolveram
novos setores e cresceram social e economicamente.
Podemos observar que houve a preocupação em assegurar um valor adequado para a educação brasileira
de modo que ela possa suprir as necessidades nacionais ao longo do século XXI.
Ressalto que agora é preciso ir além da etapa de
discussão. É preciso, sim, partir para a aprovação final
do projeto o mais rapidamente possível na Comissão
de Constituição e Justiça, na Comissão de Educação
e no Plenário deste Senado. É isso que o País e a sociedade esperam do Parlamento brasileiro, e eu espero
que nós consigamos cumprir esse ritual de apreciação
e aprovação do Plano Nacional de Educação, o mais
rapidamente possível, para que a gente dê uma resposta a essa necessidade que o Brasil tem, pois tivemos um crescimento considerável na inclusão social,
elevação do padrão de renda e melhoria da qualidade
de vida de milhões de brasileiros, mas temos de admitir
que não daremos um salto significativo se não houver
esse investimento forte na educação.
E o Plano Nacional de Educação, na forma em
que foi aprovado na Câmara e em que está sendo
mantido, com alguns adendos, no relatório do Senador
José Pimentel, aponta para este sentido da obrigatoriedade do investimento de 10% do PIB na educação,
em um prazo estabelecido para que essa meta seja
cumprida. E o mais importante é que envolve todos os
entes da Federação, pois estabelece limites de investimento para a União, para os Estados, para o Distrito
Federal e para os Municípios, que vão ter também a
responsabilidade de um investimento de 10% do Produto Interno Bruto, percentual que deverá ser atingido
nos próximos dez anos.
Eu fico na expectativa de que aprofundemos o
máximo que pudermos esse debate sobre educação,
porque se há algo que podemos fazer para a atual e as
futuras gerações do Brasil é tentarmos definir a melhor
forma de garantir os investimentos, para que as nossas
crianças e os nossos jovens tenham a educação com
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a melhor qualidade possível, para que essas gerações
sejam devidamente preparadas para os desafios em
uma sociedade cada vez mais competitiva, e para
atender os anseios inclusive tecnológicos e também
os desafios da governabilidade, que vão exigir cada
vez mais uma geração preparada.
Ao mesmo tempo, eu gostaria de informar que o
Índice de Desenvolvimento Humano nos Municípios,
que trouxe esse estudo recente, apresenta muitos
números para apreciarmos com toda a atenção. Eu
espero me ocupar, em outro pronunciamento, desse
assunto para tratar da evolução que aconteceu não
só na média nacional, mas também nas localidades
No Estado do Acre, houve um crescimento significativo na última década, com as participações dos
governos do governador Jorge Viana, do governador
Binho, e agora também do Governador Tião Viana.
Então, nós temos números muito interessantes para
serem trabalhados, principalmente no que diz respeito
à educação, ao que conseguimos de avanço e ao que
isso significou em termos de elevação do IDHM, no
Estado do Acre, a partir dos investimentos acertados,
conscientes, que foram feitos na educação.
Eu tenho certeza de que vamos poder analisar
esses números com muito cuidado, com muita paciência e também com muito otimismo, porque os passos
foram dados no sentido de conseguirmos bons avanços
e, agora, vamos ter que reforçar a perspectiva dos investimentos para que possamos dar saltos ainda mais
qualificados no futuro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador Anibal.
Agora, com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg, falando pelo PSB.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Governo/PSB – DF) – V. Exª pode chamar o Raupp, como
Líder.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/PDT – DF) – Então, trocamos.
Passamos a palavra ao Senador Raupp, pela
Liderança do PMDB.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB
– RO. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Cristovam Buarque, Srªs e Srs.
Senadores, em 2012, as exportações brasileiras de
carne bovina quebraram todos os recordes históricos,
suplantando em volume e valor agregado o montante exportado em 2008, ano que registrou o recorde
anterior.
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De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), houve crescimento de 7,3% ante a receita totalizada em 2011,
atingindo a significativa cifra de US$5,77 bilhões. Os
resultados poderiam ter sido ainda melhores não fosse
o quadro recessivo mundial e a depressão do valor da
tonelada da came no mercado internacional.
É possível concluir, portanto, Sr. Presidente, que
as exportações de carne, em geral, e de produtos bovino e seus derivados, em particular, têm representado
um papel importante para equilibrar a balança comercial brasileira, que vem apresentando resultados preocupantes. Não só a questão da carne mas também
o agronegócio brasileiro têm salvado as nossas exportações e – por que não dizer? – a nossa economia.
Como todos sabemos, o Rio Grande do Sul é um
Estado cujo perfil econômico se assenta na produção
agropecuária. Há séculos, é um grande produtor e
exportador de carne – uma verdadeira tradição dos
pampas gaúchos. Digo isso para pôr em relevo a conquista que o jovem Estado de Rondônia logrou atingir,
no mês de junho.
Segundo o jornal Gazeta Mercantil, pela primeira vez Rondônia ultrapassou o Rio Grande do Sul em
receita e volume embarcado, ficando entre os cinco
maiores exportadores de carne bovina do País e como
o primeiro da Região Norte nesse ranking.
Srªs e Srs. Senadores, ainda que essa posição
seja transitória, pois a produção rio-grandense vivencia
uma entressafra, trata-se de uma notícia importante.
Mas as notícias alvissareiras não param por aí. A partir
deste mês de agosto, Rondônia, de maneira inédita,
irá exportar carne bovina diretamente para os Estados
Unidos da América, um mercado imenso e exigente.
Tais resultados derivam da ação incansável e articulada dos governos local e nacional. Já em meados
do ano passado, durante a Conferência dos Estados
Americanos, em Paris, o modelo de produção de carne
rondoniense foi citado como referência. Há tempos somos reconhecidos como território livre de febre aftosa,
e mantemos rigorosa vigilância sanitária nas fronteiras.
Eu estive pessoalmente, há mais ou menos oito
anos, em Paris, recebendo, com o governador do Estado e as autoridades locais, o certificado de área livre
de febre aftosa com vacinação.
Mais recentemente, recebemos a certificação
Boi Verde, a qual atesta que o gado é criado exclusivamente no pasto, um distintivo de alcance mundial.
Os produtores locais, por sua vez, têm feito sua
parte, investindo em melhoramento genético e cuidando da saúde dos rebanhos.
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Diante de problemas como a degradação das
pastagens, o Governo do Estado de Rondônia não
cruzou os braços. Ao contrário, investiu mais de R$10
milhões na construção de uma nova usina de calcário
para a correção do solo, além de investimentos em
tecnologias de produção, como o sistema de confinamento do gado ou a disponibilidade de grãos para
complementar a dieta dos bovinos, um rebanho que já
ultrapassou a casa dos 12 milhões de reses – 12 milhões de cabeças, entre gado de leite e gado de corte.
Além da exportação e da produção acentuada de
gado de corte, nós também temos um rebanho muito grande, um rebanho imenso de gado de leite, com
mais de 50 indústrias de laticínios no Estado. E, no final desta semana, vamos inaugurar mais uma fábrica
de leite em pó. É a terceira fábrica de leite em pó do
Estado de Rondônia, na cidade de Rolim de Moura –
minha cidade, onde eu fui prefeito por duas vezes –,
cujo proprietário é o Sr. Pedro Bertelli. É um orgulho
para nós inaugurar mais esta grande indústria do Estado de Rondônia, na cidade de Rolim de Moura.
No outro polo, Rondônia possui em seu território
alguns frigoríficos de porte internacional, com tecnologia de ponta e alta produtividade, suficientes para
absorver mais de dois milhões de animais por ano.
Eu estive, nesse último final de semana, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na chamada Ponta do
Abunã, em Extrema, que está prestes a se emancipar, uma região com mais de 20 mil habitantes, onde
há um frigorífico iniciado pelo grupo Guaporé Carne
e adquirido pelo JBS-Friboi. O compromisso deles é
para, no próximo ano, colocar essa indústria também
em funcionamento naquela região.
Assim, Sr. Presidente, não é por acaso que hoje
exportamos produtos de significativo valor agregado,
como a carne desossada, que constitui o principal item
da pauta de exportações. A Rússia é o nosso principal cliente, mas também exportamos para a União
Europeia, o Reino Unido e países do Oriente Médio
e da América Latina, totalizando nada menos do que
35 países. E, como falei, agora os Estados Unidos da
América também irão comprar a carne de Rondônia.
De acordo com números oficiais, os embarques
de carne bovina provenientes de Rondônia atingiram,
em junho, 8,64 mil toneladas. O Superintendente Federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Dr. Valterlins Calaça Marcelino, parabenizou
pessoalmente o Governador Confúcio Moura pelos
avanços obtidos na produção agropecuária do meu
Estado, o Estado de Rondônia.
Srªs e Srs. Senadores, o sistema agroindustrial
exportador de carne bovina brasileiro tem alcançado
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resultados expressivos na última década, com crescente participação no mercado internacional. Os ganhos
de mercado estão fortemente vinculados a mudanças
significativas nas tecnologias de produção no campo e
na conduta estratégica das indústrias frigoríficas, que
têm procurado abrir seu capital, adotar novas rotinas
de produção, internacionalizar-se e diversificar seus
produtos e atividades para competir globalmente.
Assim, observo que o Estado de Rondônia, capitaneado pelo Governador Confúcio Moura, não perdeu o trem da história. Muito ao revés, temos nos consolidado como referência em termos de qualidade e
produtividade nesse mercado competitivo e dinâmico.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de
finalizar meu pronunciamento cumprimentando entusiasticamente todos os produtores do Estado de Rondônia pelo grande feito alcançado: grandes produtores,
fazendeiros, médios pecuaristas, pequenos produtores,
que têm contribuído para esse sucesso na produção de
carne e de leite no Estado de Rondônia. Seguiremos,
certamente, essa trilha ascendente, crescendo cada
vez mais, melhorando as nossas pastagens, mecanizando as nossas propriedades.
Como já falei aqui, Sr. Presidente, além do grande
rebanho de gado – mais de 12 milhões de cabeça – e
de leite, temos também uma grande produção de soja
crescendo muito no Estado de Rondônia. Então, com
as novas tecnologias, com os novos financiamentos,
haveremos de continuar nessa escalada de crescimento para abastecer o Brasil e exportar o excedente
para outros mercados.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/PDT – DF) – Convido o Senador Suplicy para
presidir a sessão e o Senador Rodrigo Rollemberg para
fazer uso da palavra pelo PSB.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Governo/PSB – DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) –
Prezado Senador Eduardo Suplicy, prezado Senador
Cristovam Buarque, prezadas Senadoras, prezados
Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado, amanhã, Sr. Presidente, será entregue à Presidência do Senado um projeto estratégico
para o enfrentamento da crise da saúde pública no
Brasil: o Saúde+10.
Com o apoio de quase 1,9 milhão de assinaturas,
o projeto de lei de iniciativa popular prevê o investimento de 10% da receita corrente bruta da União em
saúde pública.
De fato, o Brasil ainda gasta pouco com o setor.
Mesmo com mais de 80 bilhões destinados à saúde
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em 2013, o Sistema Público de Saúde (SUS) se vê
estrangulado.
Hoje temos um déficit de R$70 bilhões, se consideramos os parâmetros da Organização Mundial da
Saúde.
Atualmente, vão para a saúde menos de 4% do
Produto Interno Bruto. Dados da Organização Mundial
da Saúde revelam que, em países que implementam
sistemas públicos universais e de qualidade, os gastos em saúde alcançam a média de 7% do Produto
Interno Bruto, sendo pelo menos 75% de responsabilidade pública.
É preciso encarar este debate com a celeridade
e a complexidade que o problema exige; a priorização
da saúde não pode mais ser adiada. O País – Estados
e Municípios – precisa adotar como prioridade absoluta o suporte básico e qualificado à saúde de sua
população. Isso implica responsabilidades solidárias,
pactos firmados em cima de metas claras, priorização
de ações com recursos definidos e avaliação cotidiana
de rumos e resultados.
Desde as disposições transitórias da Constituição
Federal de 1988, garantindo a destinação de, no mínimo, 30% do Orçamento da Seguridade Social para a
saúde, já era possível vislumbrar um posicionamento
resistente à vinculação específica e permanente de
fontes de financiamento para o setor. Alguns anos depois, em 1993, em meio à primeira revisão constitucional, a saúde é desvinculada das despesas cobertas
pelas contribuições sobre a folha de salários, a mais
importante fonte de financiamento da seguridade social. Trava-se, a partir de então, um duro e prolongado
embate constitucional para a definição de pisos mínimos e permanentes de recursos financeiros a serem
aplicados no SUS nos três níveis de gestão.
No ano passado, a regulamentação da Emenda
Constitucional nº 29, de 2000, na forma da Lei Complementar nº 141, em que pese tenha confirmado a
definição de despesas em saúde e responsabilidades
no financiamento para Estados e Municípios, terminou
preservando um nível de gastos da esfera federal incapaz de reverter o quadro de subfinanciamento que
tem caracterizado a saúde pública nos últimos 25
anos. O texto, Senador Valadares, só definiu percentuais mínimos de investimentos para Estados (12%) e
Municípios (15%). Com os vetos ocorridos, foi impedida a ampliação de recursos para a saúde relativos às
aplicações da União.
Segundo a organização do 2º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, o
Ministério da Saúde, que já foi responsável por 75%
do financiamento da saúde na década de 80, teve re-
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duzida esta participação para 45% no ano de 2010.
Com isso, o percentual público de gastos em saúde
foi de 3,8% do PIB, segundo o IBGE, sendo 1,7% de
recursos federais e 2,1% de recursos somados para
Estados e Municípios.
A persistência do subfinanciamento nas últimas
décadas traduz-se também na precarização de diversos segmentos do processo assistencial em saúde no
SUS, resultando em perda de capacidade efetiva de
atendimento do sistema público.
A agilidade da colheita de assinaturas, 1,9 milhão de assinaturas recolhidas em menos de dois
anos, só mostra como o projeto é uma necessidade do
povo brasileiro, e como é preciso, além de garantir o
financiamento, já assegurado por lei, buscar soluções
criativas, inovadoras e alternativas para o modelo de
financiamento da saúde pública no Brasil, ampliando os
instrumentos de financiamento como propõe o projeto.
Com as incertezas de superação da crise mundial
e seus impactos no Brasil, não há como se esconder,
nem ficar na defensiva, ou num processo justificatório
de ineficiências e inoperâncias. É hora de transparência,
de ousadia, de inovação e cooperação, obviamente, zelando pelo compromisso com a responsabilidade fiscal.
E a solução não passa apenas pelo enfrentamento do déficit de médicos, mas pela modernização
das estruturas dos hospitais e postos de atendimento;
pela estruturação da carreira de Estado dos profissionais de saúde e pela garantia de condições dignas e
adequadas de trabalho; pelo fortalecimento do sistema de atenção primária e das estratégias de saúde
da família; pela qualificação e ampliação de medidas
preventivas, para citar apenas alguns exemplos que se
colocam hoje como desafios urgentes do setor no País.
É incontestável a necessidade de se ampliarem
os recursos para a saúde. O financiamento do setor
requer uma postura positiva e imediata do Parlamento,
que passa pela busca de novas fontes e pela definição de estratégias de alavancagem de recursos e de
maior participação social na fiscalização dos gastos
públicos, a fim de que se criem condições efetivas para
que os governos garantam a eficiência e a eficácia da
cobertura integral do Sistema Único de Saúde (SUS).
A falta de ação na saúde é um crime, porque
ceifa vidas. A infraestrutura hospitalar do País é praticamente a mesma há muitos anos, cresceu muito
pouco em relação a quando tínhamos uma população
de 100 milhões de pessoas; hoje temos praticamente
o dobro. O problema de escala ocasionado pelo déficit de médicos em toda a rede pública é gravíssimo.
Não é raro encontrar grandes hospitais com apenas
um médico de plantão.

994

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

AGOSTO53277
2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Ainda temos pelo menos 700 Municípios com carência absoluta de médicos. As filas de espera para a
realização de consultas, exames e cirurgias são intermináveis, com casos de espera superior a dois anos.
Outra deficiência gravíssima para os atendimentos é
a falta de medicamentos, insumos básicos e de manutenção nos equipamentos para exames, como tomógrafos e aparelhos de raios X.
Um drama não só para a população, mas para os
profissionais de saúde, que trabalham em condições
tão precárias, atendendo sob pressão, muitas vezes
sem material básico, sem insumos laboratoriais, sem
medicamentos e isso não pode continuar. Trata-se de
uma questão que não se resolve apenas com choque
de gestão, mas também é necessária a injeção de
recursos.
Segundo os organizadores do movimento, que
são mais de 100 entidades que integram o Movimento
Nacional em Defesa da Saúde Pública, seriam necessários mais R$45 bilhões adicionais por ano se o projeto
for aprovado. Um valor que não é absurdo diante do
que foi gasto pelo Governo com a ostensiva política de
desoneração tributária, que custou aos cofres públicos
mais de R$300 bilhões, segundo O Globo, em incentivos concedidos pelo Governo nos seus dois primeiros
anos, sem apresentar sequer impactos expressivos no
crescimento do País.
Por outro lado, somos um dos poucos ou, quiçá,
o único País do mundo com mais de 100 milhões de
habitantes, com um Sistema de Saúde Universal. Mesmo com grandes desafios que hoje se apresentam,
já foram muitos os avanços conquistados pelo País:
como a redução da mortalidade infantil, o aumento da
expectativa de vida e o alcance das metas do milênio
na cobertura vacinal, na política de sangue, transplantes e na crescente abrangência da Atenção Básica e
Saúde da Família, dentre outros.
Sem dúvida, a implantação do Sistema Único de
Saúde foi uma das maiores vitórias da população brasileira na Constituinte de 1988, mas precisamos garantir
o seu financiamento, a ampliação do seu financiamento.
É fundamental continuar avançando, não só na
qualificação da gestão, mas na garantia de um padrão
de financiamento que seja suficiente para assegurar
um sistema eficaz, com um atendimento de qualidade
para a população. O movimento Saúde+10 vem reforçar o compromisso da sociedade na fiscalização e
controle social da saúde, exigindo não só a vinculação
de mais recursos para a saúde, mas a transparência e
a correta aplicação desses recursos no Sistema Único de Saúde. Um movimento que contará com apoio
irrestrito da Bancada do Partido Socialista Brasileiro,
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para que seja aprovada, com a maior brevidade possível pelo Parlamento, a ampliação de recursos para
o financiamento da saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg,
o Sr. Cristovam Buarque deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Muito obrigado, Senador Rodrigo
Rollemberg, Líder do PSB do Distrito Federal, pelo seu
pronunciamento. Meus cumprimentos por suas preocupações com a área da saúde.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Há aqui uma comunicação.
A Presidência designa o Senador Alvaro Dias
para integrar, como titular, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, nos termos do Ofício nº 155, de 2013, da Liderança do PSDB.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 155/2013-GLPSDB
Brasília, 12 de agosto de 2013
Assunto: Indicação para Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Alvaro
Dias para integrar, como titular, a Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle em vaga destinada ao PSDB – Partido da
Social Democracia Brasileira.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – Senador Rodrigo Rollemberg, V. Exª
poderia presidir um pouco a sessão, porque o Senador
Ruben Figueiró tem um compromisso.
Agradeço, se puder.
O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco Governo/PSB – DF) – Com a palavra, o Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/
PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Agradeço, Senador Rodrigo Rollemberg,
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Presidente desta sessão neste momento, pela gentileza e atenção.
Gostaria, primeiramente, de expressar a minha
concordância com o Senador Roberto Requião, a minha
solidariedade, quando aqui estranhou diretriz tomada
pela TV Senado de, a partir de 20h30, em vez de retransmitir a sessão do Senado que aconteceu durante a tarde, passar a colocar uma série de programas
de entrevistas, os mais diversos, não dando prioridade àquilo que é de extraordinária relevância sobre o
trabalho dos Senadores. Ou seja, a retransmissão, a
partir de 20h30, da sessão que começou às 14 horas
e terminou até 20h30.
Ora, suspende-se a retransmissão da sessão do
Senado, privando milhões de brasileiros que durante
a tarde estiveram trabalhando nas suas mais diversas
funções, mas que de noite gostam de assistir à TV
Senado para saber como cada um dos 81 Senadores
tem atuando, através de seus debates. O que pode ser
mais importante que o diálogo entre todos os Senadores e a expressão de cada Senador tentando colocar
o pensamento de seus representantes aqui?
Apelo, muito respeitosamente, perante o Presidente Renan Calheiros, o 1º Secretário, Senador Flexa
Ribeiro, todos os membros da Mesa Diretora, o próprio Vice-Presidente do meu Partido, Senador Jorge
Viana, e a direção da TV Senado para fazerem uma
reflexão no sentido da retransmissão das sessões do
Senado regularmente.
Concordo com o Senador Roberto Requião, com
os demais Senadores que o apoiaram, o Senador Pedro Taques, o Senador Cristovam Buarque – acredito
que também o Senador Rodrigo Rollemberg e o Senador Ruben Figueiró, que aqui me assinalam –, não
sei a opinião do Senador Antonio Carlos Valadares,
se também está de acordo, no sentido da retransmissão das sessões plenárias do Senado. Resolveu-se
colocar outros programas no lugar da retransmissão.
Desde o dia 6, as pessoas lá do Sergipe que trabalharam, Senador...
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Governo/
PSB – SE. Fora do microfone.) – A partir de que horas?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/
PT – SP) – Às 8h30 da noite, até mesmo se a sessão
do Senado estiver em andamento, a partir do dia 6 de
agosto último, ela passou a ser não mais transmitida.
O que acontecia, quando a sessão terminava até às
oito e trinta da noite? Era a retransmissão da sessão
iniciada às 14 horas.
Às oito e trinta da noite, cansados, os trabalhadores de Sergipe que, durante o dia, estiveram trabalhando nos seus afazeres querem saber o que o Senador
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Antonio Carlos Valadares falou durante o dia, quais
foram os debates dos quais ele participou no plenário
do Senado. Não acha adequado, Senador Valadares,
que volte a retransmissão? É esse o ponto.
Eu quero me somar às vozes dos Senadores no
sentido de que aquela decisão não foi a mais adequada. Então, pedimos à TV Senado que volte a transmitir
as sessões, no início da noite, a partir das oito e trinta
da noite, atendendo à sugestão do Senador Roberto
Requião e de todos os demais que falaram.
Eu, hoje, gostaria de...
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco
Governo/PSB – DF) – Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/PT
– SP) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco
Governo/PSB – DF) – Se V. Exª me permitir, eu não
tive oportunidade de me manifestar, pois não estava
presente no momento do discurso do Senador Roberto
Requião, mas quero me solidarizar com V. Exª e com
o tema trazido. Eu desconhecia essa decisão da Mesa
ou da direção da TV Senado. Quero me somar aos Senadores que estão solicitando a revisão dessa decisão.
Entendo que as TVs legislativas foram criadas com
o objetivo de dar transparência ao trabalho legislativo
e de permitir à população brasileira acompanhar, com
profundidade, os trabalhos do Senado Federal – no
caso da TV Senado, do Senado Federal. Portanto, eu
entendo que a repetição da sessão e dos debates promovidos no plenário após o encerramento da sessão dá
a oportunidade a que V. Exª se refere: a oportunidade
dos trabalhadores, das pessoas, dos cidadãos de todo
o País que não tiveram a possibilidade de acompanhar
a sessão durante a tarde de fazê-lo à noite. Portanto,
também sou solidário, solicitando de forma muito respeitosa que a Mesa do Senador reveja essa decisão,
para que a população possa acompanhar as sessões
plenárias, os debates do Plenário do Senado Federal.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/PT
– SP) – Muito obrigado pelo apoio a esta iniciativa, que
teve hoje, na palavra do Senador Roberto Requião, um
ponto muito importante.
Mas eu gostaria, hoje aqui de comentar pelo Instituto Datafolha entre quarta e sexta-feira passadas, 7 e
9 de agosto, que revelou alguns pontos que merecem
nossa reflexão. Foram entrevistadas 2.615 pessoas de
160 Municípios de todas as regiões do País.
O primeiro ponto que chama a atenção é a recuperação da popularidade do Governo da Presidenta
Dilma Rousseff. Depois de ter sofrido uma queda entre
os meses de maio e de junho deste ano, período em
que ocorreram as grandes manifestações populares
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nos principais centros urbanos, a Presidenta Dilma
Rousseff recuperou 6 pontos percentuais: o índice dos
que consideram o Governo ótimo ou bom subiu de 30,
no final de junho, para 36% neste início de agosto.
A aprovação da Presidenta Dilma é maior entre
os mais pobres: 41% dos que ganham até dois salários mínimos aprovam o seu governo. Entre os mais
ricos – as pessoas que percebem acima de dez salários mínimos –, a Presidenta Dilma tem o menor índice
de aprovação: 29%. Apesar disso, é nesta faixa que o
seu governo teve o maior crescimento entre aqueles
que consideram a sua gestão ótima ou boa. O crescimento de aprovação nesta faixa de renda foi de 8
pontos percentuais.
A avaliação do governo da Presidenta Dilma
Rousseff, na área econômica, também revelou um
aumento da aprovação: passou de 27 para 30%. A
pesquisa mostrou, também, que cessou o movimento
dos que acreditavam que a inflação iria aumentar. O
pessimismo com a inflação estava em ascensão desde
dezembro do ano passado.
A pesquisa do Datafolha mostrou, ainda, que
cresce o otimismo em relação ao emprego. Caiu em
5 pontos percentuais – de 44 para 39% – o índice das
pessoas que diziam acreditar que o desemprego iria
aumentar. E, felizmente, tanto a inflação tem diminuído
– os últimos indicadores estão nesta direção. Também a
taxa de desemprego está dentre as mais baixas, desde
que foi iniciada a taxa da medida e desemprego nas
seis regiões metropolitanas do País.
No que toca ao poder de compra, o resultado do
Datafolha mostrou uma queda de seis pontos percentuais no grupo daqueles que achavam que o poder
dos salários iria diminuir: passou de 38%, em junho,
para 32% nesta nova pesquisa. No geral, subiu de 44%
para 48% os que acreditam que a situação econômica
vai melhorar.
Todos esses resultados positivos mostram que
o Governo da Presidenta Dilma Rousseff está no caminho certo. Ao analisar os resultados da pesquisa
Datafolha, avalio, com satisfação, que as prioridades
estabelecidas pela Presidenta e por sua equipe de governo, na implementação de políticas públicas, estão
sendo entendidas pela população como decisões que
respeitam os anseios da maior parte dos brasileiros,
tomados seja por renda familiar, escolaridade, sexo
ou idade. Eu e meus colegas da Bancada do PT, na
última semana, estivemos por quase três horas com a
Presidenta Dilma e tivemos a oportunidade de externar
a ela nossa confiança de que as coisas estão bem e
vão melhorar em nosso País.
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O mesmo não tem ocorrido, infelizmente – com
respeito aos resultados da pesquisa da Datafolha –,
em relação à resposta dada pelos Senadores e Deputados Federais. A reprovação ao Congresso Nacional
subiu nove pontos após os protestos, passando de 33%
para 42%, Presidente Rodrigo Rollemberg. A resposta dos Parlamentares às manifestações foi avaliada
como ruim ou péssima por 44% dos entrevistados;
apenas 13% consideraram o trabalho do Congresso
como bom ou ótimo.
O índice de reprovação do Parlamento está quase
encostando no percentual de 44%, que foi estabelecido quando, em 2009, veio à tona que o Senado Federal utilizava atos secretos para realizar sua gestão
administrativa.
Esses resultados da pesquisa Datafolha sobre a
reprovação do Poder Legislativo precisam passar pela
reflexão de todos nós. O que a sociedade brasileira
quer de seu Parlamento neste momento?
Ora, se a Câmara dos Deputados rejeitou a Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de 2011, que
retirava do Ministério Público os poderes de investigação e, ainda, arquivou o projeto de lei da chamada
“cura gay”; se o Senado, numa maratona de votação
de projetos de lei, que davam respostas às manifestações, aprovou, entre outras, a matéria que converte
a corrupção em crime hediondo e outra, que muda
as regras de escolha dos suplentes de Senador; se
as duas Casas estão empenhadas em trabalhar realmente representando o eleitorado, o que está faltando
para que os Deputados e Senadores recebam a aprovação do povo?
Eu considero, Presidente Rodrigo Rollemberg,
que está faltando modificar a atuação do Parlamento
nas questões de fundo. Realizar uma reforma política
que conceda transparência ao sistema eleitoral e à escolha dos candidatos dos partidos políticos aos cargos
eletivos; estabelecer mecanismos legislativos que permitam a implantação da democracia participativa com
maior vigor, na qual todo cidadão possa apresentar e
opinar sobre as matérias legislativas; e aprovar matéria
que estabeleça a obrigatoriedade do voto aberto em
todas as votações do Parlamento, conforme projeto do
Senador Paulo Paim, que foi aprovado. Acredito que
precisamos aguardar e insistir para que a Câmara dos
Deputados vote essa proposta de todos nós Senadores.
Eu destaco quatro proposições legislativas que
apresentei e que, julgo, dão algumas respostas a muitas das aspirações do povo: primeiro, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 73, de 2005, que institui o
referendo revocatório do mandato do Presidente da
República e dos Congressistas, o chamado recall”, de
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modo a fortalecer a vida política e a soberania do povo,
proposta que, inclusive, foi apresentada pela OAB, pelo
Movimento pela Democracia e que recebeu de Fábio
Konder Comparato, professor da Universidade de São
Paulo e um dos nossos mais brilhantes juristas, a formulação da sugestão que acatei; segundo, o Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2011, que tem por finalidade
admitir e disciplinar a subscrição eletrônica de projetos
de lei de iniciativa popular; o PLS nº 84, de 2011, prevê
que as assinaturas dos eleitores na apresentação de
matérias legislativas possam ser realizadas por meio da
Rede Mundial de Computadores; terceiro, a Proposta
de Emenda à Constituição n° 55, de 2007, que institui
as eleições diretas para os suplentes de candidatos
ao Senado Federal e que pretendo reapresentar com
as adaptações que considerem o já aprovado pelo
Senado, que diz que agora será apenas um Senador
suplente que não pode estar relacionado em termos
de parentesco com o titular, mas levando em conta a
obrigatoriedade de a eleição ser direta e para apenas
este um suplente de Senador.
A Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de
2011, que prevê a realização de eleições internas diretas no âmbito dos partidos políticos para a escolha
de candidatos a cargos eletivos e estabelece número
igualitário de candidatos de ambos os sexos.
Quero ressaltar, Senador Presidente, Rodrigo
Rollemberg, a Argentina realizou ontem – e pela segunda vez, porque a primeira, eu acho que foi em
2011 – uma eleição primária para a escolha de seus
candidatos dentro de cada um dos partidos, seja no
partido da Presidenta Cristina Kirchner, seja no partido da oposição e outros, aquele candidato que não
obtiver, pelo menos, 1,5% não poderá disputar as eleições que serão para valer. Mas é muito interessante
que mais e mais países estejam realizando eleições
primárias, com a possibilidade de todos os eleitores
poderem escolher quais aqueles que serão candidatos, inclusive ao Legislativo.
Na verdade, são cinco propostas e não quatro,
porque a quinta é o Projeto de Lei do Senado 280, de
2012, que institui a prestação de contas em tempo
real pelos candidatos, partidos e coligações, durante
a campanha eleitoral.
Eu quero aqui dizer que estou inteiramente de
acordo com a proposta do Movimento de Combate à
Corrupção e por Eleições Limpas, que proíbe a contribuição de pessoas jurídicas aos partidos políticos e
aos candidatos e que limita a contribuição de pessoas
físicas a um valor que possamos considerar como de
bom senso, ou seja, um salário mínimo ou, digamos,
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até R$1.000, porque isso significaria uma democratização da influência do poder econômico nas eleições.
Gostaria de afirmar que esses resultados negativos obtidos pelo Congresso Nacional nessa pesquisa
do Datafolha do início de agosto de 2013 merecem
uma atenção especial de todos nós, individualmente,
bem como das Lideranças dos partidos e das Presidências das duas Casas legislativas.
Sr. Presidente, eu gostaria de assinalar que hoje
estive na cidade de Campinas, mais precisamente na
Universidade de Campinas, a convite do Reitor da Universidade de Campinas, José Tadeu Jorge; do Diretor
da Faculdade de Ciências Médicas, Mário José Abdalla
Saad; do Superintendente do Hospital das Clínicas,
Manoel Barros Bertolo; do Vice-Reitor Alvaro Crósta;
de João Batista Miranda, Coordenador Administrativo
do Hospital das Clínicas; de Marcelo Weishaupt Proni,
Vice-Diretor do Instituto de Economia; de Caius Lucilius, da área de Relações Institucionais do Hospital das
Clínicas; et alii. Participei da inauguração do tomógrafo
que vai prestar serviços muito relevantes para o Hospital das Clínicas, que é exemplar e que atende, com
mais de 4 mil servidores daquela extraordinária universidade – aí incluídos médicos, enfermeiros e outros
servidores –, pessoas da Grande Campinas, do sul de
Minas e de todo o Brasil. Convidaram-me porque tive
a oportunidade de também colaborar com emenda –
daquelas que nós, Senadores, temos a prerrogativa de
apresentar – para que pudesse o Hospital das Clínicas
da Unicamp ser contemplado.
Tive a alegria de também ter sido convidado pelo
Instituto de Economia, pelo Professor Fernando e sua
esposa Ana Rosa, para dar uma aula para os alunos de
Economia da Unicamp. Combinaram tudo de uma maneira muito positiva e tive a honra de ter o próprio Reitor
e todas essas autoridades que mencionei assistindo
à minha aula sobre a construção de uma sociedade
justa, inclusive expondo a proposta da Renda Básica
de Cidadania. Quando concluí, todos concordaram
que se trata de uma ótima proposição e recomendam
à Presidenta Dilma, ao Governador Geraldo Alckmin
e ao Prefeito de Campinas que logo a implementem.
Assim, querido Senador Wellington Dias, que
agora preside a sessão, eu gostaria de dizer que,
quando usei da palavra na inauguração do tomógrafo,
eu transmiti a todo o corpo de saúde que me sentia
bem de ter ali o reconhecimento pela apresentação
de emenda que resultou na compra de um tomógrafo,
que foi hoje inaugurado.
Mas porque avalio que neste momento em que
a população protesta com veemência sobre a vida
política, então é importante que nós, Senadores e
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Deputados, estejamos prestando contas da maneira
como agimos e de qual é o critério para a escolha de
emendas a que temos direito de apresentar.
Eu normalmente, a cada ano, sempre escolho,
sobretudo, as áreas de educação e saúde, bem como
projetos que realmente tenham grandes significado
de benefício para a população. Transmito sempre que
nunca coloco qualquer obstáculo, que nunca solicitei,
seja quando estivesse na oposição, seja agora, na Base
de Apoio do Governo, e nunca transmiti ao Presidente
ou a algum Ministro que eu só iria votar em projetos,
desde que fossem liberadas as minhas emendas.
Aprendi que é muito importante termos a maior
transparência e seriedade na escolha de nossas emendas. Sobretudo quando, em 1993, naquela oportunidade, juntamente com o Senador Pedro Simon, nós apresentamos o requerimento que foi aqui aprovado para
a constituição da CPI do Orçamento, que nos ensinou
tantos procedimentos, infelizmente, que entristeciam a
população pela forma como os Parlamentares agirem
com respeito a emendas orçamentárias.
Então, eu fico muito contente de hoje, na Universidade Estadual de Campinas, ter participado de três
eventos: a inauguração do tomógrafo; o almoço com o
reitor e inúmeros professores e a direção de institutos,
inclusive, da área da saúde e de economia; e também
de ter sido honrado pelo convite do Instituto de Economia para lá proferir uma aula que durou 1h10min.
Fiquei muito feliz, Presidente Wellington Dias, de poder,
mais uma vez, transmitir minhas ideias.
Quero dizer a todas as faculdades e universidades
que tenho o maior prazer – e que me sinto feliz – de
ser convidado para falar para estudantes de Economia
e de outras áreas afins para transmitir o quão importante é a proposição da Renda Básica de Cidadania.
Senador Wellington Dias, se V. Exª quiser vir à
tribuna, com muita honra irei presidir a sessão.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco Governo /PT – PI) – Será um prazer.
Quero aqui dizer do orgulho que temos de ter V.
Exª em nossa Bancada, como Senador, representando
não São Paulo, mas o Brasil. Ao mesmo tempo, externo
minha admiração por sua luta pelos mais pobres, por
uma sociedade mais igual, mais justa, principalmente
pela defesa do Projeto de Renda Básica de Cidadania.
Passo a presidência a V. Exª.
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O Sr. Wellington Dias deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo
Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – Muito obrigado, caro Líder, Senador
Wellington Dias. V. Exª, tendo chegado do Piauí, agora
vem nos transmitir as suas preocupações como Líder
do PT e Senador eleito pelo Piauí.
No caminho de Viracopos para cá, uma senhora de 82 anos, lá do Piauí, disse-me que o conhecia,
que era amiga de sua esposa, que o considerava um
excelente Senador e que V. Exª foi um ótimo Governador do Estado do Piauí. Então, por toda a parte, nós
recebemos os bons testemunhos a respeito do trabalho de V. Exª. Meus cumprimentos!
Com a palavra o Senador Wellington Dias, Líder
do PT no Senado Federal.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT
– PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Com um preâmbulo desse, a gente até se
anima para falar.
Queria, também, agradecer-lhe e transmito a essa
admiradora, amiga de minha esposa, meus agradecimentos pela gentileza.
Querido Senador, eu queria, antes de entrar no
tema, dizer que hoje apresentei um requerimento, nos
termos do art. 212, do Regimento Interno, para que
sejam apresentadas nossas condolências à família
de Dom Joaquim Rufino, falecido no último dia 10 de
agosto. Nosso bispo de Parnaíba, uma pessoa muito
querida do Estado do Piauí, que agora Deus o levou.
Ele era filho de José Gomes do Rêgo e Tereza
Maria de Jesus. Fez o curso primário em sua cidade
natal, Picos. Cursou o ensino médio no Seminário de
Teresina, onde ingressou em 1940.
Em 1947, foi transferido para o Seminário Arquidiocesano de Olinda para cursar Filosofia até o ano de
1948. Em 1949, ele foi enviado a Roma para continuar
sua formação no Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Efetuou seus estudos teológicos na Pontifícia Universidade
Gregoriana, especializando-se em Teologia Dogmática.
Sua ordenação sacerdotal ocorreu em Roma
ainda em 5 de outubro de 1952. Ao retornar ao Brasil,
assumiu o cargo de Vigário Auxiliar da Catedral Diocesana de Oeiras – a minha cidade natal – no Piauí,
onde também era secretário do bispado.
Em 1956, assumiu a paróquia de Simplício Mendes – bem próximo da região em que vivem os meus
pais, Municípios de Paes Landim e de São Miguel do
Fidalgo –, dedicando-se à construção da Igreja Matriz
Paroquial, uma bela estrutura, um cartão postal da cidade de Simplício Mendes.
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Em 1961, assumiu a paróquia de Picos – próximo
de quando eu nasci, 1962 –, onde foi eleito Bispo por
Sua Santidade o Papa Paulo VI para a nova Diocese
de Quixadá em 21 de abril de 1971. Deixou a paróquia
de Picos em abril daquele ano.
Recebeu, em 4 de julho de 1971, a ordenação
episcopal das mãos de Dom Umberto Mozzoni, Núncio
Apostólico no Brasil, em concelebração realizada em
Picos. Tomou posse da Diocese de Quixadá na sua
instalação, em 20 de agosto de 1971, em solenidade
presidida por Dom Umberto Mozzoni que, depois de
instalada a nova Diocese, deu posse ao seu primeiro
Bispo Diocesano.
Dom Rufino governou a Diocese por 15 anos
como Bispo Diocesano, até 2 de abril de 1986, quando anunciou sua renúncia da Diocese de Parnaíba,
tornando-se bispo emérito.
Ele faleceu aos 87 anos em Teresina, no último
dia 10 de agosto. E eu queria, aqui, em nome do povo
do Piauí, dirigir esta nota pelo Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – O requerimento de V. Exª será
devidamente considerado e encaminhado àquelas
pessoas que V. Exª designa no requerimento.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT
– PI) – Eu agradeço. Muito obrigado.
Sr. Presidente, faço ainda um registro, inclusive
encaminhando um requerimento, nesse caso de louvor,
de um evento que participei, junto com outros líderes. A
minha esposa é evangélica, a Deputada Rejane Dias,
e participamos de um evento extraordinário: a comemoração dos 77 anos da Igreja Assembleia de Deus
Missionária no Piauí.
Estou encaminhando ao Pastor Nestor Mesquita
e ao Pastor Raimundo Leal. Um é nosso Pastor que
dirige, Presidente da Assembleia de Deus, e o Pastor
Raimundo Leal. E, ali naquele evento, me chamou atenção o trabalho pastoral, o depoimento de pessoas que
foram, num primeiro momento, 77 anos atrás, o que era
esse trabalho pastoral. Montado em cavalo, andando
de bicicleta, podendo ter que desbravar o meu Estado.
Hoje é uma igreja que tem uma presença muito
forte. Eu brinco muito que, se eu chego a uma cidade,
um povoado, e não há a presença da Assembleia de
Deus, eu digo: Aqui há algum problema, nem a Assembleia de Deus chegou aqui ainda. Vamos ter que atuar.
Um trabalho missionário extraordinário, no sentido de
preparação para a vida.
Aqui também destaco outro evento, nesse caso
da Assembleia de Deus Madureira, de que participei
ontem, saudando aqui o Pastor João Batista e o Pastor
Francisco, que foi realizado em Teresina, no Colégio
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Liceu Piauiense, onde estudei. Nesse evento da Assembleia de Deus Missionária, havia cerca de 5 mil
participantes. Esse outro, da Assembleia de Deus Madureira, teve a participação de cerca de 2 mil pessoas
do Piauí e do Maranhão, um evento para a juventude,
um evento que prepara a juventude para os desafios
desse mundo moderno, para os desafios da vida.
Destaco, ainda, Sr. Presidente, uma viagem que
fiz com outras lideranças pelo meu Estado.
Em Campo Maior, na companhia do Deputado
Assis Carvalho, do Prefeito Paulo Martins, do Superintendente da Caixa Econômica Federal, da Deputada
Rejane e do Deputado João de Deus, participamos,
com a Superintendência da Caixa Econômica e com
a representação do Estado, da inauguração de 250
casas do Minha Casa Minha Vida.
Por que eu fiz questão de ir a essa inauguração?
Muitas acontecem e eu nem tenho condição de ir. Porque ali, em Campo Maior, nós vivenciamos, no final do
meu mandato, uma enchente muito forte e fizemos a
opção de trabalhar para atender a essas famílias com
a quota que o Piauí tinha no Minha Casa Minha Vida.
São pessoas que perderam as suas habitações e ali
se alegravam em recebê-las. Fizemos uma visita: são
casas bem estruturadas, no padrão próprio, com todo
o zelo, trabalhado a partir da gestão do Prefeito Paulo
Martins, que fez a conclusão.
Estive ainda visitando os Municípios de Bertolínia
e Sebastião Leal.
Bertolínia é uma das cidades mais antigas do
Brasil. Lá, a colonização do Brasil foi o ciclo do gado.
Então, ali nós tínhamos uma fazenda nacional, uma
fazenda estatal – parece uma coisa estranha, mas já
foi assim no passado –, e os primeiros fundadores
construíram uma capela, que tem a padroeira Nossa
Senhora Aparecida, que surgiu numa gruta, no fundo
da capela. Tem uma gruta, essa imagem apareceu ali
e ela é reverenciada. Aliás, pessoas de São Paulo, de
Pernambuco e de outros Estados participavam ali, daquele momento. O festejo é uma espécie de romaria
em que surgem fiéis, enfim, de vários lugares.
O Prefeito Luciano é de nosso Partido, venceu as
eleições agora, em 2012. A cidade manifestava muita
satisfação, porque ele tinha cuidado de várias coisas
simples, como a própria praça da matriz, que estava
abandonada e agora toda reformada, bonita, assim
como o atendimento a várias comunidades, coisas que
são novidades lá em Bertolínia, inclusive na escola rural
a sala de aula ter ar condicionado. Todo mundo sabe
que no Piauí, não só Teresina, em muitas regiões, chega a 40º, 45º a nossa temperatura. E o Prefeito teve a
sensibilidade de a escola pública tratar dessa forma. Eu
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também já busquei, como Governador – não consegui
em todas –, também ter experiências, especialmente
na capital Teresina. Também foram anunciados novos
investimentos: quadra poliesportiva e outros que estão
sendo trabalhados.
Em Sebastião Leal, uma cidade próxima, também governada pelo Partido dos Trabalhadores – é o
Prefeito Ângelo –, onde, além dos Prefeitos, nesses
dois Municípios, fomos recebidos por lideranças de
diversos partidos, a Câmara Municipal, a Câmara de
Vereadores, pessoas do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais e de outras entidades. E eu queria destacar a
animação de estarmos buscando contribuir com esses
dois Municípios.
Ali também eu tive oportunidade de visitar a obra
da Transcerrados, que é uma obra importantíssima no
meu Estado, tocada pelo Governador Wilson Martins.
Iniciei lá atrás as condições desse projeto, e ali ouvi
depoimentos das pessoas que demoravam até 24 horas
para ir de um Município como Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro, para chegar à capital do Piauí,
porque não tinha estrada, era uma região muito isolada. Tão isolada que, quando assumi o mandato, toda
a defesa que faziam era da separação daquela região
do Piauí, para criar o Estado do Gurgueia. Ainda hoje
tem a defesa dessa tese, mas já não é mais por esse
abandono em que se encontrava o sul do Piauí. E ali
é o exemplo. É uma rodovia que começa lá em Baixa
Grande do Ribeiro, vai a Ribeiro Gonçalves, a Uruçuí,
que é uma região da soja, tive nessa mesma ocasião
– soja e algodão – de visitar o plantio de algodão lá na
Fazenda Progresso, que tem uma das mais modernas
indústrias de beneficiamento do algodão do meu Estado, a exemplo de Santa Filomena e outras indústrias
na área da soja, como a Bunge Alimentos. Pois bem. E
hoje é interligado até a capital do Estado. Quero aqui
também comemorar este momento.
Enfim, eu quero, com essas palavras, Sr. Presidente, dizer da satisfação de termos participado desse
importante momento no meu Estado e percebo que há
uma confiança muito grande, nas pessoas do Piauí,
no seu futuro. Nos debates que travo, nas viagens que
realizo, como fizemos agora nessa região, nós temos
encontrado, tanto na capital como em todas as outras
cidades... Tivemos a oportunidade de passar também
por Canto do Buriti, cidade onde nasceu o meu bisavô.
Meu bisavô, Senador Suplicy, teve 22 filhos, se dedicou à agricultura e, como agricultor, criou todos esses
filhos. Ali, em Canto do Buriti, comemoro a presença
de uma nova agência. Antes, havia a agência do Banco do Brasil; agora, uma agência da Caixa Econômica
Federal. Há também a presença da agência do INSS.
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Ainda era Lula o Presidente, quando traçamos juntos
um plano para a expansão bancária: Banco do Brasil,
Banco do Nordeste, Caixa Econômica, especialmente.
Em primeiro lugar, com a chamada agência com banco
postal e, de outra forma, com ponto de atendimento
bancário da Caixa Econômica. Mas, nas cidades-polos,
mesmo que pequenas, que tivéssemos condição de ter
a presença das agências bancárias. Temos algumas
dívidas que estou trabalhando, como ter a presença
do Banco do Brasil ou o Banco do Nordeste em Santa
Filomena, que fica nessa região, Eliseu Martins, enfim,
para garantir as condições de um atendimento em regiões que têm um foco de desenvolvimento muito forte
no Estado do Piauí.
Eu destaco ainda, em Canto do Buriti, o funcionamento do Colégio Agrícola. Ali nós temos uma das
maiores produções de fruticultura do meu Estado:
São João do Piauí, Canto do Buriti e João Costa com
produção irrigada de uva, banana, melão e manga.
Destaca-se Canto do Buriti pela produção de melão. É
o Município do Piauí com a maior produção de melão.
Tive a oportunidade de lá fazer o levantamento dessa
realidade. Também tive a oportunidade de encontrar
com lideranças locais. Estou fazendo outra agenda de
debate nessa região. Então, queria fazer esse registro.
O que mais queria era transmitir a importância desse
momento no meu Estado.
Por último, Sr. Presidente, eu não posso deixar
de registrar que temos uma preocupação, porque o
período não chuvoso, o período da seca, como a gente
chama em nosso Estado, se dá exatamente agora, do
mês de julho em diante. Como tivemos bastante irregularidades de chuvas em meu Estado – e a Presidenta
tem mantido uma rede de proteção aos produtores –,
detectamos um problema no abastecimento de milho
nos armazéns. Houve um esforço, ora da Conab, com
os armazéns existentes, ora do Governo do Estado
com os Municípios.
Destaco aqui o trabalho do Prefeito Heli, em Simplício Mendes, do Prefeito Gil Carlos, com o Governo
do Estado, em São João do Piauí, para citar aqui algumas cidades, como Campo Maior, enfim, que alcançaram as condições de ampliação do atendimento no
abastecimento, o que ajuda inclusive a regular o preço
naquela região.
Pois bem, o fato é que ali há necessidade, para
o atendimento pleno na venda do milho, para regular
o preço do milho, de aproximadamente 24 ou 27 mil
toneladas – é esta a capacidade –, e chegamos a receber 17,5 mil toneladas. E agora houve uma redução para 7,5 mil. Então, hoje, estive tratando já como
Secretário Rubem Martins, que se encontra aqui em
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Brasília. Através dele, recebi um conjunto de informações e tratamos com o Ministério da Agricultura,
a Casa Civil e a Conab no sentido de ter a ampliação
desse atendimento.
Estarei aqui atento ao compromisso de garantir esse atendimento, pela importância que tem para
a proteção dos nossos rebanhos. Este é um período
em que mais vamos precisar, porque de um lado há
pastagem, exceto em algumas regiões.
Eu estive recentemente na região do Vale do
Piauí, do Vale do Fidalgo, e ali pude ver que até há um
volume de pasto maior do que em outras regiões. Mas,
em outras regiões do Estado, haverá necessidade da
complementação do milho para a ração animal. E certamente esse atendimento do Governo da Presidenta
Dilma será da maior importância.
Então era mais um relato da agenda que fizemos.
Eu queria agradecer a V. Exª, saudando aqui todo o
povo do Brasil e do Piauí. Que Deus abençoe a todos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Senador Wellington Dias, é importante o seu testemunho sobre o que pôde acompanhar em tantos Municípios do Piauí. V. Exª tem tido
o cuidado de acompanhar de perto as necessidades
dos piauienses.
É possível que V. Exª tenha acompanhado, hoje
à tarde, que diversos Senadores, como o Senador Requião, o Senador Pedro Taques, o Senador Cristovam
Buarque, o Senador Rodrigo Rollemberg, eu próprio,
e outros, fizemos a sugestão à TV Senado para que
volte a transmitir as sessões que tivemos aqui...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT
– PI) – A repetição do período das sessões.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – A repetição a partir, digamos,
das 20 horas e 30 minutos e não apenas depois das
11 e tanto da noite.
O pronunciamento que V. Exª agora fez ...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT
– PI) – Sai ao vivo e depois das 20 horas é repetido.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – Sai ao vivo, mas, pela forma como, a
partir de 6 de agosto, iniciou a TV Senado, o pronunciamento que, digamos, V. Exª faz a partir das 19 horas
ou das 5 para as 6 horas, ao invés de sair, digamos,
por vota de 1 da manhã, vai acabar saindo só às 5, 6
da manhã ou 4, 5 da manhã, pela nova regra, ou se
V. Exª tiver feito um pronunciamento e tiver havido um
debate de grande significado aqui, no período das 14
até as 17 horas, isso será retransmitido à noite, no
período entre 8 e meia e meia-noite.

1001

Agosto de 2013

Os piauienses que estiveram, durante a tarde,
na capital e no interior, trabalhando em seus afazeres,
mas que de noite poderiam ver o seu pronunciamento,
a atuação, da forma como iniciou a TV Senado a fazer
na semana passada, só os que ficarem assistindo de
madrugada.
Então, muitos de nós estamos fazendo um apelo
para que a Mesa Diretora reconsidere essa decisão.
Quem sabe, V. Exª queira também externar a sua opinião. Está aberta a possibilidade.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT
– PI) – Com o maior prazer. Eu quero dizer que me
somo a V. Exª, ao Senador Requião e aos demais Senadores nesse pleito.
Considero que o que nós temos de mais importante aqui, aliás, a população nem tem ideia de quantas
são as atribuições de cada um dos Senadores e Senadoras. Há as comissões técnicas, as permanentes,
as temporárias, as comissões para tratar de PECs,
comissões para tratar de medidas provisórias, nós temos o trabalho relacionado aos relatórios, temos que
dar parecer, enfim, e eu diria que o ponto alto e mais
democrático do Parlamento é o plenário. Aqui, não interessa de qual Estado eu sou, a qual partido pertenço, quantos votos cada um teve. Aqui, cada um tem
o mesmo direito na tribuna livre do Senado Federal.
Por essa razão, eu acredito que é fundamental
que possamos garantir esse espaço democrático. Eu
me comprometo. Amanhã, certamente, nós vamos ter
reunião do Colégio de Líderes. Amanhã vamos ter, às
17 horas, uma reunião dos Líderes da Base do Governo com a Presidenta Dilma, mas, normalmente, às
14 horas fazemos uma reunião do Colégio de Líderes.
Como Líder do PT, da Base de Apoio, estarei
tratando com a Mesa Diretora para que possamos rever, buscando mais informações e, é claro, ao mesmo
tempo buscando rever esse posicionamento.
Eu acho que não há nada melhor para a própria
imagem do Senado do que manter esse espaço próprio para a democracia.
Então me somo a V. Exª e aos demais Senadores
na mesma posição.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – Todos os dias, Senador Wellington
Dias, há pessoas que, em todas as partes do Brasil
onde estou, falam que acompanham os nossos pronunciamentos pela TV Senado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT
– PI) – É verdade.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – A TV Senado, sobretudo nas ses-
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sões plenárias, tem altíssima audiência por parte do
povo brasileiro e presta um serviço fundamental. Eu
cumprimento todos os que trabalham na TV Senado.
Sei da qualidade dos jornalistas que inclusive
estão fazendo esses programas agora, a partir de oito
e meia às onze e pouco da noite.
Mas eu acho que, do ponto de vista da divulgação do trabalho dos Senadores, nada melhor do que
a retransmissão da sessão do Senado daquele dia, e
por isso cumprimento também V. Exª por ter externado
opinião que comunga com a dos Senadores que hoje
expressaram sua opinião.
Obrigado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Estarei tratando, como eu disse, com o Presidente da
Casa, com a Mesa Diretora, onde temos dois membros
do nosso Partido, o Senador Jorge Viana e a Senadora Angela Portela, de um lado buscando informações
do que motivou essa tomada de posição, de outro fazendo essa defesa que V. Exª também apresenta aqui.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Muito obrigado, Senador Wellington Dias.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 894, DE 2013
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de
Voto de Pesar pelo falecimento do jornalista Carlos
Zamith, bem como seja encaminhada o referido Voto
aos seus familiares e amigos no endereço: Rua C, nº
16 Conjunto Residencial Aristocráticos, bairro: Chapada CEP:69050-130. Terezinha Zamith (viúva), Carlos
Zamith, Caryle, Carlos e Douglas (filhos) e Pedro, Giovana, Cárlyson, Roberto e Lucas (netos).
Justificação
O jornalista esportivo e historiador Carlos Zamith
Júnior morreu no dia 27 de julho de 2013. Incansável,
solícito, estudioso, detalhista, brilhante, único e extremamente competente. Esses e tantos outros adjetivos
podem ser aplicados ao jornalista, cronista e escritor
Carlos Zamith, fundador da Associação dos cronistas
e locutores Esportivos do Amazonas (ACLEA).
Carlos Zamithi morreu, aos 87 anos em casa,
seu corpo foi velado no hall da Assembleia Legislativa
do estado (ALE), e ele foi sepultado no cemitério São
João Batista. A cerimônia foi marcada por momentos
de emoção. Amigos homenagearam o jornalista com
discursos, aplausos e cantando a música ”Despedida”,

AGOSTO53285
2013

Terça-feira 13

do rei Roberto Carlos. A causa da morte foi complicações provocadas por câncer nos rins, descoberto há
três meses.
Jornalista há mais de 50 anos, nasceu em Manaus em 20 de fevereiro de 1926, começou na Rádio
Rio Mar em 1954. Como repórter esportivo colaborou,
ao mesmo tempo, com o jornal A Crítica assinando
uma coluna chamada Retalhos Esportivos, abordando
somente assuntos do futebol local.
Em 1956 ajudou a fundar a Associação dos Cronistas e locutores Esportivos do Amazonas (ACLEA).
Em 1959, a convite do diretor Umberto Calderaro Filho,
assumiu a direção das páginas esportivas de A Crítica,
quando lançou uma coluna com o título Talvez Você
Não Saiba…, relatando fatos antigos do nosso futebol.
Paralelamente também dirigiu a página esportiva do
O Jornal Do Comércio.
Em 1960, por vontade própria, deixou o jornal
A Crítica para ficar apenas no O Jornal Do Comércio, onde criou a coluna intitulada Baú Velho, também
focalizando coisas antigas do futebol amazonense,
ilustrada com fotos. Permaneceu no veterano matutino até 1980. Novamente à convite do diretor Umberto
Calderaro Filho e de Flaviano Limongi, voltou ao Jornal A Crítica em 1981, com a coluna Baú Velho, publicada semanalmente aos domingos. Seu legado está
garantido para a eternidade para a eternidade, graças
a “Bíblia” do futebol baré: o livro Baú Velho. Obra literária obrigatória de todo o jornalista
A memória do esporte no Amazonas, sem dúvida
Zamith deu uma contribuição inegável para o futebol
amazonense. Foi o primeiro a analisar, pesquisar e
sistematizar, desde o início, o futebol no Amazonas.
Hoje, qualquer pessoa em Manaus que consultar os
livros de Zamith terá acesso à história. Ele foi um grande homem e merece o respeito de atletas, jornalistas
por fortalecer através do seu trabalho o futebol aqui.
Neste momento de perda e dor, transmito meus
sentimentos a seus familiares e amigos.
Sala das Sessões, de agosto de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
REQUERIMENTO Nº 895, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, para o amazonense
José Aldo da Silva Oliveira Júnior, pela sua vitória na
luta da UFC 163 contra o coreano Chang Sung, que
permitiu a manutenção do cinturão, bem como seja
encaminhado o referido voto no seguinte endereço:
Avenida Max Teixeira, Bloco 25 Aptº 203, residencial
Osias Monteiro. 69.095-000, Manaus/AM.
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Justificação
O amazonense José Aldo foi o grande vitorioso
brasileiro na última luta da UFC, ocorrido no último dia
03 de agosto. O manauara enfrentou mais dificuldades
que o previsto, mas conseguiu a vitória contra o lutador Chan Sung Jung, da Coreia do Sul, já no quarto
round, vencendo a luta principal do UFC 163, realizado
na noite do dia 03 de Agosto de 2013 no Rio.
José Aldo da Silva Oliveira Júnior nasceu em
Manaus, no dia 9 de setembro de 1986 é um lutador
brasileiro de MMA especialista em Muay thai. Ele é o
atual campeão do UFC na categoria peso pena representando as artes marciais brasileiras. Atualmente,
segundo os mais famosos rankings de MMA, Aldo é
classificado como o Peso Pena número 1 e está entre os 3 melhores lutadores peso-por-peso do MMA
mundial. Aldo foi consagrado recebendo o prêmio
World MMA Awards de “Lutador do Ano de 2010”.
Aldo atualmente é classificado em 4 no Ranking Peso
por Peso do UFC.
Após rodar em eventos nacionais, Aldo fez sua
estreia no WEC em 1 de junho de 2008, no Arco Arena
em Sacramento, Califórnia. Em sua estreia com a organização, ele derrotou o lutador Alexandre Nogueira
no WEC 34. Em sequência na organização, Aldo nocauteou três adversários, o campeão do The Ultimate
Fighter Jonathan Brookins no WEC 36, Rolando Perez
no WEC 38, tendo ganhado o prêmio de melhor “Nocaute da Noite”, e Chris Mickle no WEC 39.
Aldo voltou a vencer com um nocaute em 7 de
junho de 2009 no WEC 41 enfrentando Cub Swanson,
com uma joelhada voadora dupla aos 8 segundos do
primeiro round. Aldo se tornou o Campeão dos Pesos
Penas do WEC ao nocautear Mike Brown no dia 18
de novembro de 2009 no WEC 44. Aldo vinha de nove
vitórias consecutivas na organização, sendo que todas
elas terminaram em nocaute.
José Aldo foi o vencedor do prêmio de lutador do
ano (2009) segundo o famoso site Sherdog.
Após a grandes conquistas, Aldo teve uma luta
casada com a lenda do WEC e ex-campeão dos pesos penas Urijah Faber, a luta aconteceu no dia 25 de
abril de 2010 no WEC 48. Durante a luta, Aldo manteve a mesma estratégia nos cinco rounds, castigando Faber com dezenas de chutes baixos na perna
esquerda. Aldo dominou o centro do octógono todo
o tempo, conseguindo boas combinações de socos e
chutes. A partir do 3º round, Faber não conseguia mais
caminhar no octógono, em virtude dos inúmeros chutes bem aplicados por Aldo. Durante o intervalo entre
rounds, o treinador de Faber entrou no octógono para
carregar Faber e o conduzir ao banco por causa da
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grande quantidade de chutes recebidos. Aldo ainda
teve a chance de levar o combate para o solo, onde
passou a guarda, montou, pegou a costas, mas não
conseguiu finalizar o combate.
Aldo tornou-se o primeiro campeão dos Pesos
Pena do UFC, recebendo o cinturão oficial em 20 de
novembro de 2010, no UFC 123. Sua primeira defesa
havia sido definida para o UFC 125 contra Josh Grispi. Aldo foi forçado a retirar-se depois de sofrer uma
lesão no pescoço três dias depois de receber seu cinturão do UFC.
Aldo voltou ao octógonto no primeiro evento
do UFC realizado em um estádio, o UFC 129 em Toronto, Canadá, contra o canadense Mark Hominick.
Aldo venceu por decisão unânime depois de deformar o rosto do seu adversário, estreando no UFC em
grande estilo.
Aldo teve sua segunda defesa de cinturão no
UFC contra Kenny Florian no dia 8 de outubro de 2011
no UFC 136, onde ele venceu por decisão unânime.
Aldo lutou contra Chad Mendes no dia 14 de janeiro
de 2012 no UFC 142 e venceu por nocaute aos 4:59
do primeiro round, defendendo assim seu cinturão
pela terceira vez.
Aldo era esperado para enfrentar Erik Koch no
dia 13 de outubro de 2012 no UFC 153, porém Koch
se lesionou e foi substituído pelo ex-Campeão Peso
Leve do UFC e recém chegado na categoria, Frankie
Edgar. Porém, Aldo se lesionou e foi obrigado a se
retirar da luta. Aldo enfrentou Frankie Edgar no dia 2
de fevereiro de 2013, no UFC 156. Aldo venceu por
decisão unânime.
Aldo era esperado para fazer mais uma defesa
de cinturão contra o recém-chegado na categoria dos
penas Anthony Pettis em 3 de agosto de 2013 no UFC
163, porém uma lesão tirou Pettis do evento, e agora
Aldo enfrentou Chan Sung Jung e venceu por decisão
unânime dos jurados, e manteve o cinturão.
Parabéns Aldo pela vitória. Obrigada por representar a nação manauara e por defender tão bravamente o cinturão.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – A Presidência encaminhará os
votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – Sobre a mesa, parecere que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Foi encaminhado à publicação
o Parecer nº 840, de 2013, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 380, de 2012,
que conclui pela apresentação do Requerimento nº
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896, de 2013, de informações ao Ministro de Estado
das Comunicações.
O requerimento vai à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Sobre a mesa, pareceres que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 141, de 2013, do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que comunica a apreciação,
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado
nº 202, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 141/2013/CE
Brasília, 6 de agosto de 2013
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 202, de 2010, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Arthur Virgílio,
que “Dispõe sobre a inscrição do nome de Ajuricaba
no Livro dos Heróis da Pátria”.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Com referência ao Ofício nº 141,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para

AGOSTO
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interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 202,
de 2010, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – A Presidência recebeu os Ofícios
nºs 157 e 158, de 2013, do Presidente da Comissão
de Assuntos Sociais, comunicando, respectivamente,
a deliberação pela declaração de prejudicialidade dos
Projetos de Lei do Senado nºs 269, de 2007; e 406,
de 2008.
São os seguintes os Ofícios:
OFÍCIO Nº 157/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 7 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa,
a declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei do
Senado nº 269, de 2007, que institui o Cargão de Seguridade Social (CSS), altera dispositivos a respeito
do registro de empregados e dá outras providências,
de autoria do Senador Sérgio Zambiasi.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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OFÍCIO Nº 158/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 7 de agosto de 2013
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Sociais, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 150, de 2010.
É o seguinte o Ofício:

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa,
a declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei do
Senado nº 406, de 2008, que altera a Lei nº 8.630, de
1993, para revigorar a cobrança do Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso – AITP, e dá
outras providências, de autoria da Senadora Ada Mello.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Com referência aos Ofícios nºs
157 e 158, de 2013, as matérias serão incluídas em
Ordem do Dia oportunamente, a fim de serem declaradas prejudicadas, nos termos do § 1º do art. 334 do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº
159, de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 294, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO Nº 159/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 7 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o
Projeto de Lei do Senado nº 294, de 2012, que altera
a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatudo da
Criança e do Adolescente), para deteminar a execução
de ações voltadas para a promoção da alimentação
saudável, de autoria do Senador Gim.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Com referência ao Ofício nº 159,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 294,
de 2012, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº
156, de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos

OFÍCIO Nº 156/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 7 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o
Projeto de Lei da Câmara nº 150, de 2010, que dispõe
sobre o exercício da profissão de Oleiro ou Ceramista,
de autoria do Deputado Wanderkolk Gonçalves.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Com referência ao Ofício nº 156,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei da Câmara nº 150,
de 2010, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº
152, de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO Nº 152/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 7 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o
Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2010, de autoria do
Senador Marcelo Crivella, que acrescenta dispositivo
à Lei nº 5.991, de 13 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas,
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos,
e dá outras providências, para proibir a produção, a
importação, a comercialização e a prescrição de anfetaminas no País, ocasião em que esta Presidência
designou Relator do Vencido, Senador Humberto Costa, que apresentou na Reunião Extraordinária desta
Comissão, realizada nesta data, o Parecer Vencedor,
nos termos do art. 132, § 5º, do Regimento Interno do
Senado Federal.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – Com referência ao Ofício nº 152, de
2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que a matéria seja apreciada pelo Plenário,
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – A Presidência recebeu os Ofícios
nºs 203 e 228, de 2013, do Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que comunicam
a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos
de Lei do Senado nºs 121, de 2011; e 20, de 2012,
respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 203/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 17 de julho de 2013

Terça-feira 13

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Com referência aos Ofícios nºs
203 e 228, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que as matérias sejam
apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 142, de 2013, do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, comunicando a deliberação
pela declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei
do Senado nº 29, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 142/2013/CE
Brasília, 6 de agosto de 2013

Assunto: decisão terminativa

Assunto: Prejudicialidade da matéria

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 121,
de 2011, que “Acrescenta o inciso VII ao art. 1º, altera
a reação do art. 4º, bem como a da alínea “b” do inciso V do art. 5º, todos da Lei n 7.347, de 24 de julho
de 1985, para incluir entre as finalidades da ação civil
pública a proteção do patrimônio público e social”, de
autoria do Senador Walter Pinheiro.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador José Pimentel, Presidente em exercício da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº
29, de 2010, de autoria de Sua Excelência a Senhora Senador Serys Slhessarenko, que “Altera o inciso
V do art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, para limitar em vinte horas semanais
o tempo de dedicação do professor à interação com
os educandos”.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Ofício nº 228/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 17 de julho de 2013
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 20, de
2012, que “Dispõe sobre os serviços de medicina legal”, de autoria do Senador Vital do Rêgo.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Com referência ao Ofício nº 142,
de 2013, a matéria será incluída em Ordem do Dia
oportunamente, a fim de ser declarada prejudicada,
nos termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Encerrou-se na última sexta-feira
o prazo para apresentação de emendas ao Projeto
de Resolução nº 58, de 2013, do Senador Randolfe
Rodrigues, que altera a Resolução nº 35, de 2012, do
Senado Federal, que dispõe sobre o Regulamento do
Sistema Integrado de Saúde (SIS) para disciplinar a
assistência à saúde prestada aos Senadores e seus
dependentes e extinguir vantagem ilimitada do benefício aos membros da Casa.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
Tendo em vista a apresentação de requerimento
de tramitação conjunta desta matéria com o Projeto
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de Resolução nº 48, de 2009, a proposição aguardará na Secretaria-Geral da Mesa o recebimento
do referido Projeto de Resolução para leitura do
requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Sobre a mesa, requerimentos
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Os requerimentos que acabam
de ser lidos vão à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 899, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 221, do Regimento
Interno do Senado Federal, que sejam apresentadas
condolências à família de Dom Joaquim Rufino, falecido no último dia 10 de agosto.
Justificação
Dom Joaquim Rufino do Rego era filho de José
Gomes do Rêgo e Tereza Maria de Jesus. Ele fez o
curso primário em sua cidade natal, Picos, e o médio
no Seminário de Teresina, onde ingressou em 1940.
Em 1947 foi transferido para o Seminário Arquidiocesano de Olinda para cursar Filosofia até o ano de 1948.
Em 1949, ele foi enviado a Roma para continuar sua
formação no Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Efetuou
seus estudos teológicos na Pontifícia Universidade
Gregoriana, especializando-se em Teologia Dogmática.
Sua ordenação sacerdotal ocorreu em Roma no
dia 5 de outubro de 1952. Ao retornar ao Brasil, assumiu
o cargo de Vigário Auxiliar da Catedral Diocesana de
Oeiras, no Piauí, onde também era secretário do bispado. Em 1956, assumiu a paróquia de Simplício Mendes,
dedicando-se à construção da Igreja Matriz Paroquial.
Em 1961, assumiu a paróquia de Picos, onde foi eleito
Bispo por Sua Santidade o Papa Paulo VI, para a nova
Diocese de Quixadá, em 21 de abril de 1971. Deixou a
paróquia de Picos, em 30 de abril do mesmo ano.
Recebeu em 4 de julho de 1971, a ordenação episcopal das mãos de Dom Humberto Mozzoni, Núncio Apostólico no Brasil, em concelebração realizada em Picos. Tomou
posse da Diocese de Quixadá na data de sua instalação,
em 20 de agosto de 1971, em solenidade presidida por
Dom Humberto Mozzoni, que depois de instalada a nova
Diocese deu posse ao seu primeiro Bispo Diocesano.
Dom Rufino governou a Diocese por quase 15
anos como Bispo Diocesano até 2 de abril de 1986,
quando anunciou sua renúncia da Diocese de Parnaíba,
tornando-se Bispo Emérito. Ele faleceu aos 87 anos,
em Teresina, no último dia 10 de agosto.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2013. – Senador Wellington Dias, Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – A Presidência encaminhará o
voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Nada mais havendo a tratar, a
Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às
Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão
deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 823, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 42, de 2012-Complementar (nº
362/2006-Complementar, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
altera dispositivo da Lei Complementar nº 93,
de 4 de fevereiro de 1998, que institui o Fundo
de Terras e da Reforma Agrária – Banco da
Terra – e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 598 e 599, de 2013, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Waldemir Moka, favorável, nos termos da
Emenda nº 3-CRA (Substitutivo), que oferece.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 174, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 174, de 2013 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 670, de 2013,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Sérgio Souza), que aprova a programação monetária para o segundo
trimestre de 2013.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocu-
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pantes de cargo público que tiverem sua escolha
aprovada previamente pelo Senado Federal, nos
termos do art. 52, III, f, devem comparecer a essa
Casa, anualmente, para prestar contas de suas
atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio Souza, que cria Tribunal Regional Federal. (Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal da 6º
Região, com sede em Belém e jurisdição nos
Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, nos termos do Requerimento nº 795, de 2013.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
equerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
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tituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Pendente de novo parecer, nos termos do Requerimento nº 795, de 2013.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
7, de 2013, tendo como primeiro signatário o
Senador José Sarney, que acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular a duração dos benefícios
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário
o Senador Valter Pereira, que altera os arts.
92 e 111-A da Constituição Federal, para explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como
órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos
para o provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na
Casa de origem, do deputado Beto Albuquerque), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador
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Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.

14
REQUERIMENTO Nº 837, DE 2013

10
REQUERIMENTO Nº 828, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
837, de 2013, do Senador Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 165, de 2012, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Agricultura e Reforma Agrária
(abono salarial anual).

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 828, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 233, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura
e Esporte (altera a Lei Maria da Penha).

15
REQUERIMENTO Nº 842, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
834, de 2013, do Senador Sérgio Souza, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do
Projeto de Lei do Senado nº 440, de 2011, de
sua autoria.

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 842, de 2013, do Senador Clésio Andrade, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 637, de 2007, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (contribuições ao Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo).

12
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013

16
REQUERIMENTO Nº 843, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 843, de 2013, do Senador Humberto
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 279, de 2012, além das
Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de
Assuntos Econômicos (estabelece idade
mínima para recebimento do benefício de
prestação continuada).

11
REQUERIMENTO Nº 834, DE 2013

13
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).

17
REQUERIMENTO Nº 846, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
846, de 2013, do Senador Rodrigo Rollemberg, solicitando a tramitação conjunta das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 27 e
42, de 2011, por tratarem de matéria correlata
(reforma do sistema eleitoral).
18
REQUERIMENTO Nº 847, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 847, de 2013, do Senador Valdir Raupp,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 112, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
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Econômicos(incentivos para implantação de
sistemas de coleta, armazenamento e utilização de águas pluviais).
19
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 848, de 2013, do Senador Valdir Raupp,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 112, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais
(incentivos para implantação de sistemas de
coleta, armazenamento e utilização de águas
pluviais).
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20
REQUERIMENTO Nº 849, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
849, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Relações Exteriores e
Defesa Nacional (proíbe a venda de produtos
de tabaco nos locais que especifica).
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 17 minutos.)
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