CONGRESSO NACIONAL

ANAIS DO SENADO FEDERAL
ATAS DAS SESSÕES 215 A 217 DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 54ª LEGISLATURA

VOLUME 37 Nº 46
28 E 29 DE NOVEMBRO

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)

06582 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

ÍNDICE TEMÁTICO
Pág.

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
Destaque para eventos políticos no Estado
da Bahia. Senador Walter Pinheiro.........................
Aparte ao senador Walter Pinheiro. Senador
Aloysio Ferreira Nunes. .........................................
Aparte ao senador Walter Pinheiro. Senador
Cristovam Buarque.................................................
Aparte ao senador Walter Pinheiro. Senador
Eduardo Braga.......................................................
Aparte ao senador Walter Pinheiro. Senadora
Ana Amélia.............................................................
Aparte ao senador Walter Pinheiro. Senador
Delcídio do Amaral.................................................
Aparte ao senador Walter Pinheiro. Senador
Osvaldo Sobrinho...................................................
Aparte ao senador Walter Pinheiro. Senador
Pedro Simon...........................................................

44
45
48
49
50
50
52
53

ATUAÇÃO PARLAMENTAR
Registro da participação de Sua Excelência
no evento da Marcha dos Vereadores sobre ética
na política, com destaque para a Renda Básica de
Cidadania. Senador Eduardo Suplicy.....................
Registro da participação de Sua Excelência
na confraternização organizada pela Associação
dos Consultores e dos Advogados do Senado Federal. Senadora Vanessa Grazziotin.......................
Cumprimentos ao Senador Paulo Paim pela
realização da emenda constitucional do voto aberto.
Senador Ruben Figueiró.........................................
Aparte ao senador Ruben Figueiró. Senador
Sérgio Souza..........................................................
Solicitação de inclusão de matéria na pauta
do dia 28 de novembro de 2013, sobre a criação
de 22 cargos de provimento efetivo no quadro de
pessoal Tribunal Superior do Trabalho (TST). Senadora Ana Amélia.....................................................

30

31

Pág.

Comentários sobre o projeto, de autoria de
Sua Excelência, que altera o regimento do Senado
Federal e torna aberta todas as votações no plenário. Senadora Ana Amélia.......................................
Registro da participação de Sua Excelência
no evento da Marcha dos Vereadores, no dia 28 de
novembro de 2013. Senador Paulo Paim...............
Aparte ao senador Paulo Paim. Senador
Rodrigo Rollemberg...............................................
Registro do lançamento da Plataforma Digital
do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e Rede Sustentabilidade, para participação popular na elaboração de
um plano de governo. Senador Rodrigo Rollemberg..
Aparte ao senador Rodrigo Rollemberg. Senador Paulo Paim...................................................
Registro do lançamento da Plataforma Digital
do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e Rede Sustentabilidade, para participação popular na elaboração de um plano de governo. Senador Rodrigo
Rollemberg.............................................................
Registro para prestar contas sobre o mandato de Sua Excelência no Distrito Federal. Senador
Gim Argello.............................................................
Comentários sobre a importância da política,
com destaque para os avanços no Estado do Acre
devido às intervenções políticas. Senador Anibal
Diniz. ......................................................................
Aparte ao senador Anibal Diniz. Senador
Paulo Paim. ...........................................................

71

119
120

125
126

919

939

952
953

COMÉRCIO
38
38

Registro sobre o comércio eletrônico, com a
apresentação da Proposta de Emenda à Constituição nº 197, de 2012. Senador Delcídio do Amaral...
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

56

Considerações sobre a promulgação, no dia
28 de novembro de 2013, da Emenda à Constitui-

103

II
Pág.

ção nº 76/2013, conhecida como a “PEC do Voto
Aberto”. Senador Paulo Paim.................................
Considerações sobre a promulgação,
no dia 28 de novembro de 2013, da Emenda
à Constituição que institui o voto aberto na
apreciação da cassação de parlamentares e
na apreciação de vetos presidenciais. Senador
Rodrigo Rollemberg............................................

EDUCAÇÃO
119
Registro sobre a necessidade da educação
inclusiva total com tratamento especializado para
deficientes. Senador Paulo Paim............................
HOMENAGEM

941

Homenagem a Rádio Difusora Manaus pelos seus 65 anos de criação. Senadora Vanessa
Grazziotin...............................................................
Aparte à senadora Vanessa Grazziotin. Senador Acir Gurgacz.................................................
Homenagem ao centenário de fundação da
Universidade Federal de Itajubá, do Estado de Minas Gerais (Unifei). Senador Gim Argello...............

947

HOMENAGEM PÓSTUMA

930

Homenagem póstuma pelo falecimento da
senhora Minervina Pereira Fagundes. Senador
Osvaldo Sobrinho...................................................

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Comentários sobre a falta de infraestrutura
no Estado do Mato Grosso do Sul. Senador Ruben
Figueiró...................................................................
Registro do leilão nacional para a exploração
de estradas brasileiras, realizada pela presidente
Dilma Rousseff, por meio do Ministério dos Transportes. Senador Osvaldo Sobrinho.........................
Aparte ao senador Osvaldo Sobrinho. Senador Aloysio Ferreira Nunes.....................................
Relato de audiência pública ocorrida, no dia
27 de novembro de 2013, na Comissão de Desenvolvimento Regional, em que se discutiu o problema
do açude Boqueirão, na Paraíba. Senador Cícero
Lucena....................................................................
Críticas à falta de investimento no desenvolvimento regional do Estado do Mato Grosso, com
destaque para a situação da saúde pública da região. Senador Osvaldo Sobrinho. ..........................
Comentários sobre as medidas adotadas para
o desenvolvimento regional, do Estado do Acre no
ano de 2013. Senador Anibal Diniz........................

38

57
58

116

949

952

31
33

965

57

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
Comentários sobre o documento “Tire suas
Dúvidas sobre a PEC do Trabalho Escravo”, organizado pela Comissão Nacional para Erradicação do
Trabalho Escravo. Senador Cristovam Buarque.....
Aparte ao senador Cristovam Buarque. Senador Paulo Paim...................................................
Aparte ao senador Cristovam Buarque. Senador Anibal Diniz...................................................

108
110
113

MENSAGEM DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Mensagem da Presidente da República nº
116, de 2013 (nº 522/2013, na origem), em cumprimento ao disposto no art. 49 da Lei nº 12.708,
de 17 de agosto de 2012, encaminho a Vossa Excelência o Relatório de Avaliação de Receitas e
Despesas. ..............................................................

209

PARECER

DIREITOS HUMANOS
Registro da decisão por unanimidade
pela Terceira Comissão da Assembleia Geral
da Organização das Nações Unidas (ONU),
que aprovou a resolução que protege o direito à privacidade contra vigilância ilegal nas
comunicações digitais. Senadora Vanessa
Grazziotin.............................................................

119

125

CORRUPÇÃO
Críticas ao Governador do Estado de Roraima. Senador Mozarildo Cavalcante. ......................
Elogios em relação à posição de Olívio Dutra
sobre o caso de corrupção do “mensalão”. Senador
Pedro Simon...........................................................
Aparte ao senador Pedro Simon. Senador
Cristovam Buarque.................................................

Pág.

31

Parecer nº 1.348, de 2013 (da Comissão Diretora), que dá redação final do Projeto de Resolução
nº 12, de 2007. ......................................................
Parecer nº 1.349, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 85, de 2013 (nº 4.217/2012, na
Casa de origem), do Tribunal Superior do Trabalho,
que dispõe sobre a criação de cargos de provimen-

65

III
Pág.

to efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Senador
Inácio Arruda..........................................................
Parecer nº 1.350, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 100, de 2013 (nº 4.357/2012,
na Casa de origem), de iniciativa da Procuradoria
Geral da República, que altera a Lei nº 10.771, de
21 de novembro de 2003, na parte que dispõe sobre a criação de Procuradorias da República em
Municípios no âmbito do Ministério Público Federal.
Senador Flexa Ribeiro............................................
Parecer nº 1.351, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 102, de 2013 (nº 2.202/2011,
na Casa de origem), de iniciativa do Mistério Público
da União, que dispõe sobre a criação de cargos de
membro e cargos em comissão, no âmbito do Ministério Público Federal. Senador Eduardo Braga..
Parecer nº 1.352, de 2013 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 305, de 2009 (nº 48/2007, na Casa
de origem, do Deputado Neilton Mulim), que dá
nova redação ao inciso V do art. 53 da Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente. Senador João Vicente Claudino. ......
Parecer nº 1.353, de 2013 (da Comissão dos
Direitos Humanos e Legislação Participativa), sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 305, de 2009 (nº
48/2007, na Casa de origem, do Deputado Neilton
Mulim), que dá nova redação ao inciso V do art. 53
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente. Senador Randolfe
Rodrigues...............................................................
Parecer nº 1.354, de 2013 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 309, de 2013, do Senador Pedro
Simon, que acrescenta e altera dispositivos na Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir
no ensino fundamental e médio, e nos cursos de
formação de professores da educação básica, componente curricular dedicado ao desenvolvimento
de valores éticos e de cidadania. Senador Anibal
Diniz........................................................................
Parecer nº 1.355, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 77, de 2013 (nº 4.219/2012, na
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior
do Trabalho, que dispõe sobre a criação de cargos
de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª
Região. Senador Pedro Simon...............................
Parecer nº 1.356, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto

130

136

141

146

150

Pág.

de Lei do Senado nº 222, de 2013 – Complementar,
do Senador Vital do Rêgo, que estabelece normas
gerais sobre o processo administrativo fiscal, no
âmbito das administrações tributárias da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Senador Francisco Dornelles..................................
Parecer nº 1.357, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 266, de 2005 – Complementar,
do Senador Alvaro Dias, que Acrescenta a alínea j
ao inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de
18 de maio de 1990, para determinar a inelegibilidade, nas eleições subsequentes, do ocupante de
cargo público que a ele renuncie. Senador Aloysio
Nunes Ferreira........................................................
Parecer nº 1.358, de 2013 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 103, de 2013 (nº 8.035/2010, na Câmara dos Deputados) de iniciativa do Presidente da
República, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Senador José
Pimentel..................................................................
Parecer nº 1.359, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 103, de 2013 (nº 8.035/2010,
na Câmara dos Deputados) de iniciativa do Presidente da República, que aprova o Plano Nacional
de Educação – PNE e dá outras providências. Senador Vital do Rêgo................................................
Parecer nº 1.360, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 103, de 2013 (nº 8.035/2010,
na Câmara dos Deputados) de iniciativa do Presidente da República, que aprova o Plano Nacional
de Educação – PNE e dá outras providências. Senador Alvaro Dias...................................................

179

185

234

289

426

PODER JUDICIÁRIO

164

Comentários sobre a necessidade de diminuir a sobrecarga de atividades do Poder Judiciário
para acelerar o andamento de processos. Senador
Casildo Maldaner. ..................................................

73

POLÍTICA DE TRANSPORTES

171

Considerações sobre a reabertura da BR-319,
aprovada pela comissão de Agricultura e Reforma
Agrária do Senado Federal, com destaque para a
importância para a economia da região amazônica.
Senador Acir Gurgacz............................................
Aparte ao senador Acir Gurgacz. Senadora
Vanessa Grazziotin.................................................

34
35

IV
Pág.

Aparte ao senador Acir Gurgacz. Senador
Osvaldo Sobrinho...................................................
Aparte ao senador Acir Gurgacz. Senador
Mozarildo Cavalcanti..............................................
Aparte ao senador Acir Gurgacz. Senador
Sérgio Souza..........................................................
Registro da aprovação na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, do projeto que dispõe
sobre a sinalização trilíngue das rodovias federais
do Brasil. Senador Osvaldo Sobrinho.....................

POLÍTICA PARTIDÁRIA
36
36
37

949

POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE
Registro da ida da ministra Izabella Teixeira à
cidade de Marechal Cândido Rondon, no Estado do
Paraná, no dia 30 de novembro, para o lançamento
do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de regularização de propriedades. Senador Sérgio Souza.........

Pág.

Registro da posição de Sua Excelência em
relação ao Partido dos Trabalhadores (PT). Senador
Anibal Diniz.............................................................
POLÍTICA SOCIAL
Cumprimentos pelo trabalho de aumento do
número de beneficiados do Programa Bolsa Família
da Secretária de Assistência e Desenvolvimento, Luciana Temer, com orientação do Prefeito Fernando
Haddad. Senador Eduardo Suplicy.........................

30

POLÍTICA TRABALHISTA

55

Registro da lei sobre o piso nacional dos professores. Senador Gim Argello...............................

POLÍTICA ENERGÉTICA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Registro da participação de Sua Excelência
da 12ª rodada de leilão da Agência Nacional de
Petróleo e Gás (ANP), que tornou público inúmeros
blocos para exploração no Estado do Acre. Senador
Anibal Diniz.............................................................
Comentários sobre a 12ª rodada de leilão da
Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP), que
ocorreu no dia 27 de novembro, na qual, a Petrobrás arrematou um bloco de exploração de gás no
Estado do Acre. Senador Jorge Viana....................
Aparte ao senador Jorge Viana. Senador
Anibal Diniz............................................................

Comentários sobre jurisprudência do Supremo
Tribunal de Justiça (STJ) acerca do desaposentadoria e prazo decadencial. Senador Paulo Paim. ..
Considerações sobre o projeto que dá aposentadoria especial para os deficientes físicos. Senador Gim Argello...................................................
Registro sobre a situação dos aposentados
e pensionistas do fundo Aerus. Senador Paulo
Paim........................................................................

113

933
936

POLÍTICA EXTERNA
Registro da visita da Comissão de Relações
Exteriores do Senado Federal a Brasileia, no Estado
do Acre, para acompanhar a situação dos haitianos
ilegais no município. Senador Jorge Viana.............

952

933

Projeto de Decreto Legislativo nº 395, de
2013 (nº 919/2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Polônia no Campo da
Luta contra o Crime Organizado e outras Modalidades Delituosas, celebrado em Brasília, em 9 de
outubro de 2006......................................................
PROJETO DE LEI DO SENADO

Registro sobre pacto federativo, carga tributária brasileira e a situação dos Estados a partir
dos números apresentados pelo Secretário de Fazenda do Mato Grosso do Sul. Senador Delcídio
do Amaral...............................................................
Aparte ao senador Delcídio do Amaral. Senador Paulo Paim...................................................
Aparte ao senador Delcídio do Amaral. Senador Cristovam Buarque.......................................

Projeto de Lei do Senado nº 497, de 2013,
que dispõe sobre a fabricação, o comércio e o uso
de fogos de artifício, e dá outras providências. Senador Cyro Miranda................................................
Projeto de Lei do Senado nº 498, de 2013,
que acrescenta artigo à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para vedar, no decorrer do mesmo ano eleitoral, a prestação de serviços por parte
de entidades e empresas que realizam pesquisas

106
106

922

939

958

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

POLÍTICA FISCAL

103

939

198

7

V
Pág.

eleitorais a governos, partidos e meios de comunicação. Senador Cássio Cunha Lima......................
Projeto de Lei do Senado nº 499, de 2013 (da
Comissão Mista destinada a consolidar a legislação
federal e a regulamentar dispositivo da Constituição Federal), que define crimes de terrorismo e dá
outras providências. Senador Romero Jucá...........

25

87

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Projeto de Resolução nº 87, de 2013, que altera o Regimento Interno do Senado Federal para
determinar que as deliberações referentes à perda
de mandato de Senador serão decididas mediante
votação ostensiva. Senador Ricardo Ferraço.........
Projeto de Resolução nº 88, de 2013, que altera o Regimento Interno do Senado Federal para
determinar o voto aberto nos casos em que especifica. Senadora Ana Amélia...................................

29

191

REFORMA POLÍTICA
Registro da votação e promulgação da Emenda à Constituição nº 76, de 2013, que dá fim ao voto
secreto. Senador Paulo Paim. ................................
Aparte ao senador Paulo Paim. Senador
Osvaldo Sobrinho...................................................

922
924

REQUERIMENTO
Requerimento nº 1.410, de 2013, que solicita nos termos do art. 40 do Regimento Interno do
Senado Federal, autorização para ausentar-se dos
trabalhos da Casa no período de 2 a 5 de dezembro próximo, para representar o Senado Federal na
cidade de Berlim, Alemanha, na Cúpula Mundial da
Família +9. Comunica, ainda, nos termos do art. 39,
do Regimento Interno do Senado Federal, que estará ausente do País no citado período. Senadora
Maria do Carmo Alves............................................
Requerimento nº 1.411, de 2013, que solicita nos termos do art. 222 do Regimento Interno
do Senado Federal, a inserção em ata de Voto de
Congratulações e Aplausos para a Rádio Difusora,
que está comemorando 65 anos, no dia 24 de novembro de 2013. Senadora Vanessa Grazziotin.....
Requerimento nº 1.412, de 2013, que solicita
nos termos do art. 256, I, do Regimento Interno do
Senado Federal, a retirada, em definitivo, do Projeto
de Lei do Senado nº 485, de 2013. Senador Paulo
Davim......................................................................
Requerimento nº 1.413, de 2013, que solicita
a remessa à Comissão de Assuntos Econômicos,

Pág.

do 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 1º de maio de 1943, o Capítulo VIII-A
para dispor sobre o trabalho exercitado a distância.
Senador Delcídio do Amaral...................................
Requerimento nº 1.414, de 2013, que solicita
nos termos do § 1º, do art. 48, do Regimento Interno
do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado
nº 479, de 2013, tramite em conjunto com o Projeto
de Lei do Senado nº 47, de 2011, distribuído pelo
Senador Luiz Henrique para a emissão de relatório
no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça.
Senador Ricardo Ferraço........................................
Requerimento nº 1.415, de 2013, que solicita nos termos do Regimento Interno do Senado
Federal, que o Projeto de Lei do Senado nº 473,
de 2013, tramite em conjunto com os já apensados
Projetos de Lei do Senado nºs 151 e 505, de 2007;
9, de 2009; 99, 177, 307, 692 e 703, de 2011; e 9
de 2012, por versarem sobre a mesma matéria.
Senador Lobão Filho..............................................
Requerimento nº 1.416, de 2013, que solicita nos termos do art. 336, II, do Regimento Interno do Senado Federal, urgência para o Projeto de
Resolução do Senado nº 12, de 2007, que “cria o
Grupo Parlamentar Brasil-Guiana e dá outras providências”. ..............................................................
Requerimento nº 1.417, de 2013, que solicita
nos termos do art. 255, II, c, 12, do Regime Interno
do Senado Federal, que sobre o SCD nº 188/2007,
que dispõe sobre o benefício do pagamento da
meia-entrada para estudantes, idosos e pessoas
com deficiência e jovens de 15 a 29 comprovadamente carentes, em espetáculos artístico-culturais
e esportivos. Senador Paulo Paim. ........................

5

5

5

61

125

SEGURANÇA PÚBLICA
3

3

Comentários sobre a situação do sistema de
segurança pública no Estado de Roraima. Senador
Mozarildo Cavalcanti..............................................
Preocupação com a manchete do jornal Correio Braziliense, sobre policiais militares sem plano
de saúde devido a má gestão do Governo do Distrito
Federal. Senador Rodrigo Rollemberg...................

102

919

SENADO FEDERAL
5

Proposta à Mesa do Senado para que seja
prorrogado o prazo de validade do concurso do
Senado Federal. Senador Gim Argello...................

939

VI
Pág.

Cumprimentos à Mesa Diretora do Senado
Federal pela decisão de contratar 440 novos ser-

Pág.

vidores aprovados no concurso público da Casa.
Senador Rodrigo Rollemberg. ...............................

958

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 29

87940

Ata da 215ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 28 de novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim, Mozarildo Cavalcanti,
Aloysio Nunes Ferreira e Osvaldo Sobrinho
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 20 horas e 3 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/
PT – RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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Of. nº 557/2013-PRESID.
Brasília, 27 de novembro de 2013
Senhora Senadora,
Cumprimentando-o cordialmente, e nos termos da
solicitação constante do Ofício nº 90/2013 – GSMALV,
dessa procedência, comunico que indiquei Vossa Excelência, para na qualidade de representante do Se-

REQUERIMENTO Nº 1.410, DE 2013

nado Federal participar da Cúpula Mundial da Família

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 40, caput, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro autorização para
ausentar-me dos trabalhos da Casa no período de 2 a
5 de dezembro próximo, quando estarei representando
o Senado Federal na cidade de Berlim – Alemanha,
na Cúpula Mundial da Família + 9.
Assim, nos termos do art. 39, caput, do mesmo
regimento, comunico que estarei ausente do país no
citado período.
Sala das Sessões, – Senadora Maria do Carmo
Alves, Democratas/SE.

+ 9, a realizar-se na cidade de Berlim, Alemanha, no
período de 2 a 5 de dezembro de 2013.
Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros,
Presidente do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – O requerimento que acaba de ser lido
será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.412, DE 2013
Exmo. Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador Renan Calheiros
Com fundamento no art. 256, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a retirada,
em definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 485, de
2013, de minha autoria.
Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2013.
– Senador Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – A Presidência defere o requerimento.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.413, DE 2013
Solicita a remessa, à Comissão de Assuntos Econômicos, do 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 1º de maio de 1943, o Capítulo
VIII-A para dispor sobre o trabalho exercido a distância”.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, combinado com o art. 99 do Regimento Interno, a remessa,
à Comissão de Assuntos Econômicos, do 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 1º de maio de
1943, o Capítulo VIII-A para dispor sobre o trabalho
exercido a distância”, além da comissão constante em
seu despacho original.
Sala das Sessões, – Senador Delcídio do
Amaral, PT-MS.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – 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 1.414, DE 2013
Requeiro, nos termos do § 1º, do art. 48, do
Regimento Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado n° 479, de 2013 tramite em
conjunto com o PLS n° 47, de 2011, já distribuído
ao ilustre Senador LUIZ HENRIQUE para a emissão
de relatório no âmbito da Comissão de Constituição
e Justiça.
Justificação
O presente requerimento se justifica como medida destinada ao cumprimento do princípio da legalidade, pois busca a operação singela de disposição
regimental que define a tramitação conjunta de matérias análogas, in verbis:
RISF – Art. 48. Ao Presidente compete:
(...)
§ 1º Após a leitura da proposição, o Presidente
verificará a existência de matéria análoga ou
conexa em tramitação na Casa, hipótese em
que determinará a tramitação conjunta dessas matérias.
Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 1.415, DE 2013
Solicito nos termos do Regimento Interno do Senado Federal que o PLS nº 473/2013 tramite conjuntamente com os PLS nº 151/2007, 505/2007, 9/2009,
99/2011, 177/2011, 307/2011, 692/2011, 703/2011 e
9/2012, por versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2013. –
Senador Lobão Filho.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão despachados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/
PT – RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 87, DE 2013
Altera o Regimento Interno do Senado Federal para determinar que as deliberações
referentes à perda de mandato de Senador
serão decididas mediante votação ostensiva.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O Regimento Interno do Senado Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 32. ..........................................................
........................................................................
§2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do
mandato será decidida pelo Senado Federal,
em votação ostensiva, por maioria absoluta,
mediante provocação da Mesa ou de partido
político representado no Congresso Nacional
(Const., art. 55, § 2º).
........................................................................
Art. 35. O projeto de resolução, depois de lido
no Período do Expediente, publicado no Diário
do Senado Federal e distribuído em avulsos,
será incluído em Ordem do Dia e submetido
à votação ostensiva.
....................................................................... ”
Art. 2º Revoga-se a alínea “b” do inciso I do art.
291 do Regimento Interno do Senado Federal.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
Tendo sido promulgada a Emenda Constitucional
n° 76, de 2013, que prevê o fim do voto secreto nas
deliberações referentes à cassação de mandato e à
apreciação do veto, faz-se necessária a atualização
do Regimento Interno do Senado Federal para alterar
os dispositivos contrários à atual redação da Constituição, bem como para dirimir qualquer dúvida de que
a votação nestes casos é ostensiva.
Assim, a presente resolução busca alterar o §2º
do art. 32 e o art. 35 do RISF para compatibilizá-los
com a nova redação da Constituição Federal. Do mesmo, objetiva revogar a alínea “b” do inciso I do art.
291, uma vez que a previsão de votação secreta nas
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deliberações sobre perda de mandato é disposição
incompatível com a ordem constitucional.
Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – A Presidência comunica ao Plenário a
abertura de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa,
para recebimento de emendas ao Projeto de Resolução nº 87, de 2013, que acaba de ser lido, nos termos
do art. 235, II, “a”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/
PT – RS) – A Presidência do Senado Federal recebeu
Ofício nº 222, do Senador Ciro Nogueira, por meio do
qual comunica a impossibilidade de comparecimento
à Conferência Parlamentar da União Interparlamentar
– UIP, a se realizar no período de 2 a 5 de dezembro
de 2013, na cidade de Bali, Indonésia, conforme Requerimento nº 1.307, de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
OF. GSCNOG N° 222/2013
Brasília-DF, 28 de novembro de 2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos e a propósito
do Requerimento n° 1307, de 2013, informo a Vossa
Excelência, para as providências necessárias, que não
poderei realizar a viagem a Bali, Indonésia, no período
de 02 a 05 de dezembro/2013, para participar da Conferência Parlamentar da União Interparlamentar – UIP,
por ocasião da Reunião Ministerial da OMC.
Sem outro objetivo, aproveito a oportunidade para
renovar a Vossa Excelência expressões de consideração e apreço. – Senador Ciro Nogueira.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Antes de eu encaminhar ao Plenário
os pedidos de pela ordem...
Senador Acir Gurgacz, pode encaminhar, pela
ordem.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente. É só para me inscrever, para
falar em nome do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – V. Exª está assegurado, pela Liderança
do PDT.
Antes de chamar o primeiro orador à tribuna, eu
queria apenas destacar a importância da sessão de
hoje, pela manhã. O Presidente do Congresso e do Senado promulgou a emenda constitucional que termina
com o voto secreto nas duas situações, para mim, mais
importantes da vida do Parlamento. No afastamento do
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cargo, de mandato, por quebra de decoro parlamentar,
o voto será aberto, e no voto secreto, também, quando
o veto for apreciado, não teremos mais voto secreto.
Cada um será responsável pelo seu voto na hora de
deliberar, quando o projeto é pautado. E, também, se,
depois de aprovado, for vetado, a responsabilidade é
a mesma.
Eu chego a dizer que nós teremos, na democracia
brasileira, dois momentos do Congresso Nacional: um,
antes da sessão de hoje, pela manhã, quando promulgamos o fim do voto secreto, nos temas mais importantes e daqui para frente. Com o tempo, as pessoas
vão entender o porquê disso. Uma batalha que não só
eu travei, mas eu o fiz durante 30 anos. Lembro que
aqui, nas galerias, há 30 anos, eu carregava a faixa
pedindo o fim do voto secreto.
Depois de 27 anos no Parlamento, apresentei
três emendas à Constituição para acabar com o voto
secreto, e, hoje, o sonho se tornou realidade.
Por isso, mais do que nunca, eu quero destacar o
trabalho feito por todos os Senadores, mesmo aqueles
que eram contra, porque isso faz parte do bom debate, não é, Senador Acir? É isso mesmo. Teremos um
outro momento.
A Mesa de hoje, pela manhã, foi composta pelo
Presidente do Senado e do Congresso, Senador Renan Calheiros; pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Henrique Eduardo Alves; pelo Relator
da PEC 43/2013 no Senado, Senador Sérgio Souza,
a quem aqui eu rendo minhas homenagens, que foi
sempre numa posição muito clara e definida pelo fim
do voto secreto; o 2° Secretário da Câmara dos Deputados, Deputado Simão Sessim; o 1º Secretário do
Senado Federal, Senador Flexa Ribeiro; o Presidente
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, Sr. Marcos Vinicius Furtado Coelho, que sempre foi defensor do voto aberto; e este Senador, pelo
trabalho que fizemos junto com os senhores.
Repito: esta promulgação é histórica. A população brasileira verá que muita coisa vai mudar. Vetos
que nunca foram derrubados poderão ser derrubados
daqui para frente, claro, a partir do ano que vem.
Feita essa pequena lembrança da importância
desta sessão legislativa, nós vamos à lista de oradores.
Em primeiro lugar, falaria agora a Senadora
Vanessa Grazziotin, mas concordou que o primeiro
orador inscrito nas comunicações parlamentares, que
é o Senador Eduardo Suplicy, que tem um voo de imediato, possa usar a palavra antes da Senadora Vanessa
Grazziotin, que estava conosco aqui, na promulgação.
Para uma comunicação inadiável, Senador Suplicy, com a palavra.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Paulo Paim,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero, em primeiro
lugar, apoiar o empenho de V. Exª, do Senador Sérgio
Souza e de todos os Senadores que colaboraram para
que nós votássemos o voto aberto. Gostaria que tivesse sido aprovado para toda e qualquer circunstância.
Mas avançamos, de qualquer maneira e, quem sabe,
atendendo até aos apelos populares, possamos em
breve ter a votação aberta para toda e qualquer circunstância, nome, vetos e assim por diante.
Gostaria, Sr. Presidente, de agradecer à Senadora
Vanessa Grazziotin por ter invertido a ordem, uma vez
que eu, daqui a instantes, sigo para Salvador, na Bahia,
onde participarei, com o Governador Jaques Wagner
e com a Ministra Tereza Campello, de cerimônia que
ali se realizará hoje, às 19 horas, pelos dez anos do
Programa Bolsa Família.
Quero também registrar, com alegria, a presença
do nosso Senador José Nery. No último mandato, ele
esteve aqui como nosso companheiro, representando
o PSOL. Está aqui para a convenção do PSOL, que
vai trazer novidades hoje até na escolha do candidato
ou da candidata à Presidência. Então, vamos acompanhar com atenção o que vai ocorrer.
Quero também registrar a honrosa presença, em
nossa tribuna de honra, dos Vereadores de Indaial, em
Santa Catarina, Calinho Mandel, do PT, Osvaldo Metzner – “Santo Antônio” é o apelido dele –, do PMDB,
André Luiz Moser, do PSDB, e Claudinei “Black”, do
PT; e também, do Rio Grande do Norte, Edmilson Gomes, do PMDB, o Paulo e o Lailson.
Mas, Sr. Presidente, ainda ontem, por ocasião da
Marcha dos Vereadores, patrocinada pela União dos
Vereadores do Brasil, ocorreu algo muito interessante,
que até aqui registro em carta ao Vice-Presidente da
República, o querido Michel Temer:
Prezado Vice-Presidente Michel Temer,
Por feliz coincidência, tive a oportunidade de
encontrá-lo, ontem, por ocasião de sua presença e saudação junto à Marcha dos Vereadores [alguns dos quais aqui se encontram
presentes], organizada pela União dos Vereadores do Brasil, UVB, no Auditório do Bay
Park Resort Hotel, em Brasília. Segundo as
informações do Presidente da UVB, Vereador Gilson Conzatti, do PMDB, de Iraí, no Rio
Grande do Sul, mais de 1.300 vereadores de
todo o Brasil se inscreveram para participar do
evento. Ali, aproximadamente 900 vereadores
assistiram entusiasmados, primeiro, a brilhante
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conferência do Senador Pedro Simon fez uma
palestra sobre a ética na política (...)
O Senador Pedro Simon fez uma palestra de
aproximadamente uma hora e entusiasmou todos os
Vereadores, Senador Paulo Paim. O Senador Pedro
Simon contou tantos episódios da nossa vida aqui e
da sua batalha por procedimentos éticos e comportamentos de políticos e foi muito aplaudido por todos.
Aqui, estão os Vereadores testemunhando.
Pois bem, depois, eu falei sobre a educação, o
Bolsa Família, os instrumentos para construirmos uma
sociedade justa, civilizada. Falei do Bolsa Família e
da perspectiva de um dia termos a Renda Básica de
Cidadania, o direito incondicional de toda e qualquer
pessoa, não importando a origem, raça, sexo, idade.
Acontece que, quando eu estava por terminar a
palestra, eis que chegou justamente o Vice-Presidente
Michel Temer, que todos aqui acolheram com aplausos.
Eu estava no momento de consultar os Vereadores e as
Vereadoras presentes e perguntei: quem das Senhoras
Vereadoras e dos Senhores Vereadores acha boa a
proposta da Renda Básica de Cidadania e recomenda à Presidenta Dilma Rousseff e ao Vice-Presidente
Michel Temer que constituam um grupo de trabalho
para estudar as etapas da instituição da Renda Básica de Cidadania, conforme previsto na Lei nº 10.835,
aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional
e sancionada pelo Presidente Lula, em 8 de janeiro
de 2004, conforme, inclusive, a recomendação feita
à Presidenta Dilma Rousseff por nós 81 Senadores,
que assinamos um manifesto conclamando-a a fazer o
mesmo? Praticamente, todos os vereadores ali levantaram a mão, positivamente, e aplaudiram.
Então, o Vice-Presidente Michel Temer – os senhores são testemunhas – disse que levaria esse apelo
de todos os Vereadores à Presidenta Dilma. Eu aqui
anexo a mensagem que foi assinada por todos os Senadores da República – algo muito pouco usual – que
representam os 16 partidos com presença no Senado.
Aproveito a oportunidade para cumprimentar o
empenho da filha do Vice-Presidente Michel Temer,
Luciana Temer, que, como Secretária de Assistência
e Desenvolvimento Social do Município de São Paulo, seguindo orientação do Prefeito Fernando Haddad,
atendendo apelo da Presidenta Dilma Rousseff, fez
um esforço notável...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... de 228.080.000 famílias com renda
familiar mensal per capita até R$140,00 que estavam
sendo beneficiadas com o Programa Bolsa Família,
em dezembro de 2012, correspondendo a 53% das
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424.527, das que poderiam estar inscritas por terem
renda até aquele patamar, passou agora para 337.270
famílias beneficiadas, de um total de 477.991, respectivamente, correspondendo agora a uma proporção
de 70,55%. Ou seja, passou de 53 para 70,55%. Um
avanço notável. Portanto, a Secretária Luciana Temer
e o Prefeito Haddad estão de parabéns!
Assim, Sr. Presidente, eu anexo aqui o quadro
balanço do Busca Ativa, com as informações do Município de São Paulo, do Estado de São Paulo, e do
Brasil, bem como de Salvador, onde estarei hoje. No
Estado da Bahia, Salvador, 64%; Bahia, 76,80%; Brasil 74,28%; Município de São Paulo, 70,55%; Estado
de São Paulo, 67,24%; Brasil, 74,28%. É o balanço
do Busca Ativa no presente momento, com dados, de
novembro, do Ministério do Desenvolvimento Social.
Muito obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin,
querido Presidente, Paulo Paim. Minha saudação aos
Senadores. Dê um abraço a todos os Senadores. O
Senador Paulo Paim está sendo esperado hoje à tarde
para uma palestra. Eu o recomendo muito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Depois dessa cobrança em público, Senador Suplicy, não há como não ir. Estou só
ajustando se irei hoje à tarde ou amanhã de manhã.
Mas eu quero também, Senador Suplicy, cumprimentar os Vereadores, dar-lhes um grande abraço.
Eu tive a alegria de participar ativamente, aqui, na
derrubada daquela PEC, que queria acabar com o
salário dos Vereadores. Eu disse: “Se acabarem com
o salário dos Vereadores, acabem com o nosso também. Por que Vereadores não podem receber salário
por sua atividade e por que Deputados e Senadores
têm de receber?”
Então, fiquem tranquilos. Estarei lá, hoje à tarde,
ou amanhã pela manhã. Só estou vendo como faço.
Sejam bem-vindos à Casa.
Quero cumprimentar também o ex-Senador José
Neri, amigo de todos nós, um líder do PSOL que veio
a Brasília para esse gesto político de suma importância sobre a candidatura do PSOL à Presidência da
República.
Senador, seja bem-vindo. Saiba que você é parceiro de todos nós. É uma alegria recebê-lo aqui.
Como oradora inscrita, neste momento passo a
palavra à nossa querida Senadora Vanessa Grazziotin.
Ontem, participamos de um jantar, diversos Senadores, Senadoras e Deputados, em homenagem
aos consultores do Senado, ou seja, aos funcionários
do Senado.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso.
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Sem revisão da oradora.) – Eu quero também fazer
minha saudação a eles, que são servidores, assim
como aos demais servidores da Casa, Senador Paim,
da mais extrema competência, que nos auxiliam muito
em nosso trabalho legislativo, seja nos pareceres ou
nos estudos técnicos que desenvolvem.
Então, foi uma alegria – tenho certeza de que
para V. Exª também – poder participar da confraternização organizada pela Associação dos Consultores e
dos Advogados do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Cujo presidente, só para registrar,
é um gaúcho chamado José Pinto.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Exato.
Quero cumprimentar o Senador, querido amigo que aqui está, José Nery, lá do vizinho Estado do
Pará, e os vereadores do Rio Grande do Norte e de
Santa Catarina, que também fazem uma visita ao Senado Federal.
Sr. Presidente, antes de entrar no tema que me
traz à tribuna, eu quero, neste momento, destacar que
apresentei à Mesa do Senado Federal uma moção
homenageando a Rádio Difusora Manaus por estar
completando 65 anos de existência.
A Rádio Difusora, Sr. Presidente, é uma das rádios mais respeitadas e queridas, que tem muita credibilidade não só na cidade de Manaus, capital do meu
querido Estado do Amazonas, mas em todo o Estado.
A Rádio atua também no Município de Itacoatiara
e, desde a sua fundação, há 65 anos, vem fazendo o
importante serviço de levar a informação tanto para os
moradores da capital, Manaus, como para o interior.
Um dos seus clássicos, que permanece até hoje,
são os avisos para o interior. As pessoas mandam
mensagens aos seus amigos, aos seus familiares,
mandam notícias, informações, avisos importantes
e, através dessas mensagens, desses avisos, muitas
famílias são alcançadas na região ribeirinha, seja na
área rural da cidade de Manaus ou até mesmo em alguns Municípios do interior.
Para aqueles que vivem na sociedade de Manaus,
a Rádio Difusora é uma indispensável companhia para
a hora do rush. Em especial, quero citar aqui, além de
seu proprietário Josué Filho, que acaba de ser eleito
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o seu filho, que é Presidente da Assembleia
Legislativa do Amazonas, Josué Neto.
Além dessas figuras, cito também Valdir Correia,
que tem um dos programas de maior audiência da cidade de Manaus, ou seja, é não só uma pessoa, mas
uma verdadeira instituição da comunicação amazonense. Valdir Correia é conhecido por todos nós, todos os
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amazonenses, como “o Garotinho”, porque a abertura
do seu programa é exatamente isto: “Valdir Correia,
o Garotinho”. Ele comanda o seu programa todas as
manhãs, levando informação de confiança para os manauaras que estão no trânsito ou então se preparando
para sair de casa. O programa de Valdir Correia passa,
geralmente, depois do jornal da Difusora.
Desde muito nova, Sr. Presidente, aprendi não
só a conviver com a Rádio Difusora, mas a respeitá-la.
Meu pai era um assíduo ouvinte da Rádio Difusora e
a forma como ele fazia para acordar todos nós, seus
filhos, para irmos à escola, muito cedo, era aumentando o volume da Rádio Difusora. Assim, fazia com que
nós nos acostumássemos a ouvir as notícias daquilo
que de importante acontecia no Brasil, no Amazonas,
através da Rádio Difusora.
A Rádio Difusora, enfim, tem uma linda história,
que começou com o Sr. Josué Cláudio de Souza. Ele
também era um catarinense de nascimento e fincou
raízes no Amazonas. Digo isso porque, como Josué
Cláudio de Souza, eu também saí do Estado de Santa Catarina, muito jovem, menina ainda, para viver no
Amazonas. Josué Cláudio de Souza saiu de Santa
Catarina, foi para o Amazonas e chegou a Manaus, no
ano de 1942, com a missão de dirigir a antiga Rádio
Baré e o Jornal do Commercio. Por insistência de um
amigo, o seu amigo Nelson, e com a ajuda do Dr. Jaime
Araújo, da tradicional família J. G. Araújo, ele conseguiu
fundar a Rádio Difusora em 24 de novembro de 1948.
Desde o início da sua empreitada, ele lia, ao
meio-dia, de segunda a sábado, a Crônica do Dia. A
cidade parava para ouvir o que ele tinha a dizer sobre
os assuntos mais importantes que moviam o interesse da população.
Nos anos de chumbo, nos anos da ditadura militar, a sua Difusora foi uma das vozes que ajudou a
trilhar o caminho da democracia contra a censura e a
repressão, Sr. Presidente.
O Sr. Josué, além de grande comunicador, fez
uma longa carreira política, tendo sempre a companhia
de sua esposa Maria da Fé. Foi Deputado Estadual
em três legislaturas, teve três mandatos de Deputado
Federal e assumiu, interinamente, o governo estadual
no início dos anos 60.
Atualmente, seus filhos e netos dão prosseguimento ao seu legado nas comunicações e na política do
Amazonas. Aqui já me referi. Josué Cláudio de Sousa
Filho, que hoje preside o Tribunal de Contas do Amazonas, foi um grande Deputado Estadual, Presidente
da Assembleia Legislativa, e nunca foi Deputado Federal, Senador Acir, porque nunca quis se afastar do
seu Estado, da sua querida capital e, principalmente,
da Rádio Difusora. Presidiu a Assembleia Legislativa
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e hoje o seu filho Josué Neto, o neto do catarinense
Josué Cláudio de Sousa, é quem preside, com muita
competência, a Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas.
Portanto, venho aqui fazer esta singela homenagem, entretanto muito sincera e cheia de saudade,
porque falar da Rádio Difusora é também lembrar do
meu pai, que se foi, do meu pai, que ensinou todos os
seus filhos, repito, desde muito cedo e muito jovens –
ainda éramos todos nós –, a ouvir as notícias através
da Rádio Difusora.
Faço esta homenagem a um símbolo, a uma
instituição de comunicação do Amazonas. Fica esta
homenagem, repito, não só a seus proprietários, a
Valdir Correia, mas a todos os seus servidores que,
diariamente, trabalham naquela emissora e continuam
se dedicando no sentido de fazer com que a Rádio
continue sendo um dos meios de comunicação mais
respeitados, admirados e ouvidos na cidade de Manaus e no interior do Amazonas.
Concedo o aparte, Senador Gurgacz.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco Apoio Governo/PDT
– RO) – Só para cumprimentá-la, Senadora Vanessa,
e também me somar a V. Exª nessa bela homenagem
que V. Exª faz à Rádio Difusora. Conheço bem a família
Josué e sei do compromisso que essa família tem com
o Estado do Amazonas e com a informação verdadeira.
Quando estou em Manaus, não perco o programa do
nosso amigo, Valdir Correia, “o Garotinho”, que também tem um compromisso grande com a seriedade,
com a verdade, com a justiça e leva sempre informação correta à população não só de Manaus, mas do
Amazonas como um todo, porque ela tem um alcance
muito longo. Então, cumprimento V. Exª e cumprimento
também a família do Josué Filho, Josué Neto e Valdir Correia por esta data importante, 65 anos dessa
Rádio que realmente faz a diferença no Estado, deu
uma contribuição enorme para o desenvolvimento de
Manaus, do Amazonas, sempre em defesa da comunidade, da população. Meus cumprimentos à Rádio
Difusora. E cumprimento V. Exª por ter tido a iniciativa
de fazer essa bela homenagem a essas pessoas que
têm um compromisso com a sociedade amazonense
e com a sociedade brasileira. Muito obrigado.
A SRª. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Eu agradeço o aparte de V.
Exª, Senador Acir. Tenho certeza de que, como eu, V.
Exª também, o Senador Eduardo, o Senador Alfredo,
toda a Bancada dos Deputados Federais do Amazonas, todos nós gostaríamos muito de ter participado
de uma bela homenagem que foi realizada na Assembleia Legislativa à Rádio Difusora. Entretanto, por conta
do nosso trabalho em Brasília, não pudemos lá estar.
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Assim sendo, fazemos a homenagem aqui desta tribuna, porque, de uma forma ou de outra, eles
saberão que nós, no plenário do Senado Federal,
lembramos desse belo trabalho que se iniciou, repito,
com o catarinense Josué Cláudio de Souza, que não
apenas foi para o Amazonas, mas abraçou o Amazonas, toda a sua causa, e, de uma forma muito correta
e muito competente, representou a sua gente, o seu
povo amazonense – além de dirigir esse brilhante meio
de comunicação – na política do nosso Estado, assim
como toda a sua família, seu filho e seu neto. Então,
ficam aqui as nossas homenagens aos 65 anos da
Rádio Difusora.
Por fim, Sr. Presidente, quero também registrar
com muita alegria a decisão histórica tomada pelas
Nações Unidas, pela ONU, na última terça-feira. Eu
aqui me refiro à decisão tomada por unanimidade pela
Terceira Comissão da Assembleia Geral da ONU, das
Nações Unidas, que trata dos direitos humanos e que
aprovou uma resolução para proteger o direito à privacidade contra vigilância ilegal na era digital.
O documento, que está sendo a primeira resposta internacional de peso às denúncias da espionagem
praticada pelo serviço de inteligência americano, foi uma
iniciativa do nosso País em conjunto com a Alemanha.
A nova resolução estende os direitos de privacidade para todas as pessoas depois de relatos de espionagem maciça feita pela NSA, que é a Agência de
Segurança dos Estados Unidos da América do Norte.
O texto que foi aprovado pela 3ª Comissão da
Assembleia Geral da ONU será posto para votação na
Assembleia Geral das Nações Unidas possivelmente
no início desse próximo mês de dezembro e expressa
profunda preocupação com o impacto negativo que tal
vigilância, especialmente quando realizada em larga
escala, pode ter sobre o exercício e o gozo dos direitos humanos.
A decisão adotada, repito, pela 3ª Comissão da
Assembleia Geral das Nações Unidas é um avanço
contra as flagrantes ações de espionagem que visam
atingir governos e economias de diversos países.
Desde que esta Casa instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito para discutir as ações da NSA,
nós temos recebido convidados de todos os setores...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – ...e visto, discutido acerca da
necessidade de avançarmos na construção de marcos
regulatórios que abarquem essas novas tecnologias
para a proteção do indivíduo, das empresas e dos governos em relação a essas ações ilegais.
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E a resolução que está sendo votada nas Nações
Unidas, já aprovada, inicialmente, pela Comissão, mostra que o Senado está em consonância com o clamor
mundial contra essas ações.
Mostra, Sr. Presidente, porque nós estamos chegando ao entendimento e, em breve, o Senador Ferraço
deverá apresentar o seu relatório... porque o que consideramos de mais importante em torno dessa Comissão é não apenas nos aprofundarmos na investigação,
mas na investigação que nos possibilite ter muito claro
um diagnóstico da capacidade de defesa cibernética
do Estado brasileiro. E não só cibernética; das comunicações e telecomunicações também.
E nós estamos percebendo que, a partir desse
diagnóstico sucinto, detalhado, poderemos apresentar
um conjunto de propostas, de elementos que melhorem não só a defesa do Estado brasileiro, a defesa da
gente brasileira, a defesa das empresas aqui instaladas, sejam brasileiras ou não, mas que estejam aqui
no Brasil, como também a possibilidade e a necessidade que o Brasil tem de se desenvolver no campo da
ciência e tecnologia.
Porque esse campo, Presidente Paim – já estou
caminhando para as conclusões –, avança muito rapidamente. É o campo da tecnologia que avança mais
rapidamente hoje no Planeta e que consegue dominar todos os demais aspectos da sociedade, seja na
saúde,...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –...seja na educação, na defesa.
Todos os aspectos são dominados pela informática,
pela informatização. Todos! Se houver algum problema,
por exemplo, no Serpro, em nosso País, para a economia brasileira, em grande parte, para, sem falar que
servidores não recebem, sem falar de muita confusão
que isso pode criar. Uma aeronave pode ter problemas
gravíssimos caso exista algum ataque em relação a
seu sistema de informatização, Senador Paim. Então,
estamos falando de um assunto muito delicado.
Nós apresentaremos um conjunto de soluções,
de medidas que, em nosso entendimento, deverão ser
adotadas não só pelo Poder Executivo, mas também
pelo Parlamento, aprovando novas leis e modificando
algumas outras que temos.
Mas, além das questões nacionais, internas do
Brasil,...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) –...temos que avançar em no-
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vas decisões, em âmbito internacional, E, repito, essa
decisão aprovada na Comissão, pelas Nações Unidas,
é o primeiro grande passo.
Nós não queremos regular nada; regular nada.
Não é isso que a Presidente Dilma quer. Não é isso
que o Brasil quis quando, com a Alemanha, apresentou uma moção que é muito mais que uma moção. É
um conjunto de regras que devem ser seguidas por
todos os países e um conjunto de regras que não regulamenta, mas que respeita e que garante a privacidade, a individualidade das pessoas e também a segurança dos países, das nações e das empresas, de
suas economias. Então, é um passo importante que
nós estamos dando.
O que Snowden fez e vem fazendo é prestar um
grande serviço aos povos do mundo inteiro no sentido
de que, através do conhecimento do que os Estados
Unidos vêm fazendo, possamos avançar nas leis, e os
países entendam como é necessário e prioritário um
investimento em ciência, em tecnologia na área de informática e de comunicações.
Lamentamos muito que, quando privatizaram o
sistema de comunicação, essa privatização tornou o
Brasil, que já era frágil, em uma Nação ainda muito
mais frágil diante dessas questões que vêm ocorrendo no mundo inteiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem.
Essa foi a Senadora Vanessa Grazziotin.
E, neste momento, eu passo a palavra, então, ao
Senador Acir Gurgacz, como Líder do PDT (Partido
Democrático Trabalhista), que lembra aqui figuras inesquecíveis, como Leonel Brizola, João Goulart, Getúlio.
É uma alegria convidá-lo para a tribuna.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que nos
acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado,
uma saudação ao nosso sempre Senador José Nery,
do PSOL, que retorna numa visita aos nossos trabalhos.
Seja sempre bem-vindo. V. Exª deixa saudades
pela sua atuação aqui nesta Casa.
Sr. Presidente, na última semana – nesta semana,
aliás –, cumprimos a diligência que votamos e aprovamos na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
do Senado Federal, que era a diligência na BR-319.
Quero aqui, em um aparte, fazer um agradecimento especial ao nosso Presidente da comissão, Senador
Benedito de Lira, que não mediu esforços para que
pudéssemos cumprir essa diligência, atravessando,
assim, parte da selva amazônica, e constatar que a
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reabertura da BR-319 é de fundamental importância
para a economia da Amazônia, para a integração da
Amazônia, mas, principalmente, para a economia do
nosso Estado de Rondônia.
O Estado de Rondônia tem a sua produção de
grãos e vai continuar escoando essa produção através
da hidrovia do Madeira, porque não há um transporte
mais barato, de grande escala, do que as hidrovias.
A hidrovia do Madeira é de fundamental importância para o transporte dessa produção de grãos. Mas, em
relação aos produtos hortifrutigranjeiros, aos produtos
pesqueiros, à nossa pesca, aos produtos derivados da
nossa produção leiteira, nós podemos e devemos fazer
com que o transporte desses produtos seja pela BR319. Dessa forma, esses produtos chegariam com um
preço mais barato nas gôndolas dos supermercados
do Estado do Amazonas – em especial na cidade de
Manaus –, da cidade de Boa Vista, podendo, ainda,
chegar à Venezuela, uma exportação, uma vez que
este é um país altamente consumidor e que importa
quase tudo o que consome com relação a alimentos.
Nós, de Rondônia, queremos fazer com que o nosso
produto chegue até esse país vizinho da Venezuela.
E a BR-319 pode fazer com que o nosso produto chegue competitivamente a esses mercados, ajudando,
assim, o nosso agricultor. A maioria da agricultura familiar precisa produzir e levar essa produção à frente.
Não é só isso. Há a integração dos Estados de
Roraima e do Amazonas aos demais Estados da Federação. Há somente dois Estados brasileiros que não
estão interligados por malha rodoviária aos demais Estados brasileiros. Tanto o Estado de Roraima quanto
o Estado do Amazonas têm a ligação com a Guiana
Inglesa, com a Guiana Francesa, com a Venezuela, por
terra, e não têm com os demais Estados brasileiros.
Nós precisamos fazer essa interligação.
Além disso, atrairemos muito o turismo para a
Amazônia. Muitas pessoas, tanto os brasileiros, Senadora Vanessa, como os europeus e os americanos,
querem conhecer a Amazônia, mas não há como. A
alternativa é a BR-319, até porque existe uma reserva
importante lá no meião, exatamente nesses 405 quilômetros que faltam para ser restaurados, que é onde
as pessoas poderão ter um contato com a nossa selva
amazônica, um acesso à floresta. Eu tenho absoluta
certeza de que a reabertura dessa estrada vai aquecer o turismo, ajudando o nosso Estado de Rondônia
e o seu Estado do Amazonas.
Com prazer, concedo um aparte a V. Exª.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Primeiro, Senador, cumprimento
V. Exª pela atividade desenvolvida. Eu gostaria muito
de ter participado desse safári, porque foi um verda-

35

Novembro de 2013

deiro safári. Imagino o que é fazer uma viagem de
carro pela BR-319, que, em muitos trechos, não tem
absolutamente nada, porque tudo foi consumido, e a
BR não sofreu a manutenção que deveria ter sofrido
nesses anos todos. Então, cumprimento V. Exª. Sei o
quanto deve ter sido difícil essa viagem, mas ainda é a
viagem que muitos ônibus e muitos caminhões fazem
durante todo o período do ano. Não só a Bancada de
Rondônia, mas a Bancada de Roraima e a Bancada
do Amazonas defendem muito essa recuperação. Nós
não estamos tratando da abertura de uma nova estrada
no Brasil. Nós estamos tratando da BR-319, que, lá no
início da década de 70, bem no início, estava completamente asfaltada. Muitas pessoas conseguiram fazer
essa viagem de carro numa BR toda asfaltada. Por outro lado, nós sabemos da importância de preservar a
Amazônia. Aí, o próprio Ibama estabeleceu algumas
medidas que deveriam ter sido adotadas e que já foram adotadas. As reservas a que V. Exª se refere são
isso. As reservas estão lá instaladas, inclusive com
administração já estabelecida.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Intactas.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Intactas. Não há por que atrasar
esse procedimento e manter toda uma gente, todo um
povo isolado ainda, como V. Exª falou. Então, essa é
uma reivindicação que sugerimos – e V. Exª estava
presente – à Ministra Gleisi para que compusesse,
no âmbito da Casa Civil, uma comissão com representantes do DNIT, do Ministério dos Transportes, do
Meio Ambiente e do Congresso Nacional, para que
pudéssemos debater e ver qual é a saída – para encontrarmos a saída. Nós estamos ouvindo a promessa
da recuperação há quantos anos? Então, é preciso dar
uma solução. Cumprimento V. Exª e tenho certeza absoluta de que essa sua ação é fundamental para que
possamos acelerar o processo de recuperação desse
trecho de 400 quilômetros do meio da nossa BR-319.
Parabéns, Senador.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Muito obrigado, Senadora Vanessa
Grazziotin, que nos apoiou nesta nossa demanda, nesta
nossa diligência. Muito obrigado também aos nossos
Senadores do Estado de Rondônia – que não puderam estar presentes, em função das suas agendas,
mas que nos apoiaram –, ao Senador Valdir Raupp,
ao Senador Ivo Narciso, a todos da Bancada Federal
da Câmara dos Deputados que nos apoiaram e aos
Senadores do Estado do Amazonas.
Junto conosco estiveram o Deputado Márcio
Rogério; o Prefeito José Rover, de Vilhena; o Vice-Prefeito de Ji-Paraná, Marcito Pinto; e as entidades:
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Ipaan, Ibama, DNIT, Governo do Estado de Rondônia,
Governo do Amazonas, que nos apoiou também, e o
Exército brasileiro, que acompanhou toda a diligência.
Fica aqui o meu agradecimento ao Coronel Azevedo,
que esteve conosco na saída, em Porto Velho, e ao
Vice-Governador...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Airton Pedro Gurgacz, que estiveram
conosco em Porto Velho.
Faço um agradecimento especial ao Dr. Phelippe
Daou, que nos recepcionou em Manaus, em frente ao
Teatro Amazonas, juntamente com várias personalidades importantes da cidade de Manaus. Então, fica aqui
o meu agradecimento ao Dr. Felipe, que teve a gentileza de estar conosco nos recepcionando em frente
ao Teatro Amazonas, dando o seu apoio.
Aliás, além do seu apoio, o Dr. Phelippe Daou foi
uma das primeiras pessoas que levantou e hasteou
essa bandeira para a reabertura da BR-319, que é de
fundamental importância para o transporte de cargas
pequenas, de médio porte, e, principalmente, para o
direito de ir e vir das pessoas que moram em Porto
Velho, que moram em Manaus e ao longo da BR-319
e fora das reservas.
As reservas estão intactas e são importantes para
atrairmos o turismo para essa região. Mas é importante também darmos assistência e atenção àquelas
pessoas que moram ao longo da BR-319 para terem
acesso à saúde, à educação. Enfim, é uma questão
de brasilidade para essas pessoas. Nós precisamos
fazer com que elas possam ter acesso a tudo aquilo
que os demais brasileiros têm. Não é só porque moram na Amazônia que não podem ter acesso a uma
boa educação, a uma boa saúde e a uma boa qualidade de vida.
Portanto, fica aqui o nosso agradecimento a todas
essas pessoas que nos acompanharam.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – V. Exª me concede um aparte?
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Pois não. Com o maior prazer, Senador.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Senador, ouço atentamente o pronunciamento de V. Exª. Na verdade, o Brasil tem que ter um
carinho todo especial...
(Soa a campainha.)
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – ... por nós, os amazônidas, porque nós
estamos preservando para o mundo uma área com
que todos se preocupam. Portanto, têm que nos ser
dadas as mínimas condições para vivermos com dig-
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nidade e, consequentemente, preservarmos aqueles
recursos que a natureza nos deu. Nós temos feito a
nossa parte. Nós, da Amazônia brasileira, temos procurado fazer da melhor forma possível, mas, às vezes,
não nos é dado aquilo de que precisamos para continuarmos lá e preservarmos as coisas da natureza
que ali estão. Às vezes, jogamos as esperanças em
cima de coisas que não acontecem. Eu acredito que,
com essa medida de V. Exª, com essa preocupação
de V. Exª e de todos os segmentos que se importam
com a Amazônia, poderemos fazer com que os olhos
do Brasil se voltem para nós, para aquela região que
já foi, indiscutivelmente, a solução dos grandes problemas do mundo, desde a Segunda Guerra Mundial,
com a borracha e outros grandes projetos realizados.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Serei rápido. O governo revolucionário
do Brasil na década de 70 conseguiu fazer a Transamazônica, uma rodovia importante à época, mas que
praticamente já não existe em vários trechos. É preciso saber que a Amazônia é uma coisa especial. Nós
temos seis meses de chuvas torrenciais e seis meses de seca. Nesse período, acaba tudo aquilo que
foi construído, porque o lençol freático está aflorando
em cima do solo. Então, é necessário que a Amazônia
seja tratada com olhos diferenciados. Nós não somos
iguais ao Sul e ao Sudeste do Brasil. Nós somos a
Amazônia. É o mundo que ali está. E nós temos que
preservar o oxigênio para respirarem. Portanto, que
nos tratem com carinho para que possamos também
respirar junto com o resto do Brasil. Parabenizo V. Exª
por esse pronunciamento.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Osvaldo Sobrinho pelo seu aparte.
Concedo um aparte ao nosso colega Mozarildo
Cavalcanti, com o maior prazer.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Acir, tenho alguns anos de
parlamento, desde o tempo de Deputado, de Deputado
constituinte, e a gente sempre bateu na tecla de que
a Amazônia era realmente desprezada pelo resto do
País, mais precisamente pelo Poder central. Recentemente, o Comandante Militar da Amazônia deu longa
entrevista que pode ser sintetizada numa frase só: o
Brasil trata a Amazônia como se fosse uma colônia,
ao não integrar a Amazônia ao restante do País. No
entanto, a Constituição diz que é dever da República
eliminar desigualdades regionais. Essa estrada que
V. Exª cita é o absurdo dos absurdos, porque ela foi
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construída e asfaltada, mas, depois, não se conserva
o chamado trecho do meio, porque o Ibama fica levantando teses que, na verdade, são incabíveis, uma
vez que a estrada já estava feita. Não se estava procurando derrubar nenhuma árvore, para não ferir o meio
ambiente. É interessante que, nessa escala da ótica
do Ibama, árvore e bicho valem mais do que o bicho
humano. Portanto, repito, nessa estrada, não é preciso fazer nenhuma derrubada a mais. E isso é o mais
gritante, porque essa estrada liga não só o Amazonas,
mas também o meu Estado, com o restante do País.
Para Porto Velho, para Rondônia, que exporta coisas
até para a Venezuela, essa estrada tem um significado, uma importância muito grande. Então, quero me
somar às colocações de V. Exª, às suas reivindicações.
Acho mesmo que deveríamos fazer uma grande união,
uma bancada da Amazônia, para, de fato, fazer valer
a nossa vez e a vez do nosso povo.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti. Infelizmente, ao invés de termos o apoio da
sociedade, por estarmos na Amazônia ajudando a
conservar a floresta, somos discriminados com a não
ligação entre os nossos Estados. Realmente, é uma
pena que isso esteja acontecendo!
Quero pontuar três coisas: essa obra está no
PAC, a reconstrução da BR-319 está no PAC, com sua
verba garantida, com dinheiro garantido, com projeto
garantido, faltando apenas a licitação. E não há licitação porque o Ibama não deu a licença ambiental. É
um absurdo!
Parece que há dois governos, Senador Paim: um
que quer construir e outro que não deixa construir, que
não deixa desenvolver. O Governo que quer fazer, que
é o Ministério dos Transportes, é o mesmo governo
do Ibama, que não deixa as coisas acontecerem com
relação à BR-319.
Com relação à reabertura, não precisamos derrubar uma árvore. Tudo já foi feito em 1970. Em 1973,
foi inaugurada a BR-319, portanto há 40 anos, há
muito tempo, e a estrada continua com o mesmo leito.
Não há nenhuma mudança a ser feita, não há desvio
na floresta.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Com relação ao temor de invasões, isso
é completamente impossível, Senador Ruben Figueiró, pois a população do Amazonas e a população de
Rondônia querem preservar as florestas. Nós queremos preservar as nossas florestas. E, com a estrada
pronta, a presença do Estado está garantida através
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da fiscalização do Ibama, através da fiscalização da
Polícia Rodoviária Federal e do Exército Brasileiro.
Nós só temos duas saídas, uma em Manaus e
outra em Porto Velho. A fiscalização é fácil. Não há
como alguém tirar alguma coisa daquela floresta pela
estrada. Se há algum crime ambiental, ele está sendo
feito através dos rios da Amazônia, não das estradas.
Da maneira que lá está, ocorre tudo aquilo que os contraventores ambientais querem: não há fiscalização, a
estrada está em péssimas condições, jogam-se, se é o
caso, todas as madeiras ilegais nos rios e nos córregos
e fazem aquilo que nós tememos. Então, com a estrada aberta, tenho absoluta certeza, contaremos com a
presença do Estado e com a garantia da fiscalização.
Com prazer, ouço o Senador Sérgio Souza.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco Maioria/PMDB – PR)
– Meu caro Senador Acir Gurgacz, que bonito ver a
sua atuação em favor do Estado de Rondônia, em favor
da infraestrutura de Rondônia, em favor da reabertura dessa estrada, que já existia, que era pavimentada
e que ligava o Estado de Rondônia à cidade de Manaus! Inclusive, depois, veio a ponte inaugurada pelo
Presidente Lula, e não existe mais a estrada. Quero
aqui dizer que uma estrada como essa interliga o País.
Hoje, é muito mais fácil chegar do continente norte-americano a Manaus do que chegar lá por outra forma
que não seja de barco ou de navio. Uma carga que sai
do Paraná e que vai até Manaus leva seis, sete, oito
dias de barco para ir de Porto Velho a Manaus. É um
absurdo! Olha o custo disso tudo! Então, a reabertura
dessa estrada é extremamente importante. V. Exª, que
também possui origens no Paraná, sabe da nossa luta
no Estado do Paraná para fazer a abertura da Estrada
do Colono, que liga duas regiões do meu Estado, as regiões oeste e sudoeste; nesta Casa, tramita um projeto
de lei nesse sentido. Parabéns pela postura de V. Exª!
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Sérgio Souza,
pelo seu aparte, que muito nos honra. V. Exª sabe muito
bem da importância que tem a rodovia BR-319 para o
desenvolvimento do nosso Estado e para a integração
nacional. Nós não podemos deixar dois Estados em
um canto do País sem ligação com os demais Estados
da Federação. Por isso, a gente defende a reabertura
da BR-319.
Mais uma vez, cito que a reconstrução da BR319 está no PAC, com a verba garantida. O projeto está
pronto, mas não temos a licença ambiental do Ibama.
Vamos torcer para que aconteça aquilo que disse
a Presidenta Dilma em Porto Velho, em Humaitá, em
2009, quando ainda era Ministra-Chefe da Casa Civil:
“Os rondonienses, em 2014, poderão assistir aos jogos
da Copa do Mudo através da BR-319”. Eu não tenho
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dúvida de que podemos fazer com que isso aconteça, não através de um asfalto já, mas pela reabertura
dessa rodovia, através da manutenção.
Nós conversamos longamente com o Governador Omar Aziz e pedimos seu apoio. Prontamente, ele
nos deu apoio e nos garantiu que o IPAAM vai fazer
os estudos necessários para dar autorização para a
manutenção da BR-319, principalmente nesse trecho
do Meião, onde estão os maiores problemas para que
haja essa ligação entre Porto Velho e Manaus através
dessa BR.
Mais uma vez, Senador Paim, coloco a importância disso para os agricultores do meu Estado de
Rondônia, que querem fazer com que seus produtos
cheguem aos supermercados de Manaus e de Boa
Vista, para que possamos exportar para o nosso país
vizinho da Venezuela, por exemplo, como também para
a Guiana Inglesa, para a Guiana Francesa e para os
países do Caribe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua gentileza
com relação ao tempo.
Agradeço também aos demais Senadores e Senadoras. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Acir Gurgacz, do PDT! Cumprimento-o pelo seu pronunciamento.
De imediato, concedemos a palavra ao próximo
orador inscrito, o Senador Ruben Figueiró.
Lembro que o Senador Acir Gurgacz falou como
Líder do PDT.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Sr. Presidente, enquanto o Senador Ruben se encaminha à tribuna, quero pedir minha
inscrição para falar pela Liderança do PTB. Já deve ter
chegado aí a indicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Já está sobre a mesa; V. Exª já
consta aqui.
Como Líder, falará o Senador Walter Pinheiro, V.
Exª e o Senador Sérgio Souza também.
Por favor, tem a palavra o Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, cumprimento os Srs. Senadores, os senhores ouvintes da
Rádio Senado e os senhores telespectadores da TV
Senado.
Sr. Presidente, permita-me que, antes de adentrar
meu pronunciamento de hoje, eu preste a V. Exª uma
homenagem de brasileiro, de amigo e admirador de V.
Exª. Hoje, o Congresso Nacional teve a oportunidade
de promulgar uma emenda constitucional que é obra
do seu trabalho e fruto da sua inteligência. Se neste
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País haverá o voto aberto, para que nós Parlamentares
possamos claramente dizer ao povo porque aqui nós
estamos e porque aqui nós o representamos, isso se
deve, sem dúvida alguma, ao trabalho persistente, insistente, de longos e longos anos, por parte de V. Exª.
Receba, portanto, as homenagens deste Parlamentar,
que foi seu colega na Câmara dos Deputados por 20
anos e que, agora, tem a honra de ser seu companheiro aqui, no Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito obrigado, Senador Ruben
Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Tenho a certeza de que essa manifestação
representa o sentimento de todos os Senadores aqui
presentes também.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Ruben Figueiró, permita-me só que eu lhe agradeça, naturalmente.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – V. Exª o merece, não precisa agradecer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Eu diria que esse mérito é de toda
a Casa. É claro que agradeço o carinho de V. Exª. Nós
fomos constituintes juntos e ajudamos muito a escrever
a Constituição cidadã. Mas todos os Senadores estão de
parabéns, mesmo aqueles que pensam diferentemente,
pois foi no bom debate que convencemos a maioria a
votar nos dois pontos que considero mais importantes.
Um deles é a perda de mandato com voto aberto; cada
um vai assumir se quer ou não votar contra ou a favor
deste ou daquele Parlamentar. O outro ponto é o voto
aberto para veto, para acabar com aquela brincadeira
que não era séria: vota-se o projeto; depois, na hora de
se apreciar o veto, o voto é secreto, e se nega o que
se disse. Nesse caso, ninguém fica sabendo como o
cidadão se posicionou.
Por isso, cumprimento V. Exª, mas me permita que
eu faça uma pequena homenagem também ao Senador
Sérgio Souza. Eu sei o quanto ele foi pressionado para
mudar seu relatório, mas ele não dobrou a espinha: “Eu
tenho posição e vou manter meu relatório até o final”.
Por isso, Senador Sérgio Souza, aceite aqui, com
muito respeito...
O Sr. Sérgio Souza (Bloco Maioria/PMDB – PR)
– Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A sua relatoria foi fundamental.
Todos trabalharam aqui, com certeza absoluta, como
o Senador Rollemberg, o Senador Walter Pinheiro. Todos trabalharam. V. Exª, na CCJ, disse-me: “Paim, de
minha parte, não se preocupe, porque vou fazer meu
relatório nos moldes daquele que veio da Câmara”.
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Essa era a proposta que eu aqui tinha apresentando,
e V. Exª já tinha deferido favoravelmente, no sentido
de se acabar com o voto secreto.
Então, permita-me fazer este pequeno aparte a
V. Exª, que vou descontar do seu tempo. O Senador
Sérgio Souza vai fazer um aparte a V. Exª.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Com o maior prazer. Eu não deixaria jamais
de lembrar o trabalho do Senador Sérgio Souza. Sem
a presença dele na relatoria, o nosso cívico propósito
não teria consequência.
Essas homenagens eu as presto a V. Exª, como
autor. Evidentemente, houve outros companheiros,
ilustres Parlamentares, que também tiveram a iniciativa
da medida, mas essa conclusão, esse trabalho bem
brasileiro do Senado da República se deve, evidentemente, à palavra, à inteligência e à letra lúcida e bem
escrita do eminente Senador Sérgio Souza. A ele, tenho a certeza de que o Congresso Nacional e o Senado da República prestam também as homenagens.
V. Exª, permita-me a expressão, foi másculo, civicamente másculo, ao decidir, não obstante as pressões que realmente recebeu. Minhas homenagens
também a V. Exª!
V. Exª tem o aparte.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco Maioria/PMDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Ruben Figueiró. Obrigado,
Senador Paim. Agradeço a todos os Senadores e Senadoras que acreditaram em mim, como Relator. Hoje,
liguei para o Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que já está no seu
Estado, e lhe agradeci pela oportunidade que me deu
de ser o Relator da Proposta de Emenda à Constituição
nº 20, que é de autoria do eminente Senador Paim, que
teve a coragem de propor uma proposta como essa,
ousada, que busca inovar o ordenamento jurídico do
ponto do processo legislativo no Congresso Nacional,
dando transparência. Eu fui honrado com essa relatoria da PEC nº 20 e da Resolução nº 9, para alterar
o Regimento, que trata das eleições das Mesas, das
Comissões e assim por diante, e também da PEC nº
43, que veio da Câmara. Hoje, aqui, nós promulgamos
a Emenda Constitucional nº 76, que dá transparência à
vida do Parlamentar, o que é um dever do Parlamentar
e um direito do cidadão brasileiro. Mas quero também,
Senador Ruben Figueiró, enaltecer a postura de todas
as Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores. Cada um aqui
defendeu seu ponto de vista, defendeu a sua opinião,
defendeu aquilo em que acreditava. O momento atual
da democracia exige uma transparência maior ou um
sentimento de que haveria ingerência ou gerência, no
âmbito do Congresso Nacional, no voto aberto, como
muitos defenderam, e enalteceram a pessoa do emi-
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nente Senador Aloysio Nunes que fez isso de forma
brilhante, educadamente, demonstrando que esta Casa
é o símbolo da democracia em que o resultado é posto
em painel na hora dos números e dos votos e no convencimento que se tem no dia a dia. Senador Walter
Pinheiro fez um trabalho fantástico aqui no plenário do
Senado, lá na Comissão de Constituição e Justiça. Então, muitos Senadores trabalharam em prol e aqueles
que trabalhavam de outra forma, estavam trabalhando
por aquilo em que acreditavam. Muito obrigado e parabéns pelo pronunciamento de V. Exª.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Muito obrigado, Senador. Todos nós, os Senadores, evidentemente, trabalhamos pelo Brasil, e
todos somos homenageados neste instante.
Sr. Presidente, desejo manifestar minha opinião
a respeito de um problema que é do meu Estado, mas
também do Brasil: o apagão da infraestrutura no Mato
Grosso do Sul.
Todo povo depende de uma economia forte, capaz
de garantir a manutenção de sua prosperidade, mas
não existe economia forte sem competitividade. E esse
fator – a falta de competitividade na economia – é, hoje,
a sombra mais escura que paira sobre as perspectivas futuras de bem-estar material para os brasileiros.
Escolho a competitividade como ponto de partida deste meu pronunciamento por boas razões. A
principal é que o esforço empregado no aumento da
competitividade econômica mobiliza algumas das dimensões mais críticas para a estratégia de sucesso de
qualquer sociedade. Entre elas destaco a educação; o
subsistema da pesquisa, voltado para a ciência, para a
tecnologia e para a inovação; e, não menos importante,
a suficiência e a qualidade da infraestrutura produtiva.
Não é à toa que justamente essas dimensões
foram o ponto central das mais bem sucedidas estratégias nacionais de desenvolvimento acelerado e sustentado que se pode identificar ao longo do século XX,
principalmente no período do pós-guerra, a exemplo da
do Japão, da Alemanha, da Coréia do Sul e da China,
entre outras que poderíamos relembrar.
No Brasil, infelizmente, existem problemas muito
sérios em todas essas dimensões, problemas que o
tempo só tem feito agravar.
Os investimentos nacionais em pesquisa científica, no desenvolvimento tecnológico e em inovação
não conseguem diminuir a distância que nosso País
mantém em relação aos líderes mundiais na área. Ao
contrário, vemos países...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador, me permita um apar-
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te – eu sei que há uma expectativa –, só para registrar que estão nos visitando aqui os alunos da Escola
Estadual José Miguel da Costa, de Nova Porteirinha,
Minas Gerais.
Sejam bem-vindos. Vocês estão assistindo a um
dos melhores Senadores da República, que foi Constituinte, que escreveu a Constituição que norteia as
nossas vidas, Senador Ruben Figueiró.
Bom retorno. Estão em casa aqui no Senado da
República.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Minhas homenagens, também, aos jovens mineiros. Eu tenho ascendência mineira também e me
honro muito dela. Minhas homenagens.
Ao contrário, vemos, Sr. Presidente, países historicamente mais mal posicionados que o Brasil crescerem rapidamente nos levantamentos especializados,
a exemplo da China e da Índia, enquanto nós mal nos
mantemos nas mesmas posições que ocupávamos
antes da virada do século.
Na infraestrutura produtiva – assunto ao qual vou
me dedicar com mais detalhe nesta intervenção –, a
situação é ainda pior, embora esse setor seja uma das
alavancas mais eficazes para a promoção da competitividade econômica.
Tomemos a situação da Região Centro-Oeste,
que ora me honra representar nesta Casa, que vou
avaliar mais de perto neste pronunciamento. Ela é responsável, por exemplo, por quase metade dos grãos
produzidos no Brasil, e sua indústria movimentou R$82
bilhões em 2010.
Mas, conforme precisa observação da Senadora
Kátia Abreu, Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, embora 56% da produção
rural nacional estejam situados acima do Paralelo 16,
apenas 14% dela são escoados pelos portos do Norte e Nordeste.
Tal situação apenas sobrecarrega os portos do
Sul e do Sudeste, aumentando os custos do transporte
e onerando o meio ambiente, mas a ligação ferroviária
com o Norte e o Nordeste, embora planejada, simplesmente não sai do papel.
Enquanto isso, um caminhão do Centro-Oeste
roda até dois mil quilômetros para chegar aos portos
meridionais, consumindo muito combustível e emitindo
quantidades consideráveis de monóxido de carbono.
Se a mesma carga seguisse por ferrovia até o porto,
o consumo de combustível cairia 25% e a emissão de
monóxido de carbono, cerca de 20% num trecho similar.
No entanto, as vantagens do transporte hidroviário ainda são maiores. Uma chata gasta a metade do
combustível usado por um caminhão e emite apenas
um terço dos gases poluentes liberados nas estradas.
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Por isso, Srs. Senadores, penso às vezes que
todos se acomodaram com o incrível desempenho do
setor agroindustrial brasileiro, o qual é líder mundial
de competitividade – a despeito da falta de condições
adequadas de estocagem de grãos, das políticas vacilantes de garantia de preço e da péssima condição
dos meios de escoamento das safras.
Contudo, é forçoso admitir que toda essa surpreendente vitalidade tem limites e que estaremos
atingindo rapidamente o limiar da inviabilidade, no que
diz respeito à atividade agroindustrial de exportação
no Centro-Oeste. E quem faz tal afirmativa são entidades da maior seriedade, como a Confederação da
Agricultura e Pecuária e a Confederação Nacional da
Indústria, em estudo feito em parceria com as representações regionais desses setores.
Efetuado no bojo do Projeto Centro-Oeste Competitivo, o levantamento detectou que o conjunto das
rodovias, das ferrovias e dos portos que hoje opera
o escoamento da produção do Centro-Oeste estará
incondicionalmente saturado em 2020. Quero repetir
este trecho do meu pronunciamento: estará incondicionalmente saturado em 2020, em função de passivos antigos e do crescimento da demanda verificado
nos últimos anos.
A situação é de tal forma, Srs. Senadores, que,
para a solução de todos os problemas logísticos da
região, seria necessário fazer investimentos da ordem
de R$159 bilhões, em mais de 300 projetos, a maior
parte de natureza viária.
Diante da inviabilidade de movimentar recursos
dessa magnitude, o estudo selecionou 106 projetos
considerados mais importantes – que representam
apenas um terço das obras necessárias! –, adotando,
para estabelecer essa prioridade, o critério de redução
do custo de transporte de carga, que, dessa maneira,
poderia cair 65%, em média, a partir de investimentos
orçados em R$36,4 bilhões.
Para que se tenha ideia, Sr. Senadores, da verdadeira dimensão da necessidade dessas obras, basta
dizer que, hoje, o setor produtivo da região gasta R$61
bilhões por ano com o transporte de cargas, o equivalente a 8,7% do Produto Interno Bruto regional. A
execução dos projetos prioritários traria uma economia
anual de R$7,2 bilhões no escoamento da produção
para os mercados interno e externo, considerando-se
o volume de cargas projetado para 2020.
Essas 106 iniciativas selecionadas...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – ...formariam ainda, se concluídas, 10 eixos
logísticos integrados, com dois ou mais modais de

NOVEMBRO DE 2013
87980 Sexta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

transporte complementares, que garantiriam o escoamento eficiente da produção, da porta da fábrica ao
embarque no porto.
Os investimentos no transporte ferroviário demandam, em 26 projetos, R$17,5 bilhões, ou seja, 24,5%
dos recursos calculados para as iniciativas prioritárias.
A estrutura portuária exigirá R$8,4 bilhões, para tirar
24 projetos do papel nos próximos anos.
Sr. Presidente, nessa seleção, estão iniciativas
muito importantes para o Estado do Mato Grosso do
Sul, tais como o aumento da capacidade da Ferrovia
Corumbá-Santos, a melhoria dos canais hidroviários,
com a dragagem do Rio Paraguai, e a duplicação de
rodovias nos trechos mais sobrecarregados, segundo
a projeção feita no estudo.
Digo aqui, também, Sr. Presidente, da situação
de outras rodovias no meu Estado, umas em precária
situação, outras desejando que novamente sofram o
processo de recapeamento e que vai possibilitar, sem
dúvida alguma, a melhoria do fluxo de cargas e transporte de cidadãos e passageiros.
O maior gargalo está justamente na BR-163, que
espero que, dentro em breve, seja motivo de nova licitação, como foi feito ontem, Sr. Presidente, no sentido
de reformar, ampliar, duplicar a Rodovia BR-163, desde
a fronteira do Mato Grosso do Sul...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – ...em Sonora e Naviraí, até Santarém, no Estado do Pará.
Sr. Presidente, tenho outras manifestações a fazer
a respeito dessa questão da demanda de logística no
meu Estado e peço a V. Exª que considere a integralidade do meu pronunciamento.
Mas gostaria também de deixar aqui salientado,
embora em rápidas palavras, que, desde um passado
remoto, e refiro-me aqui ao prenúncio de Frei Vicente
Salvador, lá em pelo século XVI, de que não se deveria
ficar como caranguejo, arranhando as areias do litoral,
tinha que se ultrapassar a Mata Atlântica, adentrar pelos sertões, para a conquista das terras e para fazer o
desenvolvimento da colônia.
Já no século passado, o Presidente Getúlio Vargas, impulsionado pelo seu colaborador e Ministro João
Alberto, também gaúcho, como V. Exª, deu o impulso
à ideia com a marcha para o oeste, criando dois importantes polos de desenvolvimento: a Fundação Brasil Central, para civilizar o Centro-Oeste, e a Colônia
Agrícola de Dourados, no hoje Mato Grosso do Sul,
colônia esta que teve como um de seus desbravadores um dos cidadãos presentes aqui neste plenário, o
eminente Senador Osvaldo Sobrinho.
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Faço essas duas referências para relembrar a
importância da presença do Poder Público, sobretudo
o federal, para, numa condição pioneira, abrir trilhas
que permitam o avanço da economia nacional rumo
à conquista de importantíssimos mercados de consumo, primários de grãos minerais e mesmo acabados.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Em suma, Srªs e Srs. Senadores, entendo
que todas as propostas que fiz aqui representam um
anseio muito grande da população do meu Estado e
também representam um anseio de todo o Centro-Oeste brasileiro, que está produzindo, hoje, grãos que
estão movimentando a economia nacional e permitindo que o Brasil possa manter-se na posição em que
se encontra, de grande propulsor do desenvolvimento
econômico do mundo.
Com essas explicações rápidas, Sr. Presidente, e
pedindo a V. Exª que considere na íntegra o meu discurso, saúdo novamente V. Exª e todos aqueles que
permitiram que o Brasil possa, amanhã, através do voto
aberto, demonstrar que a democracia neste País está
realmente solidificada, implantada, para que ninguém
mais possa melindrá-la.
Este, Sr. Presidente, é o meu pronunciamento,
com um agradecimento a V. Exª pelo espaço que me
permitiu.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR RUBEN FIGUEIRÓ
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todo povo depende de
uma economia forte, capaz de garantir a manutenção
de sua prosperidade. Mas não existe economia forte
sem competitividade, e esse fator – a falta de competitividade da economia – é, hoje, a sombra mais escura
que paira sobre as perspectivas futuras de bem-estar
material para os brasileiros.
Escolho a competitividade como ponto de partida deste meu pronunciamento por boas razões. A
principal, é que o esforço empregado no aumento da
competitividade econômica mobiliza algumas das dimensões mais críticas para a estratégia de sucesso de
qualquer sociedade. Entre elas destaco a educação; o
subsistema da pesquisa, voltado para a ciência, para a
tecnologia e para a inovação; e, não menos importante,
a suficiência e a qualidade da infraestrutura produtiva.
Não é à toa que justamente essas dimensões
foram o ponto central das mais bem sucedidas estratégias nacionais de desenvolvimento acelerado e sustentado que se pode identificar ao longo do século XX,
principalmente no período do pós-guerra, a exemplo da
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do Japão, da Alemanha, da Coreia do Sul e da China,
entre outras que poderíamos relembrar.
Alemanha e Japão podem se vangloriar de haver
partido de uma base bastante consolidada no que diz
respeito à educação e à pesquisa, é verdade. Mas os
países que trago à atenção dos presentes tiveram todos eles de lidar, a certa altura da sua história, com a
virtual destruição de todas as suas bases infraestruturais, em função da guerra. E foi somente com o esforço nacional empregado na reconstrução de estradas,
armazéns, portos e aeroportos que puderam dar ao
resto do mundo – como de fato deram! – um vigoroso
e inspirador exemplo de reconstrução nacional, com
base numa economia competitiva e sustentável.
No Brasil, infelizmente, existem problemas muito
sérios em todas essas dimensões, problemas que o
tempo só tem feito agravar.
Os indicadores educacionais brasileiros, por
exemplo, recebem sucessivos registros negativos em
todas as pesquisas sobre o desempenho do aprendizado, como foi o caso do último relatório do Programa
de Avaliação Internacional de Alunos (Pisa), divulgado
pela OCDE, onde o País ficou na 53ª posição, entre
as 65 nações avaliadas. E, no respeitável ranking do
Times Higher Education (THE), as universidades nacionais desceram, em 2013, vários degraus na lista de
qualificação das instituições de ensino superior.
Os investimentos nacionais em pesquisa científica, no desenvolvimento tecnológico e em inovação
não conseguem diminuir a distância que nosso País
mantém em relação aos líderes mundiais na área. Ao
contrário, vemos países historicamente pior posicionados que o Brasil crescerem rapidamente nos levantamentos especializados, a exemplo da China e da
Índia, enquanto nós mal nos mantemos nas mesmas
posições que ocupávamos antes da virada do milênio.
Na infraestrutura produtiva – assunto ao qual vou
me dedicar com mais detalhe, nesta intervenção – a
situação é ainda pior, embora esse setor seja uma das
alavancas mais eficazes para a promoção da competitividade econômica.
Tomemos a situação da Região Centro-Oeste,
que vou avaliar mais de perto, neste pronunciamento.
Ela é responsável, por exemplo, por quase metade dos
grãos produzidos no Brasil, e sua indústria movimentou
82 bilhões de reais, em 2010.
Mas, conforme precisa observação da Senadora
Kátia Abreu, Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, embora 56% da produção
rural nacional esteja situada acima do paralelo 16,
apenas 14% dela são escoados pelos portos do Norte e Nordeste.
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Tal situação apenas sobrecarrega os portos do
Sul e do Sudeste, aumentando os custos do transporte
e onerando o meio ambiente. Mas a ligação ferroviária
com o Norte e o Nordeste, embora planejada, simplesmente não sai do papel.
Enquanto isso, um caminhão do Centro-Oeste
roda até dois mil quilômetros para chegar aos portos
meridionais, consumindo muito combustível e emitindo
quantidades consideráveis de monóxido de carbono.
Se a mesma carga seguisse por ferrovia até o porto,
o consumo de combustível cairia 25%, e a emissão de
monóxido de carbono, cerca de 20%, num trecho similar.
Mas as vantagens do transporte hidroviário são
ainda maiores. Uma chata gasta a metade do combustível usado por um caminhão e emite apenas um terço
dos gases poluentes liberados nas estradas.
Por isso, penso às vezes que todos se acomodaram com o incrível desempenho do setor agroindustrial
brasileiro, o qual é líder mundial de competitividade –
a despeito da falta de condições adequadas de estocagem de grãos, das políticas vacilantes de garantia
de preço e da péssima condição dos meios de escoamento das safras.
Contudo, é forçoso admitir que toda essa surpreendente vitalidade tem limites, e que estaremos
atingindo rapidamente o limiar da inviabilidade, no que
diz respeito à atividade agroindustrial de exportação
no Centro-Oeste. E quem faz tal afirmativa são entidades da maior seriedade, como a Confederação da
Agricultura e Pecuária (CNA) e Confederação Nacional
da Indústria (CNI), em estudo feito em parceria com as
representações regionais desses setores.
Efetuado no bojo do “Projeto Centro-Oeste Competitivo”, o levantamento detectou que o conjunto das
rodovias, das ferrovias e dos portos que hoje opera o
escoamento da produção do Centro-Oeste estará incondicionalmente saturado em 2020, função de passivos antigos e do crescimento da demanda verificado
nos últimos anos.
A situação é de tal forma dramática que, para a
solução de todos os problemas logísticos da região,
seria necessário fazer investimentos da ordem de 159
bilhões de reais, em mais de 300 projetos, a maior parte de natureza viária.
Diante da inviabilidade de movimentar recursos
dessa magnitude, o estudo selecionou 106 projetos
considerados mais importantes – que representam
apenas um terço das obras necessárias! –, adotando,
para estabelecer essa prioridade, o critério de redução
do custo de transporte de carga, que, dessa maneira,
poderia cair 65%, em média, a partir de investimentos
orçados em 36,4 bilhões de reais.
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Para que se tenha a verdadeira dimensão da
necessidade dessas obras, basta dizer que, hoje, o
setor produtivo da região gasta 61 bilhões de reais
por ano com o transporte de cargas, o equivalente a
8,7% do Produto Interno Bruto regional. A execução
dos projetos prioritários traria uma economia anual
de 7,2 bilhões de reais, no escoamento da produção
para os mercados interno e externo, considerando-se
o volume de cargas projetado para 2020.
Essas 106 iniciativas selecionadas formariam ainda, se concluídas, 10 eixos logísticos integrados, com
dois ou mais modais de transporte complementares,
que garantiriam o escoamento eficiente da produção,
da porta da fábrica ao embarque no porto.
Os investimentos no transporte ferroviário demandam, em 26 projetos, 17,5 bilhões de reais, ou
seja, 24,5% dos recursos calculados para as iniciativas
prioritárias. A estrutura portuária exigirá 8,4 bilhões de
reais, para tirar 24 projetos do papel nos próximos anos.
O maior número de iniciativas urgentes, porém,
está no modal hidroviário, num total de 34, para as
quais se calculou o aporte 6,7 bilhões reais.
Nessa seleção, estão iniciativas muito importantes para o Estado do Mato Grosso do Sul, tais como o
aumento da capacidade da Ferrovia Corumbá-Santos,
a melhoria dos canais hidroviários, com a dragagem
do Rio Paraguai, e a duplicação de rodovias nos trechos mais sobrecarregados, segundo a projeção feita
no estudo.
De fato, ele aponta que a pior situação no modal
estadual de cargas do Mato Grosso do Sul, em 2020,
estará localizado no trecho ferroviário entre Corumbá e Campo Grande. De acordo com as projeções
de aumento no fluxo de cargas, a demanda prevista
terá, àquela altura, superado em mais de 800% a capacidade de movimentação de carga da ferrovia, ou
seja, terá extrapolado mais de oito vezes a capacidade
atual. No trecho entre Campo Grande e Três Lagoas,
o percentual, embora um pouco inferior, é ainda muito elevado, da ordem de 570%. Nessa linha férrea de
grande valor estratégico, são transportados ferro, celulose, aço e ferro-gusa.
No que diz respeito ao modal rodoviário, o maior
gargalo estará localizado na BR163, no trecho entre
Dourados e Naviraí, cuja demanda superará a capacidade em mais de 330%, caso não haja novos investimentos. O trecho, hoje, tem capacidade para o transporte
de 39 mil toneladas diárias; mas, daqui a sete anos, a
demanda será de 130 mil toneladas por dia. O trecho
entre Naviraí e Mundo Novo, na mesma rodovia, deve
enfrentar gargalo de idênticas proporções, ao passo
que em outro, situado entre Nova Alvorada do Sul e
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Dourados, a demanda também extrapolará a capacidade, nesse caso em “apenas” 270%.
Na ordem dos 200%, ou seja, numa faixa de
sobredemanda cerca de duas vezes maior que a capacidade disponível, estão os casos da MS 306, entre Chapadão do Sul e Cassilândia; da BR 158, entre
Cassilândia e Aparecida do Taboado, e da própria BR
163, entre Campo Grande e Nova Alvorada do Sul.
Apesar de imensa, tais projeções de demanda
não são alarmistas, uma vez que, já hoje, a situação
está no limite do meramente suportável. E, de fato, o
excesso de carga bate os 80, 90% em todos os trechos aqui citados.
Ao ressaltar o projeto Centro-Oeste competitivo
me permito acrescentar a ele a importância – infelizmente a ideia raramente é levantada quando se comenta
a logística de comunicações terrestres no Brasil – de
se estudar as vias chamadas bioceânicas no sentido
Atlântico – Pacífico.
Permitam-me, Excelências, embora em rápidas
palavras, lembrar que desde um passado remoto, e
refiro-me aqui ao prenúncio de Frei Vicente Salvador,
lá pelo século XVI, de que não se deveria ficar como
caranguejo arranhando as areias do litoral, tinha que
ultrapassar a mata Atlântica, adentrar pelos Sertões
para na conquista das terras fazer o desenvolvimento
da colônia.
Já no século passado, o presidente Getúlio Vargas impulsionado pelo seu colaborador e ministro,
João Alberto, também deu um impulso à ideia com a
marcha para o oeste, criando dois importantes polos
de desenvolvimento, a Fundação Brasil Central para
civilizar o Centro-Oeste e a Colônia Agrícola de Dourados, no hoje Mato Grosso do Sul.
Faço essas duas referências para relembrar a
importância da presença do poder público, sobretudo federal, para, numa condição pioneira, abrir trilhas
que permitam o avanço da economia nacional rumo
à conquista de importantíssimos mercados de consumo, primários de grãos minerais e mesmo acabados.
O Brasil tem condições para conquistar o rico mercado
que desponta do Oriente. Daí, o que prego, o reinício
de estudos para as vias bioceânicas, sendo que a
mais curta, no meu entendimento, é a que passa por
Mato Grosso do Sul e poderá adentrar o Paraguai, a
Bolívia e até o Chile.
Em suma, Srªs e Srs. Senadores, é preciso fazer
a diferença, mais do que nunca. E, nesse mutirão logístico que peço, não se pleiteia sequer o necessário,
mas somente uma parte criteriosamente selecionada
das reais necessidades. Ou seja, se demanda apenas
aquelas iniciativas absolutamente inadiáveis para afastar um gargalo infraestrutural que, mais do que o de-
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senvolvimento do Estado do Sul ou do Centro-Oeste,
impedirá o desenvolvimento de parte significativa da
economia nacional, hoje absolutamente dependente
do setor agroindustrial.
Entendo que fazer este alerta é meu dever, como
parlamentar, não somente em vista da criticidade do
tema, mas, também, do histórico de ineficácia que o
País vem acumulando ultimamente, na materialização
desse tipo de iniciativa.
Vejam Srªs e Srs. Senadores: a despeito da defasagem da infraestrutura produtiva do Centro-Oeste
– fato hoje evidente para qualquer observador, mesmo
leigo –, somente 19 dessas 106 iniciativas prioritárias
estão em curso, no momento, a maioria com grandes
atrasos. Esse número corresponde a pouco mais de
16% do que se considera necessário para a Região.
Outras 70 obras estão em fase de projeto, ou foram
apenas citadas nos planos do poder público, sem maior
detalhamento.
É essa, precisamente, a situação que temos de
mudar. Não somente é preciso levantar recursos para
fazer os investimentos urgentes, mas é preciso, sobretudo, adquirir capacidade gerencial de levá-los a cabo,
em prazos toleráveis e a custos compatíveis.
Sr. Presidente, finalizo aqui este pronunciamento, ao longo do qual expus minhas preocupações com
a situação da logística produtiva no País, com foco
principal na Região Centro-Oeste, cuja situação foi
diagnosticada com muita competência pelas entidades
nacionais e regionais representativas do campo e da
indústria, no seu “Projeto Centro-Oeste Competitivo”.
Alerto as autoridades governamentais para uma
situação gravíssima, que poderá caracterizar um verdadeiro apagão logístico numa das regiões mais importantes para setor agroindustrial, região cujo desempenho
representa, hoje, uma ilha de eficiência e competência
empresarial, no âmbito de nossa economia.
Não há mais como adiar o enfrentamento corajoso
e definitivo das dificuldades que o Brasil tem, no que
diz respeito à sua infraestrutura voltada à produção. É
chegada a hora de dizer se teremos ou não um futuro
de prosperidade; um futuro cuja chegada está inexoravelmente ligada ao alcance de um patamar superior de
competitividade; um patamar que não pode mais tardar.
Ou seremos uma nação competitiva, ou teremos
que nos recolher a uma posição subalterna no concerto das nações, e a um futuro de prosperidade limitada
para nossa gente. Ainda há tempo de fazer diferente.
Mas esse tempo se esgota rapidamente.
É o que tinha a dizer no momento. Obrigado a
todos pela atenção.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Ruben Figueiró. Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.
Vamos, de imediato, agora, a um Líder, o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, primeiro,
chamar a atenção para três eventos importantes, dois
dos quais já se processaram, e um acontece exatamente nesta hora. Como a Bahia não está no horário de
verão, portanto, na cidade de Santo Antônio de Jesus,
no Recôncavo Baiano, são 14h15 – aliás, cidade essa
que também foi palco de uma das grandes conquistas
aqui trabalhadas, tanto na Câmara quanto no Senado, a chegada da Universidade Federal do Recôncavo Baiano –, mas, no dia de hoje, em Santo Antônio
de Jesus, o Governador e a direção da Natulab, uma
empresa que se consolidou ali no ramo de fármacos e
até de nutrientes, anunciam a ampliação, com a possibilidade de geração de mais 800 postos de trabalho.
Portanto, falo dessa questão com alegria por ter
tido oportunidade de, no momento inicial, ser uma das
pessoas que acreditou no esforço daqueles empresários baianos e buscando, inclusive, intermediar, junto,
aqui, ao Ministério da Saúde, para que aquela indústria
pudesse dar um passo mais adiante.
Falo com muita alegria, isso deve estar acontecendo exatamente neste momento, e, na segunda-feira
e na terça-feira, ou, mais precisamente – perdão –, na
terça-feira e na quarta-feira, o Governador Jaques Wagner também teve oportunidade de mais dois grandes
eventos. O primeiro deles diz respeito à consagração do
nosso estaleiro, e, portanto, falo, também, dessa grande conquista na Bahia; tive oportunidade de participar
no nascedouro desse estaleiro, quando era Secretário
de Planejamento do Estado da Bahia. Também, com
alegria de ter podido apresentar a contribuição, ali,
que surgiu no interior da Secretaria de Planejamento
do Estado da Bahia, com a sugestão advinda do meu,
inclusive, sucessor, na época, colaborador da nossa
equipe, o ex-Secretário Antônio Valença, quando da
decisão de a gente apresentar, em nível nacional, uma
modificação na área da Reserva da Baía do Iguape –
a primeira mudança em reserva patrocinada no Brasil
–, quando nós ampliamos a área de reserva para retirar uma área para promover a chegada do estaleiro.
Portanto, em vez de causar impactos no meio ambiente, nós ampliamos a preservação dos manguezais
e de toda aquela área ali, na região de Maragogipe e,
basicamente, na Baía do Iguape, essa iniciativa que
vai gerar mais de 20 mil postos de trabalho. E, no dia
de ontem, o Governador recebeu uma delegação, uma
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representação de uma das empresas, que tive a oportunidade de visitar na cidade de Palmetto, nos Estados
Unidos, próximo à cidade de Orlando, em uma iniciativa... Aliás, tem sido permanente essa nossa batalha por
recursos para a Bahia, mas, principalmente, em áreas
onde a gente pode exigir a contrapartida da aplicação
em pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia.
Esse grupo que deve formalizar o seu pedido para
se instalar na Bahia terá como tarefa também aplicar
recursos para o desenvolvimento científico, tecnológico e, portanto, usando a mão de obra baiana, usando
a criatividade baiana e investir ali em conjunto com o
Cimatec e o nosso parque tecnológico. Aliás, essa tem
sido uma das grandes batalhas, aqui, durante toda a
minha existência como Parlamentar nesta Casa. Desde que cheguei, nunca abandonei essa linha de luta,
tanto é que sempre fui membro da Comissão de Ciência e Tecnologia na Câmara dos Deputados; faço isso
aqui no Senado, e faço disso uma batalha de vida por
entender que esse é um caminho fundamental para o
desenvolvimento.
Quero fazer esse registro porque esses atos
aconteceram nesta semana. Eu não pude participar até
porque a agenda foi montada de maneira que choca
com as minhas obrigações aqui no Congresso Nacional. Eu tenho permanecido aqui geralmente até quinta
à noite. Hoje, por exemplo, discutimos exaustivamente
o Orçamento da União, as polêmicas na Comissão do
Orçamento. Ontem, votamos importante matéria do
ISS, aliás, matéria em que também apresentei projeto
porque acho que é fundamental para a economia local
essa questão de ISS.
Na noite de terça, o voto aberto. Hoje, ainda espero aprovar aqui algumas iniciativas que têm a ver
com o nosso Tribunal do Trabalho, mas também preparar o caminho para aprovar mais um crédito para a
Bahia, para a área de turismo, infraestrutura turística.
Já fizemos, com a Secretaria do Tesouro, toda a caminhada para a liberação de R$1,2 bilhão para que a
gente pudesse atender à demanda da segurança pública e, portanto, contrato esse em uma parceria com
o Banco do Brasil, que deve ser assinado também nos
próximos dias.
Mas quero, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aqui, neste final de tempo que me resta, chamar a
atenção para algo que vai acontecer em nosso Estado,
no dia de amanhã, sexta-feira e no sábado. Uma decisão que julgo ser uma das mais importantes para o PT
da Bahia. Estaremos em debate sobre a caminhada
de 2014, e, portanto, esse é um debate que tem a ver
muito com a nossa história, tem a ver com o desfecho
e tem a ver, inclusive, com tudo aquilo que construímos
ao longo de uma trajetória, Senador Aloysio Nunes. O
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diretório do meu partido deve se deparar com a possibilidade de contribuir para a escolha de um nome que
possa dar sequência à nossa caminhada estabelecida
até aqui no Estado da Bahia.
Fiz, por conta da própria solicitação do meu Partido, a apresentação ou a disponibilização de meu nome
para apreciação por parte do Partido dos Trabalhadores
no Estado da Bahia. Não fiz lastreado em nenhuma
força, a não ser a força da nossa história, a força da
nossa vida e a força da militância deste Partido.
Fui indagado, diversas vezes, pelos repórteres,
que perguntavam se eu tinha o apoio do Governador,
se eu tinha apoio da Presidenta, se eu tinha apoio
do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e eu dizia
sempre que o motivo por que nós disponibilizávamos
o nosso nome era exatamente o que nós construímos
ao longo da história e uma relação com o Partido.
Fiz, no sábado próximo passado, uma plenária,
como comumente faço em nosso mandato, todos os
anos. Desde que sou vereador, todo ano chamo a base
do mandato para avaliar a nossa caminhada, o nosso desempenho, como a gente tem atuado. E sábado
passado, fiz isso. Hoje, no mandato do Senado, eu diria
que é um pouco mais amplo. Ontem, como Deputado,
era restrito ao PT; hoje, eu sou Senador da República
e não fui eleito só com os votos do PT; não tive, na
minha campanha, só o Partido dos Trabalhadores. Tive
não só a escolha por parte do povo da Bahia, que me
deu a honra de ser o Senador mais votado na eleição
passada e de ser, inclusive, da história da Bahia, o
Senador mais votado. Entrei no processo eleitoral por
último, quando já todo mundo não acreditava, inclusive, que eu seria mais candidato. E tive a oportunidade
de receber do povo baiano essa importante votação.
E, nessa plenária de sábado, esse povo, essas
lideranças, essas pessoas, que têm, ao longo de toda
essa trajetória, caminhado conosco, todo mundo foi
unânime em afirmar que nós deveríamos disponibilizar para o Partido dos Trabalhadores como opção. E
eu brincava, agora, meio-dia, através de uma rádio,
falando para o povo de Salvador, dizendo o seguinte:
a obrigação do partido, mais do que discutir nomes, é
discutir projetos, é discutir perfil, é discutir como encaixar, é discutir desafio, é apontar tarefas.
Os nomes são associados a esses atributos a
partir de uma localização de como é que devemos
caminhar ou como muita gente até usa na música,
que o poeta sacou de forma muito brilhante: com que
roupa eu vou? Eu escolho a roupa para a festa a partir
do motivo da festa. Eu escolho a roupa para um ato,
para um evento, para uma posse, para um congresso, a partir exatamente do que há lá, obedecendo, às
vezes, até determinados rituais, mas o conteúdo é
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mais importante. De nada adianta uma roupa bonita,
quando um corpo não a consegue sustentar. De nada
adianta a fachada de fora, quando, por dentro, não há
absolutamente nada. A roupa tem a ver exatamente
com o conteúdo que se carrega aqui dentro, com aquilo
que a vida nos possibilitou falar e falar de forma muito
franca e muito direta. Isso fiz sábado passado, isso fiz
ao longo da minha trajetória.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Tive a oportunidade, inclusive nos momentos mais difíceis dentro do PT, de assumir as posições
que eram as posições que julgava ter relação com a
nossa origem e ter relação com as origens do Partido
dos Trabalhadores.
Não andei, de forma nenhuma, fora desse traçado! Andei exatamente na linha daquilo que assumi
como compromisso, não preso ao passado. O passado
é algo que tem de servir e ser olhado pelo pequeno
retrovisor, mas ele deve ser olhado, inclusive para a
gente não fazer besteira. O para-brisa é tão grande
para nos permitir, olhando o passado, ter a capacidade de apostar qual é a caminhada da frente. Mas o
momento em que vivemos é tão bom que chegamos
a batizá-lo de presente. Presente é aquilo que damos
com alegria, presente é aquilo que fazemos para entregar a alguém, porque...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – ... e fazia, ao mesmo tempo, ali na presença
do Centro Cívico, o enfrentamento à ditadura militar.
Um jovem magrelo, em quem, se o vento batesse com
muita força, era capaz até de me arremessar. Mas não
dobrei a coluna, não verguei a coluna hora nenhuma,
mantendo sempre essa perspectiva de que era possível fazer crescer.
Foram esses meus filhos que nasceram neste
ambiente; esses meus filhos que me viram ir a minha
atividade profissional e ganhar, desde a minha chegada, a possibilidade, inclusive, de comandar o maior
centro de manutenção do Estado da Bahia.
Recém-chegado numa das empresas, enfrentei
toda sorte de perseguição, inclusive no período mais
duro do sistema de telecomunicações. Enfrentei alguém, de quem depois tive oportunidade de ser colega aqui, no Congresso Nacional, o Senador Antonio
Carlos Magalhães, como Ministro.
Vim para o Congresso Nacional, e meus filhos
continuaram vendo o pai cada vez mais se afastando de casa para se dedicar à luta, para se dedicar à
labuta, para cumprir os compromissos que assumi,
quando assinei a ficha no Partido dos Trabalhadores;
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para cumprir os compromissos que assumi, quando
o povo da Bahia me elegeu Vereador e, depois, por
quatro mandatos, como Deputado Federal.
Por diversas vezes, deixei meus filhos para esta
luta. Lembro-me bem de um dos períodos mais difíceis da minha vida, quando tive de me socorrer com os
meus irmãos para sustentar os meus três filhos, quando
tive o meu contrato de trabalho suspenso exatamente
por esta luta. Pão não faltou lá em casa, assim como
também não faltou, desses meus filhos, o apoio para
continuar esta jornada.
Espero que o meu Partido tenha a capacidade
de avaliar que o que estou dizendo da tribuna, do que
eu disse no sábado...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – ... e o que eu tenho dito permanentemente...
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – V. Exª me concede um aparte?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ... que a nossa jornada não é uma
jornada que se encerra. E usei o mesmo argumento, Senador Eduardo Braga, quando do processo da
disputa em 2008, na Prefeitura de Salvador, quando,
depois do resultado, todo mundo me dizia: “Pinheiro,
você foi derrotado”. Eu disse: “Não, a diferença é que
a reta de chegada da minha caminhada foi jogada um
pouco para frente”.
Quem verdadeiramente tem compromisso não
cai assim. Ainda que caia, ainda que tropece, a capacidade de levantar está associada, se fizemos aquilo,
como diz o velho Brecht: se aquele que caiu não lutou
sozinho, a luta não cai. A luta não tomba. E é essa a
minha concepção. Eu não fiz nada só. Vim lastreado
pela base de uma companheira, que, em casa, sempre, ainda que novinha – a minha mulher tinha 16 anos,
quando nós tivemos o nosso primeiro filho –, soube
ser uma companheira de todas as horas.
Fiz essa caminhada, meu caro Delcídio, inclusive
em parceria com você, nos momentos mais difíceis da
nossa vida aqui no Congresso Nacional...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – ... quando atacavam aquilo que era muito
mais sagrado para todos nós, aquilo que passamos a
vida inteira verbalizando, meu caro Delcídio, aquilo que
ostentávamos como bandeira fundamental das nossas
vidas. Passei com você aqui o que nós poderíamos
chamar de o pau do canto, mas sustentamos a nossa
posição, mantivemos a nossa jornada, continuamos
o caminho, acreditando que era possível transformar,
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que era possível botar este País para crescer, que era
possível continuar olhando para todos os cantos.
Vou para uma etapa da vida extremamente tranquila. E assim digo aqui, claramente, para os companheiros do Partido dos Trabalhadores no Estado da
Bahia, para os companheiros da minha Base no Estado da Bahia: não sei o que o PT fará amanhã, mas
não quero ser tomado por nenhum sentimento, nem de
raiva, nem de rancor, muito menos de derrota.
Quero continuar dizendo isto ao PT da Bahia,
aos aliados, ao Governador, à minha Base: nosso
nome está à disposição. E continuo insistindo que vamos continuar no mesmo patamar que estamos hoje,
fazendo da mesma forma, brigando do mesmo jeito,
empenhando-nos, entregando-nos cotidianamente,
para que possamos ajudar o povo baiano, aquele povo
criativo, alegre, brincalhão, mas, acima de tudo, um
povo aguerrido que merece ser tratado com respeito.
Essa é a minha obrigação. Eu tenho a obrigação de
continuar fazendo isso.
Não estou fazendo nenhum favor aos milhões de
brasileiros que terminaram por optar que eu deveria
vir para esta Casa. A esses eu devo uma obrigação.
Obrigação que muita gente pode avaliar que vale até
31 de janeiro de 2019. Não! Essa obrigação vale para
o resto da vida, ainda que, depois de janeiro de 2019,
eu aqui não esteja de volta. Não sei. Não posso nem
trabalhar, até porque eu não trabalho com adivinhação.
Adivinhação é coisa do diabo. Estou fora! Eu prefiro
trabalhar exatamente com outro tipo de percepção,
mantendo a minha fé, cada vez mais firme, cada vez
mais contundente, mas mantendo, principalmente, a
minha condição de achar que sozinho não faço nada.
É preciso, cada vez mais. E assim fiz nesta Casa,
Senador Eduardo, Senador Sérgio, Senador Aloysio. Eu
fui o Líder da oposição na Câmara por muitos anos, mas
não construí inimizades. Tive a coragem, inclusive, de
visitar alguém com quem, durante anos e anos, estive
numa trincheira de verdadeiro enfrentamento. Quando aqui cheguei, fui ao gabinete do Senador Antonio
Carlos Magalhães para dizer-lhe: “Não sou sei inimigo.
Sabe por quê? Porque nunca fui seu amigo. Eu fui seu
adversário na política. Hoje sou seu companheiro de
Congresso Nacional.”
Manterei minhas posições, firmes do ponto de
vista das ideias, mas não tenho nenhum motivo, não
devo, como dizia o meu velho pai. Meu pai, Senador
Cristovam, dizia três coisas para mim muito interessantes: nunca ataque uma criança, não maltrate o idoso
nem tampouco fale mal de morto. Isso é bobagem!
Olhe a linha da frente, como diz o profeta Jeremias,
no seu livro na Bíblia, a linha da frente. Procurei fazer
isso, fiz amigos em diversos partidos, conquistei o res-
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peito a partir das ideias e não da força. E, como diz o
Salomão em seus provérbios: vale mais a sabedoria
do que a força. Antes de fazer as coisas planeje bem.
Como diz também o velho Salomão: o elogio de boca
própria não é o correto.
Por isso, é fundamental ampliar, usar essa sabedoria, até porque se você botar a força do braço – e
eu não tenho tanto braço assim – é muito melhor usar
as forças das ideias, do conhecimento. Foi assim que
terminei minha caminhada na Câmara dos Deputados,
aqui cheguei e quero continuar assim, sendo dessa
forma. Vou contribuir com o meu Partido, seja lá que
decisão for. A decisão que foi anunciada, hoje à tarde,
é uma decisão de que o Partido deve se debruçar. Por
isso que, de forma muito clara, disse ele: agora, PT,
a bola está com você. Agora é a hora do PT da Bahia
dizer como ele quer e com que roupa o PT da Bahia
vai e como o PT da Bahia vai chamar os aliados para,
nessa caminhada, escolher a roupa.
Se o meu manequim não couber nessa roupa,
não há nenhum problema. Continuarei usando o velho manequim, que não é tão bonito assim, mas é o
manequim que foi acumulando experiências, foi acumulando uma série de conhecimentos, até muito mais
bebendo nas fontes do que efetivamente achando que
daqui de dentro sai tudo.
É esse acumulado histórico que me permite, no
dia de hoje, dizer que estou preparado para decisão
que sairá de amanhã e, com certeza, extremamente
consciente de que continuarei contribuindo, seja qual
decisão for, para esta próxima caminhada. Espero contribuir mais e mais, mais do que contribuí, para homens
ou mulheres galgarem postos. Eu quero continuar contribuindo para que esta Nação possa continuar dizendo,
em alto e bom som: experimentamos, a minha geração
teve a oportunidade de ver o resultado de um trabalho
que não começou ontem. Para não dizer que somos
arrogantes, começou tudo com o Lula? Não! Tantos
homens e tantas mulheres contribuíram para que a
gente chegasse até aqui. Portanto, desse desafio quero ser parte e terei certeza de que poderei contribuir.
Meu caro Delcídio, não sei se viverei tanto, mas
se puxar ao meu velho avô paterno, espero chegar à
casa dos 105 e aí ver se posso contribuir daqui até lá.
Se não nessa trincheira, pelo menos, em casa,
cuidando da meia dúzia de netos que ganharei e, portanto, terei oportunidade de preparar, com esses seis
netos, a caminhada de um futuro melhor para eles e,
principalmente, para as outras gerações deste País.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Um aparte.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Está aqui o Senador Eduardo, o Senador
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Cristovam, o Senador Aloysio, o Senador Delcídio, a
Senadora Ana Amélia e essa figura, que eu quero dizer de forma muito clara, que é o Senador Pedro Simon. Eu já disse isso pessoalmente a ele e vou dizer
da tribuna. Diversas vezes, Senador Pedro Simon, eu
fiquei com um radinho de pilha, de cujo formato ainda
me lembro, um rádio Sharp, com a capa vermelha. À
noite, entre sete e oito horas da noite, eu o colocava
no ouvido para ouvir os discursos em A Voz do Brasil:
o de V. Exª, de Paulo Brossard, de Marcos Freire, de
figuras daquele MDB daquela época, uma época em
que havia qualidade – não que eu esteja dizendo que
não há qualidade hoje –, qualidade das intervenções
e, principalmente, a proeza do enfrentamento daquela
época. Portanto, V. Exª é uma grande referência em
nossas vidas.
E que coisa mais inusitada: daquele que ouvia o
velho radinho, deitado no beliche, no quarto do fundo
da casa de meu pai, onde os homens viviam – sou de
uma família de oito irmãos, cinco mulheres e três homens –, e eu dormia exatamente no quarto do fundo,
no beliche de cima. Daquele velho radinho, eu tenho
a oportunidade de escutar, não ao pé do ouvido, mas
de frente, olhando nos seus olhos, beber dessa fonte,
que foi uma fonte, que efetivamente pôde, de certa
maneira, cobrir a todos nós neste Brasil e estar aqui
de pé comigo hoje. Portanto é uma honra muito grande poder fazer isso.
Um aparte ao Senador Aloysio Nunes, que foi o
primeiro que pediu. Depois, vou, na sequência, concedendo, se V. Exª assim me permitir, Sr. Presidente.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Meu caro Senador Walter Pinheiro, não
se preocupe V. Exª com o manequim, porque o hábito
não faz o monge. Padre Vieira, em um dos seus sermões mais célebres, nos seus sermões mais célebres,
disse que “o, homem é suas obras e nada mais.”. V.
Exª é a história de vida de V. Exª, é o Senador que
todos nós respeitamos, o político do PT de quem eu,
Líder do PSDB, me tornei, ao longo dos anos de convivência, amigo e admirador. Eu não sei qual será a
escolha do PT, mas eu tenho certeza de que V. Exª,
melhor do que ninguém, saberia, como candidato, dar
dimensão à campanha eleitoral que se aproxima. V. Exª
começou o seu discurso com o que parecia ser uma
simples e rotineira prestação de contas e termina com
uma belíssima, com uma magnífica profissão de fé. Eu
tenho orgulho de ser seu companheiro de Congresso
Nacional e seu amigo.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Eu que agradeço Senador Aloysio, e, para
mim, é de muita alegria. Eu tenho dito também, nas
horas possíveis, que nós aqui dialogamos essa boa
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experiência de ter convivido com figuras exatamente
do seu porte. E nos momentos que nós nos enfrentamos, nem por isso deixamos de nutrir exatamente
esse respeito e esse carinho mútuo que V. Exª sabe
muito bem conduzir.
Senador Cristovam, depois o Senador Eduardo
e a Senadora Ana Amélia, Senador Delcídio e Senador Osvaldo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Meu caro Senador Walter Pinheiro, eu diria meu amigo, companheiro também do mesmo lado
da luta, independente de legenda, quero dizer que a
gente fala muito aqui. Raramente, eu creio que a gente
pode dizer que fez um discurso com a marca suficiente
para ficar registrado por muito tempo na história, senão
do País, na história da gente. Hoje, você fez um discurso desses. Esse é um discurso para ser lembrado.
Mas eu espero que, além do discurso histórico a ser
lembrado pela marca que deixou aqui, eu espero que
ele tenha um papel político também, que traga juízo
às pessoas que têm propostas de transformação. E
saiba que o que você está propondo, que chamou de
manequim, cabe muito bem em você como a roupa de
quem carregaria uma bandeira transformadora. Não
só por causa das propostas, mas também pela capacidade de ampliação de aliança. Essa casa é prova
dessa sua capacidade. Eu creio que não tenha ninguém aqui, nem o próprio Antonio Carlos Magalhães,
que tenha qualquer restrição pessoal ao senhor. Não
creio, não creio. A gente sabe, a gente vê aqui. Mas
a sua capacidade de ampliar, de tratar a gente com
afeto – eu digo não apenas com respeito – é o que faz
com que o manequim caiba perfeitamente. Se alguém
quer uma roupa para transformação, cabe perfeitamente. Eu espero que a Bahia possa ter o seu nome na
hora de escolher. Eu não vou votar na Bahia, não vou
manifestar o meu voto porque eu quero esperar quem
são os outros também. Mas que seria muito bom para
a Bahia ter o seu nome na lista dos candidatos para
que o povo baiano escolha melhor, não tenha dúvida.
E finalmente, eu quero dizer que, além de todo esse
lado de respeito pela sua figura e maneira de ser, eu
tenho respeito pela maneira como o senhor defende o
lado de ciência e tecnologia, como se preocupa com o
sistema de radiotransmissão, de comunicação, de tal
maneira que o senhor, nessa área, é um dos mais fortes
especialistas e dos mais combativos defensores de um
sistema de ciência e tecnologia que, no Brasil, possa
nos levar ao futuro. Eu espero que seu discurso seja
mais do que marcante e histórico, como ele já foi; que
ele seja de uma eficiência e eficácia política também.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Obrigado, Cristovam, a quem eu me habi-
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tuei, inclusive, a chamar, de uma forma muito carinhosa, de Cristovinho. Tem sido a forma como eu o trato,
inclusive a partir dessa relação que estabelecemos
ao longo dessa nossa caminhada, a partir também do
Partido dos Trabalhadores.
Senador Eduardo Braga. Depois, a Senadora
Ana Amélia.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB –
AM) – Meu querido Senador Walter Pinheiro, me permita chamá-lo de Walter. V. Exa esteve comigo na Comissão de Ciência e Tecnologia durante dois anos,
quando presidia a Comissão. Depois, no ano seguinte, V. Exa era Líder do PT, e eu chegava à Liderança
do Governo. Nesses dois anos, construímos uma relação de proximidade, relação esta que me permitiu
conhecê-lo como ser humano, como pai, como esposo, como avô, como amigo e como alguém que sonha
com uma Bahia melhor, que sonha com direitos para
o povo baiano, que luta para realizar os seus sonhos,
que tem uma capacidade de articulação, aqui em Brasília, no seu próprio Estado e no País como um todo,
para transformar sonhos em realidade. Depois, no
ano seguinte, enfrentamos aqui – eu na Liderança do
Governo, e V. Exa na Vice-Liderança – matérias dificílimas, matérias, inclusive, que o povo baiano precisa
saber reconhecer, para dar o devido valor ao trabalho
que V. Exa desempenhou. Eu poderia aqui citar inúmeros desses exemplos, mas eu quero apenas citar
um: Fundo de Participação dos Estados. O Estado da
Bahia, fruto da articulação política do passado, com
acerto ou com não acerto, não importa; Bahia, Ceará
e Maranhão têm um ponto fora da curva no Fundo de
Participação dos Estados. E aqueles que nos assistem
lá da Bahia precisam entender que o Fundo de Participação dos Estados significa mais dinheiro para a
segurança, mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro
para a educação para o seu filho, para o seu cotidiano, para a sua vida. E numa matéria que todos nesta
Casa achavam que era impossível de ser equalizada,
pela sua persistência, pela sua autenticidade na argumentação, pela sua forma franca e sincera, pelos
amigos que V. Exª construiu, pelo bem do Brasil, pelo
bem da Bahia, conseguiu algo inédito, que foi garantir
que a Bahia não tivesse perda de recursos no Fundo
de Participação dos Estados e que o povo baiano não
sofresse com isso. Ora, eu não nasci na Bahia, eu não
sou eleitor da Bahia...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM)
– ... eu não sou, portanto, alguém que possa estar lá
na Bahia para dizer a você, da forma democrática que
se pode dizer, que na democracia é através da com-
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preensão, do êxito e do trabalho na transformação do
cotidiano da vida individual e coletiva de um povo que
você pode agradecer ou não a um representante. Mas
eu quero dizer que V. Exª faz bem a Bahia, que V. Exª
faz bem ao Brasil, que V. Exª tem feito muito bem ao
Senado da República e tem feito muito bem ao Partido
dos Trabalhadores aqui nesta Casa. E posso dizer, com
absoluta certeza, que muitos baianos poderão se alegrar pela decisão certa do Partido dos Trabalhadores
na Bahia. E, se eu pudesse daqui dizer...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB –
AM) – Eu teria, Sr. Presidente... O Senador Aloysio
está na Presidência dizendo a todos: “Vamos apertar
o botão certo” para que pudéssemos continuar esse
aparte. V. Exª sabe qual é o botão certo para apertar
ao chegar à Bahia e ao Governo da Bahia, para trazer alegria e felicidade para um povo que não nasce,
estreia, tamanho é o seu talento, tamanha é a sua
criatividade, tamanha é a força da cultura popular da
Bahia. Meu caro Walter, vá hoje daqui para Bahia, onde,
nesse final de semana, o PT da Bahia tomará uma
grande decisão, sabendo que leva consigo o apoio, o
respeito, a torcida, a admiração de alguém que tem V.
Exª em altíssima conta, que tem V. Exª como amigo e
que tem V. Exª como bom exemplo de homem público.
É óbvio que os baianos são soberanos, é óbvio que
o PT da Bahia é soberano, mas, se nós pudéssemos
daqui dar uma recomendação, uma sugestão ou uma
indicação, seria de que homens públicos como V. Exª
são raros e aqueles que os têm devem cuidar, zelar e
conservar para que eles possam ir além, mais longe,
fazendo mais e melhor pelo nosso povo e pela nossa
gente. Que Deus o proteja e faça da vontade Dele a
transformação da vida da Bahia para melhor e que V.
Exª seja um agente da vontade de Deus para fazer o
bem ao povo baiano. Minha solidariedade e a minha
torcida por V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Srs. Senadores, permitam-me interrompê-los por um minuto para anunciar
a presença entre nós de duas delegações que muito
nos honram: uma que vem de Goiânia, do Colégio
Estadual Parque dos Buritis; outra, de Minas Gerais,
de Nova Porteirinha, Escola Estadual José Miguel da
Costa, que me viram aqui atrapalhado com os botões
para acionar os microfones para o aparte.
Vocês estão tendo a oportunidade de ver nesta
tribuna um dos melhores políticos deste País, que é o
Senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Muita generosidade, Senador Aloysio.
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Obrigado, Senador Aloysio.
Senador Eduardo, com todo carinho nós até nutrimos aqui quando, tempos atrás, nos conhecemos na
lida de uma das grandes causas do País: a questão da
Lei de Informática e todo aspecto que tem a ver com
o Estado de V. Exª.
Eu tive a honra de ser o autor do texto que regula hoje a Lei de Informática no País e que garantiu o
nível de investimentos para o Estado do Amazonas, o
nosso querido Amazonas.
Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Senador Walter Pinheiro, eu queria lhe agradecer, como
Senadora que estreou nesta Casa junto com V. Exª,
pela exortação à prática de uma política, de uma forma
de agir político que é a melhor forma: com altivez, com
independência, com respeito, respeito e convivência
harmônica dentro do seu partido e, sobretudo, com os
adversários. O que nós ouvimos aqui, agora, nesse seu
pronunciamento, é uma verdadeira aula da política que,
perseguida por esta Casa, hoje e sempre, teria da sociedade brasileira um outro olhar, uma outra forma de
entender a política de um homem que vai ao gabinete
do adversário, como revelou V. Exª, para dizer que, em
nome da Bahia, o interesse é maior. É o interesse da
população do seu Estado e esse gesto, para mim, é
suficientemente grande para revelar o seu tamanho e
a sua grandeza. Eu queria lhe dizer que hoje recebo
uma aula de quem tem convicções firmes, a coluna
reta em termos políticos e a confiança de estar fazendo o melhor não só para a Bahia, mas o melhor para
o País. Eu queria lhe dizer que, como Presidente da
Subcomissão de Assuntos Municipalistas, agradeço a
V. Exª – o Senador Eduardo Braga já mencionou esse
fato relevante – a sua preocupação com a Federação e
com o compartilhamento mais justo das receitas, para
que Estados e Municípios que hoje vivem à míngua
tenham uma situação melhor. O seu Estado e o meu
Estado padecem de uma situação absolutamente preocupante, crítica, eu diria, do ponto de vista financeiro,
e o trabalho de V. Exª aqui, nesta Casa, foi exemplar
e continua sendo.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Obrigado.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP– RS) – Então, eu queria lhe dizer que estou muito orgulhosa por
conviver com um político da sua estatura, do seu nível
e do seu comprometimento. Os eleitores que o mandaram para cá devem estar muito orgulhosos, Senador
Walter Pinheiro. Eu queria aproveitar esta oportunidade, Senador – o senhor é um homem que cuida muito
da família, falou tanto, tem uma paixão muito grande
pelos seus filhos, pelas suas filhas, pela sua mulher –,
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para dizer que uma mulher que sucede outra mulher
no comando do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª
Região, que tem sede em Porto Alegre, é a revelação.
Ela assistiu a todo o seu pronunciamento, como eu e
também o Dr. Luiz Fernando Celestino, Diretor-Geral
dessa unidade da Justiça do Trabalho, encantados
com o que estamos ouvindo como aula de política. E
o mais relevante: essa mulher, que presidirá, a partir
do dia 13 de dezembro, esse Tribunal, a Desembargadora Cleusa Regina Halfen, substitui outra mulher,
a Desembargadora Maria Helena Mallmann. Um outro
detalhe: a Vice-Presidente, a Corregedora-Geral e a
Vice-Corregedora-Geral são todas mulheres. Eram e
continuam sendo. Os homens que se cuidem. Obrigada, Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Senadora Ana Amélia, eu lhe agradeço, figura com que também costumo sempre brincar.
Costumo dizer à Senadora Ana Amélia que duas
coisas nos ligam muito: a primeira delas é que o nome
da Senadora é exatamente o nome da minha mulher
– minha mulher chama-se Ana Celeste –, e eu brinco
muito, chamo a Senadora Ana Amélia de “Donana”.
E a outra coisa, Senadora Ana Amélia, é exatamente
essa parceria que estabelecemos aqui, na chegada.
Foi tanto novidade para a senhora o Senado como
novidade para mim, apesar de ter vindo da Câmara
dos Deputados. Mas foi algo muito legal poder estar
com alguém que chega à Casa não como estreante,
mas como quem já traz uma bagagem importante ao
longo de toda a sua trajetória, e até pela outra força
importante na sua vida, que é essa simpatia, a forma
como trata todos nós, a forma carinhosa, sem perder
a firmeza, mas mantendo, principalmente, a ternura e
a doçura dos seus atos.
Senador Delcídio do Amaral.
O Sr. Delcídio do Amaral (Bloco Apoio Governo/
PT – MS) – Meu caro companheiro, Senador Walter
Pinheiro, acompanho V. Exª há muitos, muitos anos. Se
o PT tem um Parlamentar que honra a nossa história,
que honra o Estado que representa e é, sem dúvida
alguma, um dos melhores quadros do Partido, esse
quadro chama-se Walter Pinheiro. Até hoje, meu querido Senador Walter Pinheiro, V. Exª teve uma conduta
exemplar, inatacável, ao longo dos mandatos na Câmara dos Deputados e no mandato, hoje, como Senador
da República, representando a nossa querida Bahia.
E sei, meu caro Senador Walter Pinheiro, o quanto
custaram a V. Exª, e a mim também, posturas independentes, posturas que, mais do que nunca, procuraram
honrar o nosso Partido, honrar a política, honrar o Brasil.
Lembro-me muito bem – estava falando com o Tales
agora – de que, quando foi votada a reforma da Previ-

NOVEMBRO DE 2013
87990 Sexta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dência, V. Exª teve uma postura extremamente crítica,
como sempre faz, de uma maneira sempre muito bem
estudada, avaliada, porque V. Exª é um Parlamentar
muito preparado, muito preparado. E naquela ocasião,
que inclusive levou a posicionamentos de outros companheiros de partido muito parecidos com o de V. Exª,
V. Exª foi até o final, defendendo as suas ideias e a sua
história. Um mandato popular, um mandato cidadão.
E sei que V. Exª tomou um gancho naquela época. E
poucas pessoas do nosso próprio Partido lembram-se
disso, mas não perdeu a fé, não perdeu o compromisso com a população, com as suas verdades, com a
sua formação e com a sua família, porque esse é o
bem mais extraordinário que alguém tem. E eu, que
o acompanho muito de perto, porque sou seu amigo,
sei o que a sua família representa não só na sua vida
pessoal, mas na sua vida pública, porque V. Exª honra
o seu mandato e a sua família. Depois, dentro dessa
caminhada dura, nós conhecemos muito bem o que
passamos, talvez num dos momentos mais difíceis
desse Congresso, e, mesmo num momento difícil sob
o ponto de vista político, nós tivemos condição de não
transformar uma crise política numa crise institucional
e numa crise de País. O Brasil continua funcionando. E
sei muito bem tudo o que aconteceu dali para a frente, mas enfrentamos, continuamos trabalhando e hoje
convivemos aqui no Senado, V. Exª com uma votação
espetacular que teve do seu povo, da sua gente, nesse
Estado extraordinário que é o Estado da Bahia. E, meu
caro Senador Walter Pinheiro, independentemente dos
valores pessoais, que são a essência de um Parlamentar, de qualquer profissional, das pessoas, V. Exª junta, une essas qualidades pessoais, essas qualidades
de fé, de um homem cristão, com um preparo técnico
que, com todo o respeito, poucos Parlamentares neste
Congresso têm. E V. Exª é um especialista em infraestrutura, tem uma bela carreira como profissional na
área de telecomunicações, talvez um dos segmentos
econômicos mais relevantes e importantes no nosso
País. Tenho acompanhado, meu caro Senador Walter
Pinheiro, o trabalho de V. Exª – já o acompanhava na
Câmara, mas, aqui, no Senado, mais próximo – e vejo
a capacidade de articulação que V. Exª tem. Impecável,
como é a vida de V. Exª! V. Exª citou aqui que tinha,
tem ou teve adversários, mas não inimigos e, mesmo
com uma oposição aguerrida, ou mesmo na situação,
V. Exª sempre teve posturas extremamente coerentes,
lúcidas, pensadas, refletidas. Esse é um valor inestimável! V. Exª, independentemente dos momentos que
este Parlamento aqui enfrentou agora, ao longo já do
seu mandato, nunca perdeu o bom senso, a qualidade não só nas argumentações, mas na articulação. V.
Exª, hoje, na Bancada do PT, talvez seja aquele que
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tenha a maior capilaridade dentre todos nós, porque
conversa com a Base, conversa com a oposição, e
sempre de uma forma digna, de uma forma soberana, e por que não, também, independente, pensando
sempre não só na sua Bahia, mas principalmente no
nosso País. Eu espero, meu caro Senador Walter Pinheiro – os independentes sofrem –, que, neste final
de semana, o nosso Partido, o valoroso PT baiano,
tome uma decisão compatível não só com a história
do Partido, mas com o nosso projeto na Bahia e com o
nosso projeto no Brasil. E, sem dúvida nenhuma, meu
caro Senador Walter Pinheiro, pela sua história, pelas
votações espetaculares que conquistou ao longo da
vida, V. Exª tem tudo para ser ungido, no final de semana, como o candidato do Partido dos Trabalhadores na Bahia. Na minha opinião pessoal, o candidato
mais competitivo para que o nosso projeto na Bahia
prossiga com o Governo do Estado e com a eleição
de grandes Bancadas, na Assembleia Legislativa, na
Câmara dos Deputados e, também, aqui, no Senado
Federal. Meu caro Walter Pinheiro, como V. Exª é independente e brilha, é claro que enfrenta as dificuldades
daqueles que não têm essas qualidades, ou daqueles
que, às vezes, imaginam que seja melhor adiar o seu
projeto para, eventualmente, fazer com que alguns interesses – eu digo até pessoais – prevaleçam sobre o
interesse do coletivo ou sobre o interesse daquilo que
é um projeto do PT para a Bahia. Eu acredito que isso
não ocorra, estou fazendo somente uma ilação. Mas,
se existe isso, não adianta, meu caro Senador Walter
Pinheiro, V. Exª será, num fracasso do PT na Bahia, a
maior estrela do Partido dos Trabalhadores, no Estado. E, portanto, um equívoco nesse momento ou uma
escolha equivocada vai condenar, definitivamente, o
nosso projeto em 2014. Portanto, meu caro Walter,
ganhando ou perdendo, V. Exª já é e será a grande
estrela do nosso Partido, na nossa Bahia, e um dos
melhores Parlamentares do Congresso Nacional, aqui
no Senado. Os meus desejos de sucesso. Que Deus
o abençoe e o ilumine, aí, em mais essa caminhada,
e conte, sempre, com o companheiro aqui, que o admira e o respeita muito.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Obrigado, Senador Delcídio.
Delcídio – para V. Exª, que até costuma colocar
trechos da Bíblia no Twitter –, há um trecho da Bíblia que
diz assim: “Há amigos mais chegados que um irmão”.
Na mesma Carta de Paulo que V. Exª usa muito, que eu acompanho e gosto bastante – a Carta de
Paulo à Igreja em Éfeso, mais conhecida como Carta
aos Efésios –, Paulo escreve uma coisa para aqueles
irmãos, que diz, mais ou menos, assim: não compac-
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tuem com as coisas erradas, com as coisas tortuosas;
antes, denunciem.
Então, estou na linha desse Apóstolo Paulo.
E temos que nos espelhar também no que ele
disse aos filipenses, no momento mais difícil da sua
vida. Paulo escreveu a Carta aos Filipenses quando
estava preso e, em nenhum momento, choramingou
aquele povo ali em Filipos; em nenhum momento se
lamentou.
Eu chamo aquela Carta aos Filipenses de bomba de alegria porque ele escreve aos irmãos daquela
Igreja e faz a sua saudação, falando de alegria. Preso,
e, portanto, otimista com a caminhada. Diz àqueles
irmãos: se a gente estiver unido, se a gente fizer as
coisas todas no interesse dos outros, nós continuaremos transformando e levando o Santo Evangelho, ou
seja, a mensagem de salvação, de transformação, de
vida para o resto do mundo. Essas eram as Cartas de
Paulo, que, de vez em quando, nós vamos bebendo e
com as quais vamos aprendendo.
Ainda que em dificuldade, jamais triste. Entristecido, como dizia o apóstolo Paulo, porém firmes, alegres
e constantes. E, como ele escreve também, depois, aos
romanos. Ele diz assim, em seus pontos mais importantes: “E não vos conformeis com este mundo, mas
transformais-vos pela renovação da vossa mente, para
que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade
de Deus.” Portanto, sempre transformar. Essa é a vida
da gente e é nessa caminhada a gente vai. Ainda que
haja percalços, essa bomba de alegria continua nos
movendo para a linha da frente.
Senador Osvaldo; depois, Senador Sérgio; e
encerro, Sr. Presidente, com o Senador Pedro Simon.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Pois não. E me permita V. Exª citar também a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, em que
ele faz a apologia do trabalho.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Isso.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – E a vida de V. Exª é uma apologia do
trabalho profícuo.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Obrigado, Senador.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Senador Walter, eu o conheço há alguns
anos, desde a Constituinte, e sigo a sua trajetória daqui
e lá de Mato Grosso. O povo baiano estaria imensamente bem servido com as vontades de V. Exª. V. Exª é um
político por inteiro. As nossas convicções ideológicas
sempre foram antagônicas. Mais por isso até, quero
dizer a V. Exª que o respeito, acho V. Exª um político
por inteiro, um homem que verdadeiramente dedicou
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a sua vida, a sua alma à causa política e tem feito,
com dignidade, com seriedade e com responsabilidade. Portanto, eu faço das palavras dos meus colegas
que já falaram as minhas também, desejando a V. Exª
sucesso, para que a sua caminhada seja a caminhada
do povo baiano. Parabéns a V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Obrigado, Senador Osvaldo, muito obrigado
pelo carinho. Ainda que nós tenhamos tido a oportunidade de nos conhecer agora, nesse período, mas nós
já conseguimos, nesse pouco espaço de tempo, afinar
um pouco essa relação, às vezes, na comissão, uma
conversa ali de pé de ouvido. É isso que faz a vida da
gente nesse ambiente.
Senador Sérgio Souza, por quem também tenho
um carinho muito grande – costumo chamá-lo de Serginho –, tem o aparte V. Exª.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco Maioria/PMDB – PR)
– Obrigado, Senador Walter Pinheiro. Eu me considero
ainda debutando na política como mandatário. Estou
aqui há quase três anos, substituindo a Ministra Gleisi como Senadora, hoje na Casa Civil, e aprendi que
você constrói e faz política articulando, conversando,
construindo amizades. Nesse sentido, dou-me imensamente bem com todos no Senado Federal, mas,
com V. Exª, Senador Walter, é diferente. Nós tivemos
uma causa juntos, uma briga, uma luta, no âmbito do
Congresso Nacional: a criação dos tribunais regionais
federais. V. Exª lutava pelo Estado da Bahia; eu, pelo
Estado do Paraná; S. Exª o Senador Eduardo Braga,
pelo Estado do Amazonas; o Clésio Andrade, pelo Estado das Minas Gerais; e os demais Senadores desses
Estados todos. Aqui eu aprendi a admirar a postura de
V. Exª e a forma como age na hora de colocar a sua
opinião na vontade do seu Estado dentro das iniciativas legislativas, nos projetos de lei ou nas questões
orçamentárias. Como se prenunciasse, como se imaginasse que, em algum momento, nós teríamos uma
emenda à Constituição criando o Tribunal Federal da
Bahia, V. Exª, quando foi Relator do PPA, que vale até
2016, lá colocou uma semente que já germinou, pois
isso já está na LDO e vai estar agora também na Lei
Orçamentária Anual para 2014. Então, eu gostaria,
perante este Plenário, perante o povo brasileiro, mas,
em especial, perante o povo baiano, de dizer a importância que tem V. Exª, Senador Walter Pinheiro, para
a democracia deste País, para a defesa das causas
do povo brasileiro aqui no cenário do Senado Federal.
Se não fossem pessoas como V. Exª, não tenho dúvida
de que os resultados, como o do voto aberto, seriam
diferentes aqui no Senado Federal ou no Congresso
Nacional. Parabéns e meus mais sinceros votos de
êxito para este final de semana. Se votasse lá, como

NOVEMBRO DE 2013
87992 Sexta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

disse o Senador Eduardo Braga, meu Líder, não teria
dúvida alguma de que o meu voto seria aberto.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Obrigado, Serginho. Espero poder contribuir – não votando no Paraná – para que, na eleição
de 2014, possamos continuar gozando dessa boa convivência sua. Não sei se aqui ou se lá, vai depender
do resultado – quando digo lá, estou me referindo à
Câmara dos Deputados. Se aqui for, se o povo do Paraná decidir assim, essa continuidade se estabelecerá.
Senador Pedro Simon, V. Exª tem um aparte.
Sr. Presidente, depois do Senador Pedro Simon,
eu encerro, até porque não estava prevista essa modelagem de fala. Eu vim falar aqui por conta do que
ocorreu no Estado da Bahia hoje, Senador Pedro Simon, mas quero ouvir V. Exª, pois é um prazer muito
grande poder lhe dar esse aparte.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– Mas também não estava previsto que acontecesse
o que aconteceu na Bahia, que pegou todos nós de
surpresa. V. Exª é um expoente muito importante do
Congresso Nacional. Eu tenho insistido que faltam, ao
Congresso Nacional, a intimidade, o respeito, a compreensão e a vontade de trabalhar junto para melhorar.
Parece que cada Senador, cada Deputado é uma ilha
isolada. Alguns – muitos até – podem estar querendo
o bem, mas, sendo uma ilha isolada, não se comunicam. V. Exª é daqueles que debatem, que discutem e
que buscam o conjunto. V. Exª foi um Líder excepcional. Excepcional! Até hoje, eu não entendo por que
V. Exª não continuou na Liderança. Sinceramente, eu
não entendo. V. Exª teve grandes vitórias. O que V. Exª
tinha era independência de discutir, de analisar, de
interpretar. Embora sendo do Governo, Líder do Governo, defendendo o Governo, V. Exª tem a independência de fazer uma análise. O bom governo, quando
ele tem companheiros leais, firmes e resolutos que o
compõem, é aquele em que cada um tenha um pensamento, que esteja de acordo com o chefe, porque
se identifica com ele e não por estar com medo de
alguma coisa, que tenha vontade própria, ideia própria, pensamento próprio. E, nisso, com ideias livres
de vários, se faz o conjunto do pensamento. V. Exª é
muito raro no Congresso, porque é dos poucos que realmente entendem o conjunto e respeitam o conjunto.
V. Exª, dentro do PT, é daquelas figuras que eu admiro. Desculpe-me, mas muitos que eu sempre admirei
no PT saíram do PT. Um dos muitos é o Frei Betinho,
que escreveu uma carta de duas páginas para o Zero
Hora, fazendo uma análise e interpretando tudo. Eu até
aconselharia a quem pudesse que lesse o que saiu no
Zero Hora de ontem. Eu vou pedir a transcrição nos
Anais do Senado Federal, porque o texto tem muita
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profundidade e se identifica com o que V. Exª está falando, mostrando o que ele é, a amizade que ele tinha
por Lula, o carinho que ele tinha, o que ele desejava,
o que ele esperava, o que está acontecendo. E o que
está acontecendo são muitas coisas boas, muitas realidades, mas muito daquilo que era o PT. Ele diz: “O
meu PT era o PT da luta das bases, do conjunto da
sociedade, que lutava por melhorar o Brasil, não por
consolidar um Partido no comando do Brasil.” O mais
importante, Sr. Betinho, são as ideias, o pensamento,
o futuro. O mais importante é fazer desta uma grande Nação. Mas, infelizmente, estão pensando em se
manter nos cargos, em se manter nas posições, independentemente do que isso traga para o Brasil. A
candidatura de V. Exª, na Bahia, era natural. Para alguns e para mim também, isto é algo surpreendente:
dizem que o neto de Antonio Carlos está fazendo um
grande governo na Bahia, na Prefeitura; dizem que
ele está indo muito bem, que tem independência, que
nada tem do estilo do avô dele, que todos o respeitam
e que, inclusive, já insistiram para ele ser candidato
nesta eleição para governador. Ele disse: “Não, vou
completar meu mandato de Prefeito na Bahia.” Então,
está afastada a candidatura dele. A candidatura de V.
Exª, do lado de cá, era natural. Uma pessoa que, talvez, fosse importante na Bahia era o ex-Presidente da
Petrobras, pelos anos em que ele esteve na Petrobras.
Há uma coisa que não consigo entender, meu querido
Senador: lá estava o Sr. Gabrielli, e a Petrobras era
uma maravilha, tinha lucro e riqueza, fazia a exploração, era a maravilha das notícias, mas, ao sair de lá o
Sr. Gabrielli e ao entrar essa senhora, está tudo mal.
Eu não sei se isso se dá por causa da linguagem,
mas, na verdade, a Petrobras está afundando. Comprou uma empresa nos Estados Unidos por dez e a
vendeu depois por dois. Então, essa candidatura do
ex-Presidente da Petrobras... Sim, ele é um cara que
deve ser respeitado. Mas, se ele caiu fora, o candidato natural é V. Exª. Estou dizendo uma coisa que não
interessa a mim. Para o PMDB da Bahia, não sei, mas
sei que V. Exª não é um bom candidato para nós. V.
Exª é um candidato para ganhar. Pelo candidato que o
Governador está apoiando, os meus amigos da Bahia
devem estar contentes. Aliás, vão me cobrar também
pelo pronunciamento: “Você não tem de se meter, rapaz! O Governador está certo, aquele é o candidato.”
Mas o candidato para ganhar é V. Exª. Mas V. Exª não
é candidato para ganhar, V. Exª é o candidato da representatividade. Repare V. Exª que, já na eleição passada
e, de certa forma, nesta eleição, o Governo do Sr. Lula
vai tirar candidato para Presidente da República, como
tirou candidato para prefeito de Porto Alegre e de São
Paulo. Dizem alguns que Lula elegeu um poste para
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Presidente da República, que Lula elegeu um poste
para prefeito de São Paulo. Agora, vão querer dizer
que Lula elegeu um poste para governador da Bahia.
Mas não é por aí. O normal é que os grandes líderes,
os grandes nomes, as pessoas que têm capacidade
façam história. É claro que a personalidade e o prestígio de Lula são importantes; temos de respeitar isso.
Eu gostaria que Lula estivesse no meu Partido e que
me apoiasse. Quer dizer, ele fala, e eu repito, mas ser
eco e não ser voz não é bom. Isso não faz um grande
partido. Um partido não é feito de um líder. Um grande líder é muito importante, um grande chefe é muito
importante, um homem que têm ideias é muito importante, um homem que impõe a sua vontade é muito
importante, mas ele tem de estar cercado de gente de
personalidade livre que concorde com ele porque se
identifica, não por medo, não por temor. Nesse pleito, V.
Exª era um dos candidatos a governador que a imprensa noticiava ser o grande destaque da nova geração
que se elegeria entre os novos governadores. Eu não
entendo essa notícia. Sinceramente, eu não a entendo e não sei interpretá-la. Eu não sei interpretá-la. Sai
V. Exª, e eu só sei o seguinte: quem é o candidato? É
um secretário que o governador vai escolher. Não foi
uma boa solução. V. Exª é um homem de ideias. V. Exª,
no Senado, permanentemente, debate, discute, defende. V. Exª, talvez, seja um dos mais firmes na defesa
do Governo. Agora, V. Exª tem personalidade, V. Exª
tem pensamento, V. Exª sabe dizer “sim” e sabe dizer
“não”. Se hoje o Governo quer só os que dizem “sim,
senhor”, isso se parece com o que acontecia no tempo
da antiga Arena. Até diziam que a diferença existente
entre o MDB e a Arena era que a Arena dizia: “Sim,
senhor general. Pode contar comigo”. Eu dou minha
solidariedade a V. Exª e não me surpreenderia se V.
Exª ganhasse a convenção. Eu não me surpreenderia
com isso, porque o povo da Bahia é altaneiro, é livre,
é soberano e já está vivendo um momento de mais
liberdade. Não há mais aqueles momentos do tempo
do nosso amigo Antonio Carlos, que falava, batia na
mesa, assustava A, assustava B. Agora, ninguém mais
assusta ninguém na Bahia. Nessas condições, eu não
antecipo que V. Exª não pode ganhar.
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– Até me atrevo a dizer: “Meus cumprimentos, se ganhar, porque V. Exª merece.”
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Obrigado, Senador Pedro Simon.
Sr. Presidente, eu agradeço as manifestações.
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Quero dizer que é com muita alegria que tenho
a oportunidade, Senador Mozarildo, de neste período
continuar esta caminhada aqui, aprendendo.
Quero encerrar, usando até algo que meu pai
falava muito. Minha mãe me ensinou uma caminhada
interessante, Senador Pedro Simon. Minha mãe é uma
mulher que está mais perto dos 90 anos. É guerreira
ainda, anda, faz, agita, sai daqui e vai para acolá.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– Pela idade, ela é mais ligada a mim do que a V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Com certeza!
Minha mãe sempre diz assim: “O que a gente pode
fazer não depende das pernas.” Sei que as pernas nos
levam. Os atos que podemos praticar não dependem
somente das mãos. Mesmo nos quase 90 anos, minha mãe diz assim: “O que a gente pode fazer a gente
faz comandando daqui e, principalmente, usando as
coisas daqui de dentro”. Ou seja, o que nós fazemos
está na nossa mente. E ainda temos a capacidade de
nos emocionar e de nos sensibilizar, pelo que carregamos dentro de nós.
Do outro lado, meu pai era uma figura que não
tinha as letras. Meu pai era roceiro, vivia da roça, mas
abandonou a roça e foi viver na cidade grande. Inclusive, nasci em Salvador em decorrência disso. Meu pai
virou ferroviário. Todo dia, ele nos dizia assim: “Se você
ler uma folha de papel por dia, no final do ano, você
terá lido 365 folhas. Mas, se você não leu uma folha
todo dia, no final do ano, você jamais lerá essas 365
folhas.” Aprendi isso com meu pai. A forma de superar
as dificuldades é na aplicação.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Então, Senador Eduardo, procuro ler
minha folhinha todo dia, para acumular informação,
para até poder me colocar nas coisas, não a partir de
posicionamento só da boca para fora, mas com conteúdo, para tentar falar das coisas com propriedade,
para tentar contribuir buscando esse conhecimento.
Todo mundo diz que a inteligência está aqui, ali
e acolá. A inteligência está aqui! A capacidade nossa
de aplicar isso é que faz a diferença. Portanto, procurei fazer isso, tentando beber na inteligência que todos
conseguem destilar neste Congresso e tentando, de
forma aplicada, tocar a minha vida.
Espero que meu Partido, nesse fim de semana,
possa fazer isso, possa analisar, tomar a decisão e
contribuir para que a boa caminhada que o Governador
Jacques Wagner toca na Bahia hoje a gente possa ter
a oportunidade de continuar tocando, para levar esse
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projeto adiante, seja comigo, seja com Sérgio Gabrielli,
seja com outro...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – ...que o PT escolher (Fora do microfone.).
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Eu continuarei da mesma forma em que
estava ontem e em que estou aqui hoje. Continuarei
nessa mesma toada, fazendo do mesmo jeito, Senador
Pedro Simon, mantendo aqui a firmeza, mas, principalmente, dialogando com todas as faces, com todos os
projetos, com todos os desejos, mantendo, claramente,
aquilo que defendemos com convicção.
Muito obrigado, Senador Mozarildo.
Agradeço a todos que nos permitiram este bom
debate aqui, à tarde.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Aloysio
Nunes Ferreira.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o
Sr. Aloysio Nunes Ferreira deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Pela ordem, peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao
Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Com a palavra, V. Exª,
com a atenção do Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei bem rápido.
Eu faria um pronunciamento aqui, mas, devido
a um voo daqui a uma hora para assumir um compromisso no meu Estado, o Estado do Paraná, eu gostaria
que fosse dado como lido meu pronunciamento, que
se refere à ida da Ministra Izabella Teixeira ao Estado
do Paraná, no próximo sábado, dia 30, à cidade de
Marechal Cândido Rondon, para lançar o CAR, esse
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importante instrumento que é o Cadastro Ambiental
Rural de regularização das propriedades.
Também contaremos com a presença da Ministra
Gleisi Hoffmann.
Além do lançamento do CAR, daremos a ordem
de serviço para um trecho da BR-163, que liga Guaíra
a Marechal Cândido Rondon e também a Toledo. Ele
vai ser otimizado.
Então, peço a V. Exª que seja dado como lido
meu pronunciamento.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR SÉRGIO SOUZA.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente,
Srªs e Srs Senadores, no próximo sábado dia 3011, será
lançado oficialmente pela Ministra do Meio Ambiente,
Izabella Teixeira, na cidade paranaense de Marechal
Cândido Rondon o Cadastro Ambiental Rural – CAR.
O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais, que
tem por finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das Áreas de Preservação
Permanente – APP, das áreas de Reserva Legal, das
florestas e dos remanescentes de vegetação nativa,
das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas
das propriedades e posses rurais do país.
Criado pela Lei n° 12.651, de 2012, no âmbito do
Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente
– SINIMA, o CAR se constitui em base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao
desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para planejamento
ambiental e econômico dos imóveis rurais.
Os órgãos ambientais em cada Estado e no Distrito Federal disponibilizarão programa de cadastramento na rede mundial de computadores, a internet,
destinado à inscrição no CAR, bem como à consulta
e acompanhamento da situação de regularização ambiental dos imóveis rurais.
Cumpre ressaltar que como parte das ações de
implantação do CAR em todo o país, o MMA promoveu
uma série de treinamentos estaduais para capacitar
produtores rurais, técnicos e facilitadores para o uso
do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SiCAR), ferramenta eletrônica para a inscrição no CAR.
O objetivo dos cursos foi facilitar o uso da ferramenta de inscrição no CAR pelos produtores rurais,
por meio de parcerias com entidades de classe, associações e sindicatos.
Após o lançamento do SiCAR nos Estados, está
previsto para o mês de dezembro a assinatura de ato
normativo da ministra do Meio Ambiente, Izabella Tei-
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xeira, definindo a data a partir da qual o CAR será considerado implantado. Após essa data, os produtores
terão prazo de um ano, renovável por mais um ano,
para cadastrar seu imóvel rural.
No Paraná, a meta é cadastrar mais de 532 mil
propriedades no Estado e compor uma base de dados
para controle, monitoramento, planejamento ambiental e combate ao desmatamento. Convém lembrar que
o Paraná é o terceiro Estado do país em número de
propriedades rurais.
Acho muito importante para o sucesso deste
processo que tenhamos conseguido elaborar e adotar
sistemas simplificados para inclusão das propriedades
CAR e também para adesão dos produtores rurais ao
Programa de Regularização Ambiental (PRA).
Entendo que é mais razoável nesta fase inicial,
optar por um modelo mais simples, que reúna apenas
as informações relacionadas à situação das propriedades rurais, com outros dados podendo ser agregados
posteriormente.
A partir do CAR espera-se que, pela primeira vez,
o Poder Público tenha dados georreferenciados das
5,175 milhões de propriedades rurais do país.
Trata-se, portanto de uma ferramenta extraordinária para viabilizar o controle, o monitoramento e
o combate ao desmatamento das florestas e demais
formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para
planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais.
Depois do trabalho que fizemos para aprovação
do Código Florestal, que demandou grandes esforços
das duas Casas do Congresso Nacional, estamos
atingindo uma nova etapa que demonstra de forma
inequívoca a evolução de um processo construído a
partir de muito debate entre os mais variados agentes
da sociedade nacional.
Ao longo de toda aquela discussão sempre defendi que houvesse equilíbrio entre o preservar e o produzir no meio rural. E acho que conseguimos oferecer
ao ordenamento jurídico brasileiro uma legislação que
atende exatamente esta harmonia. Não afirmo que se
trata de uma norma perfeita, mas, entendo que o Código Florestal que aprovamos corresponde uma das
legislações mais avançadas no planeta sobre o uso
da terra de forma racional e sustentável.
E neste processo o CAR figura como iniciativa
fundamental. Por isso, vejo com grande satisfação mais
este passo dado para sua efetiva implantação.
Além disso, Srªs e Srs Senadores, no mesmo dia,
também estará na cidade de Marechal Cândido Rondon, aliás, no mesmo evento, a Ministra Chefe da Casa
Civil, Gleisi Hoffmann, com o propósito de assinar a
ordem de serviço para as obras de adequação da passagem urbana da rodovia BR 163 naquela localidade.

NOVEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 29 87995

Após inúmeras reivindicações feitas pela administração rondonense diretamente à Ministra e ao DNIT,
está se concretizando esta obra, cujo investimento será
de R$ 56,2 milhões. As obras contemplam a pavimentação de ruas marginais, interseções em desníveis e
passarelas no perímetro urbano de Marechal Cândido Rondon, numa extensão de aproximadamente
5,4 quilômetros, entre o trecho que liga a Nova Santa
Rosa e o portal.
A vencedora da licitação para a elaboração dos
projetos e execução da obra foi o consórcio formado
pelas empresas Castilho – Castelar -Concresolo. A
partir da assinatura da ordem de serviço, o consórcio
tem 90 dias de prazo para a apresentação do projeto
e, em seguida, inicia a obra efetivamente.
Trata-se, portanto, Srªs e Srs Senadores, de mais
um dia de excelentes novidades para a sociedade paranaense, com impacto direto na melhoria de vida da
população de nosso estado, promovidas através de
ações e programas do Governo Federal.
Mais uma vez o Governo da Presidente Dilma
Rousseff dá mostras do quanto o Paraná está presente
na sua agenda de prioridades.
Era o que tinha a dizer!
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – V. Exª será atendido na
forma do Regimento.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Com a palavra, V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
agradeço ao Senador Osvaldo Sobrinho.
Sr. Presidente desta sessão, Senador Mozarildo
Cavalcanti, eu queria me inscrever para fazer uma comunicação inadiável. Penso que ainda há vaga.
Eu queria também fazer uma solicitação a V. Exª
quanto à inclusão de uma matéria na pauta de hoje,
porque já houve manifestação da Comissão de Constituição e Justiça em relação à criação de 22 cargos
de provimento efetivo no quadro de pessoal do TST –
Tribunal Superior do Trabalho. Esclareço, Sr. Presidente
Mozarildo, que essa área é Tecnologia de Informação,
uma área que vai modernizar toda a Justiça do Trabalho
em Brasília e nas unidades da Federação. Já foi dada
a urgência pela CCJ ao Requerimento de Urgência nº
61, e eu queria solicitar a V. Exª as providências para
incluí-lo na pauta.
Agradeço também à Mesa por ter incluído, na
próxima terça-feira, a votação do PLC nº 77, que trata do provimento de cargos no Rio Grande do Sul, na
4º Região do TRT, cuja futura Presidente esteve aqui
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conosco. Agradeço também ao Senador Pedro Simon,
que foi o Relator, e ao Presidente da CCJ, Senador
Vital do Rêgo.
Hoje, está incluído só o de Campinas, que foi
solicitado pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira e que
nós também reforçamos.
Então, eu queria fazer essa solicitação a V. Exª.
Para terminar, quero registrar a presença do Vereador Luciano Brandão, do Município de Nova Santa Rita, que é um Município que está querendo levar
para lá um aeroporto alternativo ao de Porto Alegre,
o que é muito importante. O Senador Osvaldo Sobrinho sabe da relevância da infraestrutura. Então, Nova
Santa Rita tem esse grande projeto que é ser a sede
de um novo aeroporto.
Obrigada, Sr.Presidente.
Obrigada, Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Osvaldo, V.
Exª tem a palavra.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores da República, mais uma vez, venho a esta tribuna. Hoje, com pesar, quero comunicar o falecimento
de uma grande amiga, pioneira no Município de Rondonópolis, D. Minervina Pereira Fagundes, que, aos 86
anos de idade, veio a falecer. D. Minervina é mãe do
Deputado Federal Wellington Fagundes, que representa
Mato Grosso, a região sul, na Câmara dos Deputados.
Essa mulher é uma verdadeira heroína, mulher
que ajudou a criar uma sólida família, uma família
unida, uma família íntegra, uma família que, acima de
tudo, desde os primeiros dias de Rondonópolis, ajudou
a fazer uma bela e grande cidade no Estado de Mato
Grosso. O seu esposo, João Baiano, faleceu há dez
anos, e ela continuou na liderança da família, coordenando todos, dando direção a todos e, logicamente,
ensinando o caminho aos seus netos. Hoje, ela deixa
7 filhos, 19 netos e 23 bisnetos.
Uma das paixões dela era, acima de tudo, a leitura todos os dias. Ela era autoditada, era uma mulher
que, na verdade, impressionava todos aqueles com
quem ela conversava.
Neste momento, está havendo o velório na cidade de Rondonópolis. Todos os amigos estão levando
mensagens a D. Minervina.
Quero, neste momento, expressar nossos sentimentos a essa família, não só à família dela, mas também, especificamente, ao Deputado Wellington Fagundes, que é um grande amigo, um grande companheiro,
uma das pessoas por quem tenho o maior respeito e
carinho. Quero dizer a ele que a vida continua e que
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ele deve seguir o exemplo de sua mãe, porque, assim,
ele seguirá numa trajetória firme e forte na liderança
de seu Estado.
Parabéns à família de D. Minervina! Nossas condolências pela perda da sociedade mato-grossense do
convívio com D. Minervina.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago a esta
Casa, depois dessa notícia triste, uma notícia alegre.
Ontem, a Presidenta Dilma, por meio do Ministério dos Transportes, conseguiu realizar mais um leilão
nacional para a exploração de importantes estradas
neste País. A de ontem foi um trecho que vai do extremo do Mato Grosso do Sul até a cidade de Rondonópolis, na BR-163, o que propicia, evidentemente, a
Mato Grosso novas oportunidades.
Até que enfim caiu a ficha, no Brasil, onde o Estado quer fazer tudo e, de repente, não consegue fazer
nada. Essa estrada que foi “permissionada”, agora,
com a iniciativa privada tomando conta dela, teremos
estradas à altura da grandeza do potencial do meu
Estado, Mato Grosso. Foi um leilão exitoso, realizado
pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. E
essa exploração por 30 anos vai propiciar expressivos
investimentos na duplicação e na conservação daquela rodovia, permitindo que se aproveite ao máximo o
potencial de crescimento do Estado de Mato Grosso
que, segundo abalizados estudos de especialistas,
está muito acima, inclusive, do PIB do País.
O grupo vencedor da concessão, ao oferecer o
seu lance, também ofereceu um deságio de 52% sobre o teto fixado pelo governo, o que significa aproximadamente R$2,64 para cada cem quilômetros, e
vai viabilizar que sejam ali aplicados cerca de R$3,6
bilhões, aportados para o crescimento e para o desenvolvimento desse grande projeto.
Eu tenho certeza de que, com essa aposta no
crescimento de Mato Grosso, ainda será mais próspero
o agronegócio, que se desenvolve de maneira notável
na região que se quer ampliar.
Portanto, eu quero aqui dizer aos senhores que,
de acordo com as regras fixadas no edital, a cobrança
de pedágio só pode ter início quando 10% das obras
de duplicação previstas estiverem concluídas, o que
representa uma relevante garantia, em termos de agilidade e efetividade dos investimentos previstos.
O trecho começa na divisa de Mato Grosso com
Mato Grosso do Sul e termina no quilômetro 855, no
entroncamento com a Rodovia MT-220, na cidade de
Sinop. Cumpre ressaltar que o segmento concedido é
o principal canal de escoamento da safra agrícola e é
também o mais perigoso, sendo considerado na área
como o campeão de acidentes, segundo os números
levantados pela Polícia Rodoviária Federal.
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O trecho atravessa 19 Municípios, entre os quais
alguns dos mais significativos do núcleo produtivo do
Estado. Assim, podemos citar Sinop, Sorriso, Lucas do
Rio Verde e Nova Mutum. Nós temos, nessa região,
alguns dos Municípios que talvez mais cresçam no
País; eram, há 20 anos, cidades inexpressivas e, hoje,
são as cidades mais importantes, talvez, do Centro-Oeste brasileiro.
A concessão se dá pelo período de 30 anos,
como já disse, e a tarifa, considerada módica e bastante razoável, na opinião de especialistas, será cobrada em nove praças de pedágio, ao longo dos 850
quilômetros de extensão.
Até o quinto ano de concessão, de acordo com
o Programa de Exploração da Rodovia, deverão ser
implantadas vias marginais em travessias urbanas,
intersecções, passarelas no sentido de fazer uma melhoria espetacular nesse trajeto que, evidentemente, é
a salvação da agricultura de Mato Grosso.
Portanto, quero dizer que, especificamente no
caso de Rondonópolis, 212 quilômetros ao sul da capital
do Estado, a empresa deverá implantar um contorno
de quase onze quilômetros, o que vai, evidentemente,
evitar que o trânsito adentre pela cidade, atrapalhando,
assim, a vida daqueles que ali residem e daqueles que
ali fazem a cidade.
Cabe lembrar também, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que a licitação de ontem integra o Plano
de Investimento em Logística, no âmbito do Programa
de Concessão de Rodovias Federais, já em sua terceira etapa, executado pelo Ministério dos Transportes e
pelos governos estaduais, mediante delegação, com
base na Lei n° 9.277, de 1996.
O referido programa já licitou o trecho da BR050, entre Goiás e Minas Gerais, em setembro do ano
passado, e nele está prevista a realização de mais três
leilões de concessão de rodovias federais neste ano.
O próximo está marcado para o dia 4 de dezembro,
quando será disputada a concessão de trechos das
BRs 060, 153 e 262, entre Brasília e Betim. Para o dia
17 de dezembro está agendado o leilão do trecho da
BR-163, em Mato Grosso do Sul. O da BR-040, no
trecho entre Juiz de Fora e Brasília, deverá ser o último leilão do ano e depende de liberação do Tribunal
de Contas da União, conforme afirma o Ministro e ex-Senador César Borges, para quem o governo está
confiante na atratividade das concessões.
Fica, então, aqui registrada a satisfação com que
todos nós, mato-grossenses, recebemos a notícia do
resultado do leilão de ontem, da BR-163, bem como a
manifestação de nossas mais elevadas expectativas na
ação governamental que vem sendo desenvolvida com
tanto sucesso, no fito de aprimorar a trafegabilidade
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de nossa malha rodoviária, para que venhamos a ter,
em curto prazo e em médio prazo, rodovias seguras e
confortáveis, compatíveis com as enormes proporções
deste nosso grandioso Estado e do nosso grandioso
País, que é o Brasil.
Portanto, quero dizer que temos que adentrar novos momentos, se as concepções anteriores não são
as que temos hoje, devemos pensar que o Estado não
pode tudo. O Estado pode o possível, o Estado pode
o necessário. Portanto, temos que dividir as funções
também com a iniciativa privada para que esta possa
aportar capitais e dar condições de promover o desenvolvimento que o Brasil realmente precisa.
Se vamos a São Paulo hoje, vemos rodovias de
primeiro mundo, o que não existia há 20 anos. Aconteceu porque privatizou, por meio de concessões. E,
hoje, tem tranquilidade o Governo do Estado para poder aplicar os seus recursos nas atividades básicas do
Estado, que são educação, segurança e saúde.
A privatização assumiu grandes estradas que hoje
são um orgulho para o País. Portanto, acredito que o
mesmo poderá acontecer com o Centro-Oeste do Brasil
se continuarem essas atividades de privatização e de
concessões para que a iniciativa privada possa ajudar.
Concedo um aparte ao Senador Aloysio, que me
honra pela sua companhia no Senado, uma pessoa
que aprendi a admirar, a respeitar e a ouvir, porque V.
Exª é uma escola para todos nós que estamos aqui,
no Senado da República.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB-SP) – Muito obrigado. É bondade de V. Exª. Sabe
V. Exª o quanto tenho de estima e de admiração por V.
Exª. Embora iniciado com uma nota triste, V. Exª faz um
discurso carregado de otimismo. E otimismo pelo fato
de que houve um leilão bem sucedido de uma rodovia
que serve o seu Estado, bem como foram anunciados
outros. Quero compartilhar da alegria de V. Exª, mas,
ao mesmo tempo, também trazer uma preocupação,
fruto da experiência do meu Estado, o Estado de São
Paulo, para que V. Exª, vigilante como é, fique atento
para que isso não se repita. Eu me refiro ao chamado
“risco Dnit” nessas privatizações. Houve, há alguns
anos, a concessão para a iniciativa privada de um trecho da rodovia BR-153. V. Exª conhece; é a rodovia
mais extensa do Brasil e que atravessa o Estado de
São Paulo, vindo ali da divisa de São Paulo com Minas
Gerais pelo Rio Grande, e vai até o Paraná. Esse trecho passa pela minha cidade, São José do Rio Preto.
Uma reivindicação antiga e uma necessidade urgente
que a população de Rio Preto e aqueles que trafegam
pela rodovia sempre manifestaram é a importância
de se duplicar o trecho da BR-153, na altura de São
José do Rio Preto – são 20 km. Ali, o tráfego rodovi-
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ário se confunde com o tráfego urbano. Com isso, os
acidentes se multiplicam; enfim, um horror! Pois bem,
até agora, três anos depois que a Presidente Dilma
esteve em São José do Rio Preto para dizer que esse
trecho, que foi extraído da concessão para ficar por
conta do Dnit... Sua Excelência a Presidente da República esteve em Rio Preto, três anos atrás, e disse:
“Vamos fazer essa duplicação. Ficará por conta do
Governo Federal, e nós vamos fazer“. Até hoje, meu
caro Senador Osvaldo Sobrinho, nós não temos nem
notícia, nem cheiro dessa duplicação. Os acidentes
continuam ocorrendo, as mortes continuam ocorrendo e, até agora, nada! Então, sugiro a V. Exª, vigilante
como é, experiente como é, que fique de olho, porque
esses trechos que o atual governo, que tem a marca
da ineficiência, da falta de planejamento, da falta de
saber fazer as coisas, reserva para ele costumam ficar e se perenizar como gargalos intransponíveis em
obras que foram concedidas à iniciativa privada. Que
a experiência da BR-153, em Rio Preto, não se repita
nas rodovias que V. Exª deseja que sejam entregues
exitosamente à iniciativa privada, e que o governo, de
uma vez por todas, resolva duplicar esse trecho de
20 km. Não é uma viagem até Saturno! São 20km de
duplicação, o que é muito fácil fazer; basta ter um mínimo de capacidade e de vontade.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB-MT) – Agradeço a V. Exª o aparte. Realmente isso é uma preocupação para todos nós. Acredito
que nós, do Brasil, estamos realmente precisando de
medidas urgentes. O Estado está atravancado, o Estado está engessado. Na verdade, nada funciona. E a
minha satisfação é nesse sentido: a partir do momento
em que nós privatizarmos ou delegarmos, essas obras
ficarão mais fáceis de sair. E, aí, a gente pode ter a
certeza de que elas sairão.
Rondonópolis já começou essa duplicação há
alguns anos. Ainda no seu primeiro governo, o Presidente Lula anunciou essa obra, e nós estamos há muito
tempo... Já tivemos um mato-grossense no Dnit, com
quem estive também lá, participando; contudo, com
toda a vontade dele, com toda a determinação dele,
essas obras não conseguiram andar. Nós estamos lá
com poucos quilômetros duplicados, num trecho de
mais de 800km. Portanto, realmente a sua colocação
tem sentido de ser.
Todavia, nós, em Mato Grosso, estamos longe de
tudo. Estamos muito perto da miséria, da dificuldade e
muito longe de Deus. Na verdade, a gente tenta fazer
o melhor que a gente pode para produzir – e fazemos!
Da porteira da fazenda para dentro, fazemos tudo;
mas, dali para fora, não temos condição de fazer nada.
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Perdemos milho a céu aberto neste ano, porque
a produção foi enorme e não havia lugar onde estocar.
E também não temos estradas para escoar essa produção. Na verdade, é um volume tão grande de tráfego
que, praticamente, os caminhões ficam, o tempo todo,
parados na estrada porque não têm como caminhar. É
complicada a nossa situação! Tudo o que nós vendemos é mais barato; tudo o que compramos é mais caro.
Nós estamos no meio. Se fizessem a BR-163 para
sair lá para Santarém, seria mais fácil para sairmos pelo
Pacífico. Mas, para o Sul, são 2.400km para o Porto de
Santos e de Jacarepaguá. É difícil, meu caro Senador!
Nós produzimos em Mato Grosso com a força do
ideal, da determinação, com a força de quem quer fazer
fronteiras novas para o Brasil. No entanto, as nossas
dificuldades são enormes.
Eu sei que o governo Fernando Henrique Cardoso tentou fazer o máximo para nos ajudar. Os dois
Presidentes do PT, Lula e Dilma, também. Mas as
coisas estão atravancadas, estão paradas e não conseguem caminhar.
Isso aqui nos deu um novo alento, uma nova alegria. E, se funcionar realmente, salva o Mato Grosso,
salva a gente.
Nós produzimos lá o que o mundo não produz!
Estamos matando a fome do mundo. Em Mato Grosso,
com seis meses de sol e chuva, nós temos tudo para
sermos uma grande potência como Estado e, assim,
matarmos a fome do mundo. Mas nos faltam condições
de logística para continuarmos produzindo.
Portanto, Senador Aloysio, eu agradeço o seu
aparte e quero dizer que a alegria de V. Exa de ver o
Brasil crescer é a nossa também.
Na verdade, nós queremos marcar esta data,
este momento importante em que o Brasil tem seus
desafios, mas também tem vocação de crescer. Se nós
todos ajudarmos e o Brasil desengessar a máquina
estatal, eu tenho certeza de que nós poderemos fazer
o melhor pelo Brasil.
Eu defendi, na outra vez em que estive no Senado, uma Constituinte exclusiva para melhorar a máquina do Estado. Nós, quando fizemos a Constituição de
1988, não conseguimos avançar nisso. Avançamos em
tudo, menos no desengessamento do Estado. A minha
fala, infelizmente, não obteve grandes resultados, mas
acredito que é preciso aliviar a máquina estatal. Os
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário precisam
se abrir mais um pouco, acabar um pouco com a burocracia; do contrário, vamos ficar caminhando, tentando
e não chegando ao lugar que esperamos.
Sr. Presidente, agradeço de coração a sua bondade por nos ter permitido trazer aqui a nossa mensa-
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gem. Mais uma vez quero dizer que me alegro por trazer aqui a notícia dessa privatização e me entristeço...
(Soa a campainha.)
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e Força/PTB-MT) – ... por trazer aqui a notícia do falecimento da mãe do Deputado Federal Wellington Fagundes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por tudo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Quero, antes de conceder a
palavra ao próximo orador, comunicar que a Presidência recebeu o Ofício nº 397, de 2013, do Presidente
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, solicitando alteração para o dia 30 de
novembro de 2013 do prazo final para a apresentação
de emendas ao Projeto de Lei nº 9, de 2013, do Congresso Nacional, que “Estima a receita e fixa a despesa
da União para o exercício financeiro de 2014.”
Tendo em vista o disposto no art. 82, X, da Resolução nº 1, de 2006-CN, o prazo final para a apresentação de emendas ao PLOA 2014 é 30 de novembro
do corrente ano.
O Ofício será publicado no Diário Oficial do Senado Federal de 29 de novembro do corrente.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of. Pres. nº 397/2013/CMO
Brasília, 28 de novembro de 2013
Assunto: alteração do prazo de emenda ao Projeto de
Lei n° 9/2013-CN (Projeto de Lei Orçamentária para
2014)
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO),
dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a alteração
do prazo final de emendas do Projeto de Lei n° 9/2013-
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CN (PLOA 2014) em vigor, para o dia 30-11-2013, tendo
em vista a decisão desta Comissão na Décima Primeira
Reunião Ordinária, realizada nesta data.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.
– Senador Lobão Filho, Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não quero ser o desmancha prazeres, o bedel
do Senado, o cuco do Senado, mas são 16h46min. Não
sei o que vai acontecer. Temos Ordem do Dia. O Presidente ainda não assumiu a sua cadeira. V. Exª poderia,
eventualmente, presidir a Ordem do Dia, uma vez que
há um acordo geral sobre as matérias. Mas o fato é que
é preciso resolver o que vamos fazer. Não tem sentido
a gente procrastinar indefinidamente, contrariando o
Regimento Interno, contrariando, inclusive, a agenda
de muitos Senadores que têm outras obrigações aqui
mesmo no Senado ou fora do Senado. É preciso que
se faça cumprir o Regimento e que se inicie a Ordem
do Dia, realmente, na hora prevista pela nossa lei interna. Já são 16h47min. Peço a V. Exª notícias sobre
a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Antes de passarmos à
Ordem do Dia, quero ler um requerimento.
Requer urgência, de acordo com o art. 336, do
Regimento, inciso II, urgência para o Projeto de Resolução nº 12, de 2007, que cria o Grupo Parlamentar
Brasil-Guiana e dá outras providências.
Se o Plenário assim concordar, portanto, será
concedida a urgência conforme requerido.
Está aprovado.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR.) –

ORDEM DO DIA
Item 2 da pauta, já que o item 1 não se encontra
devidamente instruído, não veio da Comissão.
Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.391, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 86, de 2013 (nº 4.226/2012, na
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo no Quadro de
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Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região (PA).
Parecer favorável sob nº 1.316, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Flexa Ribeiro.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação.
Os Srs. e as Srªs Senadoras que desejam se
manifestar a favor ou contra... (Pausa.)
Aprovado.
A matéria irá à sanção e será, portanto, feita a
comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR.) – Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.397, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 65, de 2013 (nº 4.216/2012, na
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo no Quadro de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região (SP).
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Parecer favorável, sob o nº 1.299, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Presidente, já que V. Exª está dando prosseguimento à
Ordem do Dia, se puder incluir o nº 54 e também Campinas, que eu já tinha feito a solicitação e V. Exª tinha...
Já passou?
É, então o nº 54, se houver... O nº 54 é o TRT da
4ª Região. Desculpe-me, TST. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senadora Ana Amélia, a
Secretaria está tomando providências para que possamos então fazer o que V. Exª pede.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Vou ler aqui mais uma Proposta de Emenda à Constituição, a de nº 57-A, de 1999.
Item 10:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57-A, DE 1999
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
57-A, de 1999 (nº 438/2001, na Câmara dos
Deputados), tendo como primeiro signatário o Senador Ademir Andrade, que dá nova
redação ao art. 243 da Constituição Federal
(trabalho escravo).
Parecer favorável, sob nº 594, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira.
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Em discussão a proposta e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 12, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 12, de 2007, de autoria do Senador
Mozarildo Cavalcanti, que cria o Grupo Parlamentar Brasil/Guiana e dá outras providências.
Pareceres favoráveis de nºs 895 e 896, de
2007, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, tendo sido Relator o Senador Augusto Botelho, e da Mesa Diretora,
Relator o Senador Papaléo Paes.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa
no prazo regimental.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:

NOVEMBRO DE 2013
88004 Sexta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

65

Novembro de 2013

66

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Em discussão a redação
final. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
mantenham-se como estão. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senadora Ana Amélia, o
projeto que V. Exª requereu estava na pauta para o dia
5 de dezembro, mas, não havendo objeção do plenário,
faremos a leitura agora e o submeteremos à votação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 54, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 54, de 2013, (nº 4.223, de 2012,
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na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no Quadro
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior
do Trabalho.
Parecer favorável, nº 1.178, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa
no prazo regimental.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Encerrada a Ordem do
Dia, voltamos à lista de oradores. (Pausa.)
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 111, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.389, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 111, de 2013 (nº
5.224/2013, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que altera
o Decreto-Lei nº 1.040, de 21 de outubro de
1969, para modificar a composição do Conselho Federal e dos Conselhos regionais de
Contabilidade.
Pendente de pareceres da CCJ e CAS.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, 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.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 35, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 35, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 e altera a redação do
inciso VIII do art. 84 da Constituição Federal,
a fim de tornar privativa do Senado Federal a
competência para decidir sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, com a Emenda
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nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto
em separado do Senador Roberto Requião.
6
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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, 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 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
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jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
9
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.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 34, DE 2013
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
34, de 2013, tendo como primeiro signatário o
Senador José Agripino, que altera os incisos
XIX e XX do art. 37 e o art. 88 da Constituição Federal, para determinar que a criação e
extinção de órgãos, Ministérios ou entidades
da Administração Pública seja feita mediante
lei complementar.
Parecer nº 1.266, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Francisco Dornelles, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2006
(Desarquivado nos termos do
Requerimento nº 239, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 5, de 2006 (nº 2.472/2000, na
Casa de origem, da Deputada Luiza Erundina),
que dispõe sobre a obrigatoriedade de mensagem estimuladora do exercício da cidadania
na publicidade dos serviços e obras realizados
pelos órgãos públicos federais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 403 e 404, de
2009; e 743, de 2011, das Comissões
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– de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador César Borges;
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (em audiência, nos termos
do Requerimento nº 642, de 2009), Relator:
Senador Rodrigo Rollemberg.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, para vedar a exigência de
recolhimento antecipado de imposto relativamente ao estoque de mercadorias recebidas
antes do início do regime de retenção antecipada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Armando Monteiro.
15
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009, do Senador
Magno Malta, que obriga as concessionárias
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de energia elétrica a instalarem, sem ônus
adicional, relógios de dupla tarifação para produtores rurais.
Parecer sob nº 1.213, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora:
Senadora Kátia Abreu, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
16
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
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 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).
18
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
19
REQUERIMENTO Nº 1141, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.141, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
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Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2012, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 107 e 478, de
2003; 118, de 2007; 469, de 2008; 71, 246 e
333, de 2010; 357, 389, 445 e 568, de 2011;
26, 85 e 190, de 2012; e 145, de 2013, a fim
de que tenha tramitação autônoma (prevê
nova modalidade de medida socioeducativa
para menor).
20
REQUERIMENTO Nº 1155, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.155, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
da Câmara nº 130, de 2011, do Projeto de
Lei do Senado nº 350, de 2012, a fim de que
tenham tramitação autônoma (promoção da
igualdade e combate à discriminação no ambiente de trabalho).
21
REQUERIMENTO Nº 1223, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.223, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solicitando o desapensamento dos Projetos de Lei
do Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 2011,
a fim de que tenham tramitação autônoma
(abatimento de dívidas relativas a programas
de investimentos).
22
REQUERIMENTO Nº 1.237, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.237, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 229, de 2009 – Complementar, dos Projetos de Lei do Senado nºs 150,
de 2005; 90, 180, 298, 414 e 540, de 2007; 66,
72, 265 e 482, de 2008; 12, 128, 175, 230, 243,
248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009; 21,
75, 538 e 719, de 2011; 113, 135, 376 e 382,
de 2012, todos Complementares, a fim de que
tenha tramitação autônoma (limites de gastos
com pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal).
23
REQUERIMENTO Nº 1.273, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.273, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga
e Luiz Henrique, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 418, de 2012, além
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das Comissões constantes do despacho, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania (direito dos quilombolas à propriedade das terras).
24
REQUERIMENTO Nº 1.275, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.275, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 36, de 2013, com o Projeto
de Lei do Senado nº 237, de 2008 (que já se
encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2009), por regularem matéria
correlata (Adicional ao Frete para a Renovação
da Marinha Mercante).
25
REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.276, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos
(desonera participação do trabalhador no
vale-transporte).
26
REQUERIMENTO Nº 1.277, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.277, de 2013, do Senador Cícero Lucena, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a
Comissão de Assuntos Econômicos (desonera
participação do trabalhador no vale-transporte).
27
REQUERIMENTO Nº 1.315, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.315, de 2013, do Senador Humberto Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 385, de 2009, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Constituição, Justiça e Cidadania (remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde
e dos Agentes de Combate a Endemias).
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28
REQUERIMENTO Nº 1.332, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.332, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a
Comissão de Assuntos Econômicos (desonera
participação do trabalhador no vale-transporte).
29
REQUERIMENTO Nº 1.337, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.337, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 422, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também,
a de Assuntos Econômicos (inclusão do aviso
prévio indenizado no salário-de-contribuição).
30
REQUERIMENTO Nº 1.338, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.338, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 442, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também,
a de Educação, Cultura e Esporte (denominação de rodovia).
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra à
Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Caro Presidente desta sessão, Senador Mozarildo
Cavalcanti, queria iniciar, Srª e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado, com um agradecimento especial à Secretária-Geral da Mesa, Drª Claudia Lyra, e à sua equipe pela
presteza no atendimento da solicitação de votar o PLC
54. Era uma demanda do Tribunal Superior do Trabalho. Penso que, com isso, estamos contribuindo para
modernização da Justiça e dessa Corte especializada.
É muito relevante esse processo, porque a tecnologia
da informação hoje chegou para ficar e para melhorar
a qualidade e a efetividade.
Queria abordar hoje, caros colegas Senadores,
nossas colegas Senadoras, que tenho receio de que
possam acontecer algumas manobras jurídicas para
invalidar o voto aberto nos casos de cassação de mandatos de Parlamentares ou mesmo na deliberação
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sobre vetos, embora hoje tenhamos feito a cerimônia
de promulgação. Lamentei não estar na cerimônia que
aconteceu perto do meio-dia por conta de uma audiência pública, a primeira que aconteceu sob a égide da
iniciativa popular, que encaminha ao e-Cidadania do
Senado Federal, criado neste ano pela Presidência do
Senador Renan Calheiros, demandas coletivas sobre
determinados temas.
A primeira delas aconteceu hoje: um debate em
audiência pública para tratar exatamente sobre a questão de uma demanda da categoria dos fisioterapeutas
no exercício de prevenção de acidentes nas empresas. O tema foi um debate muito rico, com também
participação por internet na Comissão de Assuntos
Sociais, presidida pelo Senador Waldemir Moka, que
certamente dará curso a outras demandas que há.
Foram 10 mil assinaturas que a mobilização dessa
categoria encaminhou. E foi feita assim para atender
a demanda coletiva.
Essas são a transparência e a ligação direta do
Senado com a comunidade. Então, foi muito importante, Senador Osvaldo Sobrinho, a realização dessa
audiência pública.
Mas eu estava tratando da questão do voto aberto. Eu penso no ditado, aquele do seu Estado, Mato
Grosso, como do Mato Grosso do Sul, do Senador
Delcídio, e do meu, Rio Grande: “prevenir é bem melhor que remediar”. Por isso, acho indispensável que o
Senado altere o Regimento Interno, para que a Emenda Constitucional 76, originada da PEC 43, do Voto
Aberto, promulgada hoje com destaque em sessão
do Congresso Nacional, cumpra, de fato, o propósito
para o qual foi criada.
Para afastar dúvidas jurídicas sobre essa questão, estou apresentando projeto de resolução que
altera o Regimento do Senado Federal, tornando
abertas as votações hoje secretas, inclusive para os
casos de eleição da Mesa. Isso vale para os casos
não tratados pela Constituição como secretos. Essa
sugestão, ainda não prevista no atual Regimento Interno, é para evitar interpretações equivocadas, a tão
temida judicialização, sobre essa importante matéria,
tão cobrada pela sociedade e apoiada pela unanimidade da Câmara Federal.
Se o Senado Federal se comprometeu com o
fim do sigilo nas cassações e apreciações de vetos,
é preciso criar condições também para que não haja
questionamentos futuros sobre a legalidade do que
foi aprovado aqui.
Defendi o voto aberto para todas as votações legislativas. Aliás, esta foi a posição da chamada Bancada
gaúcha, que é composta pelo Senador Pedro Simon,
nosso Líder, o Senador Paulo Paim e por mim. Eu en-
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tendo que a promulgação dessa emenda é, no momento, a alternativa que o Senado Federal conseguiu
encontrar para cumprir o compromisso assumido com
a sociedade brasileira por maior transparência e mais
fiscalização das práticas políticas. Atribuições que, a
meu ver, são indispensáveis ao exercício democrático
e à coerente atuação parlamentar.
Na prática, os Parlamentares condenados no
mensalão, por exemplo, se enfrentarem processo por
quebra de decoro, também terão que lidar com o Plenário aberto, transparente. Não queremos, portanto,
que a promulgação dessa emenda seja questionada na
Justiça pelos que alegam haver inconsistência jurídica.
É importante lembrar que esse tema do voto
aberto foi discutido por mais de quatro horas na última terça-feira e por 12 anos no Congresso Nacional.
Ainda assim, surgiram questionamentos sobre a legitimidade do texto aprovado. Precisamos de certezas,
e não de dúvidas. É necessário reforçar a qualidade e
a validade do que aprovamos aqui.
Por isso a relevância dessa proposta que irei
apresentar. Ao alterar o Regimento Interno, será difícil
a qualquer insatisfeito com o processo de cassação
derrubar uma decisão do Parlamento mediante medida judicial. Não podemos, de nenhum modo, correr
esse risco.
Mesmo que exista decisão no Supremo Tribunal
Federal ratificando que a regra é o voto aberto, é prudente reduzirmos as chances para equívocos e interpretações divergentes. A precisão, nesse caso, ou a
divergência existente, é uma necessidade.
É importante lembrar que a proposta aprovada
na Câmara em agosto previa também a transparência
para indicação de autoridades e eleições das Mesas
Diretoras do Congresso, além de estender a regra para
todas as Casas Legislativas do nosso País. O resto da
proposta que não obteve acordo volta para a apreciação dos Deputados.
Não queremos desrespeitar a posição diferenciada do Senado devido a algumas das prerrogativas
do voto secreto inerentes à atuação dos Senadores.
Mas, no Regimento Interno, pelo menos, é preciso
assegurar a PEC do Voto Aberto, que tem validade
imediata.
É importante lembrar que o Plenário do Senado
Federal já entendeu ser prudente a apreciação secreta
da indicação de autoridades por esta Casa do Parlamento. Essa seria uma forma de preservar, segundo
avaliação da maioria, a autonomia e a independência
do Senador da República nesse processo de votação.
A nova disciplina constitucional da matéria é
omissa, entretanto, no que diz respeito, por exemplo, ao processo de eleição para os membros da
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Mesa, entre eles o Presidente do Senado Federal,
que será também Presidente da Mesa do Congresso Nacional, bem como a eleição dos Presidentes
das Comissões Permanentes. Sabemos que existem
dois entendimentos a esse respeito: por um deles,
deve-se aplicar a esse pleito a regra geral do funcionamento das Casas Parlamentares no ambiente da
democracia política, ou seja, o voto será necessariamente público e aberto.
Por isso, sugiro esse projeto de resolução, com
o objetivo de afastar quaisquer dúvidas e de estabelecer, de modo claro e inequívoco, o voto aberto, o tanto
quanto possível, nas deliberações do Senado Federal,
previstas no Regimento Interno desta Casa.
Não podemos perder de vista que a emenda
do voto aberto tem uma característica indispensável
à evolução e ao amadurecimento do nosso sistema
político brasileiro: a capacidade de permitir mais rigor
e vigilância maior em relação aos eleitos por parte
dos eleitores. As ruas provaram, no meio do ano, com
a intensificação dos protestos por todo o País, que
as pessoas querem políticos mais comprometidos e
políticas eficientes, claras. Políticos comprometidos,
como tivemos na tarde de hoje o belíssimo pronunciamento do Senador Walter Pinheiro, uma verdadeira
lição que nos deu a todos, do ponto de vista humano, do ponto de vista da prática política, do ponto de
vista das suas convicções e da retidão de comportamento e de atitude. Eu, realmente, hoje, fiquei muito
feliz com a tarde que tivemos. Muito rica. Um exemplo
para o qual temos que olhar, porque é a referência
que temos também.
Tenho certeza, como eu disse no aparte ao Senador Walter Pinheiro, que os eleitores baianos que o
mandaram para cá devem estar muito orgulhosos da
grandeza do homem que eles elegeram. Realmente,
o Senador Walter Pinheiro mostrou ser um homem de
fé, um homem de convicções, um homem de compromisso, um homem coerente com o que pensa, com o
que faz e como faz também e que tem respeito pelos
adversários. Um homem sem preconceito. O pior que
na política pode acontecer é termos preconceito, e,
em relação a isso, Walter Pinheiro nos deu uma lição
exatamente sobre atitude e comportamento.
Foi uma tarde realmente muito feliz para todos
nós, e, como a Bancada gaúcha defendeu o voto aberto, e ele está nessa mesma posição, faço questão de
renovar o que ouvimos aqui.
O voto aberto no Legislativo brasileiro torna essa
dinâmica mais valorosa à atividade pública, às atribuições parlamentares e à melhor gestão dos gastos
públicos.
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Essa dívida que o Congresso brasileiro tem com
a sociedade deve ser, portanto, resolvida também na
dimensão regimental desta Casa, se quisermos diminuir significativamente as chances de incoerência e
apatia frente a um dos mais crônicos problemas do
Brasil: a corrupção, “doença” que deve ser combatida
duramente e de modo radical. Fazendo isso, não tenho
dúvida de que o voto aberto permitirá mais políticas
sociais, mais educação e mais saúde.
Eu queria agradecer ao Presidente desta sessão,
Senador Osvaldo Sobrinho, e também dizer que esta
proposta que estou apresentando será feita em nome
da Bancada gaúcha, com apoio do Senador Pedro Simon e do Senador Paulo Paim.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Osvaldo Sobrinho.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Com a palavra o Senador
Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Caro Presidente Mozarildo Cavalcanti, que tem presidido esta sessão, e agora Osvaldo
Sobrinho, do Mato Grosso, sei que logo mais vai falar
o Mato Grosso do Sul, na pessoa deste grande Líder,
eu diria até catarinense também, Delcídio do Amaral,
que o Brasil acompanha de perto.
Quero me associar ao que falou agora a Ana
Amélia, em relação ao que votamos e ao que foi sancionado hoje: o avanço do voto direto, do voto aberto.
O Brasil está avançando. Nós estamos avançando.
Eu não estava presente, mas escutei pela Radio
Senado, no carro, a posição do Senador Walter Pinheiro
e sei que o Senador Delcídio o aparteou. Quero aqui
assinar embaixo do que disse a Senadora Ana Amélia,
nossa gaúcha extraordinária, vizinha de Santa Catarina, meu Estado.
Walter Pinheiro, hoje, representando a Bahia, na
verdade deu uma lição histórica de moral e cívica, de
respeito, de dignidade à instituição, dignidade aos colegas, uma transparência, valoriza o Congresso Nacional,
valoriza a função parlamentar, valoriza o respeitar-se
sem abrir mão de seus princípios. Acho que é uma
coisa que temos todos inerentes em nós mesmos, ou
seja, não abrir mão dos nossos princípios, das coisas
que são embutidas em si. Meu pai sempre dizia: “Brigue, meu filho, com todo mundo, mas não brigue com
a sua consciência”, para poder chegar à noite, deitar e
dormir tranquilo, com a consciência em paz. Acho que
esse é um dever. É uma coisa extraordinária.
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Quero apenas me associar a essa introdução, a
esse intróito feito hoje à tarde, mas não poderia deixar
de trazer, em rápidas palavras, Sr. Presidente, um princípio da prestação jurisdicional. V. Exª é um professor
constitucionalista da Universidade de Mato Grosso. Sabemos da profissão de V. Exª, dos seus conhecimentos,
mas assistência jurisdicional, a prestação do Judiciário,
a demora, a falta, as condições que precisamos estabelecer para fazer com que os que demandam a Justiça
encontrem o amparo são algumas considerações que
trago nesta tarde. Embora em rápidas pinceladas, eu
não poderia deixar de meditar sobre o tema.
Longe de entrar no mérito da questão, o polêmico
julgamento da Ação Penal nº 470, da longa tramitação
até a fase de execução de sentença, nos expõe uma
situação difícil, mas que deve ser enfrentada. As diversas instâncias judiciais no Brasil estão completamente
sobrecarregadas. O volume de instrumentos recursais
torna a tramitação lenta e, ao fim, fica prejudicada a
amplitude da prestação jurisdicional.
Outro caso, relevado esta semana pelo jornal Folha de S.Paulo, merece destaque pelo nível de absurdo
que traz consigo. Um acusado de estupro passou quase três anos preso num centro de detenção provisória
de São Paulo. Foi libertado na semana passada, mas
não porque tenha sido provada sua inocência. Seu
processo, no fórum criminal, simplesmente se perdeu.
Sumiu. Sua prisão provisória, que não deveria ultrapassar seis meses ou, excepcionalmente, um ano, já
estava em quase três anos e teve que ser finalizada,
por ter sumido o processo.
Apesar de ser situação inadmissível – isso é uma
questão à parte, tem que haver um responsável por isso
para se saber o que aconteceu –, não me inspira qualquer ato acusatório. Não quero acusar ninguém. Somente
no Estado de São Paulo, segundo a reportagem, existem 20 milhões de processos físicos não digitalizados.
Quando olhamos o panorama nacional, a situação torna-se assustadora. Em 2012, de acordo com
informações do Conselho Nacional de Justiça, tramitaram 92,2 milhões de processos, incluídos aí a Justiça Estadual, Federal, Tribunais Superiores e Justiça
Especial, como a eleitoral e trabalhista.
Foram 28,2 milhões de casos novos e outros 64
milhões pendentes dos anos anteriores – foram 64 milhões de casos pendentes, que ficaram de anos anteriores! Por outro lado, os processos baixados, ou seja,
concluídos, somaram 27,8 milhões no último ano. Em
suma, mesmo com um grande esforço do Judiciário, o
saldo é deficitário: entraram 400 mil processos a mais
do que os concluídos.
E ressalto que esse esforço foi feito. O Poder
Judiciário contava, ao fim de 2012, com um corpo de
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17.077 magistrados. Cada um deles julgou, em média,
1.450 processos – cada juiz julgou em média 1.450
processos no ano passado! Vejam bem, são quase 4
processos por dia do ano, incluindo sábados, domingos e feriados. Ainda assim – ainda assim –, a taxa de
congestionamento ficou em 70%.
Vejo que o Senador Mozarildo fica olhando! Ele que
tem, se não me engano, um ou dois filhos juízes. Casualmente, a minha primogênita também está na Magistratura.
Cada juiz julgou 4 processos em média por dia,
contando os finais de semana, e ainda assim sobraram, ainda assim ficaram 70% congestionados! Isso
significa que de 100 processos que tramitaram no ano,
Presidente, apenas 30 foram baixados.
Em uma primeira análise, é natural pensar que,
para solucionar o problema, basta aumentar o número de juizes e, com eles, os servidores do Judiciário.
Parece que é isso. A taxa média de magistrados para
cada 100 mil habitantes, no Brasil, é de 8,5 – com variações, podendo ser menor do que 4 em alguns Estados e maior que 10 em outros.
O número pode ser considerado baixo, quando
comparado com países como Espanha, França, Portugal e Itália, que possuem entre 10 e 17 magistrados
por cada 100 mil habitantes. Por outro lado, mostram
que está na média internacional, que é de 8 juizes
para cada cem mil habitantes – a média internacional.
Há outros caminhos a perseguir. No campo legislativo, é preciso rever procedimentos processuais que
limitem a eterna tramitação pela via recursal, permitindo que processos arrastem-se por décadas. A análise
de um novo Código de Processo Civil, em tramitação
na Câmara dos Deputados, já é um passo.
Meu caro Presidente Osvaldo Sobrinho, do grande Mato Grosso, que V. Exª representa, na percepção
geral, hoje, desde que se possa pagar bons advogados, há recursos e apelações para tudo, enquanto
aos menos favorecidos resta a disponibilidade, ainda
reduzida, da Defensoria Pública.
Outrossim, não podemos negar uma certa tendência judicializante entre nós – existe uma tendência
de se judicializar entre nós, no Brasil. Tornou-se cada
vez mais comum ouvirmos, por exemplo, “vou entrar
na Justiça” ou “vou te processar” para qualquer tipo
de conflito. E quase sempre é isto: “vou entrar em juízo, vou te processar”. E por aí vai. Quer dizer, não dá
também. Aí não tem jeito.
Devemos apostar, primeiro, na autocomposição,
na conciliação para a resolução de dúvidas e problemas de menor monta. Essa é a maneira mais rápida,
simples e civilizada de solução de conflitos. Podemos pensar, inclusive, na criação de uma “instância
administrativa”, composta exclusivamente por juízes
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conciliadores, com formação específica e competência para processar, julgar e executar as decisões.
Para ampliar sua ação e permitir o pleno acesso da
população, poderiam funcionar junto às casas de cidadania, prefeituras, Procons ou mesmo nos fóruns.
No mesmo sentido, o fortalecimento da arbitragem
e dos juizados especiais pode desafogar os abarrotados escaninhos da Justiça. No meu Estado, por
exemplo, Santa Catarina, já registramos experiências
bem-sucedidas nesse sentido.
Por isso, Senador Osvaldo Sobrinho, V. Exª, que
é ligado e é professor constitucionalista, nós poderíamos simplificar. A decisão judicial não precisa ser num
fórum de mármore, com todos os requintes.
O despacho judicial, o acordo judicial, se é feito no galpão de uma igreja, se é feito num centro de
convivência, se é feito em qualquer lugar, a sentença
é que vale. Quer dizer, para que haja decisão, arbítrio,
entendimento entre as partes, não é necessário construir um espaço que seja bonito. Não precisa. O valor
da sentença judicial é o mesmo em qualquer lugar. Por
isso precisamos tentar simplificar.
Para encerrar, Sr. Presidente, e fico muito grato
pela tolerância, tudo isso sem esquecer do âmbito administrativo, que inclui a modernização da gestão de
pessoas e de processos. Enfim, uma inovadora política
de gerenciamento, com o estabelecimento de metas,
pode trazer resultados positivos.
Em seu modelo atual, a prestação jurisdicional
é morosa, cara e, por consequência, ineficiente. Medidas de modernização, combate à litigiosidade exagerada e extintiva conciliação são essenciais para o
fortalecimento da Justiça, pilar fundamental no Estado
democrático de direito. Não há democracia plena sem
justiça eficiente para todos.
Então, para atendermos a essa demanda extraordinária que existe no Brasil, para tentarmos atender
inclusive a apelos que recebemos – sei que não apenas eu recebo apelos, mas V. Exª, o Senador Mozarildo
Cavalcanti e o Senador Delcídio do Amaral –: “Olha,
estou com 80” – ou 82 – “anos. Tenho uma questão
tramitando no INSS. Não é para mim. Eu gostaria de
destrinchar essa questão, mas não é para mim. Eu
gostaria de estar vivo para ver meus filhos”...
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – V. Exª me permite?
Somente para cumprimentar e agradecer aos
alunos da Escola de Ensino Fundamental do Caic São
Francisco de Assis, de Catalão, Goiás, que nos visitam
neste momento.
Parabéns a vocês.
Sejam sempre bem-vindos à Casa do Povo.
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Vejam bem, os cumprimentos vêm de
Mato Grosso, dos catarinenses, e sei que também do
longínquo Estado de Roraima, do Senador Mozarildo
Cavalcanti, e do Mato Grosso do Sul, com certeza, do
Senador Delcídio do Amaral, todos abraçando vocês
de Catalão, em Goiás.
Então, encerro contando o que as pessoas pedem:
“Eu não gostaria de viajar deste mundo sem poder entregar uma solução para os meus filhos, para os meus
netos e bisnetos”. Para isso precisamos encontrar um
caminho, para não demorar tanto. “Senador Maldaner,
já está há 30 anos tramitando essa questão. Não é
possível!” Então, são questões assim que temos que
ajudar a simplificar e destrinchar.
Muito obrigado, Sr. Presidente e caros colegas.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Parabenizo V. Exª pelo seu
pronunciamento.
Antes de passar a palavra ao próximo orador,
quero ler um requerimento, porque é necessário um
quórum mínimo para fazê-lo.
Em votação o Requerimento nº 1.410, de 2013,
da Senadora Maria do Carmo Alves, que solicita, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado
Federal, licença dos trabalhos da Casa a fim de participar da Cúpula Mundial da Família + 9, na cidade de
Berlim, Alemanha, no período de 2 a 5 de dezembro
de 2013, conforme indicação da Presidência do Senado Federal.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – E também:
A Presidência comunica que será publicado no
Diário do Senado da República de 28 de novembro do
corrente o Relatório Parcial nº 6, de 2013, da Comissão Mista destinada a consolidar a legislação federal
e a regulamentar dispositivo da Constituição Federal,
que concluiu pela apresentação de Projeto de Lei que
“define crimes de terrorismo e dá outras providências”.
(Vide item 4.1 do Sumário)
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Nos termos do art. 142 do
Regimento Comum, o projeto iniciará sua tramitação
no Senado Federal.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti para seu pronunciamento,
como Líder.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Osvaldo Sobrinho,
Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, eu lamento muito ter de
estar aqui, com frequência, denunciando e reclamando
providências sobre coisas que estão afligindo o povo
do meu Estado, Roraima. Algumas coisas estão aterrorizando o povo de Roraima porque, simplesmente, não
só o sistema de segurança – as pessoas, suas casas,
as ruas, enfim – está completamente abandonado pelo
governo, como também a Polícia Civil e a Polícia Militar
estão sucateadas, e agora vêm ocorrendo sucessivos
casos de fuga em massa do presídio de Boa Vista.
Por quê? Por várias razões. O presídio está sucateado, está precariamente mantido. Agora, houve uma
fuga de mais da metade dos presidiários. O Ministério
Público já recomendou a recuperação do presídio, sobretudo a vigilância adequada, que se impõe.
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O Governador deu uma entrevista e admitiu que
o PCC já está em Roraima. Ora, ele deveria ter vergonha de dizer isso, já que é um lugar pequeno, um
presídio que poderia perfeitamente estar equipado, e
não foi por falta de recursos federais. No entanto, é
uma terra em que não há liberdade para nada, pois
estamos à mercê de pessoas que não têm qualquer
tipo de escrúpulo em roubar, matar, etc., além da corrupção que campeia em todos os setores do Estado.
Na educação, lamentavelmente, até as firmas de
transporte escolar estão em greve porque não recebem.
Os professores e funcionários da educação também
já fizeram greve. Assim como os da saúde.
Não dá mais para ficar só denunciando e pedindo
providências aos órgãos responsáveis pela fiscalização, como é o caso do Ministério Público Federal, já
que grande parte desses recursos é federal, e do Ministério Público Estadual, que precisa mostrar para a
sociedade que está vigilante, de fato. Como o Tribunal
de Contas do Estado e da União.
No entanto, o que está acontecendo lá é algo que
vai bem com o que pensa o Governador, que uma vez
me disse que quem tem poder e quem tem dinheiro
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não tem que se preocupar com o resto. Falou para
mim, pessoalmente.
Então, já estou estudando, com os meus advogados e a minha assessoria jurídica, uma forma de pedir
intervenção federal em meu Estado, porque aquilo,
realmente, Senador Delcídio, está um caso absurdo.
É a menor população do País, vamos arredondar
para 500 mil habitantes, num Estado em que já foram
interligados todos os Municípios – são 15 apenas, com
a capital –, por rodovias asfaltadas e vicinais muito
boas, trafegáveis. E hoje estão todas praticamente
intrafegáveis.
E o que é pior, o Governador faz uma propaganda
institucional segundo a qual quem for apenas passar
uns dias em Boa Vista vai sair de lá achando que é o
melhor Estado da Federação. Uma propaganda enganosa, portanto, que faz com que o povo do Estado se
sinta mesmo ao Deus dará.
Mas eu pelo menos tenho a tranquilidade, Senador Delcídio, de estar cumprindo o meu papel. Não
estou fazendo como aqueles três macaquinhos famosos, em que um está com as duas mãos nos olhos,
o outro com as duas mãos nos ouvidos, e o terceiro
com as duas mãos na boca. Eu não vou fazer de conta que não ouvi, nem vou fazer de conta que não vi, e
muito menos vou ficar calado diante do que vejo, do
que ouço e do que tomo conhecimento diretamente.
Diariamente, recebo, de Municípios distantes do
interior, reclamações sobre a falta de condições de
transportar, de transferir os produtos que produzem
com muita dificuldade, sem assistência por parte do
governo.
Pior, além disso, Senador Delcídio, não fosse a
Funai, que já demarcou mais da metade do território
do Estado para as comunidades indígenas, que representam, ao todo, autodeclarados, 30% da população do Estado, mais as reservas ecológicas, que não
param de ser criadas, fora isso, agora há uma união
entre Ibama e Incra para prejudicar aquelas pessoas
que estão há dezenas de anos lá produzindo em áreas
que nem pertenciam... Quer dizer, não foram avisadas.
Foram até estimuladas pelos governos, inclusive pelo
Governo Federal, a irem para lá produzir.
Então, é uma tristeza ver, desde as escolas, que
estão formando os futuros líderes do Estado, passando pela saúde, que sacrifica a vida e a saúde das
pessoas mais pobres, passando, agora, pela questão
da insegurança que se instalou em meu Estado. Não
dá mais, realmente. Confesso: eu tenho feito pronunciamentos aqui e os encaminhado com as denúncias
à Procuradoria-Geral da União, ao Ministério Público
do Estado, ao Tribunal de Contas da União, mas não
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dá mais para ficar apenas nisso, já que as ações não
são feitas de imediato.
Portanto, estou estudando, e espero mesmo encontrar os caminhos adequados, os meios jurídicos
adequados, no sentido de pedir uma intervenção federal no meu Estado, para que se faça uma grande
devassa, um mutirão, a fim de passar a limpo toda
essa situação que está lá. Não se pode esperar que
esse governador saia e deixe um rombo para o próximo, seja ele quem for.
Senador Delcídio, o Estado nunca esteve tão
endividado como agora. Esse governador assumiu o
governo com R$100 milhões em caixa; hoje, nós devemos mais de R$400 milhões, e não temos dinheiro
para pagar adequadamente nem os fornecedores, nem
os funcionários, nem para passar os duodécimos para
os outros Poderes.
Assim, é preciso que haja um olhar rápido e
profundo dos órgãos federais e estaduais para coibir
esse desgoverno que se instalou no meu Estado, lamentavelmente. Eu não poderia, como Parlamentar e,
sobretudo, como filho de Roraima, deixar de extravasar
aqui a minha indignação e o meu inconformismo com
o que está se passando em Roraima.
Vou, portanto, repito, ao encerrar, buscar os caminhos jurídicos adequados para pedir uma intervenção
federal no meu Estado, com toda a comprovação que
nós já temos e que entendo suficiente para justificar
essa medida.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Concedo a palavra ao Senador Delcídio, que falará pela Liderança, por permuta
com o Senador Walter, que falou antes, e, em seguida,
o Senador Cristovam, que havia trocado com o Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio
Governo/PT – MS. Pela Liderança. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho
a esta tribuna hoje para falar um pouco sobre números, meu caro Presidente, Senador Osvaldo Sobrinho,
apresentados pelo Secretário de Fazenda do Mato
Grosso do Sul em reunião, ontem, na Comissão de
Assuntos Econômicos.
Estou trazendo este assunto novamente – parece
um samba de uma nota só – para falar sobre o Pacto
Federativo, a carga tributária brasileira e a situação
dos Estados.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nessa
apresentação feita pelo Secretário de Fazenda, Jader,
ele mostra, entre outras transparências, entre outras
telas, primeiro, a carga tributária disponível depois das
transferências intergovernamentais.
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Esses números vão até 2007. Temos, na esfera
federal, 58,14%; na esfera estadual, 25,27%; e, na esfera municipal, 16,59%; completando 100% do pacote
todo de tributos. Portanto, a União ficando com quase
60% desse bolo.
É importante registrar também – e a exposição
é bastante didática – outro detalhe apresentado pelo
Secretário Jader ontem. Primeiro, a questão da arrecadação direta em percentual do PIB e o respectivo
aumento da carga tributária. Se olharmos a evolução
ao longo do tempo entre União, Estados e Municípios,
a União fica com 24,4%; os Estados, com 8,6%; e, os
Municípios, com 1,8%. Portanto, só por esses números,
podemos avaliar a situação delicada que os Estados e
Municípios enfrentam no seu dia a dia, no seu cotidiano.
Sr. Presidente, é importante destacar que os vários programas de desoneração para legitimamente incentivar as indústrias, especificamente com relação aos
impostos que são partilhados, que é o caso do IPI, do
Imposto de Renda, têm trazido prejuízos aos Estados.
E eu gostaria de registrar aqui que o aumento
das fontes de receita da União não compartilhadas e
a redução das fontes compartilhadas, IPI e Imposto de
Renda, estão trazendo uma série de consequências
dramáticas para os Estados e para os Municípios. Se
por um lado se desonera para fazer com que a indústria se aqueça, por outro lado, os recursos repassados
aos Estados, especialmente no que se refere ao IPI e
ao Imposto de Renda, se tornam menores e com as
consequências que todos nós sabemos e que principalmente Mato Grosso do Sul sofre e tem sofrido ao
longo dos últimos anos.
É importante registrar, Sr. Presidente, que, com a
isenção de IPI e a consequente redução de receita de
Mato Grosso do Sul, nós saímos, em 1988, de 76,2%
para 45,5%; enquanto que as outras receitas, que não
são partilhadas, subiram de 23,8% para 54,5%.
Por aí a gente já pode avaliar os impactos nas
contas do nosso Estado e, consequentemente, dos
Municípios pelo não repasse do FPM.
Hoje, a nossa realidade, Sr. Presidente, Senadores e Senadoras, é que, na composição da arrecadação
de Mato Grosso do Sul, 90% é ICMS – 90%!
E é importante registrar também que em relação
ao peso do ICMS nas receitas correntes das unidades
da Federação, em percentual, o Mato Grosso do Sul
está em quarto lugar. Só está atrás de São Paulo, do
Espírito Santo, de Santa Catarina, com 58,36%.
Um ponto que eu não podia deixar de destacar,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é a
evolução da dívida de Mato Grosso do Sul. Nós, em
1998, Estado novo, devíamos R$2,258 bilhões – V. Exa
é nosso irmão mato-grossense. Hoje, nós devemos
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R$7,63 bilhões. Parece incrível: pagamos R$6,05 bilhões da dívida e devemos ainda esses R$7,63 bilhões.
Ou seja, tínhamos R$2 bilhões, pagamos R$6 bilhões
e devemos R$7 bilhões. Portanto, é uma coisa absolutamente fora de qualquer contexto e de qualquer lógica.
Abordemos agora a famosa Lei Kandir, a Lei
Complementar de 1987, que retirou da incidência do
ICMS as operações e prestações que destinam produtos primários e semielaborados ao exterior.
Sr. Presidente, há algumas coisas aqui que são
importantes e dignas de registro. Eu fui Relator do
Orçamento Geral da União e todo ano a batalha no
Orçamento é para fechar o número da Lei Kandir. Esses ressarcimentos estão congelados, sem nenhuma
correção desde 2003. Quando eu fui Relator, eu coloquei na Lei Kandir R$3,9 bilhões.
No Orçamento de 2012, o valor global diminuiu
de R$3,9 bilhões para R$3,4 bilhões. O pior é que a
metade desse valor, R$1,9 bilhão, sempre dependeu
anualmente da edição de medida provisória. E com um
detalhe importante: a União só tem feito os repasses
aos Estados no último quadrimestre de cada ano, em
quatro parcelas, quando deveria, para haver uma lógica no fluxo de caixa ou, pelo menos, um planejamento
do fluxo de caixa, começar a recolher mensalmente a
partir de janeiro.
Neste ano, Sr. Presidente, nós corremos o risco de não ter nem essa medida provisória. Imagine
o que os Estados exportadores, como o Estado de
V. Exa e o nosso, Mato Grosso do Sul, podem sofrer
com a Lei Kandir.
Tenho um gráfico aqui sobre a redução do ressarcimento da Lei Kandir, que vem caindo desde 1996,
quando recolheu 77%. Em 2011, recolheu 9,72%. E,
se brincar, em 2013, é zero.
Mato Grosso do Sul teve grandes perdas com
a Lei Kandir, recursos que deveriam ser utilizados na
saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura. De 1996 a 2011, foram R$3,77 bilhões.
E, pasmem: nos Estados, as perdas nacionais da
Lei Kandir somam R$87,9 bilhões, ou seja, são R$88
bilhões da Lei Kandir para o Brasil inteiro.
Sr. Presidente, dentro desse quadro, é absolutamente impossível os Estados da Federação sobreviverem.
E não poderia deixar de fazer o registro de alguns
dados importantes sobre os gastos públicos com saúde. Em 2000, a União tinha 60%; os Estados 18,5% e
os Municípios 21,7%.
Quero cumprimentar o Senador Márcio Lacerda
aqui presente, um grande companheiro. Seja muito
bem-vindo a esta Casa, que sempre foi de V. Exª.
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No ano de 2010, 45% são da União – saiu de
60% para 45% –; 27% dos Estados – subiu de 18,5%
para 27% –; 28,4% dos Municípios – subiu de 21%
para 28%. Então, estamos numa marcha de absoluta
sobrecarga dos Estados e dos Municípios, e a União,
lentamente, emagrecendo, na sua participação. Esses
dados que dei aqui são da saúde.
Gostaria de lembrar a Emenda nº 29, que foi regulamentada. Ela não fixou o percentual da União, mas
fixou dos Estados – 12% da receita corrente líquida – e
dos Municípios – 15%.
É importante registrar, Sr. Presidente, num exercício rápido, que, em 2011, com a regulamentação da
Emenda nº 29, teríamos de gastar, adicionalmente,
mais R$200 milhões para atingir os 12% da receita
líquida, que é o preconizado na emenda, nesse quadro devastador de perda de arrecadação, um quadro
cada vez pior.
A questão dos professores, Sr. Presidente. Estabelecemos, através de lei federal, um piso salarial
profissional nacional para o magistério absolutamente legítimo, uma grande conquista para a educação. E
com uma regra clara: a atualização vai utilizar o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo
por aluno referente aos atos iniciais do ensino fundamental urbano.
Sr. Presidente, para que se tenha uma ideia,
num quadro comparativo entre a inflação e o índice do
Fundeb, que leva à correção do reajuste do piso: em
2009-2010, a inflação foi 4,11%, o reajuste, 7,86%; em
2010-2011, 6,46%, o reajuste, 15,85%; em 2011-2012,
a inflação, 6,08%, o reajuste, 22,22%. E a previsão de
2012-2013 é um reajuste de 21,25%, com uma inflação próxima de 6%.
Todo mundo entende a importância que a educação tem para o nosso País e, principalmente, professores bem remunerados. Mas há um absoluto desequilíbrio nesse Pacto Federativo entre as receitas da
União, dos Estados e dos Municípios, e é por isso que
nós estamos nessa situação grave, séria.
E aí, Sr. Presidente, V. Exª me permitindo, vou
tratar de um assunto a que venho me dedicando já há
alguns anos, junto com o Senador Eduardo Braga, junto
com o Senador Walter Pinheiro, junto com o Senador
Lindbergh, trabalho esse executado na Comissão de
Assuntos Econômicos. Foi feito um esforço gigantesco.
Primeiro, votamos a Lei dos Portos, a lei que,
sem dúvida nenhuma, garante a competitividade aos
nossos produtos, em função de incentivos criados em
portos de alguns Estados brasileiros e que estimulava o
quê? O desemprego e a perda de competitividade dos
produtos nacionais. Essa lei foi de extrema relevância,
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aprovada num clima extremamente tenso, mas que, sem
dúvida nenhuma, trouxe grandes benefícios ao Brasil.
Depois veio a discussão de um Pacto Federativo,
para se terminar de uma vez por todas com a guerra
fiscal. Fizemos audiências públicas, conversamos com
secretários de fazenda, com Governadores. Hoje, Sr.
Presidente, 24 Estados aceitam a proposta. Três Estados não. E dos três, dois, as razões são políticas; e
um, talvez, econômicas. Esse processo não avança.
Segundo alegam, por razões políticas, porque
2014 está aí. Então, estamos num quadro hoje em
que, ao invés de o cachorro balançar o rabo, o rabo é
que balança o cachorro. Ou seja, dois ou três Estados
impedem que seja feita uma reforma que talvez seja
a maior reforma econômica do País nos últimos anos,
que é a unificação das alíquotas em 4% suavemente, até 2028, criando um fundo de compensação para
ressarcir os Estados que promoveram legitimamente
esses incentivos e criando um fundo de desenvolvimento regional que funcionaria como um incentivador de
novos projetos. Essa construção foi dificílima!
Nós, há três semanas praticamente, consolidamos o entendimento quando um dos vinte e sete
Estados reagiu sem respaldo técnico nenhum, sendo
acompanhados politicamente por mais dois Estados
da nossa Federação. Aparentemente, isso não vai ser
mais sequer tratado, e aí, já que estamos preocupados com bombas fiscais, vem uma bomba aí, que é
a súmula vinculante do STF, que inviabiliza todos os
incentivos dados pelos Estados brasileiros. Existem
algumas empresas que já tiveram os seus incentivos
judicializados, são perdas de R$1,3 bilhão, R$1,5 bilhão, R$1,8 bilhão. Num momento em que o Brasil
busca segurança jurídica para que atraia investimentos, nós estamos diante de uma situação absurda, ou
seja, não buscando uma solução para convalidar esses incentivos e, consequentemente, colocando uma
espada de Dâmocles na cabeça de quem acreditou no
nosso País, de quem acreditou nas unidades da nossa
Federação. E, aparentemente, está tudo bem. Alguns
vêm aqui e me falam que este ano só convalidaram
incentivos. E a guerra fiscal continua. Quanto vai custar a guerra fiscal para o país? Toda ela judicializada.
Aliás, o Brasil, ultimamente, virou um país todo
ele judicializado, virou um país de advogados: tudo
no Brasil é judicializado. Os órgãos de controle hoje
valem mais do que os órgãos fins. Então, estamos vivendo num verdadeiro impasse. São chicanas e mais
chicanas que impedem o desenvolvimento econômico
e social do nosso País.
Então, eu quero aqui registrar a minha indignação e a minha não compreensão de o Governo Federal não ter a percepção nítida do que representa essa
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reforma. Agora, ouvi falar que nem o indexador da
dívida é motivo de discussão. E, se houver discussão
de indexador, é só daqui para frente.
Eu mostrei aqui os números do meu Estado. O
meu Estado devia dois, pagou seis e deve sete. Como
é que um País pode viver diante de um quadro absolutamente surreal? E não é só Mato Grosso do Sul que
está assim; Mato Grosso também e outros Estados da
Federação, capitais importantes do País.
“Ah, mas a nossa responsabilidade é evitar as
bombas fiscais.”
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Senador Delcídio, o Rio Grande do Sul, na mesma
linha. Sem querer atrapalhar, eu estou concordando
com V. Exª. A situação do Rio Grande do Sul é gravíssima. Quanto a gente mais paga, mais deve.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) –Quanto a gente mais paga, mais deve.
Então, Sr. Presidente, nós estamos numa situação
absolutamente inacreditável. Isso foi negociado com
o Governo. Foram negociadas na Câmara a correção
daqui para frente e a correção para trás, via Selic, que
diminuiu o estoque da dívida. Agora, dizem que não
vale mais. Eu sou testemunha dessa negociação. Eu
participei ativamente de todas essas discussões.
Então, nós estamos num processo de letargia,
cuja conta o povo brasileiro vai pagar. Os nossos Estados vão pagar a conta.
(Soa a campainha.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio
Governo/PT – MS) –Portanto, Sr. Presidente, é absolutamente incompreensível essa absoluta letargia! É
como se o País dormisse até o final do ano que vem,
esperando as eleições. E uma reforma com esse perfil,
uma reforma desse porte!
Não é possível que o Congresso Nacional não
responda. Continua a guerra fiscal, não convalidamos
incentivos; se se aplicar alguma coisa no serviço da
dívida, é indexador daqui para frente; o “pratrasmente” fica do jeito que está. E eu entendo que a preocupação do Governo com as bombas fiscais refere-se
a outros projetos que tramitam aqui no Congresso, e
não a esse do indexador da dívida, que foi negociado
exaustivamente aqui nesta Casa.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Portanto, Sr. Presidente, eu queria
só uma tolerância de V. Exª, um pouco mais de tempo,
porque eu vou dar um aparte ao Senador Cristovam e
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ao Senador Paim. E depois eu faço a conclusão aqui
da minha fala, se V. Exª concordar.
Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador Delcídio, o senhor traz aqui um
assunto de que poucos têm falado, mas que talvez seja
o mais grave de todos os problemas que ameaçam a
condução do Brasil para o futuro que desejamos: é o
caos institucional. Nós vivemos um tsunami legislativo.
Eu não tenho a menor inveja hoje de um empresário
no Brasil, nem de um dirigente de órgão público, porque ele nunca sabe o que vai acontecer na semana
seguinte, por causa das leis que surgem e que mudam
completamente, como no caso dos subsídios. Como
é que um empresário decide investir numa alternativa
em vez de outra, se dali a dois meses essa alternativa
em que ele não investiu recebe subsídios e aquela na
qual ele investiu não recebe subsídios ou até perde
subsídios? Como é que um dirigente de órgão público
faz um investimento sem saber se o Tribunal de Contas
vai permitir ou não que continue a avançar, ou se quem
venceu a licitação por um preço mínimo, às vezes, sem
qualificação técnica, vai quebrar no meio da construção, como a gente tem visto inclusive em entidades de
pesquisa, nas universidades? Esse caos institucional
ameaça todo o funcionamento do nosso pacto social.
Aliás, não é um assunto que eu discuta, mas você vê
até como se trata a condenação agora do chamado
mensalão. As interpretações são as mais variadas do
que é prisão domiciliar, de quais são as razões que justificam isso, ou que não justificam. Estamos num caos,
e isso ameaça o funcionamento. E nós não vemos os
candidatos a Presidente – que já estão aí –definirem
como algo fundamental do período deles de quatro
anos pôr ordem institucional no País. É interessante
que a gente vive uma estabilidade democrática, mas
não está sabendo usar essa estabilidade democrática
para criar instrumentos estáveis no funcionamento do
Estado e da sociedade brasileira.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio
Governo/PT – MS) – Sem dúvida nenhuma.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – E aí não vai ter jeito, porque a gente
fica batendo com a cabeça a cada dia. Há pouco, nós
conversávamos aqui sobre a maneira como se trata a
Petrobras hoje. Há falta de uma política clara de reajuste
de preços do petróleo, que é feita conforme a vontade
dos governantes, o que se fez até pouco tempo atrás
com a política de juros, em que se baixaram os juros
por uma decisão política, e agora se tem que subir os
juros por decisão política...
(Soa a campainha.)
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – ... Sem regra. Quem sabe qual vai ser a
próxima taxa de juros? Vai ser onze ou vai ser nove?
Perdemos. Perdemos, perdemos um norte, estamos
“desbussolados” por causa desse tsunami legislativo,
que gera um caos institucional no País. Fico satisfeito
que o senhor tenha trazido esse assunto com base
num único item: o problema da dívida dos Estados e
da reforma fiscal; mas o problema é muito mais amplo
e mereceria uma reflexão nossa. Lamentavelmente,
aqui não se consegue fazer uma reflexão. Na Comissão de Futuro, que o Presidente Renan criou, da qual o
Senador Luiz Henrique é o Presidente, e eu o Relator,
vamos nos debruçar sobre isso, mas tenho certeza de
que vai ficar um discurso teórico, meio acadêmico. Politicamente o lugar seria aqui ou nas nossas comissões.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Ou nas nossas comissões, sobretudo na
CCJ, na Comissão de Economia. Mas é muito preocupante, e o pior é que o tsunami só vemos o resultado depois que ele chega. Esse já chegou, e a gente
não está percebendo, a não ser que venha não só o
caos, mas uma grande tragédia. Creio que V. Exª está
tentando nos despertar. É tempo ainda para nos despertarmos e nos colocarmos de acordo, quais são as
regras para nortear os diversos atores brasileiros daqui
para frente. Se não tivermos isso, não temos futuro.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio
Governo/PT – MS) – Muito obrigado, muito lúcida a
avaliação de V. Exª, como sempre, Senador Cristovam.
Isso me preocupa muito, porque nós temos estabilidade democrática, mas não temos estabilidade de funcionamento das instituições, o que é extremamente
preocupante, além da insegurança jurídica, que é uma
realidade sobre a qual V. Exª acabou de fazer aqui uma
explanação muito clara e muito correta.
Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Senador Delcídio, se tiver problema de tempo,
eu abro mão até do meu tempo para V. Exª...
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio
Governo/PT – MS) – Não.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – ... pela importância do tema.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio
Governo/PT – MS) – Não, é uma honra.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – V. Exª, como sempre, tem coragem, tem firmeza, tem convicção, é respeitoso com todos, expressa
seu ponto de vista. Sobre essa questão da dívida dos
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Estados, a primeira informação que recebi foi de que
era o Senador Eunício que estava trancando. Falamos
com o Senador Eunício, e ele disse: “De minha parte,
está liberado! O meu parecer é favorável”. Depois me
disseram que o problema era com o Vitalzinho, o nosso
Vital. Falei com o Vital, e ele disse: “Para mim, vota na
semana que vem, e já disse que vai votar na semana
que vem”. Falei com o Presidente Renan a mesma situação, e ele disse: “Votamos a matéria este ano! Nós
vamos votar”. Por isso, quero cumprimentar V. Exª, de
forma rápida. V. Exª tem toda a razão. Foi sinalizado
para todos os Estados, foi anunciado que esse acordo
foi construído com o Governo e o Congresso. O compromisso que nós tínhamos aqui era só não alterar o
projeto. E nós dissemos: “Não vamos alterar e vamos
aprovar”. Por isso que V. Exª tem razão. O Congresso
tem que se posicionar. Tenho quase certeza de que a
Presidenta não vai vetar se aprovarmos essa matéria.
Mas, se vetar, o nosso dever é derrubar o veto.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio
Governo/PT – MS) – Muito obrigado, Senador Paim,
pela precisão também...
(Soa a campainha.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio
Governo/PT – MS) – ... V. Exª que acompanha esse
processo muito de perto e há muito tempo, preocupado
inclusive não só com o seu Rio Grande do Sul, mas
com o nosso País.
Sr. Presidente, gostaria só de registrar que, no
que tange a esses projetos todos que foram aqui citados, não adianta fazer cara de paisagem, pois, na
hora em que o castelo ruir, as responsabilidades vão
estar muito bem definidas, porque não é brincadeira
o que pode vir a acontecer com o País, não só sob o
ponto de vista da convalidação dos incentivos, sob o
ponto de vista da renegociação das dívidas, até por
essa distribuição absolutamente fora de compasso entre Estados, Municípios e a própria União, mas, acima
de tudo, o prejuízo e as dificuldades para os governadores e para as empresas.
(Soa a campainha.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio
Governo/PT – MS) – E mais especificamente para o
nosso País, especialmente no que se refere à insegurança jurídica e um desestímulo a quem quer investir.
Sr. Presidente, para concluir, só queria fazer um
registro aqui sobre outro tema que é de interesse de
todos os Senadores e Senadoras: o comércio eletrônico,
outra coisa inacreditável! Não entendemos o porquê
de isso não caminhar.
Apresentei a PEC nº 197, de 2012. Nós discutimos
à exaustão esse projeto no Senado e aprovamos por
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unanimidade no plenário. O que isso quer dizer? Hoje
praticamente pouquíssimos Estados da Federação
recolhem o ICMS de comércio eletrônico. O que esse
projeto procurava fazer? Redistribuir o ICMS para que
houvesse um partilhamento mais justo desses recursos
que estavam centrados basicamente em São Paulo.
Negociamos com a bancada de São Paulo aqui
no Senado, aprovamos o projeto. O projeto foi para a
Câmara. Não anda!
Para V. Exª ter uma ideia, o Brasil vai ser o quarto
maior país em e-commerce até 2015. A projeção de
crescimento até lá é de 43,3%! O faturamento do Brasil em e-commerce saltou de R$4,4 bilhões, em 2006,
e foi para R$18,7 bilhões, em 2011. Olha o salto! As
vendas de e-commerce brasileiro em 2017 devem atingir US$25 bilhões – para se ter uma ideia da pujança
desse negócio.
Mato Grosso do Sul, os números de Mato Grosso devem ser maiores, pelo tamanho do Estado. Em
2011, perdemos R$43,7 milhões; em 2012, R$64 milhões; em 2013, vamos perder R$100 milhões; em
2014, vamos perder R$150 milhões. E não acontece
absolutamente nada! Além das perdas que os Estados
têm por desemprego, porque quem tem loja, por exemplo, disputa com alguém que tem um escritoriozinho e
vende camisa, como eu vendo, mas pela internet. Ou
seja, fatores que são fundamentais para arrecadação,
para geração de emprego nos Estados, isso tudo vai
ter um preço também.
Então, não aprovar esse projeto? Eu não entendo
essa paralisação absoluta no sentido de realmente....
(Soa a campainha.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio
Governo/PT – MS) – ... buscar esses ganhos que os
Estados merecem.
Portanto, Sr. Presidente – e agora para concluir
mesmo –, em um ano em que, no meu ponto de vista,
poderíamos fechar muito bem com uma reforma desse porte... Essa reforma do ICMS representa 70% de
uma reforma tributária, e as outras reformas não caminharam, porque tentaram fazer grandes reformas,
macrorreformas; por isso é que não funcionaram. Se
começássemos pelo ICMS, já teríamos um avanço
tremendo nesse front, que é fundamental para que o
Brasil se consolide como um país que tenha desenvolvimento econômico, social e cidadania.
Eu não podia deixar de registrar isso e de agradecer, mais uma vez, meu caro Presidente, a V. Exª
pela paciência.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Eu só pediria desculpas
ao Senador, porque não poderia, de maneira alguma,
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cortar a palavra do Senador Delcídio, primeiro porque
o que ele falou de Mato Grosso do Sul é o mesmo que
nós falamos de Mato Grosso. Então, faço das palavras
dele as nossas, minhas e as do Senador Márcio Lacerda. Segundo, na verdade, é como se fosse a mãe
comendo os filhos. É o que está acontecendo hoje
na Nação brasileira com relação a esse tema que ele
aborda aqui.
É um negócio completamente monstruoso. Mato
Grosso passa pela mesma situação, e nós, que estamos lá sofrendo essas dificuldades, fazemos toda a
lição de casa, mas, lastimavelmente, isso nos toma
tudo que fazemos. Essa é a grande verdade.
Parabenizo V. Exª pelo seu pronunciamento.
Eu, que sou de Mato Grosso do Sul, de Fátima
do Sul, quero dizer que me sinto muito feliz por tê-lo
como nosso representante.
Antes de conceder a palavra ao Senador Cristovam, quero parabenizar e dar as boas-vindas ao Senador Márcio Lacerda, que é Senador por Mato Grosso.
S. Exª trabalhou 8 anos nesta Casa, mais 4 anos na
Câmara dos Deputados, mais 4 anos na Assembleia
Legislativa, mais 4 anos como Vereador e depois foi
Vice-Governador e Governador de Mato Grosso.
O Senador Márcio Lacerda, que é uma das figuras
exponenciais do nosso Estado, um grande doutrinador
e um grande político, nos dá a honra da sua presença.
S. Exª veio hoje receber o prêmio do Senado
como Constituinte. Atrasou-se um pouco, mas chegou
para receber o prêmio. Portanto, quero parabenizá-lo
por ter recebido esse prêmio pelo seu grande trabalho
na Assembleia Nacional Constituinte. S. Exª foi meu
colega aqui na Assembleia. É um homem cuja história
é contada não por mim, mas pelos seus feitos.
Eu o parabenizo.
Seja bem-vindo! Esta Casa é sempre sua!
Com a palavra o Senador Cristovam Buarque
pelo tempo que precisar, porque V. Exª já concedeu o
beneplácito àqueles que o antecederam, inclusive a
mim, pois trocamos o tempo. Como V. Exª foi prejudicado por isso, tem V. Exª o tempo de que necessitar
para fazer o seu pronunciamento.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Obrigado.
Sr. Presidente, Srªs. Senadoras, Srs. Senadores,
caro amigo Senador Mário Lacerda, que nos orgulha
com a sua visita, chegou às minhas mãos um pequeno
documento chamado “Tire suas Dúvidas sobre a PEC
do Trabalho Escravo”. Acho que V. Exª vai gostar da
leitura desse documento, Senador Paulo Paim.
Este documento é organizado pela Comissão
Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo e tem
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o papel muito interessante de esclarecer diversos pontos que têm colocado dúvidas sobre essa proposta
de emenda à Constituição que criminaliza o trabalho
escravo.
Vou ler algumas das 15 dúvidas e as respostas
que são dadas aqui.
A primeira pergunta é: “Em poucas palavras, o
que é o trabalho escravo?”
Até 1888, era fácil definir trabalho escravo. Era
o trabalho realizado por aquelas pessoas compradas,
vendidas e condenadas a um trabalho forçado ao longo de toda a sua vida, pelo menos, creio, até 1885,
quando veio a Lei dos Sexagenários.
Pois bem, o que é o trabalho escravo hoje?
É quando o trabalhador não consegue se desligar do patrão por […] violência, quando é forçado a trabalhar contra sua vontade, quando
é sujeito a condições desumanas de trabalho
ou [quando] é obrigado a trabalhar tão intensamente que seu corpo não aguenta e sua vida
pode ser colocada em risco. Trabalho escravo
não é apenas desrespeito a leis trabalhistas
ou problemas leves. É grave violação aos direitos humanos.
Segunda pergunta: “O conceito de trabalho escravo é frágil?” Muitos têm levantado essa ideia de que é
frágil dizer que um determinado trabalhador está sob
condições de trabalho escravo. A resposta dada pela
Comissão diz:
Não […] [o conceito de trabalho escravo não é
frágil]. O artigo 149 do Código Penal, que prevê
de dois a oito anos de cadeia para quem se
utilizar dessa prática, é de 1940 e foi reformado em 2003 para ficar mais claro. Ele prevê o
crime em quatro situações: [um] cerceamento
de liberdade de se desligar do serviço, [dois]
servidão por dívida, [três] condições degradantes de trabalho e [quatro] jornada exaustiva.
Então, o conceito de trabalho escravo não tem
nada de frágil; é um conceito sólido. É, como, aliás,
costuma-se dizer hoje, robusto. Quatro indicadores muito claros, Senador Paim, do que é o trabalho escravo.
3) Quem concorda que o conceito atual é bom?
Tribunais já utilizam, sem problemas, o conceito
de trabalho escravo. A maioria dos ministros
do Supremo Tribunal Federal tem aceitado
processos por esse crime com base no artigo
149 [do Código Penal]. A Organização Internacional do Trabalho e a relatora para formas
contemporâneas de escravidão das Nações
Unidas […] elogiam o conceito brasileiro (ao
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contrário do que querem fazer crer algumas
declarações de parlamentares [e outros políticos] que distorceram suas palavras e documentos). O governo federal, as empresas do
Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho
Escravo (que reúne as maiores empresas do
país) e organizações sociais brasileiras defendem a manutenção do atual conceito de
trabalho escravo.
É aquele conceito que eu li antes, baseado nas
quatro situações que vou reler: cerceamento de liberdade de se desligar do serviço – isso é escravidão –;
servidão por dívida – isso é escravidão –; condições
degradantes de trabalho – isso é escravidão –; jornada
exaustiva – isso é escravidão.
Quarta pergunta: “Vale a pena ceder um pouco
no conceito para aprovar a PEC?” Ou seja, vale a pena
tirar alguns dos itens que definem trabalho escravo para
poder aprovar a PEC e ir em frente? Não. Não justifica.
Não. [Não justifica]. Todo o sistema de combate
ao trabalho escravo no País está fundamentado
no atual conceito de trabalho escravo. Se ele
for alterado, o sistema desmorona e milhares
de trabalhadores ficarão sem receber seus
direitos. Além disso, pela Constituição, o Brasil não pode retirar proteção do trabalhador, o
que aconteceria com mudanças no conceito
[de trabalho escravo, como alguns estão querendo condicionando a aprovação da PEC a
essas mudanças].
Nós estaríamos tirando direitos. A Constituição
não permite reduzir direitos. Ela incentiva um aumento de direitos.
Quinta pergunta: “‘Condições degradantes de
trabalho’ é um termo impreciso [que é o que muitos
têm dito], não?”
Não, de forma alguma. O que está tutelado
no art. 149 não é apenas a liberdade, mas
[...] a dignidade da pessoa humana. Somos
seres humanos porque nascemos iguais em
direito à mesma dignidade. E, portanto, temos
os mesmos direitos fundamentais que, quando violados, nos arrancam dessa condição
de dignidade e nos transformam em coisas,
instrumentos descartáveis de trabalho. Ou
seja, é importantíssimo que se mantenha a
punição para quem desrespeita a dignidade
do trabalhador, sujeitando-o a condições de
alojamento, alimentação, trabalho, saúde e
segurança desumanas.
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Sempre que se desrespeitar, Senador Paim, a
quem darei a palavra, com muita satisfação, daqui a
pouco, sempre que se desrespeitar a dignidade do trabalhador sujeitando-o a condições de mau alojamento,
má alimentação, trabalho desgastante, saúde ruim e
segurança desumana estaremos em condições degradantes de trabalho. E isso não é um termo impreciso.
6) “Jornada exaustiva é um termo impreciso,
não? Não [...]. Jornada exaustiva não é trabalhar por muitas horas seguidas. Caso contrário, um médico ou um jornalista de plantão
estariam nessa situação.
Até mesmo nós, aqui, de vez em quando, quando
chegamos a virar a noite, estamos trabalhando. Mas
isso não é jornada exaustiva.
“Jornada exaustiva não tem a ver com a duração
da jornada, mas como a saúde e a segurança do trabalhador são negadas durante essa jornada.”
Nós viramos noite aqui, mas paramos para tomar
um cafezinho, descansamos um pouco. Então, é uma
jornada longa, não é uma jornada exaustiva. É diferente jornada longa de jornada exaustiva.
Jornada exaustiva caracteriza-se quando o
trabalhador é submetido, de forma sistemática,
a um esforço excessivo, com tal sobrecarga
de trabalho e sem tempo suficiente para se
recuperar fisicamente que pode ter danos à
sua saúde ou estar [mesmo] em risco de morte.
Isso é jornada exaustiva, quando o trabalhador,
sem tempo de se recuperar, tem a sua saúde comprometida.
Na jornada exaustiva, nega-se o direito de
trabalhar de forma a proteger sua saúde, garantir o descanso e permitir o convívio social
[inclusive com a família]. Assume importância
a análise do ritmo de trabalho imposto ao trabalhador, quer seja pela exigência de produtividade mínima por parte do empregador, quer
seja pela indução ao esgotamento físico como
forma de conseguir melhora na remuneração
ou a manutenção do emprego.
Há trabalhador que, para manter o emprego, se
suicida, às vezes sem perceber que está se suicidando
pelo excesso de trabalho.
Um bom exemplo são as duas dezenas de
cortadores de cana de açúcar que morreram,
de tanto trabalhar no interior do Estado de São
Paulo nos últimos anos.
Nem estou falando do Nordeste.
Isso é, com clareza, jornada exaustiva.

NOVEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 29 88049

7) Há produtores rurais que foram autuados
por trabalho escravo devido à distância entre
beliches, espessura do colchão, falta de copos
para beber água, de carteira assinada e de um
local adequado para refeições.
A resposta que o Movimento tem dado:
Esse é um argumento facilmente desconstruído. Quando um auditor fiscaliza um produtor, ele emite autos de infração sobre todos
os problemas encontrados. Mas não é auto
de infração de colchão fino que configura o
trabalho escravo. Quando ouvir um produtor
ou parlamentar dizer isso, pergunte sobre os
outros autos de infração recebidos, sobre os
quais nunca alguém quer falar. Além do mais,
não é apenas um auto que caracteriza trabalho
escravo, mas um pacote deles, mostrando as
péssimas condições dos trabalhadores.
Dizer que eles são considerados submetidos ao
trabalho escravo por causa de uma ou outra coisa que
incomoda não é verdade. Quando alguém tem sido denunciado por manter trabalho escravo é porque o auto
é muito mais complexo e carrega muito mais força.
8) O atual conceito causa insegurança jurídica
porque ninguém sabe o que é trabalho escravo.
Não, isso é uma falácia. A tentativa de mudar
um conceito conhecido e aplicado é que vai
levar à insegurança jurídica.
Vou repetir, Senador Benedito.
A tentativa de mudar um conceito [atual] é que
vai levar à insegurança jurídica, com milhares
de processos tendo que tomar um novo rumo,
trabalhadores desconhecendo seus direitos,
produtores rurais na dúvida de que decisão
tomar. Até porque qualquer mudança, seja no
art. 149 [do Código Penal], seja em lei específica, será questionada, não apenas junto ao
STF, por reduzir a proteção [...], mas também
nas Nações Unidas [...].
O que é melhor? Um produtor reconhecer esse
conceito como vitalício e se adequar, abolindo o trabalho escravo na sua unidade de produção, ou uma
guerra jurídica de anos? Qual é melhor? É melhor se
adequar e sair dessa zona cinzenta em que alguns
acham que estão por falta de clareza jurídica.
Eu tenho mais alguns pontos para ler, mas, antes, quero passar a palavra ao Senador Paulo Paim,
que tem tudo a ver com tudo isso.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Senador Cristovam, eu serei muito rápido, até
para que todo o Brasil assista à sua quase conferên-
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cia sobre o tema. E V. Exª tem autoridade para isso.
V. Exª é chamado em todo o mundo para falar. Não
estou aqui bajulando, mas relatando fatos. Eu quero
só me somar, de forma muito tranquila e simples, ao
seu pronunciamento dizendo que nós ficamos, a bem
dizer, 12 ou 13 anos para aprovar a PEC que combate
o trabalho escravo, que diz que o proprietário em cuja
propriedade alguém for flagrado em regime de escravidão, no campo ou na cidade, perde a propriedade.
Muito bem, esse é o grande saldo positivo que nós
vamos aprovar este ano, com certeza. Agora, querer
regulamentar o trabalho escravo da forma que está
seria dizer que o trabalho escravo é legal. Querem
que legalizemos o trabalho escravo. Nós não vamos
legalizar. E V. Exª é muito feliz por, didaticamente, estar explicando ao País. Há as normas da OIT, há definição clara do que é trabalho degradante, do que, de
fato, é jornada ostensiva excessiva, que faz com que
o trabalhador fique de segunda a domingo, eu diria,
porque eu sei que um dia eles ainda deixam, porque
não tem sábado, trabalhando de sol a sol e entrando
noite adentro. Isso é exaustivo. É gritante que não há
quem consiga aguentar isso. Mal e mal almoça com
a marmita ali no colo, no lugar onde ele está; é cuidado até quando vai ao banheiro; é controlado – nós
sabemos que é assim. E, ainda, muitas vezes, quem
fez isso de repente some e diz que o proprietário da
terra, no caso, se for aprovado, não é o responsável;
responsável é quem estava operando em cima daquela
propriedade. Não tem isso! A responsabilidade solidária existe e vai acontecer. Então, não dá; não dá; não
dá. Meus cumprimentos a V. Exª. Nós não queremos
legalizar o trabalho escravo; com essa PEC nós queremos é proibir o trabalho escravo. E V. Exª é muito feliz
quando diz – e aqui eu termino, mas vou repetir o que
V. Exª disse, porque é importante: por favor, saiam da
zona cinzenta; tenham os seus trabalhadores dentro
do regime que a CLT garante; paguem e não vão se
incomodar nunca. Pelo contrário, vão valorizar a sua
terra; vão valorizar o que produzem e o que exportam,
até porque, lá fora, já existe uma campanha para combater os produtos brasileiros que forem denunciados
nos organismos internacionais por terem origem em
áreas onde existe o trabalho escravo. Parabéns a V.
Exª! Sempre é uma alegria e até uma ousadia, eu diria, a minha em fazer um aparte a V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Muito obrigado, Senador Paim.
O seu aparte enriquece o meu pronunciamento, até
porque traz inspiração para algumas coisas.
Eu lembrava aqui, se eu não estiver muito enganado, que a escravidão, em três séculos e meio, não
foi nunca legalizada. A lei foi para abolir. A escravidão
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nunca foi regulamentada, a não ser quando veio o Ventre Livre, quando veio o Sexagenário. Agora a gente
querer regularizar sob a desculpa de que é indefinido
o conceito de “jornada exaustiva”? Não é indefinido!
Eu, raramente, trabalho menos de dez horas por
dia, Senador – raramente! Mas eu mudo o que estou
fazendo. Eu estou aqui, depois estou escrevendo um
artigo; estou dando uma aula. E, se eu sentir um pouquinho de cansaço, eu paro, relaxo, volto depois. Então, eu tenho uma jornada longa, mas não exaustiva.
E, se for de vez em quando, não é porque estão me
obrigando; é porque, por alguma pressão pessoal, eu
sinto necessidade de realizar.
Então, jornada exaustiva é jornada exaustiva, sim!
Continuando, Senador – e quero dizer que isso
daqui não fui eu que escrevi; estou lendo um documento
organizado pela Comissão Nacional para Erradicação
do Trabalho Escravo, da qual eu me sinto parte.
9) Por que se usa a expressão “trabalho análogo ao de escravo”? Porque o trabalho escravo
foi formalmente abolido no dia 13 de maio, e
o Estado passou a considerar ilegal um ser
humano ser dono de outro.
Então é análogo porque não é exatamente como
era naquela época, em que as pessoas eram donas
de outras.
10) O que vocês chamam de trabalho escravo
é apenas a cultura da região ou desrespeito à
legislação trabalhista.
Não; trabalho escravo não é um desrespeito apenas à legislação trabalhista nem é vinculado a determinada região, como alguns dizem que é do Nordeste
– não! Os dez trabalhadores de cana que eu listei aqui,
que morreram, eram de São Paulo.
Todo e qualquer crime deve ser combatido,
com maior força exatamente onde for mais
usual a sua prática. (...) Além do mais, essa
suposta “cultura da região” é compartilhada
apenas por aqueles que concordam com o
trabalho escravo, uma vez que a população
mais pobre, vítima da escravidão, tem lutado
desde a década de 70 para que seus direitos
sejam efetivados.
E eu diria mais, a imensa maioria dos empresários não prática isso. São raros os que praticam isso.
11) Por que, ao invés de resgatar trabalhadores, o Governo Federal não faz visitas prévias
para esclarecer os empregadores, dando um
tempo para que eles se adequem?
Se trabalho escravo fosse apenas um desrespeito à legislação trabalhista, isso seria possí-
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vel, como ocorre quando são flagrados trabalhadores sem carteira de trabalho assinada ou
com problemas mais leves de saúde e segurança, (...). Mas trabalho escravo é um crime
contra os direitos humanos, atentando contra
a dignidade ou a liberdade do trabalhador.
Dizer, Senador Paim, que a gente deveria esclarecer quem tem trabalhador nessas condições é o
mesmo que dizer que, em vez de proibir tortura, a gente deveria alertar quem tortura. É o mesmo que dizer
que, em vez de prender um pedófilo, a gente deveria
alertá-lo para que não cometa esse tipo de coisa. É o
mesmo que dizer que a gente deveria alertar alguém
que trafica drogas e não criminalizá-lo.
12) A culpa não é do empregador e sim de
gatos, gerentes e prepostos. (...).
O empresário é o responsável legal por todas
as relações trabalhistas de seu negócio [e não
o gato que traz o trabalhador]. A Constituição
Federal de 1988 condiciona a propriedade ao
cumprimento de sua função social. (...)
13) Gostaria de alguns números sobre trabalho escravo.
Desde 1995, quando o Governo Federal criou
o sistema público de combate a esse crime,
mais de 45 mil pessoas foram libertadas do
trabalho escravo no Brasil [ou seja, de 1995
para cá, 45 mil]. No mundo, a estimativa da
OIT é que sejam, pelo menos, 20 milhões de
escravos. Não há estimativa confiável do número de escravos no [nosso Brasil]. Na zona
rural, as principais vítimas são homens, entre
18 e 44 anos. Na zona urbana, há também
uma grande quantidade de sul-americanos,
principalmente bolivianos. Nos bordéis há mais
mulheres e crianças nessas condições. Dada
a grande quantidade de escravos analfabetos
[praticamente todos eles são analfabetos], verifica-se que trabalho escravo também é filho
do trabalho infantil.
E eu quero dizer que, para mim, trabalho infantil
é trabalho escravo! Repito: trabalho infantil é trabalho
escravo! Lugar de criança é na...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco apoio
Governo/PDT – DF) – Lugar de criança é na escola e
brincando e com a família.
Embora seja possível considerar que certas atividades produtivas, como treinamento, sejam uma forma
também de escola.
A penúltima pergunta:
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Todas essas histórias sobre trabalho escravo
mancham o nome dos produtos brasileiros
no exterior?
Pelo contrário, o que mancha o nome do Brasil
no exterior é saber que aqui há trabalho escravo, que o Brasil faz parte desse conjunto de países. Ao contrário, o Brasil é reconhecido pela
Organização Internacional do Trabalho, pelo
Conselho de Direitos Humanos das Nações
Unidas, pelo governo dos Estados Unidos e
outros países, como referência global no combate ao trabalho escravo e na adoção de um
conceito de escravidão contemporânea, que
protege a liberdade e a dignidade do ser humano. Empresas signatárias, e são muitas, do
Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho
Escravo, que estão entre as maiores do país,
têm relatado que adotar políticas corporativas
de combate à escravidão em suas cadeias
produtivas tem contribuído com a abertura de
novos negócios no exterior.
Hoje, Senador Anibal, há compradores que não
aceitam comprar produtos que tenham características
de trabalho escravo.
Para ter uma boa imagem não é parar de falar
nisso; é acabar o motivo de se falar nisso.
E finalmente, a última pergunta é: “Quero votar
para defender a dignidade e a liberdades dos trabalhadores. Como eu faço?”
Aqui é uma pergunta quase que para nós próprios, Parlamentares.
“Primeiro, vote a favor da PEC 57-A/1999 [ou
seja, 14 anos], a Proposta de Emenda Constitucional que prevê o confisco de imóveis flagrados com
escravos”.
Da mesma maneira que há o meu projeto que
confisca propriedades com trabalho infantil, eu já vi um
que confisca propriedades com produção de drogas.
Essa é a melhor maneira de resolver o assunto.
E vote pelo substitutivo ao projeto do Senador Jucá, a ser apresentado pelo governo. [Ou
seja, o substitutivo apresentado pelo Governo
ao projeto do Senador Jucá.] Dessa forma, os
trabalhadores e as trabalhadoras do País vão
se lembrar de você como uma pessoa que
contribuiu de forma fundamental para a dignidade desta e das futuras gerações.
Este é o documento, Senador, que eu tomei a
iniciativa de ler. Longo, mas que eu achei que valia à
pena trazer para os Anais desta Casa.
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Eu creio que a Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho Infantil é uma entidade que não
devia mais...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – ... existir neste País, nem no mundo,
até porque está fazendo 125 anos, no próximo maio,
o fim da tolerância com a escravidão.
Este documento, a meu ver, merecia ser lido,
mas, apesar do tempo que eu já levei, eu gostaria de
passar a palavra ao Senador Anibal Diniz.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Senador Cristovam Buarque, eu quero dizer que
estava ouvindo há pouco, pela Rádio Senado, esse seu
pronunciamento, que, como bem classificou o Senador
Paim, é um tratado, uma conferência a respeito do tema.
V. Exa é um Senador que goza da simpatia do Brasil.
O Brasil inteiro tem um respeito, uma deferência toda
especial pelo Senador Cristovam Buarque, justamente
porque as causas que V. Exa defende são causas que
tocam o coração do Brasil. E esse seu pronunciamento
de hoje é um pronunciamento que chama a atenção
deste Senado, dos Srs. Senadores, das Sras Senadoras
para, justamente, fazermos valer aquilo que o Brasil já
adotou há tanto tempo, que é o fim da escravidão. E V.
Exa esclareceu muito bem que, ainda que não se trate
de trabalho escravo, pode ser considerado análogo ao
trabalho escravo. E, exatamente por isso, temos que
buscar o caminho para que o Brasil tenha uma imagem
limpa, transparente. Hoje, nas economias mais avançadas, já se exige selo de certificação para a aquisição
de determinados produtos. Se um produto é fruto de
um trabalho que não conta com todos os direitos assegurados aos seus trabalhadores, pode ser que ele
não ganhe o selo de certificação e, assim, passe a não
ter competitividade no mercado. Então, inclusive, até
do ponto de vista do sucesso econômico, é importante
que nós tenhamos permanentemente nos nossos produtos um selo de certificação de que os trabalhadores
envolvidos na confecção daquele produto, na produção
daquela mercadoria são trabalhadores que...
(Soa a campainha.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – ... têm os seus direitos assegurados pelos
empregadores. Então, creio que nós podemos, sim,
dar essa grande contribuição para o Brasil, fazendo
um esforço concentrado para que, neste final de ano
legislativo, consigamos, ainda, por em pauta e, quem
sabe, votar essa PEC do Trabalho escravo, justamente para que haja punição exemplar para aqueles que
insistem em não reconhecer os direitos dos trabalhadores em nosso País.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Muito obrigado, Senador Aníbal.
Quero concluir dizendo que não pensem que eu
rompi com uma nota só, a da educação, e que fiz um
discurso sobre a escravidão. Quero dizer que a verdadeira abolição da escravidão passa pela educação
de todos.
É fundamental votar no substitutivo do governo
para abolir as formas de escravidão no Brasil, mas elas
poderão voltar. A forma de, realmente, erradicarmos a
escravidão é que a escola do filho daquele que está em
trabalho escravo seja a mesma do filho daquele que
contrata o trabalho escravo. Se formos analisar quem
é o trabalhador em condição análoga à de escravo,
vamos ver que a imensa maioria, a quase totalidade,
é de analfabetos. Vamos ver que nenhum deles terminou o ensino fundamental e que, para quem termina
o ensino médio, é praticamente impossível cair em
trabalho análogo ao de escravo. E, certamente, não
há um universitário no trabalho escravo.
Então, vamos dar uma boa educação, que a gente
resolve esse problema de vez. Até lá, vamos aprovar
a PEC nº 57-A, de 1999.
Era isso, Sr. Presidente Paulo Paim. Alegra-me
muito que V. Exª esteja aqui. Esqueci-me de dizer uma
coisa: além de analfabetos, em geral, são descendentes de negros aqueles que estão em condição análoga
à de escravo.
Durante o discurso do Sr. Critovam Buarque, o
Sr. Osvaldo Sobrinho deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Como dizem, Senador Cristovam, a
pobreza tem cor neste País: a maioria é negra. É fato,
é real; não há como negar isso.
Parabéns a V. Exª!
Pela ordem de inscrição, neste momento, seria
o Senador Cícero Lucena, que permutou com o Senador Anibal Diniz.
Peço a V. Exª que ocupe o meu lugar. Fala o Senador Aníbal e, em seguida, V. Exª. Falarei em último
lugar, mas já me entendi aqui com o Presidente da
Mesa para que eu fale depois.
Senador Anibal Diniz, por favor; em seguida, o
Senado Cícero Lucena.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Paulo Paim, Senador Cícero Lucena, que gentilmente me cedeu a oportunidade de
falar no momento destinado ao seu pronunciamento,
Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, que acompanham sempre
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muito atentamente os debates que acontecem aqui
nesta Casa. E digo isso com muita segurança, Senador Paim, porque a cada viagem que faço pelo interior
do Estado do Acre, nos Municípios mais distantes,
mesmo em algumas comunidades isoladas, a gente
encontra pessoas que veem através da parabólica e
têm sempre uma informação atualizada de tudo o que
acontece aqui no Senado, através da TV Senado. A TV
Senado é um instrumento de transparência fenomenal,
que presta um serviço fantástico ao Brasil, e por isso
tem conquistado também o respeito dos telespectadores, que acompanham com muita atenção tudo o que
acontece aqui neste plenário.
Eu ocupo a tribuna neste momento, Senador
Paim, para falar de algo muito importante que aconteceu para o Estado do Acre no dia de hoje. Eu acabo
de chegar do Rio de Janeiro, onde participei da 12ª
rodada de leilão da Agência Nacional do Petróleo e
Gás (ANP), que tornou públicos inúmeros blocos para
exploração de petróleo e gás no Brasil.
E desses diversos blocos colocados, com um
interesse importante em todas as regiões do Brasil,
houve um conjunto de blocos para o Estado do Acre,
na Bacia Sedimentar do Acre, que envolve nove blocos
no Estado do Acre. Foram colocados pela ANP depois
de todos os estudos realizados, depois da certificação
da viabilidade para explorações de petróleo e gás naquela região.
A Agência Nacional do Petróleo colocou esses
nove blocos do Acre também nessa rodada de licitação, e nós tivemos um dos blocos contratado pela Petrobras. A Petrobras demonstrou interesse e adquiriu
esse bloco, um bloco de 1,6 mil quilômetros quadrados.
Quando se trata de um espaço territorial na Amazônia, tudo fica muito grande. Os outros blocos, o maior
deles, chegava a 700 mil quilômetros quadrados. Esse,
do Estado do Acre, o bloco contratado, é de 1,6 mil
quilômetros quadrados, vai ficar no extremo oeste do
Estado do Acre, exatamente na fronteira com o Peru,
muito próximo à região onde o Peru já tem uma exploração de muito tempo, uma exploração bem-sucedida.
Há pelo menos vinte poços de exploração de petróleo
e gás na República do Peru, naquela região do Departamento de Ucayali, na cidade de Pucallpa. Naquela
região toda do Peru já há uma grande exploração de
petróleo e gás.
E agora, a partir de hoje, já temos uma certeza:
a Petrobras assumiu o compromisso de, nos próximos
cinco anos, realizar o aprofundamento dos estudos e
iniciar efetivamente a exploração de petróleo e gás nesse bloco de 1,6 mil quilômetros quadrados na fronteira
do Acre com o Peru, no Alto Juruá.
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Então, Senador Paim, é com muita alegria que
ocupo a tribuna nesta tarde para dar esse informe ao
Brasil e ao Estado do Acre, aos moradores do Vale do
Juruá, porque tivemos duas conquistas muito importantes nessa reta final do ano para o Vale do Juruá.
A primeira delas aconteceu no dia 14 de novembro, quando tivemos a finalização da licitação para a
construção do Linhão, que vai levar energia limpa,
do Sistema Eletrobras, de Rio Branco até Cruzeiro
do Sul. Nos próximos três anos, a gente vai ter esse
Linhão, construído pela Eletronorte, vencedora dessa licitação, e a gente vai ter a diminuição da energia
fornecida àquela região, uma energia suja, baseada
em termoelétrica, e a gente vai ter a substituição das
termoelétricas pela rede da Eletrobras.
Então, nós tivemos essa primeira vitória para o
povo daquela região, que foi a licitação bem-sucedida,
com a contratação da Eletronorte para a construção
do Linhão de Rio Branco a Cruzeiro do Sul.
A segunda boa notícia para a região aconteceu
exatamente hoje, no 12º Leilão da Agência Nacional
do Petróleo e Gás, quando a Petrobras assumiu a responsabilidade de adquirir um dos blocos para a exploração de petróleo e gás no Vale do Juruá, exatamente
na fronteira do Acre com o Peru.
Então, ocupo esta tribuna para registrar e destacar que a Petrobras vai explorar petróleo e gás na Bacia Sedimentar do Acre. Esse foi um resultado obtido
na 12ª rodada de licitações da Agência Nacional do
Petróleo e Gás, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP.
Essa licitação foi realizada – e tive o prazer de acompanhar – na manhã desta quinta-feira, com o Governador Tião Viana, no Rio de Janeiro. Estávamos eu,
o Governador Tião Viana, a secretária de gabinete do
Governador, a Chefe do Gabinete Civil, Drª Márcia, o
Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Elson
Santiago, além do nosso Secretário Estadual de Meio
Ambiente, Secretário Edgard de Deus e do professor
da Universidade Federal do Acre e dirigente também
militante importante lá de Cruzeiro do Sul, que é o
professor Marcelo Siqueira, um companheiro do Partido dos Trabalhadores, que chegou a ser candidato a
vice-prefeito de Cruzeiro do Sul. Encontra-se fazendo
o seu mestrado em São Paulo e se deslocou ao Rio
de Janeiro justamente para acompanhar essa licitação,
que tem um grande significado, um significado simbólico muito importante para o Estado do Acre.
Então, foi adquirido por R$295 mil de bônus. A
Petrobras arrematou o bloco ACT8, com extensão de
1,6 mil quilômetros quadrados, localizado no extremo
oeste do Acre, na fronteira com o Peru. A Petrobras
terá cinco anos para fazer os estudos e começar a
exploração.
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Avalio que esse resultado significa um primeiro
passo para a entrada do Acre na área de exploração de
petróleo e gás. Depois de todos os estudos realizados
até aqui, a Petrobras firmou hoje o compromisso de
explorar um bloco que abre grande perspectiva para
a infraestrutura, para a economia e para o desenvolvimento do Estado do Acre.
E vale a pena ressaltar também todo o trabalho
realizado pela Agência Nacional do Petróleo e Gás,
pela nossa Presidenta, a Drª Magda Chambriard, que
estava presente e estava muito feliz com o resultado,
porque disse que é o primeiro passo a contratação
desse bloco, restando oito blocos para serem licitados
no futuro. Essa rodada de licitações pretende promover
a prospecção de petróleo e gás natural em bacias terrestres, com ênfase em áreas em potencial para gás e
ainda pouco conhecidas geologicamente ou com barreiras tecnológicas a serem vencidas. Sabemos que
o insumo gás vai ocupando cada vez mais espaço na
matriz energética.
A Diretora Geral da ANP, Drª Magda Chambriad,
inclusive, classificou o leilão desta quinta-feira como a
semeadura dessa nova cultura. Há 15 anos achar gás
natural era um problema para as empresas. Mas hoje o
gás já responde por 10% da matriz energética do Brasil.
A 12ª rodada de licitação da ANP teve o diferencial de ter um foco na parte terrestre. As rodadas anteriores ofereciam prioritariamente áreas no mar e em
terra. Um total de 240 blocos estava disponível para a
exploração de óleo e gás.
Os primeiros blocos a serem leiloados foram os
da Bacia do Paraná. A ordem estipulada para o leilão
foi: Paraná, Paraíba, Acre, dois setores em Sergipe e
Alagoas, que formam um conjunto de blocos, Parecis,
e mais dois setores em Sergipe e Alagoas, São Francisco e, por fim, o Recôncavo Baiano.
Com o leilão desta quinta-feira, a estimativa de
potencial recuperável de gás natural em cinco das
sete bacias que terão blocos ofertados é de mais de
10 trilhões de metros cúbicos de gás. Esta marca deve
colocar o Brasil, no médio e longo prazo, entre as dez
maiores reservas de gás do mundo, ao redor da 6ª
colocação. Atualmente, o País ocupa o 32º lugar no
ranking no que diz respeito a jazidas de gás natural.
No total, a arrecadação do leilão realizado nesta
quinta-feira foi de R$165,196 milhões. Inicialmente, a
Agência Nacional do Petróleo havia marcado a licitação
para hoje de manhã e para sexta-feira, mas o leilão
terminou nesta própria quinta-feira.
Para o Acre, esse leilão tem um enorme significado. Esse compromisso firmado hoje pela Petrobras
representa a concretização de um esforço empreendido
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pelo Governador Tião Viana, que trabalha por este dia
há muito tempo, desde que era Senador.
E aí eu tenho que fazer um reconhecimento todo
especial da persistência do Governador Tião Viana.
Quando ele era Senador da República, ele fez a movimentação, ele foi ao então Ministro do Planejamento
à época e teve com ele uma negociação que o sensibilizou, e ele colocou os recursos necessários para
a realização dos estudos. Então, são pelo menos oito
anos de intensivos trabalhos. Com a persistência que
lhe é peculiar, o Senador Tião Viana conseguiu a mobilização da Agência Nacional do Petróleo para os estudos, todos os estudos foram feitos, e agora a gente dá
um passo definitivo rumo à exploração dessas áreas.
Desde o ano de 2000, o Governador acompanhou
e fez tratativas junto à Agência Nacional do Petróleo, ao
Ministério de Minas e Energia, a outros órgãos do setor
energético. O objetivo foi sempre a busca da retomada
da prospecção de petróleo e gás no Estado do Acre.
Antes de chegar ao estágio atual, para estar em
condições de participar do processo de leilão, a Bacia do Acre passou por várias etapas, essas etapas
incluíram a Bacia no Plano Plurianual de Estudo de
Geologia e Geofísica da ANP, a aquisição de dados
geoquímicos, o levantamento aerofotogramétrico e
gravimétrico e magno métrico, e o processamento de
dados sísmicos. Depois de concluído o levantamento
sísmico, a Bacia do Acre credenciou-se para ser licitada
em leilão da Agência Nacional do Petróleo.
Como bem destacou o Governador Tião Viana,
a expectativa agora é de que essa prospecção possa
gerar renda, investimentos e fortalecer a economia
com o cuidado necessário para multiplicar as ações
sustentáveis.
Vale a pena ressaltar também, Senador Paim,
pode ser que uma pessoa menos avisada diga assim:
“Ah, mas vão explorar petróleo ou gás natural em plena
Floresta Amazônica?” Isso tudo sendo feito com todos
os cuidados ambientais. A definição desses blocos foi
muito criteriosa no sentido de não permitir que nenhuma área indígena fosse atingida, nenhuma área de
preservação fosse atingida. Então, nessas áreas que
estão estabelecidas, nesse bloco que será explorado,
estão completamente assegurado que a exploração não
provocará nenhum dano ao meio ambiente, nenhum
prejuízo a nenhuma comunidade indígena.
Antevemos uma nova fase de desenvolvimento
para o Acre e desde este momento saudamos, aqui
do Senado Federal, o empenho do Governador nessa
operação de visão estratégica e de resultados concretos. Eu faço isso com muito sentimento de gratidão ao
trabalho do Governador Tião Viana, porque eu volto no
tempo, Senador Paim, e é sempre bom a gente falar de
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sonhos quando se pratica a política com aquela arte de
estar promovendo o bem comum, de estar buscando
soluções para os problemas que afetam a sociedade.
Lembro-me bem de que quando, em 1994, Tião
Viana era ainda candidato a governador, porque antes
de ser eleito Senador ele foi candidato a governador
em 1994, um dos itens do seu plano de governo era
justamente construir uma faculdade de Medicina no
Estado do Acre, parecia impossível, parecia um sonho
irrealizável e hoje nós já temos essa Faculdade de Medicina que está formando todos os anos um número de
jovens médicos para atuar na região, tanto os que são
do Estado do Acre tanto os que foram para o Estado
do Acre para fazer Medicina.
Essa é uma prova de que o sonho quando levado
à prática pode se tornar realidade. E o exemplo que
nós acabamos de relatar aqui desse leilão, realizado
hoje pela Agência Nacional do Petróleo e Gás, é mais
uma prova da persistência do Governador Tião Viana,
uma luta que ele travou como Senador da República
e que, hoje, na condição de Governador do Estado do
Acre, ele vê concretizada. Isso significa que a gente
deu o primeiro passo.
Dos nove blocos estudados pela Agência Nacional do Petróleo e Gás, no Acre, um já foi licitado
e contratado pela Petrobras. Os outros oito blocos,
certamente, virão com o tempo, na medida em que a
Petrobras comece a colher os frutos dessa exploração
nos próximos cinco anos. Tenho certeza de que outros
empreendedores da área, outros players dessa relação
empresarial na produção de petróleo e gás, vão se interessar pelos demais. Com isso, a gente pode alimentar a esperança de que os próximos anos serão muito
promissores para a população do Vale do Juruá, para
a cidade de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues
Alves, Thaumaturgo, Porto Walter. Tenho certeza de
que aquela população vai colher os dividendos positivos desse empreendimento, porque, na hora em que
a exploração efetivamente começar, também vai haver um aquecimento econômico que vai envolver todo
o empresariado daquela região, e isso tudo vai gerar
emprego, vai gerar divisas, vai gerar novas apostas.
Ontem mesmo, eu conversava com o Deputado
Sibá Machado, que foi Senador durante cinco anos.
Falávamos da importância de já pensarmos em um
curso de engenharia de petróleo e gás para o Estado
do Acre. Outras oportunidades certamente virão, a
partir desse momento histórico que vivemos hoje, na
12ª Rodada do leilão.
Então, nossos agradecimentos ao Dr. Zimmermann, que é o Secretário Executivo do Ministério de
Minas e Energia e que estava feliz com o resultado;
um agradecimento todo especial também à Drª Mag-
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da Chambriard, que nos prestigiou, estando lá, e nos
ajudou em todos os momentos, colocando-se completamente à disposição para que esse momento se
concretizasse; e a toda a equipe que também trabalhou
na elaboração da proposta e chegou ao entendimento
de adquirir esse bloco que, certamente, vai fazer muito
bem à economia do Estado do Acre no futuro e, particularmente, para a economia do Vale do Juruá dentro
do Estado do Acre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Senador Cícero Lucena, pela gentileza de ter me
concedido o seu tempo para poder fazer este pronunciamento.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr.
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Osvaldo Sobrinho.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Concedo a palavra ao
Senador Cícero Lucena, representante da Paraíba.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Osvaldo Sobrinho, Srªs e Srs.
Senadores, subo a esta tribuna para relatar um pouco
da audiência pública que ocorreu ontem, na Comissão
de Desenvolvimento Regional, para discutirmos o problema do açude Boqueirão, na Paraíba.
Um dos maiores açudes do Nordeste, é responsável pelo abastecimento de água da cidade de Campina Grande e de todo o entorno da Grande Campina. No futuro, com a transposição, será, sem dúvida
nenhuma, um reservatório para que a transposição
das águas do Rio São Francisco possa cumprir o seu
papel no Eixo Leste.
A nossa alegria, junto com as preocupações que
esse açude hoje está a nos oferecer, Sr. Presidente,
é que a curva do seu uso, quer seja para o abastecimento humano, quer seja para os irrigantes ou mesmo
a evaporação, está acima da capacidade, vamos dizer
assim, de garantia hídrica do seu uso.
Para V. Exª ter ideia, a previsão oferecida pelo
professor representante da Universidade Federal de
Campina Grande, bem como pelo representante da
agência de água do Estado, é que o ponto crítico desse açude, se não houver reposição das suas águas,
ocorrerá em julho de 2014. E, em 2015, se permanecer
a não reposição, teremos o colapso total desse grande equipamento, que foi construído na década de 50
e considerado um dos maiores açudes do Nordeste.
Ficou claro nesse debate, nessa audiência pública, o quanto o Brasil não está tratando, primeiro, da
questão da água, com o seu devido valor e a sua devida responsabilidade. O Ministério Público também se
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fez presente, a Agência Nacional de Águas também
estava presente, e ficou por demais evidenciado que
há várias ações que não são apenas o açude, mas,
sim, o gerenciamento das águas.
Aqui, o Senador Buarque não fez referência, mas
ele sempre o faz em relação à educação: o primeiro
ponto que temos que trabalhar é a conscientização em
relação ao uso da água. Evitar o desperdício, porque
é um líquido por demais precioso, valoroso e essencial para a vida do ser humano, de todos que habitam
a Terra.
Pois bem, Sr. Presidente, a educação é um passo
que precisamos aprofundar nessa consciência. Está
claro e evidenciado também que precisamos buscar
a eficiência das gestoras de abastecimento de água,
das empresas de saneamento básico, porque, no
caso específico da Paraíba, os números chegam ao
desperdício de cerca de 42% da água tratada. Veja
que coisa absurda: 42% da água tratada na empresa
de abastecimento de água do Estado da Paraíba são
desperdiçados! Isso em um Estado que, sem dúvida,
é o mais crítico em relação ao abastecimento d’água.
Verificamos, de forma clara, que não há gerenciamento. Há sobreposição de órgãos e não há o devido
acompanhamento, quer seja da Agência Nacional de
Águas, da agência estadual, quer seja do DNOCS,
quando a Lei das Águas estabelece que os equipamentos que têm funções públicas de mais de um Estado
são geridos pelo DNOCS ou, então, pelas agências
das águas estaduais.
Senador Paulo Paim, ficou evidenciado que nós
não temos a cultura do gerenciamento das águas. Isso
é muito grave, porque estamos fazendo, por exemplo,
a transposição das águas do Rio São Francisco, que
está por demais atrasada, e não temos avançado no
sentido de saber como essas águas serão geridas,
como vamos evitar o desperdício dessas águas, como
vamos fazer com que essas águas cheguem em melhores condições para a população, atendendo ao maior
número possível da população.
Para os senhores terem ideia, no caso específico
do Eixo Leste da Paraíba, o projeto inicial da transposição, lançado pelo então Presidente Itamar Franco, não
contemplava a Paraíba, o Eixo Leste. No Eixo Leste,
sai a tomada em Floresta e chega a Monteiro, na Paraíba. Ao chegar à Paraíba, a partir daí, não há mais
nenhuma obra. É a própria natureza, por meio do Rio
Paraíba, que vai desaguar, inclusive no Atlântico, na
cidade de João Pessoa. Portanto, sendo um custo na
Paraíba muito baixo para percorrer uma área importante do Cariri nordestino, no caso do Cariri paraibano
e de toda aquela região, que é carente – e muito – de
água até para perfuração de poços.
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Pois bem, Sr. Presidente, em 1995, quando tive
a honra de ser Ministro de Fernando Henrique Cardoso, na Secretaria de Políticas Regionais, nós incluímos
esse Eixo Leste. São cerca de 207 quilômetros até
entrar na Paraíba. Para essa obra, foi dada a ordem
de serviço do último trecho – embora haja trechos intermediários, o último que eu digo é o que chegará a
Monteiro – em junho desse ano.
Eu me fiz presente. O Senador Cássio Cunha
Lima também se fez presente, o Senador Vital do Rêgo,
presente, porque nós somos membros da Comissão
de Acompanhamento e Fiscalização das Obras do
Rio São Francisco, que esta Casa criou, por iniciativa
e proposta minha. E nós nos fizemos presentes com
dois Ministros de Estado, com o Governador do Estado e com alguns Deputados Estaduais e Federais.
Desde junho – junho; nós estamos em novembro,
Senador Paulo Paim, há praticamente seis meses –,
não há uma picareta sequer fincada nessa obra, nesse trecho, nessa ordem de serviço dada em junho na
cidade de Monteiro. A obra iria iniciar em Monteiro,
voltando para o Rio São Francisco. Quase seis meses!
Aí, chamo a atenção, porque os técnicos avisaram que Boqueirão estará, se não houver reposição
de água, em estágio crítico já em julho de 2014, praticamente os seis meses que o Governo não usou na
obra para dar continuidade na ação de transposição
das águas do Rio São Francisco.
Poderia ser dito e reafirmado que não é uma
transposição, mas, pela necessidade do povo paraibano, você poderia dizer que era uma transfusão;
poderia dizer que as veias do Rio Paraíba, para nos
alimentar, para matar a nossa sede, estão precisando
dessa transposição, com a função de transfusão, pela
importância que isso representa.
E mais grave ainda é que nós temos a certeza
absoluta de que, nos estudos que foram feitos, nas últimas reuniões com os técnicos da previsão de tempo,
em São Luís, no dia 13 de novembro deste ano, eles
estabeleceram como probabilidade, como possibilidade, apenas 25% de chance de haver chuva mais do
que a média. Quarenta por cento é de termos a média;
e 35% de haver chuva menos do que a média, o que
vem ocorrendo nos últimos anos.
Isso demonstra a gravidade, o tamanho do problema. Eu tenho alertado desta tribuna e tenho falado
que o Governo não espere acontecer a desgraça para
começar a anunciar e a fazer propaganda de que está
resolvendo o problema, enquanto o povo vai estar morrendo de sede e de fome.
Quero dizer que pedimos, naquela Comissão, que
a ANA fizesse, Senador Paulo Paim, uma proposta. Se
Deus o livre não chover, se não houver a reposição do
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açude de Boqueirão, que ela faça uma proposta, pense,
estabeleça uma condição de abastecer, por exemplo,
a cidade de Campina Grande com 400 mil habitantes.
Será que o Governo está pensando em abastecer com carro-pipa? E as estradas vão suportar tantos
carros-pipa? E onde vai buscar essa água? Vai ser de
trem? E vai buscar onde essa água de trem, quando,
no passado, como Governo do Estado, nós chegamos
a transportar e pensamos até em atingir também com
essa necessidade?
Nós pedimos à ANA nessa reunião, nessa audiência pública, que ela fizesse uma proposta. Que
Deus permita que a gente não precise dela, mas ela
tem que ser pensada, tem que ser estabelecida uma
estratégia – podemos dizer uma estratégia de guerra.
Mas Deus queira que não seja preciso usar, se não,
sem dúvida nenhuma, podemos dizer que, no próximo
ano, nós vamos ter uma eleição, pelo menos na Paraíba, em estado de calamidade pública, mas de alto
nível de dificuldade.
O representante da agência estadual de águas
da Paraíba apresentou um relatório em que define, de
forma clara, o quadro em que a Paraíba hoje se encontra: são 29 açudes que abastecem cidades; têm
menos de 20% da sua capacidade. São 28 que abastecem cidades; têm menos de 5% da sua capacidade.
E todos nós sabemos que em um açude com 5%
de capacidade a água já não presta para o consumo
humano. Essa é a realidade que estamos vivendo na
Paraíba. Será possível que o Governo vai esperar a
situação se agravar para adotar medidas de planejamento e ações estruturantes para enfrentar isso?
Conversei com o Ministro Fernando Bezerra, ainda
no mês de junho, e disse a ele que existem milhares
de poços – milhares de poços – no Nordeste, em particular na Paraíba, que estão parados porque os equipamentos não receberam manutenção e porque não
foram limpos ao longo do tempo. Consequentemente, o
Governo já poderia estar realizando essa ação hoje, e
não esperar a situação se agravar. Que faça convênios
com as prefeituras, diagnostique quantos poços existem, quais podem ser aproveitados, limpos, equipados,
revistos, ou que perfure novos poços, mas faça isso
com urgência, faça agora. Não deixe para fazer, como
se estivesse fazendo um favor, em um ano eleitoral.
Vamos cuidar do problema, que é gravíssimo, agora.
Isso é que é importante nós fazermos.
Quero registrar também o que ocorreu na audiência pública de ontem.
Eu sou da cidade de São José de Piranhas, onde,
nas décadas de 40 e 50, foi construído um açude,
também com o nome de Boqueirão – no caso, Açude
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Engenheiro Ávidos –, que, ao encher, cobriu a cidade onde moravam meus pais: São José de Piranhas..
A cidade foi transferida para uma fazenda chamada Jatobá. Durante muitos anos, ficou sendo chamada
de Jatobá, nome carinhosamente dado ao lugar onde
nasci e que ainda hoje eu uso, embora o nome oficial
seja São José de Piranhas.
Pois bem, quando criança, eu sabia dessa história, sabia que São José de Piranhas era lá no açude,
e era então chamada de Piranhas Velha, porque São
José de Piranhas era aquela nova cidade que teve
que se mudar.
Hoje, se quiser, pode voltar para a cidade antiga, porque o açude está praticamente seco. E olhem
que esse açude, além de abastecer a cidade de Cajazeiras, que é uma das mais importantes da Paraíba,
é suporte para outra cidade das mais importantes da
Paraíba, que é o Município de Sousa, porque é de lá
que a água é repassada para o Açude São Gonçalo.
Pois bem, essa é a realidade da Paraíba. Nós
estamos alertando para isso desde o primeiro semestre. Estamos vencendo o segundo semestre, estamos
acabando com o ano de 2013. Pelo amor de Deus, não
vamos fazer politicagem com a sede do povo da Paraíba.
Vamos promover ações concretas, porque hoje
a tecnologia nos permite. Estamos precisando é de
decisão política, e não de sobrecarregar as costas
dos prefeitos, já sacrificados com a questão de colocar carros-pipa, de ter água potável para evitar que a
população adoeça, o que aumenta os custos e o sofrimento do nosso povo.
É para isso que estou alertando e é isto que estou pedindo: que o Governo cumpra o seu papel. Que
busque os governos estaduais, as prefeituras, e sejamos parceiros na busca da solução de um problema
tão grave, que, infelizmente, não sensibiliza muitos, que
preferem fazer propaganda a matar a sede do povo.
A reunião contou inclusive com a presença do
Presidente da Federação da Indústria, Dr. Buega. E
aproveito para transmitir a ele e a toda a sua família,
ao ex-Senador e ao ex-Deputado Marcondes Gadelha,
os meus sinceros pêsames pelo falecimento do seu
irmão, hoje, no Estado da Paraíba. Então, nas pessoas de Buega e de Marcondes Gadelha, transmito os
meus pêsames a todos os seus familiares.
Pois bem, essa é a nossa preocupação. No debate, ficou clara a necessidade de nos mobilizarmos
para fazer a transposição do Eixo Leste, que abastece
Pernambuco e a Paraíba, na mesma urgência em que
estão sendo feitos os ginásios, os campos de futebol,
as obras para a Copa. Do contrário, já avisei aqui e já
contei a história, quando chegar a Copa, se não adotarmos medidas, o povo vai para o estádio com lata na
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cabeça para pegar a água que irriga a grama, porque
vai faltar água para o povo beber no Nordeste.
Era o que tinha a dizer, além de pedir a Deus
que ilumine os governantes e os responsáveis a fim
de que cumpram o seu papel de fazer este País mais
justo e mais humano.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Senador Cícero Lucena, eu
tenho acompanhado a sua luta na Comissão. Aliás, eu
faço parte dela, lá sou subordinado a V. Exª. É o meu
Presidente. E quero dizer que tenho sofrido também
com V. Exª, porque eu conheço a situação do Nordeste. A origem da minha família é Pernambuco e Ceará,
e, portanto, eu sei bem o que é a seca.
V. Exª tem sido um dos lutadores dessa causa
aqui. Aliás, intransigentemente. Todos os dias, não
é só hoje, não, V. Exª está na tribuna falando sobre
esse assunto, que é grave, em relação ao qual o Brasil precisa, de uma vez por todas, adotar medidas. E
não esperar falar: “Ah, chegou agora! Não deu mais”.
E aí, vai buscar onde? Caminhão-pipa não vai resolver o problema. Então, é um problema crucial, é um
problema nacional, é um problema humanitário, é um
problema em que não se pode sentar em cima; tem
que se debruçar sobre ele para resolvê-lo.
Parabenizo V. Exª. Tenha o meu apoio total e irrestrito. Nós temos que continuar lutando e chamar outras
Bancadas para brigar por isso também, porque, quando o problema acontecer, ninguém vai poder reclamar
e dizer: “Ah, eu não sabia”. Ele já estará instalado. As
chuvas diminuem a cada dia, esse tem sido um assunto de que se fala todos os dias na comissão, e V.
Exª tem sido o paladino dessa luta e desse trabalho.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PDT – MT) – Ao mesmo tempo, V. Exª
trouxe aqui os pêsames à família do nosso...
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Marcondes Gadelha.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PDT – MT) – Do Gadelha. O Gadelha
foi meu colega na constituinte. Quero transmitir a ele,
em nome do Senado da República, as nossas condolências, o nosso sofrimento e o nosso pesar pelo
passamento de seu irmão.
Parabéns a V. Exª.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PDT – MT) – Concedo a palavra ao Senador Paim para que possa trazer a sua palavra à Nação.

119

Novembro de 2013

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo /PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Osvaldo Sobrinho, que preside a
sessão, Senador Cícero Lucena, Senador Rodrigo
Rollemberg, que, com certeza, será o último orador
inscrito na noite, nós teremos uma boa coincidência,
porque eu abri a sessão hoje, no seu lugar, meu querido Presidente Osvaldo Sobrinho, falando exatamente
daquele momento que eu entendi como uma grande
vitória da democracia, de acabarmos, não totalmente
como gostaríamos, mas, no que é de mais importante,
com o voto secreto para perda de mandato por quem
quebrou o decoro – com voto aberto, daqui para frente
–, e a questão do veto, para não permitir mais políticos
que eu chamaria de duas caras, porque infelizmente
acontece, não é? Com o voto secreto nunca se sabe
quem é quem, o que é ruim para todos, porque ficam
todos sob suspeita. Isso acabou agora, toda a votação de vetos, enfim. Projeto votado, cada um assume
a sua responsabilidade.
E farei, se possível, um aparte ao Senador Rodrigo Rollemberg, no momento da sua fala, que vai fechar,
no meu entendimento, com muita competência, como
sempre, a sessão de hoje com o seu pronunciamento.
Mas quero destacar, Sr. Presidente, que hoje eu
não estive em toda a sessão, pois tive de me retirar
do plenário do Senado, por volta das 16h30, 17 horas,
porque tive que fazer uma palestra num encontro nacional, chamado pela União de Vereadores do Brasil
(UVB), cujo Presidente é o Gilson Conzatti, a chamada Marcha dos Vereadores, que teve início no dia 26
e vai até amanhã.
Foi um belo evento, Sr. Presidente. Gostei muito
de ter ido. Mais de mil vereadores de todo o País, alguns falam em 1.500, mas fico em mais de mil, estavam
lá na expectativa de que chegassem os candidatos à
Presidência da República. Infelizmente, não puderam
ir. Não foi nenhum. Cada um justificou. Enfim, não entro
no mérito, mas que perderam, perderam uma grande
oportunidade de falar a um plenário ansioso por informações sobre o que pensa cada candidato a Presidente.
Eu acabei falando, naturalmente, como Congressista, sobre a importância da ligação que deve haver
entre Congresso Nacional e Câmara de Vereadores.
Os vereadores estão ali, no dia a dia, olhando o
buraco na rua, a vala não coberta, o esgoto a céu aberto, onde faltou luz, onde falta água, onde falta escola,
onde falta um postinho médico. Ele é a nossa ligação
direta, eu diria, com o povo. E a força política que eles
têm, eu disse lá e repito aqui, é imensurável. Eu até
digo que os sindicatos estão em todo o País, mas não
estão em todas as cidades, porque existe a questão
da base territorial e há sindicato que abarca 30, 40 50
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cidades, mas vereador, não. O vereador está em todos
os Municípios do Brasil e com uma força política suprapartidária ou interpartidária. O peso de uma Câmara
de Vereadores bem articulada, pela responsabilidade
que possui, é muito grande.
Senador Rodrigo Rollemberg sabe em que momento fui mais aplaudido? Claro, como eu fui e muita
gente não foi, eu fiquei no palco principal. Mas sabe
em que momento fui mais aplaudido? Eu falei de muita
coisa, mas foi quando eu disse que tínhamos garantido
que, aqui dentro do Parlamento, não vai mais haver
voto secreto, principalmente nas duas questões que
nós aqui aprovamos: quando quebrar o decoro, o Parlamentar vai perder o mandato; e na questão dos vetos.
Foi o momento em que fui mais aplaudido. E olha
que eu falei até da PEC 35, que ajudei a enterrar, que
estava tramitando aqui, que acabava com o salário dos
vereadores. Eu fiquei indignado, trabalhamos, articulamos, fiz contato com o Senador Cyro Miranda, que
retirou a PEC, a nosso pedido, inclusive num evento
que foi realizado aqui no Interlegis. Fui com ele lá e
disse: “Olha, vim pelos argumentos tais. Estou retirando a PEC que acabava com o salário dos vereadores”.
Nessa hora, claro que fui aplaudido, mas não
tanto quanto com relação à batalha que aqui travamos.
Quero repetir, Senador Rodrigo Rollemberg: todos nós
somos importantes. O Relator Sérgio Souza fez um trabalho brilhante. E hoje, ao me referir ao trabalho dele,
eu apresentei diversas propostas nesse sentido. Veio
aquela da Câmara, no mesmo sentido daquilo que nós
defendíamos, e nós trabalhamos em cima dela.
Mas V. Exª, Senador Rollemberg – e falo com a
maior tranquilidade, falo aqui, falo na rádio, falo em
qualquer lugar –, foi fundamental na batalha regimental que liderou aqui nesse bom combate.
Dou o aparte a V. Exª.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim,
por suas palavras. Quero registrar que eu estava há
pouco em São Paulo, onde fui participar do lançamento
da plataforma digital do PSB e da Rede, junto com o
Governador Eduardo Campos e a ex-Senadora Marina
Silva, para colher contribuições de todo o Brasil a respeito do programa de governo que será apresentado
à população brasileira pelo PSB e Rede, nas eleições
de 2014. Vou tratar desse tema na sessão de amanhã.
Mas fiz questão de voltar e vir imediatamente para a
sessão – e vou falar em seguida a V. Exª – para falar
sobre a conquista protagonizada pela sociedade brasileira para implementar o voto aberto para a cassação de Parlamentares e para a apreciação de vetos
presidenciais. Eu e V. Exª queríamos mais. Se há dois
Senadores que têm lutado, junto com outros, no ple-
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nário deste Senado, para a aprovação do voto aberto
em todas as modalidades de votação, somos nós dois.
Temos feito isso desde o início desta Legislatura, claro,
sempre reconhecendo também o trabalho de vários
outros Parlamentares. Mas eu entendo como V. Exª,
ou seja, nós avançamos, foi um passo significativo o
voto aberto para a apreciação de cassação, que já tínhamos aprovado, e a Câmara, para postergar essa
decisão, acabou aprovando uma PEC muito maior,
achando que o Senado Federal, com isso, ia enterrar
a votação aberta para a cassação de Parlamentares.
Mas o Senado Federal, a partir da pressão de alguns
Senadores – e nós nos incluímos entre esses Senadores – resolveu analisar a questão e ir além. Como
disse, queríamos o voto aberto total, mas conquistamos
o voto aberto para a cassação de Parlamentares e o
voto aberto para a apreciação de vetos presidenciais,
como foi promulgado hoje pelo Presidente. É importante
registrar que V. Exa, nesta luta, é um dos iniciadores.
No futuro, quando se contar a história da conquista do
voto aberto no Brasil, V. Exa terá um papel fundamental,
um reconhecimento da população brasileira.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Eu diria que nós teremos.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Mas V. Exa é como o autor. V. Exa era
o autor de uma proposta de emenda à Constituição
que previa o voto aberto em todas as modalidades de
votação. Eu me associei a essa luta. Reconheço que
tive um papel importante na disputa regimental que
nos levou a aprovar a PEC do voto aberto geral no
primeiro turno, e, agora, no segundo turno, aprovando o voto aberto para a cassação de Parlamentares
e a apreciação de vetos presidenciais. Fica aqui, Senador Paulo Paim, o meu registro. Os vereadores do
Brasil têm toda a razão em homenagear V. Exa pelo
que representa. É um Senador autêntico, um legítimo
representante do seu Estado e do povo do Rio Grande
do Sul e um legítimo representante do povo brasileiro,
que aqui defende as causas sociais, defende a causa
dos menos favorecidos, sempre com muita coerência
e com muita coragem. E foi isso que fez, desde antes
de assumir no Senado, Senador Paulo Paim – digo
isso com toda a franqueza a V. Exa –, tenho por V. Exa
uma profunda admiração. E eu me miro muito na sua
atuação como Parlamentar. Saiba que hoje V. Exa é
uma das referências da população brasileira no Senado Federal.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Senador Rodrigo Rollemberg, claro que as suas
palavras mexem um pouco com a gente.
V. Exa não estava aqui hoje à tarde, eu também
não estava – o Senador Osvaldo Sobrinho estava
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–, quando o Senador Walter Pinheiro usou a tribuna
durante uma hora e trinta minutos – segundo me disseram – e fez quase um desabafo pelo fato de o seu
trabalho não estar sendo reconhecido na Bahia pelos
seus Pares. Eu não estava aqui.
Para a gente que trabalha, trabalha, trabalha – V.
Exa é um desses trabalhadores; Osvaldo Sobrinho é
um desses trabalhadores –, é claro que é importante
ver o nosso trabalho reconhecido.
Quando V. Exa, que não é do meu Partido, dá um
depoimento desses para o Brasil, é claro que eu fico
gratificado. E não é “rasgação de seda”, mas devolvo
a V. Exa com o mesmo carinho e o mesmo respeito,
pela sua história, pela sua luta e pela forma como tem
pautado a sua atuação, aqui dentro do Congresso Nacional e fora dele.
Estava numa atividade com V. Exª, ontem à noite,
e vi o carinho dos consultores do Senado – e não só
dos consultores, mas também dos seus familiares –
com V. Exª. Poucos Senadores estavam lá: eu, V. Exª,
parece-me que o Senador Vital do Rêgo. Alguns estiveram, não importam os nomes, mas vi o carinho com
que V. Exª é tratado e pode ter certeza de que tenho
orgulho de dizer que sou seu amigo.
Sr. Presidente, disse-lhe que ia ser rápido, mas o
nosso rápido é de político: quando dizemos que vamos
falar 5 minutos falamos 10. Queria falar 10 minutos e
já vi que vou terminar com quase 20.
Queria agradecer muito ao Gilson, que é o Presidente da UVB, pela forma como, em um primeiro
momento... Ele chegou a interromper a plenária, no
final, dando oportunidade para que os vereadores tirassem fotos, organizou: um subia pela esquerda, o
outro descia pela direita. Foi um momento mágico, eu
diria, de carinho. Eu estava lá abraçando, beijando a
nossa gente, o nosso povo.
Gilson, sei que você interrompeu o congresso por
quase uma hora; ficou parado depois que terminamos
o nosso pronunciamento. E tenha certeza de que a sua
atitude mostra – e ele também não é do meu Partido,
mas de outro, e estavam lá companheiros de todos os
partidos – uma grandeza muito grande. Fica aqui um
grande abraço.
Sobre o incidente de que você falou, que foram
proibidos de entrar aqui no Senado, prometi que traria
a questão à Mesa. Tenho certeza de que o Presidente
vai receber, sim, os vereadores. Ele recebe todo mundo, vamos fazer justiça. Não houve uma delegação de
trabalhadores, de operários, do campo, da cidade, negros, índios, religiosos, de orientação sexual diferente,
que o Senador Renan Calheiros não tenha recebido. S.
Exª recebeu todos. Não haveria motivo nenhum para
não receber os vereadores. Por isso, disse que tenho
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certeza absoluta de que o Presidente do Congresso
os receberia hoje, se quisessem vir, ou amanhã, se
ele estiver aqui, naturalmente, ou na semana que vem.
Eles me entregaram algumas propostas, como
o fortalecimento dos Municípios. Eles acham que a
concentração, em nome da União, está muito grande.
Eles querem que haja mais força para o Legislativo
municipal, mudanças constitucionais que apontem
nesse sentido. Enfim, foram propostas básicas. Eles
acham que se aumenta a responsabilidade e que se
diminuem os recursos.
Por fim, quero também, Sr. Presidente, mais uma
vez, falar sobre a renegociação da dívida dos Estados.
Este é um assunto sério e foi amplamente negociado
lá na Câmara dos Deputados. Nós, Senadores, que
representamos diretamente os Estados, assumimos
o compromisso de não ferir aquela negociação, de
votar o projeto exatamente como está vindo de lá. E
assim o faremos.
Tentaram responsabilizar – e quero aqui defender – o Senador Eunício, dizendo que ele era quem
não estava querendo deixar. Não é verdade. O Senador Eunício, do PMDB, disse: “Da minha parte, está
liberado, pode votar.”
Quiseram depois dizer que era o Presidente da
CCJ. Falei com ele também. “Nada disso, boto em votação na semana que vem.”
Queriam responsabilizar o Presidente Renan.
O Renan disse: “Mas o meu Estado inclusive é o que
mais está pleiteando isso. Vamos votar a matéria antes do fim do ano. Foi o compromisso que assumimos
e vamos votar.”
Eu tenho certeza de que a Presidenta Dilma,
que deu sinal verde para essa negociação, vai acatar
a decisão do Congresso, e o projeto vai ser sancionado. Com isso, nós vamos dar um fôlego para a grande
maioria dos Estados, que estão com uma dívida, como
disse aqui o Senador Delcídio do Amaral, impagável
– impagável.
Eu já comuniquei inclusive o Governador Tarso
Genro, que trabalhou muito nesse sentido, representou, nas negociações aqui, os três Estados do Sul, e
disse a ele qual é a vontade do Parlamento. É votar.
Tenho certeza de que não será vetado, e assim a gente
poderá anunciar. Por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, com essa renegociação, a dívida do Rio
Grande com a União, que é considerada impagável,
daqui a dezoito anos, estará toda quitada. Nós vamos
pagar, mas não com o juro maluco, exorbitante, como
era até o momento.
Por fim, Sr. Presidente, eu queria fazer um rápido registro. V. Exª sabe que eu trabalho muito com
as pessoas com deficiência. Por isso, na Meta 4, a
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questão do “preferencialmente”... E não adianta botar
notinha em jornal ou coisa parecida, porque isso não
me intimida em nada – em nada. Não adianta botar
num bloguezinho ali: “O Paim quer o preferencialmente.” Quero sim! E vamos brigar até o fim para entrar a
palavra “preferencialmente”.
Recebi hoje 30 mil assinaturas das APAEs; eles
recolheram 30 mil assinaturas. Recebi em nome do Senado hoje. Vou entregar à Mesa no momento adequado.
Todo mundo quer a educação inclusiva total –
total. Mas o “preferencialmente” apenas garante que
aquelas situações de mais gravidade terão que ter um
tratamento especializado. É isso que as APAEs estão
propondo, só isso.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – V. Exª me concede um
aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Com o maior orgulho. V. Exª é da área de educação. V. Exª é um mestre, é um especialista, e para
mim é importante ouvir a sua opinião.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Eu quero aqui fazer justiça,
porque sou da mesma Comissão que V. Exª e trabalhamos juntos. Em várias reuniões, V. Exª se manifestou
nesse sentido e explicou por quê. E eu concordo com
V. Exª, em gênero, número e grau, porque na verdade
esse “preferencialmente” faz a diferença.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Faz a diferença.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – E é importante isso; de outra
forma, não há, na verdade, sentido nenhum. Concordo
com V. Exª. Eu defendo a mesma tese. Inclusive, tem
sido uma luta muito bonita na Comissão de Educação.
Acredito que nós temos de continuar trabalhando nesse
sentido. A Meta 4 é importantíssima em todos os sentidos, porque são aqueles que não podem falar, que
não podem gritar, que não podem reivindicar, aqueles
que verdadeiramente estão um pouco de lado. V. Exª
tem lutado muito por isso. Aliás, eu poderia dizer que V.
Exª é o campeão aqui na luta das minorias, daqueles
que não têm voz. Eu parabenizo V. Exª, em nome da
Presidência, por essa luta brilhante que V. Exª faz, e
não é de agora, sempre fez no Senado da República.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Muito obrigado, Presidente Osvaldo Sobrinho.
Eu quero ainda resgatar as informações que recebi, de que a posição da Ministra-Chefe da Casa Civil,
nossa querida, sempre Senadora, Gleisi Hoffmann, é
exatamente nessa linha. Ela me disse, e tomo a liberdade de aqui dizer, Ministra Gleisi – V. Exª faz política
com uma franqueza, com uma transparência invejável
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–, que não é a posição da Presidente da República
querer retirar a palavra “preferencialmente”. Ou seja,
dizendo que a própria Presidente entende que tem de
haver uma construção aqui, da parte de todos nós,
para garantir os casos especialíssimos. É só isso que
a palavra “preferencialmente” diz.
Então, fiquei muito feliz em ouvir a posição da
Ministra Gleisi Hoffmann – como sempre, está nos
ajudando muito na questão do embargo que a Argentina está fazendo aos produtos gaúchos, principalmente aos calçados, embutidos e móveis –, falando
desse tema, e ela ainda me disse: “Paim, a posição,
inclusive da Presidente da República, é de que temos
de caminhar na linha do texto que garante a palavra
‘preferencialmente’.” Então, não estamos tão errados,
a Presidente está do nosso lado, a Ministra Gleisi está
do nosso lado, e milhões de brasileiros estão dizendo
que tem de ser por aí. Nós todos somos pela educação inclusiva em todos os sentidos, mas achamos que
os casos especialíssimos têm que ser incluídos com
tratamento especial. É isso, somente isso.
Por isso, quero aqui dar esse destaque, Sr. Presidente, dizendo que, no dia 21 de novembro, aconteceu, na Câmara dos Deputados, audiência pública
para o desporto no Brasil. Conforme relataram os meus
assessores que estiveram lá me representando – e o
Luciano, que é cego, esteve lá – me disseram que foi
um belo momento para pontuar as melhorias das condições do paradesporto no Brasil.
Ocorrida na Comissão de Turismo e Desporto,
a audiência foi proposta pela Deputada Rosinha da
Adefal, em conjunto com os Deputados Valadares Filho – filho do nosso querido Valadares – e Jô Moraes.
Presidida pela Deputada Rosinha da Adefal, a
audiência contou com inúmeros convidados como
o vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro,
Ivaldo Brandão; o Secretário Nacional de Promoção
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antônio José
do Nascimento Ferreira, que representava a Ministra
da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário Nunes; o paratleta de natação Clodoaldo Silva; o
Superintendente Nacional de Promoções e Eventos
da Caixa Econômica Federal, Gerson Bordignon, e
Ricardo Avelar, representante do Ministério do Esporte.
Na audiência, discutiu-se, com profundidade, a
necessidade de criar mecanismos que garantam uma
vida mais digna para o paratleta depois do encerramento de sua carreira esportiva também e não somente
no período em que está representando o Brasil, o seu
Estado e Município, seu clube.
Discutiram-se também a importância da prática do
paradesporto na escola e a visibilidade que o assunto
ganha com a proximidade das Olimpíadas e Paralim-
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píadas do Rio de Janeiro, em 2016. Destacaram ainda
que é preciso aumentar os investimentos nessa área.
Enfim, de acordo com Clodoaldo Silva, nadador
que conquistou 13 medalhas paralímpicas – seis delas
de ouro –, a Lei 10.264/01 (Lei Agnelo/Piva) deu importante impulso à prática do paradesporto no Brasil.
De acordo com Gerson Bordignon, a Caixa Econômica Federal, principal patrocinadora dos paratletas,
aumentou seus investimentos de R$11,4 milhões, em
2012, para R$28 milhões neste ano. Segundo ele, a
proposta é alcançar em 2016, ano dos jogos no Rio
de Janeiro, a casa dos R$34 milhões.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – O programa Bolsa-Atleta, do Governo Federal,
beneficiou, por sua vez, quase cinco mil desportistas
de 2008 a 2012, com um total de quase R$6 milhões
aplicados.
O Secretário Antônio José reconheceu a necessidade de pensar em propostas que garantam melhorias nesse sentido, pois a brevidade da carreira de um
paratleta precisa ser levada em consideração.
Ressaltou a importância, enfim, do evento.
Por fim, Sr. Presidente, eu quero dizer que o Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, possui um programa
chamado Clube Escolar Paralímpico 2012 rumo a Rio
2016. É um programa belíssimo, que vai fortalecer os
nossos jovens e adultos deficientes que vão participar
dessas grandes disputas.
Em 2010, primeiro ano de realização do Clube
Escolar Paralímpico, 19 instituições foram contempladas
com o programa. Mais de 680 alunos foram atendidos.
É um momento lindo a prática do esporte, não
tendo limite, incluindo os nossos meninos e meninas,
jovens e adultos que têm algum tipo de deficiência.
Termino só com a última parte, Sr. Presidente, em
que é dito pelo Fernando Fernandes: “Se eu te falar
que eu tive uma depressão, ou pensei em coisa ruim,
é mentira. Pensei o que eu vou fazer: atleta, modelo.
Vou tocar a vida de pé ou sentado. Se eu tiver que tocar
dessa forma nova, assim o farei.” Ele disse ainda: “Eu
vi o esporte como uma alternativa, como uma resposta
para minha vida. O esporte se tornou minha ferramenta
de comunicação com o mundo. O esporte me ensinou
a ganhar, mas me ensinou a perder também.” Olha a
fala desse jovem lutador, deficiente, que é campeão.
E também quero encerrar com uma frase do nadador Clodoaldo Silva. Ele disse: “Para mim, os limites estão apenas fora das piscinas.” Afirma Clodoaldo:
“Para mim, os limites estão apenas fora das piscinas.”
Ou seja, no campo, na arena de luta dele, ele não vê
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limite. Ele mostra que pode ser o grande vencedor e
que nós todos podemos ser grandes vencedores.
O mundo se transforma pela natural magia de um
eterno buscar-se e de reinventar a si mesmo, algo que
vai além do corpo e daquilo que o limita.
A última frase, Sr. Presidente: para uma pessoa
com deficiência, superar é o desafio que mais se apresenta. É algo que está em sua alma, em seu coração,
e que transborda em forma de força de vontade, coragem, persistência, garra, sabendo que nós podemos,
e que querer é poder.
Sr. Presidente, considere, na íntegra, o meu pronunciamento.
Agradeço, mais uma vez, a tolerância de V. Exª.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre o paradesporto no Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia 21
de novembro, aconteceu, na Câmara dos Deputados,
a audiência pública o para desporto no Brasil.
Conforme relatou o meu assessor Luciano, que
todos já conhecem, o tema foi debatido de modo a
pontuar as melhorias das condições do paradesporto
no Brasil.
Ocorrida na Comissão de Turismo e Desporto,
a audiência foi proposta pela deputada Rosinha da
Adefal, em conjunto com os deputados Valadares Filho e Jô Moraes.
Presidida pela deputada Rosinha da Adefal, a
audiência contou com as seguintes pessoas:
– vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Ivaldo Brandão;
– Secretário Nacional de promoção dos direitos da
pessoa com deficiência, Antônio José do Nascimento
Ferreira, que representou a ministra da Secretaria de
Direitos Humanos, Maria do Rosário Nunes;
– o paratleta de natação, Clodoaldo Silva;
– o Superintendente Nacional de Promoções e
Eventos da Caixa Econômica Federal, Gerson Bordignon; e
– Ricardo Avelar, representante do Ministério do
Esporte.
Na audiência foram tratados temas como a necessidade de investimento público em paratletas de
alto rendimento; a necessidade de criar mecanismos
que garantam uma vida mais digna para o paratleta
depois do encerramento de sua carreira esportiva; a
importância da prática do paradesporto na escola; e
a visibilidade que o assunto ganha com a proximida-
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de das olimpíadas e paralimpíadas no Rio de Janeiro,
em 2016.
De acordo com o Jornal da Câmara, os debatedores apontaram que um maior preparo das entidades de paratletas poderia aumentar os investimentos
no paradesporto brasileiro e melhorar o desempenho
nas competições nacionais e internacionais.
A situação do paradesporto no Brasil tem melhorado a cada ano graças à crescentes investimentos,
o que tem melhorado significativamente os resultados
de nossos paratletas.
De acordo com Clodoaldo Silva, nadador que
conquistou 13 medalhas paralímpicas (seis delas de
ouro), a lei 10.264/01 (Lei Agnello/Piva), deu importante
impulso à prática do paradesporto no Brasil.
De acordo com Gerson Bordignon, a Caixa Econômica Federal, principal patrocinadora dos paratletas,
aumentou seus investimentos de R$ 11,4 milhões, em
2012, para R$ 28 milhões neste ano.
Segundo ele a proposta é alcançar, em 2016, ano
dos Jogos no Rio de Janeiro, a casa dos R$ 34 milhões.
O programa Bolsa-Atleta, do Governo Federal,
beneficiou, por sua vez, quase cinco mil desportistas
de 2008 a 2012, com um total de cerca de R$ 5,5 milhões aplicados.
Sr. Presidente, a questão da qualidade de vida
dos paratletas após o encerramento de suas carreiras,
foi abordada pelo secretário Antonio José.
Ele reconheceu a necessidade de se pensar em
propostas que garantam melhorias neste sentido, pois
a brevidade da carreira de um paratleta precisa ser levada em consideração.
Ressaltou, ainda, a urgência na implementação
de uma política pública de apoio a esses brasileiros que
dão tantas alegrias ao país durante sua vida desportiva.
Para Antônio José esse assunto deve ser analisado de forma conjunta pelos ministérios do Esporte
e da Previdência Social.
Nesse sentido a Argentina foi apontada, pelo comitê paralímpico brasileiro, como um bom exemplo de
legislação que cuida dos interesses de seus atletas.
A deputada Rosinha defendeu a construção de
uma lei que caminhe no sentido da defesa dos atletas
aposentados.
Srªs e Srs. Senadores, a prática de educação
física nas escolas por crianças e adolescentes com
deficiência é fundamental. Por meio muitos talentos
são descobertos.
Neste sentido, o Comitê Paralímpico Brasileiro
(CPB) possui um programa chamado Clube Escolar
Paralímpico 2012 rumo a Rio 2016.
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Esse programa tem como objetivo a promoção
da prática esportiva em instituições de ensino para
crianças e jovens com deficiência.
Ele objetiva, também, identificar e treinar novos
talentos do paradesporto que poderão representar o
País nos Jogos do Rio 2016.
Em 2010, primeiro ano de realização do Clube
Escolar Paralímpico, 19 instituições foram contempladas
com o programa. Mais de 680 alunos foram atendidos
em oito estado brasileiros.
Sr. Presidente, retornando à audiência pública,
reflexões bem interessantes surgiram no debate e outras tantas foram estimuladas pela natureza instigante
do assunto .
O espaço cada vez maior que o paradesporto tem
conseguido contribui para a quebra do preconceito,
uma vez que chama a atenção e mostra a pessoa com
deficiência superando seus limites para vencer uma
competição, quebrar um Record ou uma marca pessoal.
Isso é extremamente positivo, pois mostra a pessoa com deficiência em uma situação normal da vida,
ou seja, fazendo o que qualquer atleta faz: competir.
A prática do esporte de alto rendimento significa,
para qualquer atleta, um desafio pessoal individual, embora esse carregue o nome do país ao qual representa.
Entretanto, para uma pessoa com deficiência, seu
significado pode ir ainda além. Pode ser uma forma de
mostrar-se à sociedade, de conquistar espaços e auto
afirmar-se como grupo.
Não se trata apenas de uma vitória esportiva.
É, também, uma vitória política, uma história de vida
que adentra a coragem na superação de obstáculos.
Vou relatar uma, das várias histórias, que retratam isso:
Fernando Fernandes participou do programa Big
Brother Brasil. Ele é modelo e, após um acidente automobilístico tornou-se paraplégico e passou a praticar
a paracanoagem.
Palavras dele: “Se eu te falar que eu tive uma depressão, ou pensei em coisa ruim, é mentira. Pensei...
“O que eu vou fazer: atleta, modelo... Vamos tocar a
vida de pé, ou sentado, se eu tiver que tocar dessa
forma nova”.
Ele disse, ainda: “Eu vi o esporte como uma
alternativa, como uma resposta para minha vida. O
esporte se tornou minha ferramenta de comunicação
com o mundo. O esporte me ensinou a ganhar, mas
me ensinou a perder também”.
Srªs e Sr. Senadores, quero encerrar com uma
frase do nadador Clodoaldo Silva e o sentimento que
ela me causou: “Pra mim, os limites estão apenas fora
das piscinas”... afirmou Clodoaldo.
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O mundo se transforma pela natural magia de um
eterno buscar-se e de reinventar a si mesmo, algo que
vai além do corpo e daquilo que o limita.
Para uma pessoa com deficiência, superar é o
desafio que mais se apresenta. É algo que está em
sua alma, em seu coração e que transborda em forma
de força de vontade e coragem!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/ PTB – MT) – Parabenizo V. Exª pelo
excelente pronunciamento que faz à Nação neste dia
de hoje e autorizo a publicação de todo o seu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/ PTB – MT) – Passo a ler um requerimento nos seguinte termos:
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, do
Regimento Interno do Senado Federal, que
sobre o SCD 188/2007, que dispõe sobre o
benefício de pagamento de meia-entrada para
estudantes, idosos, pessoas com deficiência
e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente
carentes em espetáculos artísticos, culturais
e esportivos e revoga a Medida Provisória nº
2.208, de 17 de agosto de 2001, seja ouvida
também a Comissão de Assuntos Sociais,
além das constantes do despacho inicial de
distribuição,
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 1.417, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, “c”, 12, do
Regimento Interno do Senado Federal, que sobre o SCD
188/2007, que dispõe sobre o benefício do pagamento da meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas
com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes, em espetáculos artístico-culturais
e esportivos, e revoga a
Medida Provisória n° 2.208, de 17 de agosto de
2001, além do constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2013. –
Senador Paulo Paim (PT – RS).
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/ PTB – MT) – Este requerimento trata-se de um projeto de V. Exª que vai para votação e,
logicamente, oportunamente, será lido e votado aqui
nesta Casa.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Sr. Presidente, este é o requerimento de minha
autoria, porque fiquei muito preocupado. Acho que não
foi a intenção dos autores, mas eles estão acabando
com a meia entrada para o idoso. Era de 100% e baixou para 40%; do jovem, que era 40%, vai baixar para
13%, porque eles englobaram tudo numa só. Não é
que o idoso vai ter 40%, o deficiente 40%, e o jovem
40%. Não! Todos vão resumir em 40%, e ficam 13%
para cada um. Acho que merece uma discussão maior.
Faço questão de que o requerimento seja aprovado,
para que aprofundemos o assunto na Comissão de
Assuntos Sociais, e depois venha a plenário.
Era isso. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/ PTB – MT) – Parabenizo V. Exª pelo
excelente tema e grande reivindicação para aqueles
que não têm voz neste Parlamento. Parabéns!
Com a palavra, neste momento, o nosso Senador
Rodrigo Rollemberg, do Distrito Federal.
V. Exª tem 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Osvaldo
Sobrinho. Cumprimento V. Exª, cumprimento o Senador Paulo Paim, cumprimento os telespectadores da
TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado.
Registro, mais uma vez, Senador Paulo Paim, que
não poderia deixar de vir a esta sessão num dia importante, diria até histórico, do Parlamento brasileiro, em
que foi promulgada uma emenda à Constituição que
institui o voto aberto na apreciação da cassação de
parlamentares e na apreciação de vetos presidenciais.
Estava num evento em São Paulo, de lançamento da Plataforma Digital do PSB e Rede, que vai
colher sugestões da população brasileira a respeito
do programa que Eduardo Campos e Marina, PSB e
Rede, oferecerão à população brasileira nas eleições
de 2014. Um tema que tem a ver, de certa forma, com
a apreciação do voto aberto, porque ambos ampliam
os instrumentos de participação popular e dão transparência à coisa pública.
Tenho procurado, Senador Paim, ser coerente nas
minhas ações políticas, no sentido de ampliar os instrumentos de participação popular, de facilitar os instrumentos de participação popular, de dar transparência no
exercício da atividade política, da atividade pública. Foi
assim quando apresentei, no início do meu mandato, e
aprovamos este ano, a proposta de emenda à Constituição que reduz o número de assinaturas para os projetos
de iniciativa popular. Senador Osvaldo Sobrinho, essa
matéria aguarda apreciação e aprovação na Câmara
dos Deputados, mas é importante registrar que hoje,
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para apresentar um projeto de iniciativa popular, é mais
difícil do que criar um partido político. Criar um partido
político que tem o monopólio da representação política. São necessários hoje algo em torno de 1,4 milhão
de assinaturas para apresentar um projeto de iniciativa
popular, quando, para criar um partido político, só se
exige a metade desse número de assinaturas.
Esta foi uma das primeiras medidas que apresentei: a redução do número de assinaturas para a metade,
0,5% do eleitorado brasileiro, ampliando a possibilidade de que a população, além de apresentar projetos
de iniciativa popular, possa apresentar propostas de
emenda à Constituição. Essa iniciativa foi enriquecida pela proposta de que essas assinaturas também
possam ser recolhidas digitalmente. Eu espero que a
Câmara dos Deputados aprove em breve esta matéria.
Mas também busquei ampliar os instrumentos de
participação popular, e fiquei muito feliz com a decisão do Senador Vital do Rêgo – agradeço ao Senador
Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – de colocar em pauta outra
proposta de emenda à Constituição de minha autoria,
que já tinha apresentado como Deputado na Câmara
dos Deputados. Essa proposta institui, Senador Paulo
Paim, a eleição direta para os administradores regionais do Distrito Federal. Está na pauta, com parecer
favorável do Senador Gim, e espero que aprovemos
isso na próxima quarta-feira.
E por que digo que é importante? Nós temos, Senador Paulo Paim, no Distrito Federal, cidades como a
Ceilândia, por exemplo, que está entre as 100 maiores
cidades brasileiras; temos cidades como Planaltina,
que tem mais de 150 anos. E hoje a população dessas
cidades não tem o direito de votar nos seus administradores regionais, não tem o direito de escolher o seu
administrador regional. E, muitas vezes, o administrador indicado pelo governador, a partir de uma indicação de um deputado distrital, sequer mora na cidade
que administra, Paulo Paim. Em pleno Distrito Federal,
hoje, há vários, mais de uma dezena de administradores regionais que sequer moram nas cidades que
administram e são administradores regionais, Senador
Osvaldo Sobrinho, que servem mais ao parlamentar
que os indica do que ao conjunto da população. Portanto, nós queremos fazer essa modificação, promovendo eleição direta para administradores regionais.
Defendo também – e voltarei a este tema em outros momentos – a criação de uma carreira, através
de concurso público, para dotar essas administrações
regionais de um quadro qualificado de engenheiros,
de arquitetos, de gestores, gente com capacidade de
avaliar os projetos sob critérios técnicos, com agilidade,
para que a cidade possa funcionar de forma adequada,
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para não acontecer isto que lamentavelmente vimos algumas semanas atrás, a prisão de dois administradores
regionais por estarem negociando, vendendo alvarás.
Portanto, também essa proposta vai no sentido de ampliar, de facilitar os instrumentos da participação popular.
V. Exª, Senador Paulo Paim, é testemunha de
como tenho lutado, desde o início desta legislatura aqui
no Senado, pela instituição do voto aberto em todas
as modalidades de votação. Fizemos, no início deste
ano, no ano passado, debates sobre isso, e me lembro
de um aparte de V. Exª, Senador Paulo Paim, que para
mim é o argumento definitivo no que se refere ao voto
aberto para apreciação dos vetos presidenciais. Muito se diz – e foi dito aqui neste plenário várias vezes,
por vários Senadores: “Não, agora vamos ficar reféns
do Governo Federal, da pressão do Governo Federal”.
Pois olhe, Senador Osvaldo Sobrinho, nesse período todo da Constituição de 1988 para cá, em que foi
instituído o voto secreto para apreciação de vetos presidenciais, sabe quantos vetos foram derrubados pelo
Senado Federal, pelo Congresso Nacional? Três! Três
apenas, Senador Paulo Paim. Mais de cinco mil votados.
V. Exª lembrou do teste do pezinho, que foi derrubado a pedido do então Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Outro foi o dos royalties, que era uma questão
regional, e todos os parlamentares queriam expressar
a posição de defesa de seu Estado. E uma questão do
plano de carreira dos servidores do Congresso Nacional.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Que foi mais ou menos acordado o seguinte – diziam
que tinha vício de iniciativa: “Eu veto, e estão liberados
para derrubar o veto. Lembro-me da orientação que
recebemos. Foi em parceria com o Executivo, senão
não se derrubava nenhum. (Fora do microfone.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Todos os demais vetos foram
mantidos.
Recentemente, tivemos exemplos, Senador Paulo
Paim, de vários projetos aprovados por unanimidade
por esta Casa, e, na apreciação do veto um mês depois, os vetos foram mantidos.
Ora, é claro que o voto secreto é bom para aqueles que querem negociar vantagens: É a liberação da
emenda, é um cargo no ministério. Efetivamente, é
isso o que tem acontecido historicamente, e que tem
sido feito muitas vezes pelas Lideranças, que acabam
conduzindo as suas bancadas.
Nós vamos iniciar um novo processo político no
País de transparência, que vai levar, Senador Paulo
Paim, a uma necessidade de maior responsabilidade
por parte dos parlamentares no momento de definir o
seu primeiro voto, o voto inicial na matéria. Isso por-
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que ele poderá ser confrontado um mês depois com
uma nova votação, acompanhado pela opinião pública.
Quero registrar que entendo ser absolutamente
legítimo que o parlamentar mude de posição. Ele pode,
em 30 ou 40 dias, ser convencido por argumentos e
mudar a sua posição. Estamos todos sujeitos a isso,
não vejo problema algum em mudar de posição. Agora,
é importante que a população saiba os motivos pelos
quais você mudou de posição.
Muitas vezes, você é convencido por um bom
argumento, e acho isso absolutamente normal no processo político. Muitas vezes, votamos questões sem
ter tido oportunidade de nos aprofundarmos adequadamente. Só que agora é diferente: o voto aberto não
permitirá mais negociações escondidas dos olhares da
população. Não! Está transparente! Se a pessoa votou
uma determinada coisa, ela terá de apreciar o veto e
será fiscalizada por quem de direito, pela população.
Eu tenho convicção, Senador Paulo Paim, que as
manifestações de junho, em que se criticou muito a política, os políticos, os partidos políticos, as instituições,
refletem uma crise do modelo representativo brasileiro.
Isso porque há efetivamente – e temos que reconhecer
isso – uma distância muito grande entre os parlamentares, entre os representantes e os representados.
E ali foi dito que, quando a população vai às ruas
– mais de 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil pessoas em
algumas cidades –, quando as pessoas vão às ruas
é para dizerem o seguinte: “Nós queremos participar,
nós queremos fazer Política, com “P” maiúsculo. Nós
não queremos fazer essa política tradicional. Não!
Queremos fazer a nova política, uma política diferente”.
Interpretar esse sentimento é importante, e é por
isso que, desde o início desta legislatura, eu luto pela
aprovação do voto aberto em todas as modalidades de
votação. Posição essa, Senador Paim, que foi tomada
pelo meu Partido. O PSB se reuniu em Recife, com a
presença do Presidente Eduardo Campos, com a sua
Executiva Nacional, e decidiu, como posição partidária,
aprovar o voto aberto. E nós tínhamos companheiros
respeitados que tinham propostas de emenda à Constituição que ampliavam o voto aberto, mas não o voto
aberto total, e que acabaram adotando a posição partidária, num gesto grande, magnânimo, e também apoiaram o voto aberto em todas as modalidades de votação.
Eu tenho orgulho de dizer, como Líder da Bancada do PSB no Senado Federal, único Partido que
tive na vida, Senador Paulo Paim, desde 1985, desde
o processo de reorganização do PSB, hoje na condição
de Líder deste Partido, depois de ter trabalhado com o
honrado Senador Jamil Haddad, que era o Presidente
do Partido à época, que os quatro Senadores do PSB,
em todas as votações, votaram a favor do voto aber-
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to em todas as modalidades de votação. Eu bato no
peito e digo isto com orgulho: o meu Partido, o PSB,
unido, votou em todos os momentos pelo voto aberto
em todas as modalidades de votação.
Ouço V. Exª com muita alegria.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Senador Rodrigo Rollemberg, nós já usamos
todos os argumentos que poderíamos imaginar para
mostrar a importância do voto aberto e que o voto secreto não tinha como se sustentar. Mas sabe do que
eu estou lembrando agora? Quero fazer uma homenagem – sei que V. Exª vai concordar – a um veículo
de comunicação daqui de Brasília: o Correio Braziliense. O Correio Braziliense – fique o registro nos Anais
da Casa – comprou, digamos, a luta pelo fim do voto
secreto. O Correio Braziliense fez inúmeras matérias
colocando a sua opinião e posição em defesa da transparência e da democracia, como fizeram outros veículos de imprensa, mas não tão intensamente como
o Correio Braziliense. E ainda dizia sempre que, aqui,
em Brasília, na Câmara Distrital, já havíamos acabado totalmente com o voto secreto, assim como no Rio
Grande do Sul, em São Paulo, em Roraima, no Paraná
e, recentemente, em Minas Gerais. Mas quero só fazer
esta referência porque eu me lembrei aqui do papel
importante do Correio Braziliense, de que sei que V.
Exª iria falar no desenrolar do seu pronunciamento.
Por fim, cheguei a dizer, da tribuna, hoje, quando abri
a sessão, que o Parlamento brasileiro – quem viver
verá – será outro a partir dessa decisão. Eu considero
– e entendo que V. Exª e o Senador Osvaldo Sobrinho
poderão concordar com isto – que essa é a decisão
mais importante que nós tomamos nesta legislatura em
matéria de visibilidade, de combate à impunidade e de
fortalecimento da participação popular nas decisões
do Congresso. Ele pode até mudar de opinião, como
V. Exª disse muito bem, mas vai ter que explicar porque mudou e vai ficar sob o crivo da população. Mas
o homem público é isso. O nome já diz: nós somos homens públicos. Era só este aparte, porque não quero
ser repetitivo nos argumentos que V. Exª tem usado
com muita competência.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Como V. Exª citou meu
nome, quero dizer que, se o tem medo de sofrer pressão, ele não pode chegar ao Senado da República. Ele
tem que ter uma vida clara. Tem que aguentar pressão
mesmo, porque ele está representando a sua população. Se ele não aguenta isso, ele não pode chegar ao
Senado da República.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – É isso, Senador Osvaldo Sobrinho.

128

Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quero dizer, Senador Paulo Paim, que, quando os
historiadores forem contar a história do Parlamento brasileiro, dessa cena, desse período do Parlamento brasileiro,
certamente, haverão de reconhecer o papel que o Correio
Braziliense, muito bem lembrado por V. Exª, exerceu no
sentido de expressar a vontade da população.
Realmente, como V. Exª lembrou muito bem, o
Correio Braziliense teve um papel muito importante nos
avanços da democracia, como na Lei da Ficha Limpa,
mas agora, neste momento, ele foi um veículo de comunicação que tomou para si a bandeira da defesa do
voto aberto, expressando um sentimento não apenas
da população do Distrito Federal, que é amplamente
favorável ao voto aberto, mas da população brasileira,
porque esse é um sentimento da população brasileira.
Portanto, é importante registrar isto aqui e parabenizar os editores do Correio Braziliense, a direção do
Correio Braziliense, os jornalistas do Correio Braziliense, pelo conjunto de matérias que, vigilantes, fizeram
expressando essa população e vigilantes.
Hoje, inclusive, há uma matéria importante mostrando alguns que perderam a sua tese, que foram derrotados na sua tese de que o entendimento da Constituição
deixaria dúvidas. Não, o entendimento da Constituição
não deixa dúvida alguma, Senador Paulo Paim.
E quero cumprimentar a Mesa por ter promulgado hoje essa Proposta de Emenda à Constituição, para
não pairar dúvida, porque o debate foi muito claro. Eu já
solicitei, para ficarem guardadas, as notas taquigráficas
desse debate, Senador Paulo Paim, porque ali está explícito aquilo que se estava votando, porque a Constituição
é clara: o voto é aberto. A exceção é o voto secreto, que
tem de ser dito expressamente na Constituição. Portanto, quando retiramos a expressão “voto fechado” ou “escrutínio secreto” referindo-se à apreciação de cassação
e veto presidencial, o Senado estava dizendo, de forma
clara, como já havia dito a Câmara, que nós queremos
o voto aberto nessas modalidades de votação.
Eu digo, Senador Paim, refletindo sobre como,
no futuro, os historiadores olharão para o Parlamento
brasileiro – eu disse isto aqui e vou repetir – que hoje
parece muito absurdo imaginar que houve um tempo
em que as mulheres não votavam. Houve um tempo
em que as mulheres não votavam. Senador Osvaldo
Sobrinho, houve tempo em que os analfabetos não podiam votar. Hoje, se a gente reflete sobre isso, olhando
para trás, perguntamos: como pode ter havido um tempo
assim? Mas isso era a manifestação de determinado
período histórico, e a sociedade brasileira, com sua
evolução, virou essa página.
Eu tenho convicção de que, no futuro, os historiadores se surpreenderão ao perceber que houve um tempo em que o voto era secreto no Parlamento brasileiro.
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Nós estamos no período da tecnologia da comunicação e informação. A palavra é transparência. Foi
dito aqui que o Congresso Nacional foi responsável
pela ampliação da transparência nos outros Poderes.
Então, ele não poderia, depois de aprovar a Lei da
Transparência, de autoria do Senador Capiberibe, a
Lei de Acesso à Informação, da Comissão da Verdade,
que expõe a verdade e as informações públicas para
qualquer cidadão, depois de ter feito isso, votar secretamente, Senador Osvaldo Sobrinho. Os julgamentos
do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, são transmitidos ao vivo pela televisão. Por que, então, o Poder
Legislativo, que é o Poder mais próximo da população,
continuaria decidindo escondido no voto secreto?
A luta continua, Senador Paulo Paim! A luta continua no sentido de ampliar o voto aberto para todas
as modalidades de votação.
É importante registrar que nós teremos de adequar o Regimento à Constituição, embora seja claro
que o efeito é imediato, que o voto aberto já está valendo a partir da promulgação, porque não existe lei
equivalente à Constituição. Agora, como o Regimento,
neste momento, está inadequado em relação à Constituição, ele tem de ser mudado, necessariamente, para
reproduzir o princípio constitucional.
E aí é o momento, Senador Paulo Paim, de, expressamente, o Regimento Interno, já que essa matéria
não é tratada diretamente na Constituição, instituir o
voto aberto na eleição da Mesa do Senado e da Câmara dos Deputados. Isso é um avanço.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Senador Rodrigo, me permita só um aparte.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Com prazer.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Neste ponto que V. Exª tocando neste fim de tarde e
início de noite, mais para noite, nós já temos o projeto
do Senador Pedro Taques. O Senador Sérgio Souza é
o Relator. Está pronto para ser votado. No mesmo dia
em que aprovamos a PEC nº 20, que V. Exª muito bem
destacou, que eu tinha apresentado, o Senador Pedro
Taques pediu a votação já do projeto de resolução que
acaba com a expressão “voto secreto” também no Regimento Interno. E o parecer já foi dado e já foi, inclusive,
votado na CCJ. Ele está pronto para ser apreciado no
plenário. É só ter a vontade política de fazer acontecer.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Pois é, Senador Paulo Paim.
Portanto, agora, em relação ao Regimento e
em relação a essas duas matérias, cabe ao Senado
adequar o Regimento imediatamente. E em relação a
essa outra matéria, também não podemos perder a
oportunidade de deixar claro que a eleição da Mesa
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do Senado Federal e da Mesa da Câmara dos Deputados se dará pelo voto aberto.
Essa é a vontade expressa da população brasileira. Este é o caminho natural da democracia brasileira: ampliar, radicalizar no processo de transparência,
processo de transparência esse que a população quer.
Portanto, eu quero, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, dizer da minha alegria de ter participado.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Peço só mais cinco minutos a
V. Exª, Sr. Presidente, porque eu preciso fazer aqui o
registro da disputa regimental que tivemos que fazer
no plenário do Senado.
O Regimento, Senador Paulo Paim, é claro quando diz que não pode haver emenda numa proposta
de emenda à Constituição, no segundo turno, que
modifique o conteúdo daquela proposta de emenda
à Constituição.
Ora, se, no primeiro turno, nós estávamos trabalhando com a perspectiva de que – foi a primeira
questão de ordem que eu coloquei – era o voto aberto,
amplo, geral e irrestrito, não fazia sentido restringir, ou
seja, era contrário ao espírito da proposição restringir
a alguns tipos de votação. Daí a minha questão de ordem, que foi negada pelo Presidente Renan.
Quanto à segunda, o Regimento é claro quando
diz que não pode haver requerimento de destaque em
relação à matéria que tenha sido objeto de emenda.
Ora, nós tivemos as emendas do Senador Aloysio Nunes que tratavam do tema. Daí a minha ação no plenário
no sentido de que, ao Presidente negar a questão de
ordem, ela fosse submetida ao Plenário, porque, se tivesse submetido ao Plenário naquele momento, Senador
Paulo Paim, eu tenho a impressão de que o resultado
teria sido parecido com o da primeira votação, quando
o Senador Romero Jucá pediu verificação de quórum
e, salvo engano, o resultado foi de 32 a 29. Aí nós teríamos que votar a proposta de emenda à Constituição
com o voto aberto em todas as modalidades de votação.
E por que eu retirei o recurso? Porque, quando
o Presidente ficou em dúvida e ameaçou, sugeriu que
iria remeter o caso para a Comissão de Constituição
e Justiça, o que, no meu entendimento também só
caberia, em função...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) –... do art. 408 do Regimento Interno, para interpretação de matéria constitucional, que
não era o caso – no caso, nós estávamos tratando de
interpretação do Regimento –, a matéria ficaria sobrestada, e sobrestar a matéria poderia trazer prejuízos,
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ou seja, postergar a apreciação da matéria, uma das
mais importantes para o Brasil.
Portanto, eu quero dizer que hoje eu estou feliz,
Senador Paulo. Eu estou feliz porque estou consciente
de que nós demos um passo importante no aperfeiçoamento da democracia brasileira ao aprovar o voto
aberto para a apreciação de cassação de parlamentares e de vetos presidenciais. Estou feliz. Foi um passo
adiante. Agora, eu confesso que saí da sessão, daquele
embate da sessão, com uma ponta de frustração por
não termos aprovado o voto aberto em todas as modalidades de votação. Mas foi um belo embate político,
tendo, como disse V. Exª, a Casa ganhado com isso,
porque a repercussão na opinião pública foi positiva.
Precisamos implementar de imediato e continuar esse
debate a respeito da aprovação do voto aberto na eleição das Mesas da Câmara e do Senado.
E é importante registrar a repercussão que essa
decisão do Senado terá nas assembleias legislativas
e câmaras de vereadores. Aqui, no Distrito Federal, a
Câmara Legislativa já tinha aprovado o voto aberto.
Recentemente, houve a apreciação da cassação
de um parlamentar, e o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal determinou que a votação fosse secreta. Por
quê? Porque a Constituição ainda mantinha o voto secreto para a cassação de Parlamentar.
Agora, com essa decisão do Senado Federal, ela
já tem repercussão em todas as assembleias legislativas e câmaras legislativas, que terão que apreciar
cassação de parlamentares pelo voto aberto.
A mesma coisa em relação a vetos de governadores. Também com a decisão do Senado Federal, do
Congresso Nacional, fica claro que essa é a determinação geral da Constituição brasileira de que apenas
a indicação de autoridades – expressamente dito na
Constituição – deve ser pelo voto secreto. As demais
devem ser pelo voto aberto.
Por isso, precisamos corrigir o Regimento também em relação à eleição das Mesas da Câmara e do
Senado Federal.
Fica esse registro, Senador Paulo Paim, dizendo
que V. Exª foi um grande companheiro, tem sido um grande companheiro nessa luta. A V. Exª, um dos autores
de propostas nesse sentido, quero dizer que me sinto
muito honrado de ter lutado ao lado de V. Exª, ombro a
ombro, numa causa em benefício da população brasileira.
Muito obrigado, Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Parabenizo V. Exª pelo
pronunciamento. Realmente, é este o assunto do momento, importante para a Nação. É como se fosse um
novo processo constituinte, uma vez que aclara todas
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as dúvidas a respeito disso, e há um clamor nacional
em relação a essa mudança constitucional.
Portanto, parabenizo o Senado da República
pela iniciativa.
E quero também aproveitar a oportunidade para
parabenizar o Senador Jayme Campos, porque foi
aprovada hoje, em nossas Comissões, em caráter
terminativo, a determinação legal de que, a partir de
agora, as sinalizações de trânsito terão que vir expressas em três idiomas: o idioma pátrio, o espanhol e o
inglês. Isso preparando o Brasil para a Copa do Mundo.
Aproveito também este momento para agradecer
uma correspondência que recebo do Governador Silval
Barbosa, de Mato Grosso, convidando toda a Bancada
Federal do Estado, principalmente a do Senado, para
assistir à inauguração de obras que temos lá, em Mato
Grosso. Aliás, Senador Paim, o Estado de Mato Grosso
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se tornou um grande canteiro de obras com vistas a receber a Copa. Está quase pronta a nossa Arena, A cidade, hoje, está toda remodelada, sendo até difícil transitar
por Cuiabá, tendo em conta a realização de obras de
todos os tamanhos, como grandes travessias urbanas.
Na verdade, quero parabenizar o Governado Silval
Barbosa – e não sou do partido de S. Exª –, dizendo
que está fazendo um grande trabalho, uma grande luta
para entregar aos mato-grossenses, ao povo do mundo todo, na Copa de 2014, essas obras importantes.
Parabenizo o governador e toda a sua equipe pelo
trabalho que vem fazendo por Mato Grosso.
Parabéns a todos!
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Sobre a mesa, pareceres
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.349 a 1.351, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre
os Projetos de Lei da Câmara nºs 85, 100 e 102, de
2013, respectivamente.
As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – A Presidência recebeu o
Ofício nº 601, de 2013, da Presidente da Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que
comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei da Câmara nº 305, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
Of. n° 601/13 – CDH
Brasília, 28 de outubro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2°, I, da Constituição
combinado com o § 2°, do artigo 91, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico à Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou, em caráter
terminativo; o Projeto de Lei da Câmara n° 305, de
2009, que dá nova redação ao inciso V do art. 53 da
Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente, e as Emendas n° 1-CE/
CDH e n° 2-CDH.
Atenciosamente, – Senadora Ana Rita, Presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco União e Força/PTB – MT) – Com referência ao
Ofício nº 601, 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 305, de 2009, seja apreciado
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – A Presidência recebeu o
Ofício nº 198, 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 309, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
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Of. n° 198/2013/CE
Brasília, 19 de novembro de 2013
Assunto: Prejudicialidade da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1°, IV e 2°, 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 n°
309, de 2013, de autoria de Sua Excelência o Senhor
Senador Pedro Simon, que “Acrescenta e altera dispositivos na Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
para incluir no ensino fundamental e médio, e nos cursos de formação de professores da educação básica,
componente curricular dedicado ao desenvolvimento
de valores éticos e de cidadania”.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Com referência ao Ofício
nº 198, 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 (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.355 e 1.356, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2013, e o Projeto
de Lei do Senado nº 222, de 2013 – Complementar,
respectivamente.
As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2013,
constará da pauta da sessão deliberativa ordinária da
próxima terça-feira, dia 3 de dezembro próximo, em
virtude de aprovação do Requerimento nº 1.406, de
2013, de urgência, na sessão do dia 27 último.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Foi lido anteriormente o
Parecer nº 1.357, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que conclui pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2005,
do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a alínea j ao
inciso I do Art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, para determinar a inelegibilidade, nas
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eleições subseqüentes, do ocupante de cargo público
que a ele renuncie.
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 (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – A Presidência recebeu
os Ofícios nºs 409 e 411, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação de Substitutivo aos Projetos de Lei do Senado
nºs 684 e 455, de 2011, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 409/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 27 de novembro de 2013
Assunto: Turno Suplementar.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Extraordinária realizada nesta data, esta Comissão
deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação do
Substitutivo, de autoria do Senador Magno Malta, ao
Projeto de Lei do Senado n° 684, de 2011, de autoria
do Senador Benedito de Lira, que “Altera o Código de
Trânsito Brasileiro, para estabelecer a cassação do
direito de dirigir em caso de embriaguez ou recusa
do teste de alcoolemia por parte do condutor, entre
outras hipóteses, bem como prever a possibilidade
de suspensão cautelar do direito de dirigir mediante
despacho fundamentado da autoridade de trânsito, e
dá outras providências”.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar: nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92, do Regimento Interno do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ofício nº 411/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 27 de novembro de 2013
Assunto: Turno Suplementar.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou,
em caráter terminativo, pela aprovação do Substitutivo,
de autoria do Senador Eduardo Lopes, ao Projeto de
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Lei do Senado n° 455, de 2011, de autoria do Senador
Pedro Taques, que “Altera a Lei n° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 – Código Civil –, para prever o direito
do pai de contestar a paternidade dos filhos por ele reconhecidos».
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92, do Regimento Interno do Senado Federal.
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 (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Com referência aos Ofícios nºs 409 e 411, de 2013, a Presidência comunica
ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas às
matérias até o encerramento da discussão, no turno
suplementar, perante a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Esgotou-se ontem o prazo
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação pelo Plenário do Projeto de Lei da Câmara
nº 17, de 2010 (nº 255/2007, na Casa de origem, do
Deputado Clodovil Hernandes), que proíbe a fabricação,
a comercialização, a distribuição e a propaganda de
produtos nacionais e importados, de qualquer natureza,
bem como embalagens, destinados ao público infantojuvenil, reproduzindo a forma de cigarros e similares.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão competente, a matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – A Presidência lembra às
Senadoras e aos Senadores que o Senado Federal
está convocado para uma sessão especial a realizar-se amanhã, às 14 horas, destinada a comemorar o
centenário de fundação da Universidade Federal de
Itajubá (UNIFEI), nos termos dos Requerimentos
nºs 1.204 e 1.245, de 2013, do Senador Delcídio do
Amaral e outros Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB– MT) – Sobre a mesa, projeto de
resolução que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – A Presidência comunica
ao Plenário a abertura de prazo de cinco dias úteis,
perante a Mesa, para recebimento de emendas ao
Projeto de Resolução nº 88, de 2013, que acaba de
ser lido, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – O Senado Federal recebeu da Câmara dos Deputados o Projeto de Decreto
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Legislativo nº 395, de 2013 (nº 919/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de
Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polônia no
Campo da Luta contra o Crime Organizado e outras
Modalidades Delituosas, celebrado em Brasília, em 9
de outubro de 2006.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – O Projeto de Decreto
Legislativo nº 395, de 2013, vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, tendo a
referida Comissão o prazo de 15 dias úteis para opinar
sobre a matéria, prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – A Presidência recebeu o
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Ofício nº 294, de 2013, do Presidente da Comissão
Assuntos Sociais, encaminhando novo texto final ao
Projeto de Lei do Senado nº 478, de 2012.
São os seguintes o Ofício e o texto final:
Ofício n° 294/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 27 de novembro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tendo sido constatada inexatidão material no Texto Final do Projeto de Lei do Senado n° 478, de 2012,
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aprovado em 13 de novembro de 2013, encaminho
novo texto consolidado para publicação e continuidade de sua tramitação.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 478, DE 2012
Acrescenta art. 2°-A à Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943,
e altera a Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, para instituir o consórcio de empregadores urbanos.
O Congresso Nacional decreta:
Art.. 1° Esta Lei institui o consórcio de empregadores urbanos.
Art. 2° A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 2°-A:
“Art. 2°-A. Equipara-se ao empregador o consórcio formado por pessoas, físicas ou jurídicas, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, dirige e assalaria a prestação pessoal de serviços.
§ 1° O consórcio será registrado no cartório
de títulos e documentos do local da prestação
dos serviços.
§ 2° Será designado no documento registrado
no cartório a que alude o § 1° o empregador
que administrará as relações de trabalho no
consórcio.
§ 3° A anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social será feita pelo administrador a
que alude o § 2°, com menção à existência de
consórcio registrado no cartório de títulos e
documentos.
§ 4° Os membros do consórcio serão solidariamente responsáveis pelos direitos previdenciários e trabalhistas devidos ao empregado.
§ 5° Salvo disposição contratual em sentido
diverso, a prestação de serviços a mais de um
membro do consórcio não enseja a formação
de outro vínculo empregatício.”
Art. 3° Os arts. 22 e 25-A da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
«Art. 22. A contribuição a cargo da empresa
ou do consórcio de empregadores destinada
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à Seguridade Social, além do disposto no art.
23, é de:
............................................................. » (NR)
«Art. 25-A. Equipara-se:
I – ao empregador rural pessoa física, o
consórcio simplificado de produtores rurais,
formado pela união de produtores rurais
pessoas físicas, que outorgar a um deles
poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores para prestação de serviços, exclusivamente, aos seus integrantes, mediante
documento registrado em cartório de títulos
e documentos;
II – ao empregador urbano pessoa física, o
consórcio formado pela união de pessoas físicas que outorgar a uma delas poderes para
contratar, gerir e demitir trabalhadores para
prestação de serviços, exclusivamente, aos
seus integrantes; mediante documento registrado em cartório de títulos e documentos.
§ 1° O documento de que trata o inciso I do caput
deverá conter a identificação de cada produtor,
seu endereço pessoal e o de sua propriedade
rural, bem como o respectivo registro no Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) ou informações relativas a parceria,
arrendamento ou equivalente e a matrícula no
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de
cada um dos produtores rurais.
§ 1°-A. O documento de que trata o inciso II
do caput deverá conter o endereço pessoal,
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), estado
civil, documento de identidade e, em caso de
profissão regulamentada, o registro profissional.
§ 2° ................................................................
§ 3° Os produtores rurais ou as pessoas físicas
integrantes dos consórcios de que tratam os
incisos I e II do caput serão responsáveis solidários
em relação ás obrigações previdenciárias.
(NR)
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – A Presidência esclarece
que a matéria foi remetida à Comissão de Assuntos
Sociais, após o término do prazo para apresentação
de recurso, que se encerrou no dia 22 de novembro,
tendo em vista a necessidade de adequação redacional
do texto aprovado por aquele órgão técnico.
Não tendo sido oferecido recurso e tendo sido
aprovada terminativamente pela Comissão competente, vai à Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco União e Força/PTB – MT) – Sobre a mesa, ofício
será lido.
É lido o seguinte:
Of. n° 204/2013 – BLUFOR
Brasília, 27 de novembro de 2013
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar que o nobre Senador Alfredo Nascimento deixa,
a partir de hoje, de integrar a Comissão de Educação,
Cultura e Esporte – CE – desta Casa.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
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Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PRB.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – O ofício que acaba de ser
lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – O Senado Federal recebeu a Mensagem nº 116, de 2013 (nº 522/2013, na
origem), da Senhora Presidente da República, que
encaminha, em atendimento ao disposto no art. 49 da
Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012, o Relatório de
Avaliação de Receitas e Despesas.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – A matéria vai à Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – O Senado Federal recebeu da Senhora Presidente da República a Mensagem
nº 527, de 2013, na origem, que restitui os autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara nº 126, de 2011 (nº
3.458/2008, na Casa de origem, do Deputado Chico
Lopes), que acrescenta § 7º ao art. 1º da Lei nº 9.870,
de 23 de novembro de 1999, dispondo sobre nulidade de cláusula contratual que obrigue o contratante a
pagamento adicional ou a fornecimento de qualquer
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material escolar de uso coletivo, sancionado e transformado na Lei nº 12.886, de 2013.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar do autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – O Senado Federal recebeu
o Aviso nº 1.747, de 2013, na origem, do Presidente
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia
do Despacho exarado pela Relatora, Ministra Ana Arraes, referente ao acompanhamento da aplicação dos
recursos originados da operação de crédito externo
autorizada por meio da Resolução nº 7, de 2013 (TC
008.788/2013-8).
É o seguinte o Aviso:
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Aviso n° 1.747 – GP/TCU
Brasília, 21 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho a
Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Despacho (acompanhado do Pronunciamento da Unidade
Técnica) exarado em 1º-11-2013 pela Ministra-Relatora
Ana Arraes no processo n° TC-008.788/2013-8.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco União e Força/PTB – MT) – O Aviso será jun-
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tado ao processado do Projeto de Resolução nº
17, de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – A Presidência comunica
ao Plenário que recebeu o Recurso nº 22, de 2013,
interposto no prazo regimental no sentido de que seja
submetido ao Plenário o Projeto de Lei da Câmara
nº 48, de 2011 (Nº 1.694/1999, na Casa de origem,
da Deputada Luiza Erundina), que dispõe sobre a
obrigatoriedade de cardápio em Método Braille nos
restaurantes, bares e lanchonetes.
É o seguinte o Recurso:
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – A matéria ficará perante a
Mesa, durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – O Senado Federal recebeu
os seguintes Ofícios de Ministros de Estado:
– Ofício nº 211, de 25 de novembro de 2013, do
Ministro de Estado da Educação, em resposta ao
Requerimento nº 1.005, de 2013, de informações,
de autoria do Senador Aécio Neves.
– Ofício nº 480, de 26 de novembro de 2013,
do Ministro de Estado da Integração Nacional,
Interino, em resposta ao Requerimento nº 1.001,
de 2013, de informações, de autoria do Senador
Aécio Neves;
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO
NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, desde o ano de 1988 comemora-se, no dia 3 de dezembro, a vigência da Convenção
Internacional dos Direitos das Pessoas Portadoras de
Deficiência, documento de iniciativa da Organização
das Nações Unidas que instituiu o marco jurídico global de tutela dos direitos das pessoas com deficiência.
Esse vasto contingente demográfico – o das pessoas com deficiência – é de difícil contabilização, mas
sua dimensão pode ser estimada em cerca de 10% da
humanidade, numa freqüência que se repete de modo
mais ou menos regular entre as nações, sendo ele
formado por acometidos das mais diversas doenças e
por vítimas das mais variadas situações de violência.
Essa ampla distribuição não quer dizer, contudo,
que as condições de vida das pessoas com deficiência seja igual ou sequer equivalente ao redor de todo
o planeta, uma vez que as variáveis sociais e econômicas de cada país determinam, em larga medida, a
qualidade média de vida dos portadores de deficiência.
Por isso, uma das mais importantes tarefas que
incumbem aos que influem no delineamento das políticas públicas da área social é justamente promover
o aprimoramento da igualdade e o da isonomia de
oportunidades para todos os envolvidos.
A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência passou a integrar o
Direito Brasileiro no dia 9 de julho de 2008, data da
aprovação, pelo Congresso Nacional, do Decreto Le-
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gislativo n° 186, aprovação essa que fez o Legislativo em pleno exercício de exclusiva competência sua,
conforme previsão insculpida no inciso I, do artigo 49,
da Constituição Federal.
Nessa oportunidade, foram consagrados importantes princípios jurídicos relativos às pessoas com
deficiência, tais como os de respeito à sua dignidade,
à sua liberdade de escolha e à sua independência,
bem como outros, relativos à não discriminação, ao
direito à sua participação plena e efetiva na vida em
sociedade, à igualdade de oportunidades, à acessibilidade, ao respeito à identidade e ao desenvolvimento
das capacidades das crianças com deficiência.
Essas disposições da Lei, contudo, muito embora
necessárias e salutares, não operarão por si mesmas
o imenso leque de mudanças necessário ao completo
encaminhamento da questão da pessoa com deficiência, entre nós. E ainda falta muito para que, no Brasil, esse quadro atinja um patamar efetivamente mais
adequado e aceitável.
Há, de fato, todo um mundo de iniciativas a implementar ou a reforçar, num rol que compreende, entre
outras ações, a melhoria da acessibilidade urbana, para
as pessoas com deficiência locomotora; o ensino e a
produção de material em braile, para uso dos cegos;
a difusão do uso da linguagem de sinais, para os surdos; e o fortalecimento dos programas governamentais
voltados à saúde e à reabilitação das pessoas com
deficiências, de modo a amenizar as dificuldades que
caracterizam sua rotina, bem como para capacitá-las
de modo mais adequado para a vida social e para o
pleno exercício da cidadania.
Nas escolas, ainda faltam profissionais melhor
preparados para lidar com as necessidades especiais
das pessoas com deficiência. E, relembremos!, é dever da escola promover a qualificação intelectual dos
cidadãos – inclusive os com deficiência – de molde
a permitir a todos o aprendizado de uma profissão: a
mais importante pré-condição de garantia da dignidade, no futuro.
Reside aí também, ou seja, nesse cuidadoso
preparo educacional, uma oportunidade para o próprio conjunto da sociedade, que passa a contar, no
contingente das pessoas com deficiência, com novos
membros produtivos do corpo social; ou seja, com
efetivos colaboradores no desafio do desenvolvimento
econômico sustentável.
Essa é a verdadeira e justa abordagem que se
deve dar à questão da pessoa com deficiência: o tratamento igualitário e respeitoso. Fazer de outra forma
significaria, além de intolerável desrespeito às garantias
constitucionais de todo cidadão, também alijar da parcela ativa e produtiva da sociedade homens e mulheres
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que têm grande contribuição a oferecer ao patrimônio
comum, independente de país e de nacionalidade.
Não há como apagar o exemplo de pessoas com
deficiência que deram, até aqui, imensa contribuição a
todos os campos da ação humana. Disso são exemplos
destacados, mas de modo algum exclusivos, a atuação de vários expoentes da política, das ciências, das
artes, e dos esportes, como é o caso do Presidente
norte-americano Franklin Delano Roosevelt, do físico
inglês Stephen Hawking, do imortal poeta grego Homero, e de nossos compatriotas, o velejador Lars Grael e o artista Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.
É bem verdade que, hoje, com o advento da Lei
8.213, de 1991, as grandes empresas já reservam
vagas de trabalho para as pessoas com deficiência e,
dessa forma, ajudam a incluí-las na parcela economicamente ativa da sociedade. Isso sinaliza que muito já
mudou nas últimas décadas em relação à forma com
que tratamos o deficiente, no Brasil.
Nesse sentido, Sr. Presidente, o Congresso tem
desempenhado papel importante ao aprovar projetos
que visam melhorar a condição de vida e trabalho
desses cidadãos. De minha parte, apresentei quatro
proposições para beneficiar os portadores de deficiência. Um deles (PLS 118/2011) permite às empresas a
contratação de aprendizes dentro das vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais. Apesar da previsão legal, as empresas têm dificuldade de
encontrar mão de obra especializada para preencher
essas vagas e acaba não contratando. Nosso objetivo,
portanto, é resgatar a plena cidadania das pessoas
portadoras de deficiência, oferecendo a elas condições de acessar o mercado de trabalho, mesmo que,
inicialmente, na condição de aprendiz, para que estejam mais capacitadas e possam concorrer às vagas
reservadas, ou não, no mercado de trabalho e almejar,
inclusive, maior remuneração.
Outro projeto, o PLS 361/2011, já aprovado no
Senado, e em análise na Câmara dos Deputados, estabelece isenção de imposto para a importação e para
a produção de impressoras de material em Braille. E
uma medida que vai garantir o acesso de milhares de
pessoas que utilizam esse tipo de material no seu dia
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a dia, seja no trabalho, nos estudos ou nos momentos de lazer.
Por último, gostaria de destacar a proposta que
facilita o acesso de deficientes visuais aos serviços
prestados por operadoras de cartão de crédito e bancos
de todo o país. O projeto (PLS 349/2012) estabelece
modalidades especiais de atendimento para pessoas
com deficiência visual.
Essas e outras iniciativas em favor dos portadores
de deficiência, Srªs e Srs. Senadores, merecem todo
o nosso empenho para que sejam aprovadas rapidamente, uma vez que o objetivo delas é não só tomar
melhor a vida desses cidadãos, mas também dar a
eles as mesmas condições garantidas aos brasileiros
que não convivem com a dificuldade da deficiência.
Certamente há muito ainda que melhorar. E a
verdade, Sr. Presidente, é que podemos e devemos
fazê-lo, com a maior rapidez e amplitude possíveis.
Por isso é que faço questão de registrar, em Plenário, o transcurso do dia 3 de dezembro; o transcurso
das comemorações relativas ao advento da Convenção
Internacional dos Direitos das Pessoas Portadoras de
Deficiência, cuja incorporação ao nosso ordenamento
jurídico delineou todo um conjunto de princípios orientadores que cabe a todos nós – homens e mulheres,
cidadãos e representantes, portadores ou não de deficiências – repito: que cabe a todos nós conferir materialidade e concretude.
Finalizo este pronunciamento homenageando não
somente as pessoas com deficiência do Brasil, mas
também aos seus familiares e a todos aqueles que,
com seu empenho, amor e dedicação têm colaborado
para transformar para melhor a condição das pessoas
com deficiência, em nosso País.
Muito obrigado pela atenção, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, convocando outra
a realizar-se amanhã, às 9 horas.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 3 minutos.)
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Ata da 216ª Sessão, Não Deliberativa,
em 29 de novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jorge Viana, Mozarildo Cavalcanti, Osvaldo Sobrinho e Anibal Diniz

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 9 minutos e
encerra-se às 13 horas e 10 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica
ao Plenário que estão publicados, no Diário do Senado Federal de 26 de novembro do corrente, os Pareceres nºs 102 e 103/ 2013-CN da Comissão Mista de
Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO,
concluindo pelo arquivamento das seguintes matérias,
respectivamente:
– AVN’s nºs 33 e 46 /2009; 01, 09, 17 e 35/2010;
01, 07, 18, 22 e 25/2011; 03,18 e 27/2012 e 01
e 10/2013, que encaminham Relatórios de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil.

– OFN nº 38 de 2013, que encaminha o Relatório de Atividades desenvolvidas pela APO no
primeiro semestre de 2013;
Os expedientes a que se referem os pareceres
vão ao Arquivo.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência lembra
às Senadoras e aos Senadores que o Senado Federal
está convocado para uma sessão especial a realizar-se na segunda-feira, dia 2, às 11 horas, destinada a
comemorar os trinta anos do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar – DIAP, nos termos do
Requerimento n° 1.322, de 2013, do Senador Paulo
Paim e outros Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, pareceres
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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284

88368 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

285

88369

286

88370 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

287

88371

288

88372 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

289

88373

290

88374 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

291

88375

292

88376 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

293

88377

294

88378 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

295

88379

296

88380 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

297

88381

298

88382 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

299

88383

300

88384 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

301

88385

302

88386 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

303

88387

304

88388 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

305

88389

306

88390 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

307

88391

308

88392 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

309

88393

310

88394 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

311

88395

312

88396 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

313

88397

314

88398 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

315

88399

316

88400 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

317

88401

318

88402 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

319

88403

320

88404 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

321

88405

322

88406 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

323

88407

324

88408 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

325

88409

326

88410 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

327

88411

328

88412 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

329

88413

330

88414 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

331

88415

332

88416 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

333

88417

334

88418 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

335

88419

336

88420 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

337

88421

338

88422 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

339

88423

340

88424 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

341

88425

342

88426 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

343

88427

344

88428 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

345

88429

346

88430 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

347

88431

348

88432 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

349

88433

350

88434 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

351

88435

352

88436 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

353

88437

354

88438 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

355

88439

356

88440 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

357

88441

358

88442 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

359

88443

360

88444 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

361

88445

362

88446 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

363

88447

364

88448 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

365

88449

366

88450 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

367

88451

368

88452 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

369

88453

370

88454 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

371

88455

372

88456 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

373

88457

374

88458 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

375

88459

376

88460 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

377

88461

378

88462 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

379

88463

380

88464 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

381

88465

382

88466 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

383

88467

384

88468 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

385

88469

386

88470 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

387

88471

388

88472 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

389

88473

390

88474 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

391

88475

392

88476 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

393

88477

394

88478 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

395

88479

396

88480 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

397

88481

398

88482 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

399

88483

400

88484 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

401

88485

402

88486 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

403

88487

404

88488 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

405

88489

406

88490 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

407

88491

408

88492 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

409

88493

410

88494 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

411

88495

412

88496 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

413

88497

414

88498 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

415

88499

416

88500 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

417

88501

418

88502 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

419

88503

420

88504 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

421

88505

422

88506 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

423

88507

424

88508 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

425

88509

426

88510 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

427

88511

428

88512 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

429

88513

430

88514 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

431

88515

432

88516 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

433

88517

434

88518 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

435

88519

436

88520 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

437

88521

438

88522 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

439

88523

440

88524 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

441

88525

442

88526 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

443

88527

444

88528 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

445

88529

446

88530 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

447

88531

448

88532 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

449

88533

450

88534 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

451

88535

452

88536 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

453

88537

454

88538 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

455

88539

456

88540 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

457

88541

458

88542 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

459

88543

460

88544 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

461

88545

462

88546 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

463

88547

464

88548 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

465

88549

466

88550 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

467

88551

468

88552 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

469

88553

470

88554 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

471

88555

472

88556 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

473

88557

474

88558 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

475

88559

476

88560 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

477

88561

478

88562 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

479

88563

480

88564 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

481

88565

482

88566 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

483

88567

484

88568 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

485

88569

486

88570 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

487

88571

488

88572 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

489

88573

490

88574 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

491

88575

492

88576 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

493

88577

494

88578 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

495

88579

496

88580 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

497

88581

498

88582 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

499

88583

500

88584 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

501

88585

502

88586 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

503

88587

504

88588 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

505

88589

506

88590 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

507

88591

508

88592 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

509

88593

510

88594 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

511

88595

512

88596 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

513

88597

514

88598 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

515

88599

516

88600 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

517

88601

518

88602 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

519

88603

520

88604 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

521

88605

522

88606 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

523

88607

524

88608 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

525

88609

526

88610 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

527

88611

528

88612 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

529

88613

530

88614 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

531

88615

532

88616 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

533

88617

534

88618 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

535

88619

536

88620 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

537

88621

538

88622 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

539

88623

540

88624 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

541

88625

542

88626 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

543

88627

544

88628 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

545

88629

546

88630 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

547

88631

548

88632 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

549

88633

550

88634 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

551

88635

552

88636 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

553

88637

554

88638 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

555

88639

556

88640 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

557

88641

558

88642 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

559

88643

560

88644 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

561

88645

562

88646 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

563

88647

564

88648 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

565

88649

566

88650 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

567

88651

568

88652 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

569

88653

570

88654 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

571

88655

572

88656 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

573

88657

574

88658 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

575

88659

576

88660 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

577

88661

578

88662 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

579

88663

580

88664 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

581

88665

582

88666 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

583

88667

584

88668 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

585

88669

586

88670 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

587

88671

588

88672 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

589

88673

590

88674 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

591

88675

592

88676 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

593

88677

594

88678 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

595

88679

596

88680 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

597

88681

598

88682 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

599

88683

600

88684 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

601

88685

602

88686 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

603

88687

604

88688 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

605

88689

606

88690 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

607

88691

608

88692 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

609

88693

610

88694 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

611

88695

612

88696 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

613

88697

614

88698 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

615

88699

616

88700 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

617

88701

618

88702 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

619

88703

620

88704 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

621

88705

622

88706 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

623

88707

624

88708 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

625

88709

626

88710 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

627

88711

628

88712 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

629

88713

630

88714 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

631

88715

632

88716 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

633

88717

634

88718 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

635

88719

636

88720 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

637

88721

638

88722 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

639

88723

640

88724 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

641

88725

642

88726 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

643

88727

644

88728 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

645

88729

646

88730 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

647

88731

648

88732 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

649

88733

650

88734 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

651

88735

652

88736 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

653

88737

654

88738 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

655

88739

656

88740 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

657

88741

658

88742 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

659

88743

660

88744 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

661

88745

662

88746 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

663

88747

664

88748 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

665

88749

666

88750 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

667

88751

668

88752 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

669

88753

670

88754 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

671

88755

672

88756 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

673

88757

674

88758 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

675

88759

676

88760 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

677

88761

678

88762 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

679

88763

680

88764 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

681

88765

682

88766 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

683

88767

684

88768 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

685

88769

686

88770 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

687

88771

688

88772 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

689

88773

690

88774 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

691

88775

692

88776 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

693

88777

694

88778 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

695

88779

696

88780 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

697

88781

698

88782 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

699

88783

700

88784 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

701

88785

702

88786 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

703

88787

704

88788 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

705

88789

706

88790 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

707

88791

708

88792 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

709

88793

710

88794 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

711

88795

712

88796 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

713

88797

714

88798 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

715

88799

716

88800 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

717

88801

718

88802 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

719

88803

720

88804 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

721

88805

722

88806 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

723

88807

724

88808 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

725

88809

726

88810 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

727

88811

728

88812 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

729

88813

730

88814 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

731

88815

732

88816 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

733

88817

734

88818 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

735

88819

736

88820 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

737

88821

738

88822 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

739

88823

740

88824 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

741

88825

742

88826 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

743

88827

744

88828 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

745

88829

746

88830 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

747

88831

748

88832 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

749

88833

750

88834 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

751

88835

752

88836 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

753

88837

754

88838 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

755

88839

756

88840 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

757

88841

758

88842 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

759

88843

760

88844 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

761

88845

762

88846 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

763

88847

764

88848 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

765

88849

766

88850 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

767

88851

768

88852 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

769

88853

770

88854 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

771

88855

772

88856 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

773

88857

774

88858 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

775

88859

776

88860 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

777

88861

778

88862 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

779

88863

780

88864 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

781

88865

782

88866 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

783

88867

784

88868 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

785

88869

786

88870 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

787

88871

788

88872 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

789

88873

790

88874 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

791

88875

792

88876 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

793

88877

794

88878 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

795

88879

796

88880 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

797

88881

798

88882 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

799

88883

800

88884 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

801

88885

802

88886 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

803

88887

804

88888 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

805

88889

806

88890 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

807

88891

808

88892 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

809

88893

810

88894 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

811

88895

812

88896 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

813

88897

814

88898 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

815

88899

816

88900 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

817

88901

818

88902 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

819

88903

820

88904 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

821

88905

822

88906 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

823

88907

824

88908 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

825

88909

826

88910 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

827

88911

828

88912 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

829

88913

830

88914 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

831

88915

832

88916 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

833

88917

834

88918 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

835

88919

836

88920 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

837

88921

838

88922 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

839

88923

840

88924 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

841

88925

842

88926 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

843

88927

844

88928 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

845

88929

846

88930 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

847

88931

848

88932 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

849

88933

850

88934 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

851

88935

852

88936 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

853

88937

854

88938 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

855

88939

856

88940 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

857

88941

858

88942 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

859

88943

860

88944 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

861

88945

862

88946 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

863

88947

864

88948 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

865

88949

866

88950 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

867

88951

868

88952 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

869

88953

870

88954 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

871

88955

872

88956 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

873

88957

874

88958 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

875

88959

876

88960 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

877

88961

878

88962 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

879

88963

880

88964 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

881

88965

882

88966 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

883

88967

884

88968 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

885

88969

886

88970 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

887

88971

888

88972 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

889

88973

890

88974 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

891

88975

892

88976 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

893

88977

894

88978 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

895

88979

896

88980 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

897

88981

898

88982 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

899

88983

900

88984 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

901

88985

902

88986 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

903

88987

904

88988 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

905

88989

906

88990 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

907

88991

908

88992 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

909

88993

910

88994 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

911

88995

912

88996 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

913

88997

914

88998 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

915

88999

916

89000 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

917

89001

918

89002 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.358 a 1.360, de 2013, das
Comissões de Assuntos Econômicos; de Constituição,
Justiça e Cidadania; e de Educação, Cultura e Esporte,
respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
103, de 2012.
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.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg, do PSB do Distrito Federal.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, eu vou ser muito breve nesta sessão de
sexta-feira, apenas para fazer dois registros.
O primeiro deles, manifestar a preocupação com
a manchete, estampada hoje pelo Correio Braziliense,
de que má gestão deixa policiais militares sem plano
de saúde, mostrando que, por uma incompetência do
comando da Polícia Militar do Distrito Federal e do Go-
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vernador do Distrito Federal, não foi pedido o remanejamento de recursos da Polícia Militar, que deveria ser
pedido ao Governo Federal para que, numa proposta
de crédito especial, pudesse fazer o remanejamento de recursos. Para a Polícia Militar consta com um
volume grande de recursos, quase R$80 milhões em
equipamentos que poderiam ser remanejados para o
plano de saúde. As medidas administrativas não foram
tomadas e, com isso, os policiais militares do Distrito
Federal estão sem plano de saúde até final do ano.
Vejam o absurdo dessa situação, Senador Mozarildo Cavalcanti e Senador Paulo Paim, que mais
uma vez demonstra a incompetência que tem tomado
conta do Governo do Distrito Federal.
Eu gostaria muito de poder subir a esta tribuna –
e o farei com o maior prazer quando tiver motivos para
isso – para elogiar alguma medida efetiva do Governo
do Distrito Federal que venha a melhorar a qualidade
de vida da população, mas, infelizmente, eu não posso
deixar de fazer este registro, tal a gravidade.
Vejam bem, o Governo do Distrito Federal recebe
os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal
para financiar a segurança pública no Distrito Federal.
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Há uma profunda insatisfação, há três anos, dos
profissionais da segurança pública – policiais militares, bombeiros, policiais civis –, porque o Governo do
Distrito Federal, o Governador do Distrito Federal não
assume, não cumpre os compromissos que assumiu
na campanha – compromissos assinados por ele e
pelo Vice-Governador –, o que tem levado a um clima
de muita insatisfação.
Agora, por uma incompetência – não há outra expressão para caracterizar o acontecido –, deixa os policiais militares do Distrito Federal sem plano de saúde.
Eu quero fazer um apelo à Presidenta da República para que, mais uma vez, o Governo Federal
venha socorrer a incompetência do Governo do Distrito Federal.
A única forma que me parece possível para se
resolver esse problema é a edição de uma medida provisória por parte da Presidenta da República, fazendo
um remanejamento desses recursos de forma imediata,
para que os policiais militares do Distrito Federal não
fiquem sem a cobertura de saúde.
Policiais militares são profissionais, Senador Mozarildo, que, até pela natureza de seu trabalho, estão
expostos a riscos muito grandes e estão expostos a
um clima de tensão, de dificuldades, de estresse que
exige cuidados especiais e, portanto, não podem ficar,
de forma alguma, descobertos em relação ao seu plano de saúde.
Então, eu quero me solidarizar com os policiais
militares do Distrito Federal e quero saber, cobrar do
Governo do Distrito Federal medidas de punição. Quem
vai pagar por isso? Os policiais militares, que estão
sem plano de saúde, vão pagar por isso?
Ao mesmo tempo, solicito à Presidenta da República que, mais uma vez, venha socorrer o Governo do Distrito Federal e que possa editar uma medida
provisória corrigindo essa questão.
Quero aqui também, Sr. Presidente – e pretendia, inicialmente, usar a tribuna só para esse tema –,
registrar o evento ocorrido ontem em Vila Madalena,
em São Paulo, com a presença do Governador Eduardo Campos e com a presença da ex-Senadora Marina
Silva, onde foi lançado o portal Mudando o Brasil, em
que a população brasileira terá, a partir de agora, salvo
engano pela primeira vez na história deste País, a oportunidade de participar ativamente na formulação de um
programa de governo para as eleições presidenciais.
O PSB e a Rede surpreenderam o Brasil, no dia
5 de outubro, quando, após o Tribunal Superior Eleitoral negar o registro do Partido Rede Sustentabilidade,
a ex-Senadora Marina decidiu filiar-se ao Partido Socialista Brasileiro, fazendo o que chamamos de uma
filiação democrática, mantendo as identidades dos dois
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Partidos (PSB e Rede) e compondo uma coligação
programática, ou seja, os Partidos mantêm as suas
identidades, mantêm as suas diferenças, mas compõem uma aliança em torno de programas que tinham
alguns princípios. O primeiro deles era de reconhecer
os avanços obtidos pela população brasileira nos últimos anos, sabendo reconhecer, inclusive, quem liderou
determinados avanços, em determinados períodos históricos, como a estabilidade econômica, iniciada com
Itamar Franco e aprofundada no governo Fernando
Henrique Cardoso, e depois o processo de inclusão
social liderado pelo Presidente Lula, que são conquistas que foram incorporadas pela população brasileira.
Nós entendemos que isso só já não basta. A
população brasileira já não se contenta apenas com
estabilidade econômica e com inclusão social. Há uma
necessidade da qualificação dos serviços públicos, de
melhora da qualidade dos serviços públicos; de melhora
da qualidade da educação, para que a educação possa, efetivamente, transformar-se em um instrumento
transformador da realidade brasileira; há necessidade
de mais investimentos, e investimentos regulares em
ciência, tecnologia e inovação.
Portanto, ao reconhecer os avanços como um
patamar mínimo, mas se preocupar com o aprofundamento desses avanços e com a própria manutenção
desses avanços, o PSB e a Rede transformaram esse
como um dos pilares importantes.
O segundo é aprofundar a democracia. Há uma
percepção de que há um esgotamento desse modelo
representativo da forma como está sendo exercido, o
presidencialismo de coalizão, em que o Estado é fatiado e parcelas dele são cedidas a partidos políticos
que usam muito mais de acordo com os seus interesses do que com os interesses da população. Há uma
percepção de que esse modelo está esgotado e é uma
percepção que temos nos diversos partidos políticos,
quadros qualificados que podem dar uma contribuição,
mas é importante radicalizar o processo democrático.
O que fizemos aqui, nesta semana, foi um passo importante nessa direção ao ampliar o voto aberto
para a cassação de mandatos de Parlamentares e para
a apreciação de vetos presidenciais. Como sabem,
PSB e Rede defendiam uma posição mais avançada,
a posição do voto aberto em todas as modalidades de
votação, mas tivemos uma vitória, ainda que uma vitória parcial. Mas, na perspectiva do aprofundamento
da democracia, entendemos também que devemos
valorizar os instrumentos como plebiscito, como referendo, ou seja, os instrumentos de consulta à população, como também facilitar a participação popular na
formulação de projetos de lei na direção da proposta
de emenda à Constituição que aprovamos no Sena-
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do Federal e que aguarda a apreciação pela Câmara,
que reduz o número de assinaturas para os projetos
de iniciativa popular.
Também, como terceiro eixo desse documento, é
o desenvolvimento sustentável. Entendemos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tive oportunidade de
dizer isso brevemente desta tribuna ontem, entendo
que os próximos decênios serão comandados pelo
binômio inovação e sustentabilidade. Eu mesmo tive
a honra, Senador Paulo Paim, de participar nesta semana, na quarta-feira de manhã, saí de madrugada de
Brasília para ir ao Rio de Janeiro, para voltar à tarde
ainda para a sessão, para participar do Fórum Mundial
de Ciência. E o tema do Fórum Mundial de Ciência,
da mesa de que participei, foi exatamente desenvolvimento sustentável global.
Há um entendimento de que precisamos investir
em conhecimento, ciência, tecnologia e inovação para
a promoção do desenvolvimento sustentável. E não é
uma mera coincidência que os dois principais quadros
dirigentes do PSB e da Rede tenham uma identidade
muito grande com este binômio inovação e sustentabilidade. O Governador Eduardo Campos foi Ministro da
Ciência e Tecnologia do governo do Presidente Lula e
foi reconhecidamente um excelente ministro.
Tive a oportunidade até de lembrar e de colocar
no Fórum Mundial da Ciência como um dos desafios
da ciência uma interação maior com o poder político,
com o Parlamento, porque é no Parlamento que se
votam as leis, é no Parlamento que se votam os orçamentos, e é importante que haja uma sensibilidade
cada vez maior no Parlamento em relação às questões
da ciência, tecnologia e inovação.
E eu lembrava que, durante a gestão do Ministro
Eduardo Campos, foi criada uma frente plurissetorial
em defesa da ciência, tecnologia e inovação com a
participação da comunidade científica, do setor empresarial, do Fórum de Secretários Estaduais de Ciência
e Tecnologia e de Parlamentares de diversos partidos
que construíram uma agenda comum da ciência, tecnologia e inovação.
E ali nós tivemos uma ampliação do Orçamento
destinado à ciência e tecnologia, um descontingenciamento paulatino dos recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e, ao
mesmo tempo, a aprovação de leis importantes para
o setor no Brasil, como a Lei de Inovação e como a
Lei de Biossegurança.
Portanto, por tudo isso, a figura do então Ministro, hoje Governador, Eduardo Campos simboliza o
sentimento, o conceito de inovação tão necessário à
política brasileira; inovação na gestão que tem implementado em Pernambuco com o planejamento, com
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o controle de execução, com o monitoramento e com
ajustes permanentes.
Nós tivemos a oportunidade, empenhados que
estamos, aqui no Distrito Federal, também em construir um programa de governo, um conjunto de políticas
públicas, de enviar alguns quadros do PSB do Distrito
Federal para conhecer o modelo de gestão inovador de
muito sucesso implementado pelo Governador Eduardo Campos em Pernambuco, o que o faz o governador
melhor avaliado do Brasil.
A Ministra Marina Silva é o próprio símbolo das
lutas ambientais do nosso País, da luta pela sustentabilidade. E tem como grande marco na sua gestão
à frente do Ministério do Meio Ambiente uma redução
significativa dos índices de desmatamento, especialmente os índices de desmatamento na Amazônia brasileira. Um esforço muito grande de aperfeiçoamento dos
instrumentos de fiscalização e controle, mas também
uma busca de participação da sociedade, de ampliação da consciência ambiental, e o Brasil teve conquistas reconhecidas mundialmente, no sentido, Senador
Mozarildo, de reduzir os índices de desmatamento.
Infelizmente – infelizmente –, nós estamos retrocedendo. O Brasil protagonizou, este ano, um retrocesso,
como mostraram os jornais recentemente, em função
de um aumento no desmatamento na Amazônia, um
aumento de 28% no desmatamento na Amazônia neste
ano, que é um dado lamentável depois de muitos anos
de um esforço coletivo pela redução do desmatamento.
Portanto, Sr. Presidente, eu entendo que PSB e
Rede, ao apresentarem ao Brasil um documento, um
documento base para o início de um processo de discussão em que a população vai participar, com toda
liberdade, colocando as suas críticas, colocando as
suas sugestões, já, aí, nós temos um processo de inovação, um processo de inovação importante.
Processo de inovação a que a ex-Senadora Marina se refere como mapa do caminho, como a construção de um modelo que, na própria construção, ao
ouvir a população de forma democrática, já se mostra
diferente, já se mostra inovador.
Será uma alegria muito grande poder contar com
a participação de toda a população brasileira neste site
www.mudandoobrasil.com.br, trazendo as suas críticas,
trazendo as suas sugestões para que, efetivamente,
nós possamos contribuir para que tenhamos, no ano
que vem, no Brasil, um debate de alto nível. Um debate
de alto nível, com posições respeitáveis.
Eu digo que é um privilégio para o Brasil ter três
candidatos da estatura do Governador de Pernambuco,
Eduardo Campos, da Presidenta da República, Dilma
Rousseff, e do Senador Aécio Neves, três nomes respeitáveis, respeitados, que têm contribuição dada ao
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Brasil e, neste momento em que o Brasil vive o seu
maior período de democracia, em que a democracia
se consolida no nosso País, nós não podemos perder a oportunidade de fazer um grande debate, um
debate de alto nível, um debate sobre os temas de interesse nacional, sobre as perspectivas do futuro, de
como vamos organizar o nosso sistema político para
aprofundar a democracia, quais são os postulados
econômicos fundamentais para garantir melhoria da
qualidade de vida da população brasileira, quais são
as políticas publicas que deverão ser implementadas
para garantir uma melhoria na qualidade dos serviços, reivindicadas pela população, serviços na área
de mobilidade urbana, na área de saúde, de educação, de segurança, enfim, questões importantes para
a população brasileira.
Fica, portanto, esse registro, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exª e convidando a população brasileira a
participar desse debate como PSB em Rede no www.
mudandoobrasil.com.br.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Cumprimento V. Exª pelo
brilhante pronunciamento que fez e convido o Senador
Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, para fazer
uso da palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Mozarildo Cavalcanti, que preside
a Sessão, Senador Osvaldo Sobrinho, Senador Rollemberg, faço, nesta manhã de sexta-feira, uma série
de registros e é importante, para mim, explicar, Sr
.Presidente, que se eu faço tantos pronunciamentos é
devido às redes sociais que pedem que eu fale sobre
temas, que eu registre assuntos que eles entendem
importantes pela sua repercussão e pelo sistema de
comunicação aqui do Senado, pela força naturalmente
da TV Senado que entra, hoje, praticamente na maioria
dos lares do povo brasileiro.
Esse primeiro que faço é porque pediram que
eu comentasse a decisão do STJ sobre a questão da
desaposentadoria e do prazo decadencial.
Informo a todos que vi com alegria essa decisão
e resumo aqui a nossa opinião:
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em recuso
repetitivo, que o prazo decadencial previsto no art. 103
da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213,
de 91) não se aplica aos casos de desaposentação.
Portanto, Sr. Presidente a decisão foi proferida
pela 1ª Sessão do Tribunal da Cidadania, em julgamento do recurso repetitivo interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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O recurso repetitivo que atendeu a demanda
de um projeto inclusive que nós temos aqui, que é a
questão da desaposentadoria, que trata desse tema,
o recurso repetitivo é um dispositivo jurídico que representa um grupo de recursos com teses idênticas,
ou seja, tem fundamento em questão de direito igual,
e a decisão vale para os demais processos.
Já o prazo decadencial é a perda do direito. O
caso versa sobre um segurado que solicitou o direito
de renúncia à aposentadoria, com intenção legítima,
claro, de aferir um benefício mais vantajoso, pela averbação do tempo que trabalhou após a concessão da
aposentadoria. É o que diz exatamente o nosso projeto.
Você pode pedir a desaposentadoria e, no mesmo ato,
você já pede a aposentadoria baseado no tempo de
contribuição que você fez, no período que você voltou
a trabalhar depois de estar aposentado.
Pois bem, o INSS argumentou que a ação foi ajuizada 12 anos após a concessão do benefício e, por
isso, incidiria o prazo decadencial de 10 anos para a
revisão do ato de aposentação, mas felizmente a tese
não foi aceita por aquela Corte. Socorro-me aqui do
Ministro-Relator – ao qual ficam aqui as minhas homenagens e o meu respeito –, Arnaldo Esteves Lima, que
diz: “A possibilidade de cabimento da desaposentação
foi albergada pela jurisprudência desta Corte, com base
no entendimento de que os benefícios previdenciários
são direitos patrimoniais disponíveis e, por isso, suscetíveis de desistência por seus titulares”.
Aí, claro, no momento em que ele bem entender.
Renuncia um, porque quer receber aquele maior, baseado nas suas contribuições.
Assim, cumprimento a Corte da Cidadania, em
especial o Ministro-Relator, Ministro Arnaldo Esteves
Lima, pela belíssima e justa decisão que fortalece,
mais uma vez, o instituto da desaposentadoria, tese
que venho defendendo há muito tempo. E eu espero
isso do Congresso, já que a Justiça está dando ganho
de causa, não há porque o Congresso não decidir.
Eu sempre digo que não é que eu ache que nós
temos que estar aqui, Senador Osvaldo Sobrinho, a
decidir que nem quando a gente vai à padaria e quer o
pão quentinho sempre. Ora, mas quando já há jurisprudência, quando o próprio Judiciário já decidiu, por que
a gente não transforma em norma legal? Para evitar
que a pessoa tenha que contratar um advogado, entrar
na Justiça, esperar de novo a Suprema Corte dizer que
já disse que é válido o instituto da desaposentadoria?
O projeto está aqui, não há motivo nenhum –
claro, ele não chegou à Suprema Corte, mas o STJ já
decidiu inúmeras vezes – para não votarem o nosso
projeto garantindo o direito da desaposentadoria, que
já é garantido para quem trabalha na área pública.
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Você se aposentou; voltou a trabalhar; pede a revisão do benefício, baseado nas novas contribuições,
e pronto. É decidido, e você passa a ter, então, o seu
benefício atualizado.
Para que não fique nenhuma dúvida quanto à
interpretação que aqui dei, estou anexando o que foi
dito pelo portal do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
o Tribunal da Cidadania, que diz: “Primeira Sessão
define como repetitivo que desaposentação não tem
prazo de decadência.” O cidadão pode, então, a qualquer momento, pedir a desaposentação.
Sr. Presidente, quero também, ainda baseado
na sessão histórica desta semana – além de termos
votado, também promulgamos o fim do voto secreto –,
dizer que escrevi um artigo que foi publicado no Jornal
do Brasil com o título “Congresso! Mostra a tua cara”.
Quero registrar aqui o artigo de nossa autoria “Congresso! Mostra a tua cara”, veiculado no dia de hoje
pelo Jornal do Brasil, após a promulgação da Emenda à Constituição nº 76, de 2013, que acaba com as
votações secretas para a apreciação de vetos presidenciais e cassação de mandatos.
Ali, eu digo e repito: foi uma grande vitória não
desse ou daquele Senador, ou desse ou daquele Deputado, foi uma grande vitória da democracia, que vai
contribuir muito para ampliar a nossa visão de justiça
social e transparência absoluta, que tem que pautar
a caminhada desta Casa junto ao povo brasileiro. É
claro que a nossa luta não terminou. Queríamos voto
aberto em todas as situações.
Há que se destacar também que, em todo esse
processo, as manifestações de junho desse ano foram
fundamentais para que avançássemos nessa questão
de acabar com o voto secreto. Das ruas ecoaram gritos
exigindo tal medida – urgente, necessária, legítima e
democrática. Nós sempre dissemos que só com muita pressão é que as coisas acontecem no País. E não
só no Parlamento: seja no Executivo, no Judiciário, até
mesmo na iniciativa privada.
Com total certeza, estamos decretando o fim da
prática secreta de votações, como disse o Senador Mozarildo, principalmente no processo legislativo – essa
expressão é sua, e eu estou colocando aqui no pronunciamento. Acabou, com isso, aquela malandragem,
uma certa esperteza de alguns, que diziam uma coisa
para o João, outra coisa para o Paulo e outra coisa para
a Maria, ou seja, davam um discurso de acordo com
o público. Agora, não. Votou, está ali no painel. Cada
um sabe como cada um votou, principalmente, estou
me referindo aqui, na questão dos vetos presidenciais.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – V. Exª me concede um aparte?
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Senador Osvaldo Sobrinho, com alegria um
aparte de V. Exª. V. Exª sabe o respeito que eu tenho,
desde os anos que trilhamos juntos, eu, V. Exª e, casualmente, Senador Mozarildo, porque os três foram Constituintes, e os três estão no plenário neste momento.
Receber um aparte de V. Exª, sendo presidido por
outro Constituinte, é uma satisfação para este humilde
Constituinte de 1987 e 1988.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Humilde é modéstia de V. Exª, até porque
V. Exª é um dos mais ilustres Parlamentares desta Casa,
e não é de hoje. Há mais de 20 anos, desde 1986, V.
Exª brilha aqui no plenário, trazendo as principais notificações a respeito do que as ruas falam. E as teses
de V. Exª sempre são baseadas naquilo que as ruas
estão pedindo. Aliás, houve um estudo da Universidade
de Brasília, há mais de... não é estudo, é um tipo de
um laboratório de ideias que fala que o Direito nasce
das ruas, é o Direito que nasce das ruas. E aqui nós,
no Congresso Nacional e no Senado da República,
principalmente, porque é a Casa mais conservadora
desse processo todo, nós sempre vamos atrás daquilo
que as ruas ditam, nós não fazemos uma legislação
de vanguarda, nós fazemos a legislação...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Muito bem.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – ...daquilo que já foi às ruas, já pregaram,
já falaram, já reivindicaram, já demonstraram, e, aí, a
gente vai para legalizar. É o Direito posto, é aquilo que
Kelsen falou: o Direito que, na verdade, está colocado
– o Direito escrito. Então, eu queria dizer a V. Exª que
o que aconteceu, na última semana, quando o Senado da República atendeu às reivindicações das ruas,
derrubando o voto secreto, o voto que, na verdade,
é o voto covarde, o voto que não se tem coragem de
expressar, foi que o Senado da República foi ao encontro daquilo que as ruas já falavam há muito tempo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – E foi corajoso...
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – E foi corajoso...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – ...ao assumir a posição que as ruas pediram.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Exatamente. Porque, às vezes, fazemos
ouvidos de mouco, de mercador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Exato.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Você está ouvindo, está ouvindo, mas
não toma atitude.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Eu estou em sintonia com o seu pronunciamento, porque eu tinha colocado aqui, na leitura, que
fazemos, às vezes, como o avestruz.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – É verdade.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Enfia a cabeça na areia, achando que a tempestade vai passar. Ela não passa.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – E não passa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – A tempestade o pega.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – É verdade. De repente, descobrimos, depois que tudo passa e que aprovamos, que era aquilo
mesmo que tinha de ser. Era o óbvio, estava claro, à
vista de todo mundo, mas faltava coragem, determinação, vontade de fazer aquilo que as ruas já tinham
gritado. São as ruas que fazem o Direito, são as ruas
que ditam as normativas que haverá para o futuro. Nós
estamos sempre atrasados, estamos correndo atrás da
sociedade. Então, acredito que é, acima de tudo, um
valor histórico, um valor do Congresso Nacional, que
está ouvindo, está auscultando os reclamos, os gritos.
Por exemplo, neste ano, as ruas deram demonstração
de que não estão satisfeitas com nada do serviço público, com as ações públicas dos homens públicos. E
os homens públicos, em algumas partes, não ouviram ainda, Senador. Eles estão ainda querendo entender o que as ruas estão determinando e falando.
Portanto, o que aconteceu, nesta semana, foi apenas
uma determinação do que as ruas já estão pedindo
há muito tempo. E nós aqui, às vezes, ficamos nesse
passo lento. Eu acredito que valeu a pena, mesmo
que atrasado um pouquinho, porque agora vamos ter
a clareza do que o povo quer, do que fazemos. Com
isso, as pessoas que vêm para cá vão mostrar ao seu
eleitor aquilo que, realmente, o eleitor quer ouvir, quer
ver. O que o representante está fazendo? Como ele
votou? Será que ele está se escondendo atrás de uma
tecla que dá a ele o voto secreto e ele vota da forma
como ele quer, contrariamente ao que as ruas estão
pensando? E tem acontecido sempre assim. V. Exª
sabe disso. Então, o homem que vem para cá eleito e
ungido pelo voto popular não pode ter medo de tomar
posições. Ele tem de tomar posições, mesmo que, às
vezes, de início, não agrade aos seus pares aqui ou
ao Poder constituído, mas ele tem, evidentemente,
de tomar posição. Parabenizo V. Exª. É um pronunciamento espetacular para uma sexta-feira, quando todos
terão, daqui a pouco, nesta semana ainda, no sábado
e no domingo, tempo para refletir sobre o que V. Exª
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traz aqui para o Congresso Nacional, ou seja, para o
Senado da República. Parabéns a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Muito obrigado, Senador Osvaldo Sobrinho.
Nesse artigo que o Jornal do Brasil publicou, eu
digo que não podemos esquecer que o Parlamentar
recebe uma procuração da população.
Eu só queria dizer para o Senador que chegou
agora que o Rodrigo Rollemberg falou 30 minutos, e
eu só falei 10. Agora, recebi mais 5. Então, há problema no painel. O Senador Rodrigo Rollemberg falou 30
minutos. Eu estou com 10, e hoje são 20. Eu teria, no
mínimo, 20 mais 5, pelo menos.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Não se preocupe, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Está bem. É porque eu olhei lá e pensei: “Vou
terminar.”
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu assumi a Presidência, e V. Exª,
certamente, terá o tempo necessário...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Eu sei da grandeza de V. Exª
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – ...para concluir o pronunciamento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Não é nenhuma reclamação. É que me assustei
com os 5 minutos lá, quando eu vi. Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Então, eu digo, no artigo, que nós recebemos
uma procuração, como V. Exª reafirmou aqui, da população, e temos de prestar contas. E, aí, só com a
transparência do voto aberto. Digo mais, no artigo: há
uma cumplicidade entre o eleito e o eleitor que não
pode acontecer sem a transparência da relação.
Em um livro que escrevi, há oito anos, com o título
O Rufar dos Tambores, contamos, inclusive, o primeiro discurso que eu fiz quando cheguei no Parlamento,
lá na Constituinte, exatamente no dia 22 de fevereiro
de 1987, logo após assumirmos. Lá eu dizia que era
inaceitável que a Constituinte ia votar algumas questões secretas e ia permitir que ali passasse no texto
a permanência do voto secreto, mas fui derrotado. E
a alegria minha é ver isso, praticamente 30 anos depois, pois já nas galerias eu contestava o voto secreto,
como sindicalista.
Então, há 30 anos, eu, na galeria, antes da Assembleia Nacional Constituinte, como sindicalista, já
questionava o voto secreto e vinha com um cartaz
pedindo – eu não era Parlamentar – o fim do voto
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secreto. Quando assumi a Constituinte, fiz o primeiro
discurso, como lembra muito bem o Senador Mozarildo, há 27 anos, sobre a importância de acabarmos
com o voto secreto.
Eu digo, no artigo, que em toda essa caminhada
tivemos boas lutas, mas, com certeza, eu considero
esta uma das mais importantes pelo seu resultado.
Digo mais: pior do que errar é permanecer de
braços cruzados. Ou como alguém já disse, o pior de
tudo não é você votar contra ou favor; o pior é a indiferença. E o voto secreto também faz isso. Ele faz de
conta que você está indiferente a tudo e a todos, que
você não tem posição clara, não diz como agir. Isso é
o mais grave, para mim, das posições que um homem
público pode assumir.
Assim, com essa decisão, nós estamos fortalecendo a nossa jovem democracia. Digo mais: o que nos
move sempre tem de ser a luta contra o vazio, contra
a miséria. E, aí, nós temos de ter coragem, como V.
Exª disse, se assim pensamos, combatendo os preconceitos, avançando.
Temos o dever de ficar alertas e vigilantes. Estou
me dirigindo, nesta parte, à população. Agora, você que
está me assistindo pela TV vai, de fato, saber como alguém votou aqui em todos os momentos. Eu já cansei
de levar pedrada por assumir o meu voto em algum
tema, que eu tinha de assumir e assumi. Enquanto que
outros disseram: “Não. Não vou abrir o meu voto”, e
foram aplaudidos. Foram aplaudidos porque disseram:
“Não. O Paim votou dessa forma.” Sim, votei e tenho
que abrir. Como eu sou historicamente contra o voto
secreto, sempre abri o meu voto, mesmo nos temas
polêmicos. Sabemos que, nos temas polêmicos, agradamos uns, mas não agradamos outros. É a vida do
homem público. E eu vi muita gente dizendo: “O voto
secreto é um direito meu.” Quando me perguntam sobre
isso, eu digo: “Bom, essa é a posição dele. A minha é
essa. Eu votei assim e explico por que votei.” Então,
estou muito tranquilo quanto a isso.
Sr. Presidente, vou terminar essa parte do meu
pronunciamento, usando o tempo que V. Exª me deu,
dizendo que nós votaremos aqui, num futuro próximo,
a questão do fator, a questão do reajuste dos aposentados e tantos outros temas polêmicos sobre os quais
cada um vai assumir a sua posição. Aí, a população
vai entender, assim como aqueles que não tinham
entendido bem a minha luta em relação ao fator e à
aposentadoria. Agora, na apreciação do veto, o voto
é aberto. Daí, vocês vão ver quem é quem.
Enfim, eu termino este meu artigo como disse o
poeta Cazuza: “Brasil, mostra a tua cara!”. E é isso que
nós estamos fazendo com toda a responsabilidade.
Quando digo nós, refiro-me a todos os Senadores e
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Deputados, porque todos tiveram a coragem, inclusive os que foram contrários, Senador Mozarildo. Quero dizer aqui que eles tiveram coragem de ali, no voto
aberto, justificar a sua posição: “Sou contra devido a
isso. Aceito nesse caso, mas não aceito naquele.” E
prevaleceu a média de pensamento. O Senador Mozarildo, por exemplo, me dizia: “Olha, para a escolha de
autoridade, que é um instrumento específico do Senado, Paim, nós temos que ir devagar. Agora, quanto à
cassação de mandato e quanto ao veto, tem que ser
o voto aberto.” E assim foi feito.
Nessa linha de coerência e preocupação, eu
também tenho que fazer só mais um registro. Senador
Simon, vou me referir agora à boate Kiss, lá no Rio
Grande do Sul.
Passados mais de dez meses desse gravíssimo
e lamentável fato, ocorrido no dia 27 de janeiro, em
que houve o incêndio da boate Kiss, a emoção que
sentimos ao lembrar o episódio é geral, é de todos,
em Santa Maria, no Rio Grande, no Brasil e no mundo.
Todos nós lembramos, com tristeza, que ali faleceram 242 jovens de forma brutal, inesperada, inaceitável. Enfim, eles perderam a vida. Uma tristeza que
se torna ainda maior quando pensamos também nos
familiares: nas mães, nos pais, nos irmãos, nos avós,
nos bisavós, nos primos, nos tios, nos amigos, enfim,
na nossa gente.
Muitos perderam, porque ali faleceram todos
os seus filhos. Houve casos de família que tinha dois
filhos e que perdeu os dois. Enfim, ali faleceram 242
jovens. Como bem sabem, famílias inteiras chegaram
a falecer. Todas as pessoas que aqui ficaram, é verdade, podem encontrar um mínimo de conforto na fé
religiosa e na lembrança dos momentos felizes que
viveram com seus entes queridos.
A dor da perda, essa não tem volta. A dor da
perda, porém, dificilmente poderá ser amenizada, ou
não será amenizada. Desde o momento em que tomei
conhecimento do fato recente, e que me traz à tribuna,
lembrei-me de que estivemos no local e vimos de perto
a situação dos familiares e dos amigos: eu, o Senador
Simon, a Senadora Ana Amélia. E não só nós três,
mas inúmeras autoridades do País, como ministros etc.
Lembro-me dos vários aparelhos de telefones acima dos corpos estendidos, que não atendiam à ligação
dos pais e estavam ali simbolicamente colocados. Foi
uma tragédia marcada pela dor, e a certeza de que
nossos sistemas de combate a incêndio são falhos.
Sr. Presidente, feitas essas considerações, devo
observar que a vasta e justa emoção provocada pelo
assunto não pode, em momento algum, afastar-nos
da obrigação de também analisar a tragédia sob uma
perspectiva de que isso nunca mais volte a acontecer.
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Em outras palavras, o evento não deve nos levar ao
desânimo e à prostração; deve, ao contrário, fortalecer-nos para que principalmente aqueles como nós, que
exercem funções públicas, saibam adotar as medidas
que se fazem necessárias.
Foi por essa razão, acima de tudo, Senador Simon, que, depois que fui procurado pelos familiares
das vítimas e a pedido deles, que estão se sentindo
abandonados, requeri a realização de uma audiência
pública na Comissão de Direitos Humanos, aqui do
Senado Federal, que vai acontecer nesta segunda-feira, às 9 horas da manhã.
Volto a dizer, passaram-se dez meses desde a
tragédia, e, no momento, os familiares pedem que façamos um debate sobre tudo o que aconteceu, não
só naquele momento, mas de lá para cá. E por isso
faremos essa audiência pública aqui na Comissão de
Direitos Humanos, não por iniciativa minha – eu fui a
ferramenta, o instrumento –, entrei com o pedido por
solicitação dos familiares.
Lembramos o questionamento que eles fazem,
em primeiro lugar.
Como estão as famílias das 242 pessoas mortas
na boate Kiss? Receberam, notadamente por parte do
Poder Público, o amparo e a atenção que lhes eram
devidos? Têm sido atendidas em suas reivindicações
ou sofrem com os trâmites burocráticos e o descaso
daqueles que deveriam ajudá-las? Como está o processo? Quem é o culpado? Quem foi relapso? Qual
é a posição da Justiça? Quais as medidas tomadas?
O Congresso aprovou ou não aprovou o novo molde,
uma nova lei para que esses fatos não aconteçam?
São perguntas que os familiares estão fazendo. Há um
atendimento no mínimo psicológico aos familiares?
Eles querem vir aqui e falar sobre isso.
É evidente, senhores e senhoras, que tenho,
cá comigo, uma opinião sobre o assunto, mas a presença nesta audiência pública de representantes dos
familiares é o que importa. Eles, que se reuniram na
Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes
da Tragédia de Santa Maria, só eles, mais do que ninguém, podem nos trazer valiosas informações.
Um segundo ponto que merece ser discutido, Sr
Presidente, é a atribuição da responsabilidade pelo
ocorrido. A indignação não é apenas dos familiares,
mas de todos os gaúchos e brasileiros. Exigem que
sejam apontados os responsáveis pelo incêndio.
Não se trata, aqui, de caça às bruxas ou de censurável desejo de vingança, mas, sim, de uma fundamentada sede de justiça de todos. Afinal, 242 pessoas
morreram e por um ato covarde daqueles que deveriam
ter tomado medidas de prevenção para que o incêndio
não acontecesse. “E, se para esse desfecho contribuí-
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ram a desídia, a incompetência ou até mesmo a má-fé
de determinados indivíduos ou instituições, nada mais
natural que esses indivíduos ou instituições respondam por suas ações e omissões”, dizem os familiares.
O processo criminal referente ao incêndio está
em andamento, com seu conjunto de investigações,
perícias, vistorias e oitivas, e deve ser acompanhado
com toda a atenção.
Eles levantam uma terceira questão. Dizem:
Finalmente, julgamos importante que sejam
discutidas, na audiência de segunda-feira, as
medidas que precisam ser adotadas nas esferas federal, estadual e municipal para que
episódios como o da boate Kiss não voltem a
acontecer no nosso País. Infelizmente, o Brasil
tem a tradição de, passado o impacto inicial
provocado pelas grandes tragédias, voltar tudo
à rotina, como se nada tivesse acontecido.
Cito alguns exemplos. Em 1961, tivemos o incêndio do Gran Circus Norte-Americano, em Niterói, em que
morreram 503 pessoas. E daí? O que aconteceu após?
Em 1972 e 1974, respectivamente, tivemos os
incêndios nos Edifícios Andraus e Joelma, em São
Paulo, com 16 mortos no primeiro, e 191 no segundo.
E daí, o que foi feito? É a pergunta que fica no ar e
não quer calar.
Agora, em 2013, houve o incêndio lá em Santa
Maria, na boate Kiss.
É inconcebível que, com todos esses tristes antecedentes, ainda não tenhamos uma legislação exemplar em nível nacional, com a devida responsabilidade
estadual e municipal, que não tenhamos ainda procedimentos administrativos também exemplares em relação
aos temas básicos, como a utilização, por exemplo, de
material inflamável nas edificações, lotação de salas de
espetáculo acima do possível, saídas de emergência
sem a devida fiscalização e tantos outros que interferem na segurança do nosso povo, da nossa gente.
Assim, a audiência que promovemos na CDH
traz novamente à tona um assunto que não sairá de
nossa pauta, e nem de nossas mentes e corações. Na
época da tragédia, o Senado Federal criou uma comissão temporária para tratar do assunto. A Senadora
Ana Amélia foi a Presidente, e eu fui o Relator dessa
comissão, de que participou, como sempre, ativamente,
o Senador Pedro Simon, com a finalidade de realizar
levantamento da legislação pertinente à prevenção e
ao combate a incêndios no Brasil.
O relatório foi encaminhado à comissão da Câmara dos Deputados com a mesma finalidade, porque
lá já havia uma comissão temporária montada para
tratar do assunto, que tinha à frente, como coorde-
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nador, o então Deputado Paulo Pimenta, que fez um
belíssimo trabalho.
Realizamos, aqui no Senado e também na Câmara, inúmeras audiências públicas para tratar do
assunto. Tivemos sugestões, propostas e encaminhamentos, entre eles, a criação de um grupo de trabalho
coordenado pelo Ministério da Justiça, que também
apresentou um trabalho resumido e importante, para
estudar a matéria. Sugeri que o nosso parecer sobre
a matéria fosse encaminhado a esses grupos de discussão, na íntegra, com o objetivo de formularmos...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – ... uma única proposta final que incorporasse
todas as sugestões.
Também sugeri que o projeto do Código Nacional
de Combate a Incêndio fosse aprovado, com brevidade, nas duas Casas. Temos conhecimento de que tal
projeto está, para análise ainda, na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Assim, a Lei Nacional de
Combate a Incêndio, que foi elaborada pelo grupo de
trabalho, está apenas esperando o encaminhamento
do projeto aos canais competentes.
O Brasil ficou comovido e está esperando que
possamos juntos unir nossas forças, para aprovarmos
uma política clara para combater tragédias, como o
incêndio que no momento lembramos. É necessário
que as famílias sintam-se contempladas com suas
solicitações e que façamos o máximo para amenizar
a tristeza e o sofrimento vivido por todos.
Aqui eu termino, Sr. Presidente – é um minuto –,
convidando desde já, para a audiência que realizaremos nesta segunda-feira, todos os Srs. Senadores, as
Srªs Senadoras e aqueles que possam acompanhar
e participar, até mesmo com sugestão, crítica, via TV
Senado. Que o façam.
Quem sabe, dessa audiência, possamos sair com
uma nova visão mais abrangente do tema, que conduza
à elaboração de propostas possíveis e aplicáveis de
imediato. Não podemos mais esperar. Nós não queremos que outros fatos lamentáveis como esses voltem
a acontecer, no Brasil e no mundo. É preciso tomar
medidas. É isso que os familiares querem.
Ao fazer este pronunciamento aqui, sei que, lá
na região, todos estão assistindo. Podem ter certeza
de que, na reunião de segunda-feira, vamos tratar com
o respeito e o carinho que o tema merece, para que
possamos agilizar todos os procedimentos de atendimento aos familiares e as medidas também no combate a esse tipo lamentável de fato...
(Soa a campainha.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – ... que levou à morte, após o incêndio, de 242
pessoas, a maioria jovens.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Peço que V. Exª considere, na íntegra, os meus
pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o Superior Tribunal de Justiça
decidiu em recurso repetitivo que o prazo decadencial
previsto no artigo 103 da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91) não se aplica aos casos
de desaposentação.
A decisão foi proferida pela Primeira Seção do
Tribunal da Cidadania, em julgamento de recurso repetitivo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) contra acórdão do Tribunal Regional
Federal da 4a Região.
O recurso repetitivo é um dispositivo jurídico que
representa um grupo de recursos com teses idênticas,
ou seja, têm fundamento em questão de direito igual e
a decisão vale para os demais processos.
Já o prazo decadência! é a perda do direito!
O caso versa sobre um segurado que solicitou
o direito de renúncia a aposentadoria com a intenção
de aferir um beneficio mais vantajoso pela averbação
do tempo que trabalhou após a concessão da aposentadoria.
O INSS argumentou que a ação foi ajuizada 12
anos apôs a concessão do beneficio e por isso incidiria
o prazo decadencial de dez anos para revisão de ato
de aposentação, tese que não foi aceita pela Corte.
Segundo o Ministro relator Arnaldo Esteves Uma:
“A possibilidade de cabimento da desaposentação
foi albergada pela jurisprudência desta Corte com base
no entendimento de que os benefícios previdenciários
são direitos patrimoniais disponíveis e, por isso, suscetíveis de desistência por seus titulares”
Quero parabenizar a Corte da Cidadania, em especial ao relator, Ministro Arnaldo Esteves Lima pela
belíssima e justa decisão.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, quero registrar aqui o artigo de
nossa autoria “Congresso! Mostra tua cara”, veiculado
no dia de hoje (29) pelo Jornal do Brasil.
A promulgação da Emenda Constitucional 76/2013
que acaba com as votações secretas para apreciação
de vetos presidenciais e cassação de mandatos foi uma
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grande vitória que vai contribuir para o aprimoramento
da democracia brasileira.
É claro que a nossa luta não terminou. Buscamos
o voto aberto em todas as situações.
Há que se destacar, em todo esse processo, que
as manifestações de junho deste ano foram fundamentais para o “cerco” aos parlamentares.
Das ruas ecoaram gritos exigindo tal medida: urgente, necessária, legítima e democrática. Nós sempre
dissemos que só com muita pressão é que as coisas
acontecem no Brasil.
Com total certeza, estamos decretando o fim
da prática do avestruz, que enfia a cabeça no buraco.
Acabou a malandragem dos parlamentares que
dizem uma coisa perante a opinião pública e seus
eleitores, e depois fazem outra, valendo-se de estarem resguardados pelo voto secreto. Exemplo disso é
a apreciação de vetos presidenciais.
Aliás, não podemos esquecer que o parlamentar
recebe uma procuração, lavrada nas urnas, da população para ser seu legítimo representante.
Há uma cumplicidade, entre eleitos e eleitores,
que fundamentalmente não deve, de jeito algum, contemplar a ocultação de opiniões e decisões.
Em nosso livro de memórias (‘o Rufar dos Tambores’), contamos como foi o nosso primeiro discurso
de constituinte.
No dia 22 de fevereiro de 1987, subimos à tribuna
para pedir o fim do voto secreto em todas as instâncias
do Congresso Nacional e, logo em seguida, apresentamos proposta de emenda à Constituição com esse teor.
Em toda essa caminhada tivemos boas lutas e
outras, nem tanto. Mas, a certeza que temos é a do
dever cumprido.
Pior do que errar é permanecer de braços cruzados. Deitamos à noite e dormimos tranquilos, pois
sabemos que estamos ajudando a aprimorar a jovem
democracia brasileira.
Se o que nos move é a luta contra o vazio, a carência, a ausência, é a firmeza contra as más políticas, temos o dever de ficar alertas e vigilantes no voto
aberto dos parlamentares.
Por isso é fundamental que a população cobre a
aprovação de projetos de seu interesse.
O reajuste real das aposentadorias e o fim do
fator previdenciário foram aprovados em 2008, no
Senado. Esses projetos estão, até hoje, na Câmara,
esperando votação. Por que não são votados? Quais
são as razões? Façamos pressão. Que cada deputado
assuma o seu voto, no discurso e na prática. E isso
vale também para os senadores.
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Como disse o poeta Cazuza: “Brasil! Mostra tua
cara”. E nós acrescentamos: Congresso! Mostra tua
cara e assume tuas responsabilidades.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, passados mais de dez
meses desde o fatídico 27 de janeiro em que ocorreu
o incêndio da boate Kiss, a emoção que sentimos ao
relembrar o episódio permanece a mesma.
Somos tomados de uma tristeza indescritível, ao
pensar nos 242 jovens que de forma tão inesperada, e
tão brutal, e tão inaceitável, ali perderam a vida.
Uma tristeza que se torna ainda maior quando
pensamos também nas mães, nos pais, nos irmãos,
nos avós, nos primos e tios, nos amigos; e até em
seus filhos, visto que muitos daqueles jovens – como
bem sabem as Senhoras e os Senhores – já tinham
constituído família.
Todas as pessoas que aqui ficaram, é verdade,
podem encontrar um mínimo de conforto na fé religiosa e na lembrança dos momentos felizes que viveram
com seus entes queridos.
A dor da perda, porém, esta é lancinante, e dificilmente poderá ser amenizada.
Desde o momento que tomei conhecimento, fiz
questão de estar presente no local, de ver de perto a
tristeza das famílias que perderam seus filhos e filhas
tão jovens e poder dar um pouco de apoio e solidariedade.
Lembro dos vários aparelhos de telefones encima
de corpos estendidos que não atendiam as ligações
de seus pais.
Foi uma tragédia marcada pela dor e a certeza
de que nossos sistemas de combate a incêndio ainda
são falhos.
Feitas essas considerações, devo observar que
a vasta e justa emoção provocada pelo assunto não
pode, em nenhum momento, afastar-nos da obrigação
de também analisar a tragédia sob uma perspectiva
mais racional.
Em outras palavras: a pungência do evento não
deve levar-nos ao desânimo e à prostração; deve, ao
contrário, fortalecer-nos, para que principalmente aqueles, como nós, que exercem funções públicas saibamos
adotar as medidas que se fazem necessárias.
Foi por essa razão, acima de tudo, que requeri a
realização de uma audiência pública na Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal a qual acontecerá na próxima segunda-feira as 9h.
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Transcorridos, volto a dizer, mais de dez meses
desde a tragédia, é o momento de avaliarmos o que
foi feito e o que resta, ainda, por fazer.
Muito especialmente, no que diz respeito a três
questões que me parecem essencial:
Em primeiro lugar: como estão as famílias das
242 pessoas mortas na boate Kiss? Receberam, notadamente por parte do Poder Público, o amparo e a
atenção que lhes eram devidos? Têm sido atendidas
em suas reivindicações ou sofrem com os trâmites burocráticos e o descaso daqueles que deveriam ajudá-las?
É evidente que tenho, cá comigo, uma opinião
sobre o assunto, mas a presença nesta audiência pública de representantes das famílias – que se reuniram
na Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria – pode trazer-nos
valiosas informações.
Um segundo ponto que merece ser discutido,
Senhor Presidente, é a atribuição de responsabilidades pelo ocorrido.
A indignação não apenas dos familiares, mas
de todos os gaúchos e de todos os brasileiros, exige
que sejam apontados os responsáveis pelo incêndio.
Não se trata, aqui, de caça às bruxas, ou de censurável desejo de vingança, mas de uma fundamentada sede de justiça. Afinal, 242 pessoas morreram.
E se para esse desfecho contribuíram a desídia,
a incompetência ou até mesmo a má fé de determinados indivíduos ou instituições, nada mais natural que
esses indivíduos ou instituições respondam por suas
ações e omissões.
O processo criminal referente ao incêndio está
em andamento – com seu conjunto de investigações,
perícias, vistorias e oitivas –, e deve ser acompanhado
com toda a atenção.
Uma terceira questão, finalmente, que julgo importante e será discutida na audiência de segunda-feira são as medidas que precisam ser adotadas – nas
esferas federal, estadual e municipal – para que episódios como o da boate Kiss não voltem a acontecer
em nosso País.
Infelizmente, o Brasil tem a tradição de, passado o
impacto inicial provocado pelas grandes tragédias, voltar
logo depois à rotina, como se nada tivesse acontecido.
Cito alguns exemplos. Em 1961, tivemos o incêndio do Gran Circo Norte-Americano, em Niterói,
no qual morreram 503 pessoas.
Em 1972 e 1974, respectivamente, os incêndios
dos edifícios Andraus e Joelma, em São Paulo, com
16 mortos no primeiro e 191 no segundo.
Agora, em 2013, o incêndio da boate Kiss.
É inconcebível, que com todos esses tristes antecedentes ainda não tenhamos uma legislação exemplar
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– e procedimentos administrativos também exemplares – em relação a temas básicos como a utilização de
material inflamável nas edificações, lotação de salas
de espetáculos, saídas de emergência e tantos outros
que interferem na segurança dos cidadãos.
Assim, a audiência que promovemos na CDH,
traz novamente à tona um assunto que não sairá da
nossa pauta e nem das nossas mentes e corações.
Na época da tragédia, o Senado Federal criou
uma Comissão Temporária para tratar desse Assunto.
A Senadora Ana Amélia foi a Presidente e eu fui
relator de tal Comissão Temporária com a finalidade
de realizar levantamento da legislação pertinente a
prevenção e combate a incêndios no Brasil.
O relatório foi encaminhado à Comissão da Câmara dos Deputados, com a mesma finalidade, pois lá
também existia uma Comissão temporária para tratar
do assunto, que tinha a frente como coordenador o
então Deputado Paulo Pimenta.
Realizamos aqui no Senado e também na Câmara, várias audiências públicas para tratar do assunto,
tiramos algumas sugestões, entre elas a criação de
um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério da
Justiça para estudar a matéria.
Sugeri que o meu parecer sobre a matéria fosse
encaminhado a esses grupos de discussão, na integra,
com o objetivo de formularmos uma única proposta final que incorporasse todas as sugestões promovidas
sobre a matéria para o bem da segurança da população brasileira.
Também sugeri que o projeto de Código Nacional
de Combate a Incêndio fosse aprovado com brevidade
nas duas Casas Legislativas.
Temos conhecimento de que tal projeto está para
analise na Secretaria Nacional de Segurança Pública.
Assim, a Lei nacional de combate a incêndio que
foi elaborada pelo grupo de trabalho está apenas esperando o encaminhamento do Projeto para a Casa
Civil, algo que no meu entender deverá ser brevemente realizado.
O Brasil ficou comovido e está esperando que
possamos juntar forças para aprovarmos melhorias
que possam combater tragédias como a ocorrida.
É necessário que as famílias sintam-se contempladas com suas solicitações e que façamos o máximo
para amenizar a tristeza e sofrimento vivido por todos.
A partir da audiência que realizaremos nesta
segunda próxima, a qual convido a todos os Senhores a participar, poderemos adquirir uma visão mais
abrangente do tema, que nos conduza à elaboração
das melhores propostas possíveis.
Era o que tinha a dizer.
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Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana,
1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª merece, primeiro, os cumprimentos tema que trata, com propriedade, como
ninguém. Eu o ouvia no carro quando vinha de uma
audiência. Depois, quando traz à memória de todos
nós esse episódio que chocou o Brasil e que – sinto
muito em dizer –, talvez, o País não tenha tirado as lições que deveria de uma tragédia desse tamanho. Eu
mesmo fiz proposta tal qual a Senadora Ana Amélia e
o Senador Pedro Simon...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Permita-me dizer: uma proposta fundamental
de V. Exª. Lembro-me de seu comentário sobre não
ter havido o processo devido para evitar que aquele
maldito “tiquetezinho”, que eles tinham de entregar na
portaria ao sair...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Que põe as pessoas como reféns...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Isso, como reféns. Não os deixaram sair, porque
os guardas não os deixavam sem que os entregasse.
V. Exª resolvia, de uma forma prática e objetiva, já à
mesa, para que, em qualquer situação, todos pudessem sair correndo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Não adianta ter áreas de saída
se as pessoas estão confinadas e só podem sair depois do devido pagamento. Então, as tragédias, tomara
que não aconteçam, podem tornar a se repetir. Cumprimento V. Exª.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Mozarildo Cavalcanti, como orador inscrito, que representa, com muita luta aqui, o Estado de Roraima,
nosso vizinho de quase 3.000km de distância. Incrível
essa distância. Vizinho na Amazônia é assim.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge
Viana. Digo a V. Exª que é um prazer falar em uma
sessão presidida por V. Exª, também, como eu, um
amazônida, neste dia em que vou, de novo, abordar a
triste e lamentável situação em que se encontra meu
Estado e, vou ser objetivo, por culpa exclusiva do Governador que está lá.
Aliás, esse Governador herdou o governo do Brigadeiro Ottomar, que veio a falecer. Ele teve, portanto,
três anos de governo ganhos de graça, e se “reelegeu”
– entre aspas –, fazendo uma corrupção eleitoral nunca vista no Estado de Roraima, a ponto de a Polícia
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Federal ter feito em Roraima a maior apreensão de
dinheiro de corrupção eleitoral em todo o Brasil. Quer
dizer, o Estado em que há a menor população torna-se
campeão em recursos pegos pela Polícia Federal. Imaginem os que não foram pegos pela Justiça Eleitoral.
Aí, no segundo governo, obtido dessa forma corrupta e que, lamentavelmente, exerce e já termina o
terceiro mandato, sem que se julgue, no Tribunal Superior Eleitoral, uma ação contra a expedição de diploma dele e de outros, que estão lá pendentes, fazendo
com que a questão praticamente perca o objeto, já que
ele vai entrar no quarto ano do mandato que roubou,
usurpou. No entanto, mesmo assim, ele vem fazendo
um governo, desde antes dessa reeleição corrupta,
de, de fato, deixar o nosso Estado como uma terra arrasada. Todo dia é um problema: na educação, com a
constatação de desvio de recursos, mau atendimento
aos professores, aos alunos, escolas que estão caindo
aos pedaços; na questão da saúde, é um escândalo
atrás do outro, de corrupção que é feita nos hospitais
de Roraima, principalmente no hospital geral. Não tem
uma área do Governo que escape disso.
As populações dos Municípios mais distantes estão praticamente isoladas do restante do Estado, porque, lá, as rodovias estão servindo para que dinheiro
seja roubado descaradamente, tanto é que, no caso
da principal artéria nossa, que é a BR-174, se somarmos os recursos já investidos ali, daria para construir,
possivelmente, uma estrada de concreto armado, não
só de asfalto.
O pior é que, a cada dia que passa, todos nós
ficamos tristes e envergonhados por ver a situação em
que o nosso Estado está se colocando, ou melhor, em
que o Governador está colocando o Estado.
Eu sou um cidadão nascido lá em Roraima. Nasci
quando já era Território Federal, como o foi o seu Estado, Senador Jorge Viana. Há 25 anos o Território foi
transformado em Estado, por uma decisão dos Constituintes que elaboraram a nossa Constituição de 88,
entre os quais eu me incluí e tinha, como uma das bandeiras principais, justamente libertar o nosso Estado de
um modelo ditatorial, de governadores nomeados que
chegavam lá com toda uma equipe montada, enquanto
nós, que estávamos lá, éramos tratados como se não
fôssemos cidadãos, pois, na verdade, pela natureza
do território, nós éramos, realmente, cidadãos de terceira categoria, visto que não elegíamos o governador,
não elegíamos deputados estaduais, não elegíamos
deputados federais, na quantidade mínima de oito,
mas sim, inicialmente, um, depois dois, depois quatro
deputados federais.
Sou uma pessoa que, tendo nascido lá, ainda
tive a honra de ser o primeiro filho de Roraima a se
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formar em Medicina e trabalhei, durante 15 anos, lá
como médico. Fiz um trabalho, eu diria, na semelhança desse programa Mais Médicos, que acabamos de
aprovar, porque éramos apenas 4 médicos em Roraima
para uma população de 200 mil habitantes. Portanto,
era um médico para 50 mil. E vimos que os primeiros
governadores eleitos realmente fizeram um trabalho
de investimento na melhoria da qualidade de vida das
pessoas, em todos os setores. Agora vemos um governador que faz o inverso desse caminho.
Quando ele assumiu, pela morte do Governador
Ottomar Pinto, o Estado tinha mais de R$100 milhões
em caixa; hoje, deve mais de 200 milhões ao BNDES
e a outras instituições que emprestaram dinheiro para
o Estado. O Estado vai começar a pagar, no ano que
vem, sem ter dinheiro, porque os próprios recursos arrecadados pelo Estado ou que são transferidos pela
União só servem, realmente, para que haja um assalto a esses recursos, que deveriam servir à população,
mas têm servido ao Governador e a mais uma ou duas
famílias, que fazem do Estado, hoje, um verdadeiro reinado – malfeito, inclusive, porque, se fosse um reinado
benfeito, ainda iríamos protestar, mas tolerar, mas é
um reinado em que, realmente, o Governador vem se
locupletando dos recursos públicos.
Ele construiu uma supermansão em Roraima –
já saiu até na revista Veja –, com uma piscina com a
letra inicial do nome dele, que é José; uma piscina em
forma de “jota”. Fora isso, há indícios claros de que ele
vem comprando postos de gasolina e outras empresas, inclusive colocando no nome de laranjas, como foi
agora, colocando em circulação um jornal, no nome de
terceiros, em um prédio construído em tempo recorde.
E ele, que, juntamente com outro político de Roraima, detém 80% dos meios de comunicação do Estado.
Espero que meu povo de Roraima, independentemente se venha ou não julgar... O processo de cassação já está no quinto Relator, nenhum dos quatro
anteriores apresentou o seu parecer, uma coisa que
depõe contra a Justiça Eleitoral, já que, enquanto a
Justiça não julga, ele desgoverna o Estado de Roraima.
Tenho aqui uma notícia, Senador Jorge Viana, do
jornal Folha de Boa Vista de hoje, que diz: “OAB diz
que vai processar o Estado”. E aí a matéria:
Em coletiva ontem à tarde, o presidente em
exercício da Ordem dos Advogados do Brasil, em Roraima (OAB/RR), Rodolpho Moraes, foi enfático ao afirmar que a Comissão
de Direitos Humanos da Ordem não defende lado A ou B, nem está do lado de bandidos, mas de toda a sociedade e de todos
aqueles que têm seus direitos desrespeitados.
As declarações de Moraes foram em resposta
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à ação considerada truculenta do comandante
da Polícia Militar, Coronel Edison Prola, que
proibiu a entrada de membros da Comissão,
na tarde de anteontem, na Penitenciária Agrícola do Monte Cristo (PAMC), na hora em
que ocorria uma rebelião. Prola justificou sua
decisão, alegando que aquele momento era
crítico, por isso os advogados corriam risco.
O presidente da Ordem rebateu. Disse que
os membros da Comissão dos Direitos Humanos não pediram para entrar na Penitenciária. “Assim como vocês, da Imprensa, eles
também estavam atrás de informações. E outra. Os membros da CDH têm livre acesso a
estabelecimentos públicos. É lei”, observou.
Moraes adiantou que a Ordem ainda estuda
quais medidas serão adotadas contra o Estado
e contra o comandante da PM. “O que não se
pode aceitar é a forma como os membros da
CDH foram tratados, com truculência e desrespeito. Em momento algum eles pediram para
entrar, só buscavam informações”, reiterou.
Também participaram da coletiva, os advogados Almir Castro, Alexandre Cabral, presidente
da CDH, e Edinaldo Nascimento, membro da
CDH do Conselho Federal da Ordem. “Que fique bem claro. A comissão foi à penitenciária
verificar que providências seriam tomadas, e
não defender A ou B”, ressaltou Cabral.
No próximo dia 11, Moraes informou que haverá audiência pública coordenada pela Ordem
para debater o sistema prisional em Roraima.
A partir das informações estudadas, a OAB
poderá ou não pedir a intervenção federal no
sistema penitenciário do Estado.
Sr. Presidente, a nossa segurança pública no Estado está realmente completamente falida. A Polícia
Civil não tem pessoal suficiente, não há remuneração
adequada para esses funcionários, assim como a Polícia Militar. Então, o nosso Estado está tendo rebeliões na penitenciária e fugas dela, uma atrás da outra.
E, aí, Senador Osvaldo Sobrinho, o Governador
faz uma coletiva e diz que o PCC se instalou em Roraima. Vejam bem, o Governador do Estado diz que o
PCC se instalou na penitenciária. Se se instalou, foi
por culpa dele, por falta de administração adequada,
por falta de investimentos e de empenho para que a
população tivesse segurança.
Até ele assumir, o nosso Estado era tranquilo no
que tange a isso, porque é um Estado pequeno, e, na
verdade, muitos bandidos que eram presos vinham de
outros Estados. A população tinha tranquilidade de ir
e vir, de ficar nas suas casas com as suas cadeiras
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nas calçadas, apreciando o pôr do sol e conversando
até à noite.
Hoje, eu recebo pelas redes sociais inúmeras
denúncias do quadro de desrespeito que há com a
população, porque o cidadão briga mesmo por quatro coisas: primeiro, a saúde, a educação; depois, o
trabalho e a segurança. Era antes um privilégio das
grandes cidades a pessoa ter que ter câmera, cerca
elétrica, alarmes para poder se defender; hoje, lá na
capital do meu Estado, Boa Vista, todo mundo praticamente está com esses meios de segurança próprios,
privados, pagos por eles. E era um dever do Estado
promover essa segurança.
E, também, além de que a OAB vai pedir uma
intervenção federal no sistema penitenciário, já estou
estudando pedir uma intervenção federal no Estado,
para que a gente possa, realmente, apurar e detectar
o que já está mais do que claro: as corrupções que
são feitas em todos os cantos, inclusive sobre as terras no Estado.
Durante muito tempo, Senador Jorge Viana, V.
Exª, que também foi de um Território, hoje um brilhante
Estado, as terras, quando nós passamos a Estado, estavam catalogadas ou registradas em nome da União,
e a União passou muito tempo para passar esses pedaços de terras. As outras já tinham se tornado terras
da União, por força de lei, reservas indígenas, reservas
ecológicas, e o resto ainda estava na mão da União.
O Instituto de Terras de Roraima estabeleceu um
verdadeiro antro de pilantragem, fazendo registro em
nome de “laranjas”, trazendo pessoas de outros Estados para adquirir, no Município de Moura, os títulos
que existiam quando nós éramos Amazonas ainda. Os
proprietários desses títulos, ou morreram ou abandonaram os títulos, porque foram embora de lá. Eles estavam, então, comprando esses títulos, esquentando
no Iteraima e, principalmente, fazendo doações ilegais,
superposição de terras, avançando sobre terras que,
realmente, eram já ocupadas.
O certo é que a bandidagem foi tão grande que o
diretor-presidente foi afastado das funções pelo Ministério Público, estava na iminência de ser preso, como
foram os outros, pela Polícia Federal. Ele era Suplente
de Deputado Federal, assumiu para fugir das garras
da Justiça, e agora, como o titular, assumiu o cargo e
está foragido. A coisa era feita de comum acordo com
o governador, de comum acordo com outras autoridades que cercam lá o Governador.
Então, é preciso, de fato, que haja uma intervenção federal para passar Roraima a limpo. Com esse
governador, não vejo a possibilidade de acontecer. Pelo
contrário, se ele ficar mais um ano sem ser cassado,
o Estado vai ficar ingovernável a partir daí.
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Senador Sobrinho, pela primeira vez, na minha
vida, no Estado de Roraima, eu estou sob ameaça de
morte, feita por vários telefonemas de orelhões – que
identificamos – dizendo claramente uma frase: “Diga
para o seu Senador ficar calado, porque senão ele vai
amanhecer, um dia, com a boca cheia de formiga”.
Desde lá, eu tenho procurado ir ao meu Estado com
seguranças fornecidos pelo Senado. Algumas vezes,
eu contrato segurança particular lá, porque o nosso
Estado já tem registros recentes de mortes de desafetos desse governador. Mas, se ele não sabe – porque
não é muito inteligente –, deveria ver que não vai me
fazer ficar calado com ameaças de morte.
Eu estou aqui para defender o meu Estado, para
defender a minha gente. Eu não posso ver essas coisas e fazer que não vi, ouvir certas coisas e fazer que
não ouvi e, muito menos, ficar calado, porque um dos
principais deveres – senão o principal – de um Parlamentar é fiscalizar a boa aplicação dos recursos públicos e denunciar, quando tiver realmente indícios e
provas de que esse processo continua.
Portanto, espero, primeiro, que o Tribunal Superior
Eleitoral ainda casse esse governador. Temos precedentes nesse sentido. Mas, se não cassar, é a vez de
o povo cassar nas urnas e fazer com que ele possa,
dentro em breve, ir para um local, que eu acho que já
sabe que vai ser o destino dele, que é essa penitenciária que ele deixou sucatear e, portanto, merece que
seja a casa dele no momento mais rápido possível.
Quero pedir a V. Exª que, ao encerrar, Senador
Jorge, autorize a transcrição, na íntegra, dessa matéria publicada hoje no jornal Folha de Boa Vista, que
diz que a OAB vai processar o Estado. Aliás, espero
que outras entidades de direitos humanos como, por
exemplo, as igrejas, o Ministério Público estadual, que
precisa ser mais atuante nesse particular, e também
o Ministério Público Federal, que tem agido por sinal,
e também, principalmente, entendo que tem que haver uma ação forte, uma verdadeira operação mãos
limpas, como foi feito na Itália em um período, para
desbaratar essa máfia que tomou conta do Governo
do meu Estado.
Encerro, portanto, reiterando o pedido de transcrição da matéria aqui constante.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– “OAB diz que vai processar o Estado”, jornal
Folha de Boa Vista.
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OAB DIZ QUE VAI PROCESSAR O ESTADO
29/11/2013 01h32
Amilcar Júnior
Em coletiva ontem à tarde, o presidente em exercício da Ordem dos Advogados do Brasil, em Roraima
(OAB/RR), Rodolpho Moraes, foi enfático ao afirmar
que a Comissão de Direitos Humanos da Ordem não
defende lado A ou B, nem está do lado de bandidos,
mas de toda a sociedade e de todos aqueles que têm
seus direitos desrespeitados.
As declarações de Moraes, foram em resposta
à ação considerada truculenta do comandante da Polícia Militar, coronel Edison Prola, que proibiu a entrada de membros da Comissão, na tarde de anteontem,
na Penitenciária Agrícola do Monte Cristo (PAMC), na
hora em que ocorria uma rebelião. Prola justificou sua
decisão, alegando que aquele momento era crítico, por
isso os advogados corriam risco.
O presidente da Ordem rebateu. Disse que os
membros da Comissão dos Direitos Humanos não
pediram para entrar na Penitenciária. “Assim como
vocês, da Imprensa, eles também estavam atrás de
informações. E outra. Os membros da CDH têm livre
acesso a estabelecimentos públicos. É lei”, observou.
Moraes adiantou que a Ordem ainda estuda quais
medidas serão adotadas contra o Estado e contra o
comandante da PM. “O que não se pode aceitar é a
forma como os membros da CDH foram tratados, com
truculência e desrespeito. Em momento algum eles pediram para entrar, só buscavam informações”, reiterou.
Também participaram da coletiva, os advogados
Almir Castro, Alexandre Cabral, presidente da CDH, e
Edinaldo Nascimento, membro da CDH do Conselho
Federal da Ordem. “Que fique bem claro. A comissão
foi à penitenciária verificar que providências seriam
tomadas, e não defender A ou B”, ressaltou Cabral.
No próximo dia 11, Moraes informou que haverá audiência pública coordenada pela Ordem para
debater o sistema prisional em Roraima. A partir das
informações estudadas, a OAB poderá ou não pedir a
intervenção federal no sistema penitenciário do Estado.
“Há vários problemas estruturais. Não há investimento no setor há anos para garantir a segurança dos
reeducandos e da população. Os agentes carcerários
trabalham sem condições. A PM sequer tem gasolina.
O sistema está precário”, lamentou.
Diante da crise na penitenciária, que reflete diretamente na segurança da população, o presidente adiantou que a Ordem pode entrar até a próxima
semana com uma ação civil pública contra o Estado.
“Existem vários instrumentos jurídicos. Estamos es-
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tudando quais utilizaremos. Cada instituição tem que
fazer a sua parte”, observou.
CONSELHO FEDERAL – O membro da CDH do
Conselho Federal da Ordem, Edinaldo Nascimento,
disse que está enviando relatório à comissão nacional. Ele foi contundente nas críticas. “Quando ocorre
uma fuga, a culpa é da PM, que é responsável pela
segurança externa. O problema é que a PM nunca quis
fazer efetivamente a sua parte”.
Nascimento vai propor que a OAB ingresse com
ação judicial para que a PM faça efetivamente a segurança externa, ocupando as guaritas de todas as
unidades prisionais do Estado. “Não justifica mais o
discurso da falta de contingente. A PM é responsável
pela segurança externa, e tem que fazer”.
OUTRO LADO – A Folha tentou contato ontem
à tarde com a Assessoria de Comunicação do Comando da PM, mas as ligações só caíram em caixa
postal. Até o encerramento da matéria, às 18h30, não
houve retorno.
O SR.PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª e lamento a gravidade da situação pela qual V. Exª passa. E
aqui, da Mesa do Senado e da Presidência, V. Exª terá
sempre o apoio necessário para seguir na luta em defesa do Estado de Roraima e do povo daquele Estado
vizinho nosso.
Eu passo a Presidência ao Senador Osvaldo, para
que eu possa fazer uso da tribuna como orador inscrito.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Osvaldo Sobrinho.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Concedo a palavra ao Senador Jorge Viana, do PT do Acre.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
eu queria agradecer e cumprimentar os colegas e todos que nos acompanham pela TV Senado, dizer que,
graças a uma ação do Senador Anibal junto ao setor
competente da Casa, breve nós vamos ter TV Senado em Cruzeiro do Sul, e isso para nós é motivo de
muita satisfação.
Mas, Sr. Presidente, eu venho à tribuna, no dia
de hoje, nesta sexta– feira, última sexta-feira de novembro, para fazer um registro. Graças ao empenho do
Senador Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa, Senador Ricardo Ferraço, e atendendo um requerimento de minha autoria, nós vamos ter
uma missão de Senadores que visitarão o Município
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de Brasileia, no Estado do Acre, para acompanhar
de perto a situação dos haitianos naquele município.
De fato, nós temos um campo de refugiados – não
dá para usar outra tipificação, uma outra terminologia
–, porque estamos enfrentando uma dificuldade que
vem desde 2010. Em 2010, chegaram 37 haitianos
ao Acre, no Município de Brasileia. Em 2011, foram
1.175, entre homens e mulheres, que, se utilizando
de uma rota construída por verdadeiros traficantes de
pessoas, saíram do Haiti até o Panamá, do Panamá
para o Equador, do Equador até o Peru, chegando até
a fronteira com o Brasil. Obviamente, nesse percurso,
a exploração, o risco são os que acompanham o sofrimento dessas pessoas na busca de uma melhor sorte
no nosso País, no nosso Brasil.
Se a história registrou, inclusive Glória Peres, em
uma novela, o sonho americano, hoje, de fato, existe,
especialmente aqui na América do Sul, o sonho brasileiro: bolivianos, vizinhos nossos de várias nacionalidades que têm um sonho de poder viver no Brasil,
que se entende ao Caribe e à América Central, e, no
caso dos haitianos.Isso, também, em decorrência da
situação de absoluta precariedade que o país atravessa
e, ao mesmo tempo, em decorrência do desastre natural, do terremoto que destruiu um país que já sofria.
Essa rota, todavia, não é parte do sonho de integração também nosso com os nossos irmãos haitianos.
Não é resultado de uma política proativa do País de
estender a mão para um povo que busca uma melhor
sorte depois de um desastre natural e também por
conta dos gravíssimos problemas sociais que o país
enfrenta. Ela veio em função de uma organização criminosa, os coiotes, traficantes, que, explorando – eu
estive várias vezes nesse acampamento em Brasileia
– aqueles que não têm mais como ser explorados, fazem o translado dessas pessoas deste o Haiti até o
Panamá, depois para o Equador, atravessam o Peru
e chegam à fronteira com a Bolívia.
O Governo brasileiro, nesse período, vale o registro, cumpriu também a sua parte. O Palácio do Planalto, a Presidenta Dilma se mostrou sensível, o Ministro
da Justiça, entidades, como o Conare, que tratam da
questão de refugiados, encontraram uma maneira – já
que não é um campo de refugiados clássico, pois isso
se deu por conta do desastre natural – uma condição
para que recursos fossem aplicados no acolhimento
dessas pessoas no Município de Brasileia. Quem mais
se empenhou, quem mais gastou, quem mais assumiu responsabilidade, desde o primeiro momento, foi
o Governo do Acre.
Isso ocorreu quando o Governador era Binho
Marques e, depois, com o Governador Tião Viana. Os
gastos, o aparato todo em torno dessa questão foi
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colocado. O fato concreto, Sr. Presidente e todos que
me acompanham, especialmente o povo do meu Estado, é que eu vou terminar de ler os números, Senador Osvaldo Sobrinho, que preside esta sessão, meus
colegas Senadores.
Em 2010, chegaram 37 haitianos; em 2011, 1.175,
num lugar precário, improvisado; em 2012, quando foi
feito o relatório parcial, já tinham passado 2.225; e, em
2013, até essa data, já passaram 9.175 haitianos. Ao
todo, no Estado do Acre, nós já recebemos, de maneira absolutamente precária e perigosa, 12.600 – estão
chamando de haitianos, mas é gente de muitas nacionalidades. Vou ler aqui: da Gâmbia, um; Equador, três;
República Dominicana, 111; Senegal, 414. Quer dizer,
estão saindo da África, vindo para a América Central,
entram pela América do Sul e tentam chegar ao Brasil
pelo Acre; Camarões, dois; Nigéria, sete; Colômbia,
cinco. E, assim, de pessoas não haitianas, foram 540
que passaram no Acre. Isso entre homens e mulheres.
Só agora que nós tivemos entrada de estrangeiros.
Nós temos aqui, então, um conjunto de países que
compõem essa situação delicada. Obviamente, são
todos oriundos de países que enfrentam problemas
sociais e econômicos.
Então, neste momento, há, em Brasileia, mais de
500 haitianos – obviamente, há pessoas também de outras nacionalidades –, são 492 homens e 77 mulheres.
Esta comissão do Senado Federal, liderada pelo
Senador Ricardo Ferraço, atendeu a requerimento de
minha autoria e eu estou indo, amanhã, sábado, para
o Acre. Os colegas Senadores vão na segunda-feira.
Lá, o Governo do Estado, através da Secretaria de
Direitos Humanos, do Secretário Nilson Mourão, está
dando todo apoio. Ainda ontem, falei com o Governador
Tião Viana. Nós vamos, então, ter as condições necessárias para, indo para Xapuri, conseguirmos chegar
a Brasileia, reunirmo-nos em Brasileia, visitarmos o
acampamento e trazermos para esta Casa a posição
necessária para que se ponha fim a essa rota.
Falo isso, porque, nesse período, sem ter as condições necessárias, tivemos de aprender a lidar com
a chegada de refugiados ao nosso País. É óbvio que
é alto risco manter um acampamento ora com 1.000
pessoas ora com 700 – agora, com quase 600 pessoas.
Quase 10% da população urbana de Brasileia ficam
como estrangeiros não documentados. O Governo brasileiro criou todo um aparato junto com o Governo do
Estado. Uma pessoa chega num dia e, menos de 48
horas depois, já está documentada, com as condições
de ser acolhida dentro do País. Porém, isso, que era
um remédio, virou agora um problema, porque muitas
empresas que procuravam fazer o recebimento des-
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sas pessoas agora já não estão procurando. Alguns
deles ficam dois, três meses em situações precárias.
Faço questão de dizer que fui autor desse requerimento e estou indo para trabalhar para encontrar
uma maneira de pôr fim a essa entrada ilegal de pessoas no nosso País, mas fazendo isso com respeito
ao sofrimento dessas pessoas. O nosso País tinha
uma cota de entrada de no máximo 100 haitianos por
mês, na Embaixada em Porto Príncipe. Com essa cota,
nós entendíamos que nunca poríamos fim a essa rota
ilegal, que, no fundo, pode ser traduzida no tráfico de
pessoas, porque elas são exploradas, correm risco de
vida inclusive. Nunca poríamos fim a isso com uma
cota máxima de 100 haitianos podendo receber o visto de entrada no Brasil por mês. As filas próximas da
Embaixada são sempre grandes, com haitianos buscando o sonho brasileiro. O Governo da Presidenta
Dilma modificou essa regra e hoje não há limite mais
para haitianos que queiram vir trabalhar no Brasil. Mas,
mesmo assim, essa rota segue sendo usada.
E uma constatação que eu espero confirmar na
segunda-feira, informações nos chegam de que há
uma mudança no perfil de quem está chegando. No
começo vi, visitei várias vezes o acampamento. A família pegava o melhor membro, o seu melhor quadro
do ponto de vista da formação, de uma profissão, juntava algum dinheiro e o mandava vir para o Brasil na
frente, para, depois de conseguir um trabalho, poder
ajudar a família que ficou para trás.
Agora, as informações são de que estão vindo
pessoas que podem ser, sim, indesejadas do ponto de
vista de suas intenções. As informações são de que
podem estar vindo pessoas que não deveriam, inclusive, deixar o País, pessoas que estão querendo fugir
das regras que são exigidas na Embaixada, em Porto
Príncipe, para receber o visto. Ou seja, o Acre não pode
seguir sendo um Estado... Primeiro porque não reúne...
Nenhum Estado brasileiro reúne condições para ter
um campo de refugiados com mil pessoas. Que lugar
do mundo tem um campo de refugiados com mais de
mil pessoas? Daí a importância desta delegação para
cumprir essa missão do Senado Federal.
Então eu queria agradecer ao Presidente Ricardo Ferraço. Vão com ele o Senador Sérgio Petecão
e o Senador Anibal Diniz, eu vou estar no Acre e vamos, em delegação, na busca de uma solução para
este grave problema. E certamente, na semana que
vem, pretendo prestar contas, desta mesma tribuna,
na busca de uma solução.
A população de Brasileia exige uma solução para
a questão dos Haitianos. Eu acho que até em respeito
ao Haiti e aos haitianos, nós também precisamos en-
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contrar uma solução definitiva e não manter uma situação precária e perigosa, como temos feito até aqui.
Esse é o tema que eu trago, Sr. Presidente.
Agora queria me referir a um dos acontecimentos
mais importantes dos tempos recentes do Acre, que
foi a 12ª Rodada de Licitações da Agência Nacional
de Petróleo (ANP), realizada ontem, dia 27, no Rio de
Janeiro, quando a Petrobras arrematou um bloco de
exploração Acre T8, na Bacia do Acre e Vale do Juruá,
para iniciar um processo de estudo mais apurado, visando à exploração de gás no meu Estado.
Esse é um tema novo e importante. Inclusive
ouvi hoje, na CBN, um especialista citando que o fato
de o campo exploratório Acre T2 ter sido arrematado
pela Petrobras é algo bom, porque mostra o desejo
da empresa de ampliar, de aumentar a produção de
gás no País, buscando áreas novas, campos novos
de exploração.
Todos nós sabemos que tanto Bolívia como Peru
são grandes produtores de gás, com grande potencial
de exploração. E nós temos o privilégio de fazer fronteira tanto com a Bolívia quanto com o Peru.
Eu queria, aqui da tribuna, cumprimentar o Governador Tião Viana. Estou certo de que, se quisermos
fazer justiça a essa conquista para o Estado do Acre,
o nome do Governador Tião Viana tem que estar em
primeiro lugar, porque, tanto como Senador quanto
agora, como Governador, ele se empenhou pessoalmente, buscando recursos para os estudos em tempos difíceis. Estou falando do começo do ano 2000,
do começo da década passada.
O certo é que se materializou ontem a possibilidade concreta de haver exploração de gás, talvez de
petróleo – a exploração de gás é mais provável –, no
Estado do Acre. Isso pode, sim, significar um aporte
num setor importantíssimo para a economia do Acre.
Sendo feito da maneira que o nosso País aprendeu a fazer, como no campo de Urucu, e a Petrobras
dispõe de toda a tecnologia para fazer a exploração
com o devido cuidado ambiental, não tenho nenhuma
dúvida de que essa é uma das melhores notícias que
o Acre recebeu nos últimos anos.
Acabo de ver aqui o Senador Anibal. Estou inclusive com os recortes de jornais para fazer referência.
O Senador Anibal teve o privilégio de acompanhar de
perto o Governador Tião Viana nesse evento. Sei que
aquilo que não é visível também precisa de registro: o
empenho tanto do Governador como do Senador Anibal para que esse leilão tivesse sucesso. São vários
lotes no Acre, e esse foi arrematado pela Petrobras.
É óbvio que há pessoas, há visões que não querem essa expansão, não querem a abertura de novas
áreas. Mas devo dizer que o papel que cumpriu a Drª
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Magda Chambriard, que é Diretora da ANP, aliás, uma
das mais competentes dirigentes de agência que nós
temos neste País... Ela foi ao Acre, conhece o assunto
e inclusive considerou que a entrada da bacia do Acre
como nova possibilidade no cenário exploratório brasileiro é uma das razões do sucesso alcançado pelo
leilão de ontem. E o empenho do Senador Anibal Diniz
e pessoal do Governador para que nós tivéssemos, de
fato, materializado o leilão também nesse novo campo
do Acre, nesse campo de exploração no Acre, é uma
das melhores conquistas que temos.
Ontem ainda, eu falava com o Governador Tião
Viana sobre a importância e agora a Petrobras tem
pelo menos R$12 milhões previstos para ser gastos
em investimentos imediatamente no Acre e, depois,
pode-se ter uma soma de centenas de milhões de reais investidos. E não tenho dúvidas, há muito tempo
defendo essa tese e o Governador Tião Viana, também, assim como o Senador Anibal, todos nós. Não
há pretensão, obviamente o trabalho é que vai dizer,
de se fazer algo espetaculoso.
Mas vejam só. Acabou de sair o leilão da linha de
transmissão até Cruzeiro do Sul. Se nós tivermos gás,
se montarmos nesse campo usinas a gás, gerando
energia, vamos resguardar o meio ambiente, melhorar a
nossa matriz energética, reduzindo as emissões de gás
de efeito estufa, conservar e preservar a nossa floresta e modificar a matriz econômica do Estado do Acre.
As pessoas talvez não tenham noção do que
significa levar energia de Rondônia, das usinas hidrelétricas. São 500km de linha de transmissão até Rio
Branco, depois mais 600km de Rio Branco a Cruzeiro
do Sul. A perda que essas linhas de energia geram
acrescenta um custo a essa energia que só aparece
na conta alta do consumidor.
Então o Acre pode ter, sim, quando entrarem em
funcionamento plenamente as turbinas das duas usinas, de São Antonio e Jirau, no Madeira, que eu tanto
ajudei para que se tornassem realidade, quando tivermos a linha de transmissão, cujas obras começarão
agora, prontas até Cruzeiro do Sul, se nós tivermos
gás suficiente para abastecer uma usina geração de
energia na bacia do Juruá, no Município de Cruzeiro
do Sul, para gerar energia e pôr na ponta dessa linha,
nós vamos ter sim, definitivamente, energia de melhor
qualidade no Acre, mais barata e uma nova economia
que poderá ser chamada de economia sustentável.
Eu queria, antes de ouvir o aparte do Senador
Anibal, fazer um registro. O Senador Tião Viana assumiu
o mandato de Senador e encampou essa luta lá no ano
de 99, 2000. Não posso deixar de registrar, inclusive
vou fazer questão de buscar esses Anais, vou pedir
à minha assessoria que levante, além de um contato
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que o então Secretário de Infraestrutura Edilson Cadaxo teve comigo, quando me trouxe alguns estudos de
pesquisadores falando do potencial que poderia haver
naquela região. Com isso, firmamos um convênio na
época, ajudado pelo Governador Tião Viana, de R$250
mil, que foi assinado no escritório de governo. Eu ao
sei se V. Exª, Senador Anibal, lembra. Foi assinado um
convênio de R$250 mil. Quem cuidou desse recurso
foi o Secretário de Infraestrutura Edilson Cadaxo, da
aplicação para que a gente fizesse o trabalho de dar
os primeiros passos no sentido de ver se realmente
havia possibilidade, já que na década de 70 tinha sido
feito um estudo pela Petrobras no Juruá, encontrando
gás, mas não comercialmente explorável.
Agora, com a volta da Petrobras para a região,
com a perspectiva de investimentos de centenas de
milhões de reais e com os estudos mostrando claramente, tanto é que fizeram parte do leilão, da 12ª Rodada de Leilão da Petrobras, de que há possibilidade
de haver gás com condição de exploração comercial,
é uma oportunidade única. E eu, mais uma vez, queria cumprimentar V. Exª e o Governador Tião Viana por
essa conquista.
Devo dizer que também tomamos todos os cuidados, o Governador Binho, eu, na minha época, e,
agora, o Governador Tião Viana. Nós estamos falando de uma área de 1.630 quilômetros quadrados. É a
área desse T8 AC, ou seja, Acre T8, que foi arrematado pela Petrobras.
Essa área está fora de qualquer reserva indígena, de qualquer área de preservação permanente, e
esse foi um dos cuidados que nós adotamos, porque
no Acre, de 15 anos para cá, a gente não trabalha sem
respeitar as populações tradicionais...
(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – ... e o meio ambiente.
Eu peço a compreensão do Presidente para (Fora
do microfone.) ouvir o aparte do Senador Anibal e poder concluir o meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – V. Exa terá o tempo de
que precisar.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Exmo Senador Jorge Viana, quero cumprimentá-lo
pela importância do pronunciamento que V. Exa faz no
que diz respeito à agenda que cumpriremos no Acre
na segunda-feira, com a Comissão de Relações Exteriores, para tratar desse gravíssimo assunto que é a
entrada indiscriminada de estrangeiros, via Brasileia e
Assis Brasil, no nosso Território nacional e, principalmente, pela abordagem que V. Exa faz a respeito do
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que foi a 12a rodada de leilões da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que
aconteceu ontem, no Rio de Janeiro, e onde a gente
teve um dos nove blocos estudados no Acre contratado
pela Petrobras. Isso tem um significado todo especial.
A gente pode traduzir, inclusive, nas próprias palavras
da Diretora-Geral da ANP, a Sra Magda Chambriard,
uma pessoa que teve uma contribuição fantástica para
que isso acontecesse, no sentido de que esse foi o primeiro passo, abrindo caminho. De qualquer maneira,
é impossível imaginar o tamanho da logística que vai
ter que ser mobilizada para aquela região; é impossível imaginar que essa fase inicial já acontecesse com
dois, ou três ou quatro blocos. Na realidade, vai ter
que começar por um bloco mesmo, então começou da
forma correta. E a Petrobras, ao ter arrematado, ao ter
contratado esse bloco, que tem um espaço territorial
de 1.600km2, vai dar início a uma nova era no que diz
respeito à exploração de gás natural e possibilidade
de petróleo naquela região.
(Soa a campainha.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Isso tem um significado todo especial para o
nosso projeto, tem um significado todo especial para a
vida do povo do Juruá, porque certamente uma coisa
vai puxar a outra. Na medida em que aconteça de fato
essa exploração, na medida em que a Petrobras comprove a viabilidade econômica dessa exploração, com
certeza vai haver um aquecimento de toda a economia
da região. E a gente não se cansa de reconhecer a
persistência do Governador Tião Viana, que já como
Senador, pelo menos oito anos atrás, ou dez anos
atrás, estava persistentemente trabalhando...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Treze anos atrás, para ser mais preciso.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – ... com essa visão, porque o fantástico de fazer
política é, exatamente, podermos pensar no futuro,
lançando a semente para que, no futuro, possamos
colher os frutos. O Senador Tião Viana, na condição
de Senador...
(Interrupção do som.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – O Senador Tião Viana lançou muitas sementes.
Ainda ontem, eu fazia referência aqui à Faculdade de
Medicina. Quando ele falava inicialmente, parecia um
sonho inatingível. Hoje já temos todos os anos médicos
formados na Universidade Federal do Acre, na Faculdade de Medicina, fruto desse esforço do Governo do
Estado, tendo à frente sempre a postura visionária do
então Senador Tião Viana. Agora, nós atingimos outro
estágio, que é essa exploração de gás natural através
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da Petrobras, lá na região do Vale do Juruá. É interessante também que esse bloco fica no extremo oeste
do Estado, exatamente na fronteira com o Peru, quer
dizer, numa região absolutamente estratégica para o
Acre e para o Brasil. Outro aspecto, Senador Jorge
Viana, que vale a pena ressaltar é que o Brasil entrou
numa fase de estudo e de passos ousados nessa busca de gás natural, porque hoje nós temos já uma participação de 10% de gás natural na nossa produção
de energia. Com essa licitação de ontem, pode ser
que essa participação do gás natural, na geração de
energia no Brasil, seja muito maior. Esse é um passo
muito importante. O Vale do Juruá está de parabéns,
porque, nessa reta final do ano, nós tivemos duas notícias muito boas para o Vale do Juruá. A primeira, que
também foi fruto de um esforço grande de todos nós,
de V. Exª e de uma participação minha também muito
forte, juntamente com o Governador Tião Viana, foi o
leilão para a construção do linhão da Eletrobras de
Rio Branco até Cruzeiro do Sul. Nós temos agora já
a contratação da Eletronorte e a certeza de que, nos
próximos três anos, teremos energia do sistema Eletrobras até Cruzeiro do Sul. Isso significa que vamos
desativar as termoelétricas e vamos ter energia limpa
para a região, podendo proporcionar um desenvolvimento melhor para a região. O outro esforço, que também tem o reconhecimento aqui do Governador Tião
Viana, foi no sentido de manter a trafegabilidade da
BR-364, que teve, inclusive, uma melhora significativa
neste ano de 2013. Quem foi a Cruzeiro do Sul pela
estrada no início do ano e quem vai agora a Cruzeiro
do Sul vai poder constatar o quanto que esse trabalho
rendeu resultado e hoje a estrada está muito melhor,
para fazer esse trajeto de Rio Branco a Cruzeiro do
Sul, como fruto da persistência do Governador Tião
Viana. E, por último, essa notícia de ontem que foi a
contratação de um bloco para a exploração de petróleo e gás lá no Vale do Juruá, naquela região rica e
linda de nosso Estado. Então, V. Exª está de parabéns.
Eu fico também muito agradecido a V. Exª, que é um
irmão de causa, pelo reconhecimento que tem de
nossa participação nesse processo. Assim, fica meu
reconhecimento a tudo o que tem acontecido no Acre
nos últimos quinze anos, principalmente a partir da
gestão de V. Exª como governador, que foi o pioneiro,
o desbravador desse projeto que tem rendido frutos
extraordinários para o povo do Acre e que tem deixado
o Estado sempre em uma posição de destaque e reconhecimento no plano nacional a partir da ação de V.
Exª. Senador Jorge Viana, também uma notícia muito
importante e que contou com nossas participações, é
que nós obtivemos a Carta Autorizativa do Ministério
do Meio Ambiente para que tenhamos, no ano de 2014,
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um incremento de €9,6 milhões para o pagamento de
serviços ambientais no Acre, em parceria do Governo
do Acre e do Governo alemão, através do Banco KfW.
Essa foi outra coisa interessante que aconteceu nesta
semana em benefício do povo acriano. Muito obrigado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Obrigado.
Só para concluir, gostaria muito de agradecer ao
Senador Anibal pelo aparte. É um privilégio tê-lo como
testemunho, pois foi Secretário de meu governo e do
governador Binho e agora está como Senador. Fico feliz de ter essa notícia de que foi possível a negociação
com o Ministério do Meio Ambiente. Conversava com o
Governador Tião Viana acerca dessa importância. Na
semana passada, ele me disse que estava empenhado
– e sei que isso é sua vitória. Então, esses €9 milhões,
estou falando de quase R$20 milhões, vão se somar
a outros €17 milhões que já estão em execução. Foi
um trabalho muito forte do governador Binho Marques,
do Eufran, do Fábio e de outros que trabalharam (o
próprio Edgard de Deus) na área de meio ambiente. O
Acre é o primeiro Estado do Brasil que agora recebe...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – ... quase R$100 milhões por conta de crédito
de carbono. Isso mostra que floresta não é problema,
floresta é solução, pois se tivermos uma riqueza bem
utilizada, isso gerará riquezas que ajudará a melhorar
a vida das pessoas.
Então, eu só concluo dizendo que essa batalha
de ontem, vencida pelo Governador Tião Viana, é uma
vitória de todo povo acriano – e não tenho dúvidas! Eu,
hoje, estive com o presidente da Aneel e a nossa luta é
para que a gente tenha energia mais barata, para que
a gente tenha energia melhor para o Acre, sustentável,
mas temos que fazer isso com responsabilidade, sem
aproveitadores no meio, sem pessoas querendo prejudicar o Acre dizendo que estão defendendo melhor
condição de energia para o Estado.
Eu, hoje, conversava com o diretor da Aneel, eu
que lutei tanto pelas hidroelétricas do Madeira, que,
com essa perspectiva de termos gás para gerar energia no Acre, nós temos, sim, em médio e longo prazo,
um horizonte para fazer um novo campo de luta pelo
povo acriano, para, assim, termos na Amazônia energia
barata. Não tem sentido termos geração de energia de
hidroelétrica, usando os nossos rios, com gás nosso,
no nosso subsolo, e isso não implicar um custo menor
de energia para o consumidor.
Então, eu defendo a tese de que toda e qualquer
exploração feita de recursos naturais na Amazônia tenha que beneficiar, de maneira direta, os que vivem
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lá, os 25 milhões de amazônidas. Nós temos que ser
sócios dos empreendimentos. A população tem de ter
um benefício direto. Não tem sentido você fazer duas
usinas hidrelétricas, metade de Itaipu, fazer uma linha
de transmissão e jogar energia lá em Araraquara, no
interior de São Paulo, fortalecendo aquilo que já é forte, como é a infraestrutura do Sul e Sudeste do País.
Este Brasil só vai ser justo, só vai cumprir a sua
Constituição quando o Norte e o Nordeste tiverem o
mesmo tratamento que o Sul e o Sudeste têm.
Então, ontem, nós tivemos mais uma possibilidade e eu tenho, no meu horizonte, que a maneira de
lutar por energia barata, com fornecimento que garanta
investimos em indústria no Acre e energia com custo
razoável para o consumidor, não é ficar querendo danificar mais ainda o Estado, que é tão precário nas suas
receitas, mas é encontrar a matriz certa, encontrar as
condições adequadas.
Eu ouvi do Dr. Romeu, Presidente da Aneel, hoje:
“A sua ideia, a sua proposta é muito importante. A própria Agência Nacional de Energia está preocupada em
dar um tratamento diferente para aquilo que ocorre na
Amazônia, no Nordeste...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – ... para que, assim, a gente possa ter a população sendo tratada com a devida justiça.
Então, eu queria parabenizá-lo, Senador Anibal,
por duas vitórias que você pode escrever no seu currículo, além das outras tantas: uma, esses recursos,
de mais de 20 milhões, para o Acre investir nas diferentes áreas, junto ao Ministério do Meio Ambiente e
à COP, a que V. Exª foi; a outra, também, a sua luta,
junto com o Governador Tião Viana, para que o Acre
pudesse ter o seu primeiro lote arrematado, o ACT8,
pela Petrobras, ontem, no Rio de Janeiro.
Eu apenas faço, aqui, uma observação: tomara
que políticos não tentem se apropriar daquilo que é
uma vitória de quem está hoje com a responsabilidade
de governar o Acre, que é o Governador Tião Viana.
Se querem ajudar, devem somar-se ao Governador
Tião Viana, e não tentar desvirtuar aquilo que foi uma
conquista dele.
(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Fora do microfone.) – Muito obrigado.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – Sr.
Presidente, eu gostaria...
(Interrupção do som.)
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Com a palavra, o Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – ...
de fazer uso da palavra (Fora do microfone.), na condição de Líder, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Com a palavra V. Exª.
Após V. Exª, está inscrito como orador o Senador
Pedro Simon; após ele, o Senador Osvaldo Sobrinho
está inscrito; e, em seguida, o Senador Cristovam Buarque, que era o segundo inscrito, mas passou à relação.
Com a palavra, o Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Nobre Senador Osvaldo Sobrinho, que preside
esta sessão, Senador Mozarildo Cavalcanti, Senador
Cristovam Buarque, Senador Pedro Simon, Senador
Anibal, Senador Jorge, Senador Paulo Paim e demais
Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria, neste momento,
primeiramente, de entrar em um tema interno da Casa,
que são os concursados do Senado. Muitos deles,
Senador Cristovam, têm me procurado e procurado V.
Exª, porque a Casa ficou, de março a outubro agora,
sem chamar nenhum dos concursados.
O que eu gostaria de propor – vou falar com a
Mesa Diretora –, acho mais do que justo, é que se
prorrogue por 6 meses esse concurso, porque é um
dos concursos, Senador Mozarildo, mais difíceis do
Brasil. Esses futuros servidores do Senado fizeram o
concurso e, por causa das contingências deste ano,
não foram chamados. Então, vou propor à Mesa que
dê um prazo maior, de 6 meses, que é uma condição
até – porque vários funcionários aqui do Senado estão se aposentando, naturalmente – para se abrir mais
esse espaço para que esses concursados não percam
esse concurso.
São pessoas preparadas. Passam o dia aqui
no Senado hoje pedindo ajuda, e eu estou com toda
a disposição – já fui procurado por vários deles – de
ajudar. Por quê? Porque são pessoas preparadas, que
querem vir para o nosso quadro, fazendo o concurso
mais difícil do País, que é o concurso do Senado. Então, quero dizer que eles contam com o nosso apoio
e que vamos lutar para aumentar esse prazo do concurso, esse prazo de 6 meses.
Este ano agora, este mês, pelo fiquei sabendo
ontem pelo Senador Flexa Ribeiro, o Senado vai começar a chamar alguns concursados ainda este mês,
o que é muito justo. Então, quero dizer que, da nossa parte, eles contam com todo o apoio, porque sei o
quanto foi difícil para eles a aprovação nesse concurso.
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Gostaria, agora, de dizer o motivo da minha alegria
no dia de hoje. Eu estava comentando com o Senador
Cristovam Buarque que, entre as várias leis que ele
apresentou, uma justificou o seu mandato – e ele fala
com o coração –, que foi a lei sobre o piso nacional
dos professores. Parabéns, Prof. Cristovam! Também
estou com esse sentimento de dever cumprido.
Entre várias leis que conseguimos aprovar aqui,
que ajudei a aprovar – várias, e várias, e várias –, há
algumas que “Não, Gim, é porque tem a importância
de articular nacionalmente com a Srª Presidente; tem
importância, porque ajudou fazer os arranjos de pagamento do Banco Central do Brasil”, ou como o Blairo
Maggi falou, que fiz uma lei importantíssima, que é
importante mesmo para o setor do agronegócio, que é
cadeia produtiva da soja, que conseguimos, graças a
Deus, organizá-la toda, coisa que, há mais de dez anos
havia confusão, e conseguimos realizar; ou projetos
importantíssimos, como abrir o Refis nacionalmente,
que conseguimos também. Há vários projetos em nível
nacional que envolvem grandes temas nacionais que
conseguimos desenvolver.
Só que há alguns que parecem menores, mas
que falam no meu coração. Quais deles? Aquele que
conseguimos votar aqui, que foi o dos conselheiros
tutelares. É um tema que conseguimos, que fala no
meu coração, porque ajudamos gente humilde. Outro
que fala no meu coração é o assunto dos taxistas, que
achei muito, muito importante. Estou dizendo alguns,
Prof. Cristovam, só para o senhor ver que temos vários
temas que falam diretamente para a população, que
realizamos no decorrer desse ano.
Mas há um especial – e há vários para categorias, defendemos aqui mais de 97 categorias diretas
– que, agora, conseguimos aprovar. Peguei esse projeto, coloquei embaixo do braço, depois de o projeto
estar parado aqui há mais de uma década, um projeto que, originariamente, era de um Deputado de Belo
Horizonte. O projeto estava parado nesta casa há 12
anos precisamente.
Pedi ao Senador Lindbergh Farias para que fosse o Relator; ele concordou. Peguei o projeto, fomos
ao até o Ministro da Previdência; várias reuniões, Senador Pedro Simon. Conseguimos que o Ministro da
Previdência concordasse com o projeto. Estou falando
aqui, Senador Pedro Simon, da aposentadoria especial
para os deficientes físicos.
Conseguimos todos os pareceres; consegui convencer as Comissões; aprovamos, por unanimidade,
nas Comissões; trouxemos para o plenário, Senador
Osvaldo Sobrinho, e aqui, no plenário desta Casa, conseguimos votar por unanimidade esse projeto, explicando a cada um dos Senadores. Pegamos toda essa
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Comissão dos deficientes, explicamos ao Presidente
Renan – que pautou – e votamos.
Fomos até à Câmara Federal, em duas audiências
com o Presidente Henrique Eduardo Alves; pautamos
na Câmara Federal; foi votado na Câmara Federal.
Quando foi em março deste ano, a Presidente da República sancionou o projeto – aposentadoria especial.
No projeto, colocamos que passaria a vigorar depois
de seis meses. Passaram-se os seis meses agora e,
dia 3 – não estou dando notícia passada, estou notícia
para o futuro –, agora, Senador Cristovam Buarque,
Senador Mozarildo Cavalcanti, Senador Sobrinho,
terça-feira que vem, a Presidente da República está
convidando para a cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta a aposentadoria especial para a
pessoa com deficiência.
Vejam vocês: conseguimos! No dia 3, sai a regulamentação. O que significa isso na vida dessas pessoas? Nós temos 17 milhões de brasileiros que têm
algum tipo de deficiência – 17 milhões de brasileiros!
Aqui, em Brasília, passam dos 200 mil. No último levantamento, havia 238 mil pessoas com algum tipo
de deficiência.
Senador Osvaldo Sobrinho, quem tem uma deficiência leve, em vez de se aposentar – agora, a partir do
dia 3, com a regulamentação da nossa lei –, Senador
Pedro Simon, com 35 anos, se homem, se aposentará
com 33; se mulher, em vez de 30, se aposentará com
28. Quem tem uma deficiência média, em vez de se
aposentar com 35, se homem, se aposentará com 29
anos de serviço; se mulher, em vez de se aposentar
com 30, se aposentará com 24.
E quem tem uma deficiência grave, no caso da
mulher, em vez de se aposentar com 30 anos, ganha
um terço para poder viver e se aposenta com 20 anos.
Isso é real! É a partir do dia 3 agora! E o homem, em
vez de se aposentar com 35, com 25; a mulher, em
vez de 30, 20.
Isso é uma conquista para os deficientes deste
País. É uma conquista para aqueles mais humildes, e
justifica o mandato. Por quê? Porque você luta para
os mais humildes, para aqueles que realmente precisam. Fazer lei para rico, eu sempre digo, é fácil, vem
tudo pronto, os pareceres vêm prontos. Agora, fazer
lei para gente humilde, realmente, é preciso que você
tenha garra, tenacidade e que lute com esse objetivo.
Então, das tantas e tantas leis que já ajudei a
aprovar, esta fala no meu coração, porque nós a trabalhamos em todas as Comissões, todos os pareceres,
e agora virou realidade, terminando no dia 3 com a
presença da Senhora Presidente da República. Estou
chamando as associações de deficientes, a Ministra de
Direitos Humanos, Maria do Rosário; o nosso querido
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Senador, que é Ministro da Previdência hoje, Garibaldi
vai estar lá também; o Presidente do Senado, Renan;
o Presidente da Câmara, Henrique Alves; o Lindbergh
Farias, que tem uma filha com deficiência.
Nós vamos, agora, no dia 3, dizer para o País,
principalmente para os mais humildes, que foi feita
justiça, que eles vão poder se aposentar tendo uma
aposentadoria especial para poderem desfrutar um
pouco mais da vida logo após esses anos de trabalho.
Então, essa era a notícia de hoje.
E, depois, Senador Osvaldo Sobrinho, aproveitando que a Mesa está petebista hoje, com o senhor
e com o Senador Mozarildo, vou fazer uma pequena
prestação de contas do nosso mandato, que, graças a
Deus, tem sido um mandato que a sociedade de Brasília reconhece como um mandato de trabalho, porque,
na história, aqui, do nosso Distrito Federal – falava, há
pouco, o Senador Cristovam –, hoje já sou o Senador
que mais leis aprovou aqui, desde o nascedouro, desde 1986, para cá, Senador Mozarildo. Sou o Senador
do Distrito Federal...
(Soa a campainha.)
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) –
...que mais leis conseguiu aprovar. Mais do que isso,
que mais recursos conseguiu trazer para o Distrito Federal, o que é muito bom. Consegui trazer um volume
de recursos para Brasília. É uma pena que muitos deles não foram aplicados ainda, mas recursos, Senador
Cristovam, em nível de trazer as adutoras de Corumbá
4, que está uma obra gigantesca acontecendo, em parceria com Caesb, Saneago – trazer água do Corumbá
4 para Brasília. Para trazer o linhão que traz energia
até nossas Furnas.
São obras estruturantes, que as pessoas não
veem, mas que, realmente, tiveram impacto, e são
obras do PAC, que eu consegui colocar no PAC, como
essa que está sendo feita agora, obra gigantesca, cujos
estudos começaram há dez anos, mas conseguimos
carimbar, cinco anos atrás, que é a obra da mobilidade urbana que vai aqui – o BRT, que sai do centro da
cidade, Senador Pedro Simon, que vai até a cidade
satélite de Santa Maria, passando pelo Gama.
E, semana passada, sexta-feira passada, numa
audiência com a Ministra do Planejamento, Miriam
Belchior, nós já colocamos o pleito de chegar até Luziânia, fazendo justiça aos nossos irmãos na divisa,
aqui, do Estado de Goiás. O mesmo BRT, a mesma
calha, saindo, aqui, do centro da cidade, passando pelo
Gama, passando por Santa Maria, pelo Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama, chegando até Luziânia.
Quer dizer, essas obras estruturantes são do Governo Federal – é bom que se diga que as obras que
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acontecem no Distrito Federal são obras estruturantes
dadas pelo Governo Federal. O número é impressionante, Senador Osvaldo Sobrinho. Nesses seis anos
de mandato, eu consegui – e tenho que agradecer a,
na época, Ministra, Dilma Rousseff, Presidente Lula e,
agora, Presidente Dilma Rousseff –, porque foram os
impressionantes números para o Distrito Federal de
R$18 bilhões que eu consegui ajudar a carrear para
o Distrito Federal.
É importante que se diga, porque é uma pequena prestação de contas num dia de sexta-feira como
hoje, aproveitando que a Mesa é petebista, mas tem
uma plateia tão distinta.
Agradeço a cada um de vocês, reforço o convite
e aviso a todos os deficientes do nosso País que, a
partir do dia 3, está regulamentada a Lei da Aposentadoria Especial.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Parabenizo V. Exª pelo seu
pronunciamento. Na verdade, V. Exª tem feito muito pelo
Distrito Federal, e acredito que é a missão de todos nós,
mas V. Exª tem feito com esmero. Parabéns a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon, do
Rio Grande do Sul, PMDB.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente e Srs. Parlamentares, eu venho
hoje fazer um pronunciamento que me orgulha muito.
Eu tenho um adversário político no Rio Grande
do Sul – um adversário político, meu amigo fraterno –,
mas ele é um grande nome do PT, e eu sou do MDB:
Olívio Dutra. Ele foi Prefeito de Porto Alegre, ele foi
Governador do Rio Grande do Sul, ele foi Ministro do
Governo Lula. Não se adaptou ao Governo Lula e voltou a Porto Alegre.
Nessa confusão, nesse complexo do debate em
cima do mensalão, analiso o contexto do que um Parlamentar deve falar. Eu sou desse partido, eu tenho
que defender intrinsecamente, apaixonadamente, o
meu partido, mesmo que eu sinta que esteja errado?
Ou ajudo melhor o meu partido – claro que com elegância, sem ofender –, mas dando uma orientação no
sentido de que deve mudar?
Eu tive por muito tempo uma posição dessas dentro do meu partido. No início, com jeito, de uma forma
tranquila; ao final, até composições mais genéricas e
mais duras – desta tribuna, eu critiquei o meu partido.
Não admitia ficar sem candidatura à Presidência da
República, não admitia uma série de coisas que eu –
durante muito tempo Secretário-Geral e Primeiro Vice-Presidente, ao lado do Dr. Ulysses no MDB nacional,
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e um enorme de um tempo Presidente do MDB do Rio
Grande do Sul – defendi.
Estamos vivendo um problema agora que está
se tornando dramático. Eu acho que saiu um capítulo
dos mais positivos da política brasileira – a questão do
mensalão. Ninguém ficou satisfeito com a decisão, e
é compreensível que cada um tinha o seu lado, o seu
pensamento, mas foi uma grande decisão.
Admiro profundamente o Presidente que saiu
do Supremo. A mim emocionou pela correção, pela
dignidade, pela pureza. Ele era um jurista, ele era um
poeta, ele falava as coisas mais duras com a doçura.
E admiro o atual Presidente, na sua energia, na sua
coragem e na sua bravura.
É verdade que, às vezes, ele exagerou na maneira de ser, dizendo tudo absolutamente certo, mas
falando em um tom que não era o ideal. Os jornais andam dizendo que ele anda recebendo críticas que não
merecia, que na verdade tem gente que já se acostumou a ver num alto, tão alto cargo, um Presidente que
não seja branco.
Não creio, embora, na verdade, as suas críticas
sejam um pouco injustas, embora eu reconheça que
realmente o Presidente do Supremo podia ser mais
tranquilo, mas sereno, dizendo coisas sem o tom da
agressividade. Mas essa decisão foi tomada.
Eu falo hoje, porque a partir de segunda-feira
não há dúvida de que nós vamos entrar em uma outra guerra. É a guerra de São Paulo, que está sujeita
a atropelar o mensalinho de Minas Gerais, e o mensalinho de Minas Gerais vai esperar de novo. Esperou o mensalão, para começar o mensalinho. Mas há
rapidez e desconforto das Justiças completamente
desconsideradas.
Meu amigo Cristovam, eu passei os jornais atrasados e fiquei praticamente um dia lendo essa questão.
Ela é séria demais. Empreiteira internacional fazendo
denúncias; afirmativas de que houve o primeiro dossiê, o segundo dossiê, terceiro dossiê, sem assinatura.
Um dossiê, em inglês, dizendo isso; outro dossiê
que é a tradução daquele de inglês dizendo isso, acrescentando algo para atingir o Líder do PSDB.
Eu assisti ao pronunciamento do Ministro da Justiça ontem na televisão, e é um equívoco. A Bancada
do Governo não foi contra a vinda dele, foi aprovada.
Concordo com a Bancada do Governo, pois, em relação a pessoas como o Ministro da Justiça, que é só
convidar e vem, não há por que convocar. Nós temos
o direito de convocar e devemos convocar. Defendi
muitas vezes a convocação, quando o Governo não
quer trazer, mas, no caso específico, eu acho que a
vinda é interessante, e vir como convidado também
é interessante. Ele apresenta argumentos importan-
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tes, então eu acho que esta semana o debate vai ser
muito pesado.
Por isso, eu quero dizer aqui que o Sr. Olívio Dutra
foi um bancário que estudou, se formou na universidade e foi presidente dos bancários. Desta tribuna eu
fiz um longo e duro pronunciamento, que eu publiquei,
defendendo o Olívio Dutra, preso pela movimentação
que fazia à frente do Sindicato dos Bancários. Fui visitá-lo; protestei desta tribuna – é claro que não foi por
minha causa –, mas a inconformidade foi tão intensa
que ele foi solto. Participou e foi uma das pessoas mais
importantes da criação do PT, porque ele levava um
setor significativo, que era o dos bancários; trabalhadores, como tantos outros, mas que tinham um grau
de instrução superior e um grau de debate com mais
participação no contexto da sociedade.
Depois de Lula e das grandes lideranças sindicais,
ele foi um dos mais importantes criadores do PT. Eu
também fui convidado para entrar no PT, mas a minha
tese era aquela que eu defendi a vida inteira: naquela ditadura, nós não podíamos criar partido, partido,
partido, nós tínhamos que ficar unidos para criar a democracia, para criar a Constituinte e, na Constituinte,
fazer os partidos novos.
Olha, meu amigo Cristovam, modéstia à parte,
me perdoe, mas, cada dia que passa, eu vejo como eu
estava certo, como eu estava certo. Nós estávamos no
MDB. O MDB, meu Deus, era um armazém de atacado,
tinha de tudo, é verdade. Mas nós estávamos ali, numa
situação excepcional, era uma guerra. Nós estávamos
lutando contra uma ditadura, contra um regime horrível,
com relação ao nosso povo. O nosso objetivo ali era
lutar lá, derrotar lá. Era o que eu dizia: eu não quero
saber o passado, eu não quero saber o futuro, eu não
quero saber o que os caras que estão do nosso lado
querem. Eu quero é saber se eles querem derrotar o
lado de lá. Aí, nós vamos nos reunir numa democracia,
vamos fazer uma assembleia nacional constituinte e
vamos nos organizar.
Não como aconteceu na Constituinte de 46. A
Constituinte de 46 foi uma grande constituinte, só
que quem estava atrás era o Getúlio, quem comandava era o Getúlio Vargas. Então, na Constituinte de
46, não houve ideologia, não houve ideia, não houve
programa, não houve esperança. Quem era do PTB e
do PSD votava. Os getulistas votaram: uma parte, no
PTB, porque o Dr. Getúlio, na sua capacidade e na sua
malícia, viu que era um grupo que estava nascendo,
que era uma nova classe que surgia com o desenvolvimento industrial; outra parte, no PSD.
E o que era o PSD? Naquela época de 1945, o
Brasil era um país rural, as populações estavam no interior, a força era o interior, os grandes comandantes,
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os coronéis... Quem mandava estava lá: os senhores
do açúcar, do gado, da cana, no interior.
Então, foram os dois grandes partidos.
E quem era oposição foi para a UDN. A UDN
eram os jovens, os que debatiam, os que discutiam,
os universitários, os intelectuais. Ninguém com ideologia alguma.
Se nós olharmos para aquela Constituinte de 46,
nós vamos ver que, dentro do PTB, havia gente excepcional e havia gente de quinta categoria. Havia gente
que tinha posição progressista, avançada, querendo
o melhor; e havia gente que não queria coisa alguma.
Com o PSD, pior ainda. Muitos eram aqueles fazendeiros, os donos, os proprietários de café, de cana-de-açúcar, os caras que não tinham nenhum interesse,
nenhuma bandeira, nenhuma ideologia, mas que eram
getulistas, estavam ali, estavam ganhando, eram os
antigos interventores que mandavam nos governos e
foram para o PSD. Outros, gente séria, digna, correta,
que também foi para o PSD.
E a UDN foi o partido que teve um lado altamente
positivo: eram os idealistas, eram os que lutaram contra o Estado Novo de 1937 a 1945, eram os que eram
contra o Getúlio e eram os que, com o final da guerra, respiravam o clima de liberdade e de democracia
e estavam bem-intencionados. Mas, junto com eles,
havia uns reacionários da pior espécie que queriam,
realmente, mudar e fazer do Brasil um país com uma
perspectiva de filhote dos Estados Unidos.
Deu no que deu. Uma Constituição boa, mas os
partidos não valeram dois mil réis. O PSD nunca conseguiu ser coisa nenhuma; o PTB nunca conseguiu
ser coisa nenhuma; nem a UDN. Porque, na hora, era
uma mistura geral. Na hora da votação, havia gente da
UDN que votava com o Dutra... E houve outra conseqüência: o Dutra foi quem derrubou o Getúlio. Depois,
o Getúlio deu uma rasteira naqueles que o derrubaram,
porque quem comandava a derrubada era a UDN, era
o Brigadeiro Eduardo Gomes, era... Mas derrubaram o
Getúlio, convocaram eleição direta, e, lá de São Borja,
Getúlio mandou votar no Dutra, naquele que o tinha
derrubado pelo PSD e derrotou a UDN. Vejam como
foi. O Sr. Getúlio Vargas tinha muito prestígio. Era ele
que nomeava todos os interventores, era o dono, era
o chefe; a imprensa vivia em torno dele, ele tinha esse
prestígio. E ganhou o PSD, e ganhou o Sr. Dutra, que
o tinha derrubado.
E nenhum dos partidos teve consistência. Foi
uma anarquia, veio mais um, veio mais outro e veio
mais outro. Depois, com o tempo, os partidos começaram a se consolidar. O PTB passou a ser um partido
principalmente em torno da figura de Alberto Pasqualini, que tinha uma ideologia social, preocupada com
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o Estado socialmente mais estável, com o desenvolvimento social voltado para o conjunto da sociedade,
com um humanismo mais profundo. O PSD passou,
realmente, a ser o homem das empresas rurais, dos
grandes proprietários do campo. E a UDN passou a ser
um partido que realmente debatia ideias e princípios
e era um partido mais voltado para o reacionarismo.
E veio o PDC, que era para ser o partido da Igreja e
não sei do quê. O Plínio Salgado veio e criou o PRP,
que queria a volta do Integralismo. E veio uma série de
partidos. E deu uma anarquia generalizada.
Naquela época da revolução, naquela época em
que nós começamos a nos preparar, já havia um clima
em que a gente respirava a perspectiva de derrubar a
ditadura. Quando estávamos nos preparando para isso,
o que aconteceu? O Dr. Brizola, dos Estados Unidos:
“Quero porque quero criar o PDT, porque quero criar o
PDT.” E os trabalhadores, bem intencionados: “Quero
porque quero criar o PT, porque quero criar o PT.” E,
aí, todo mundo queria criar o seu partido. E eu dizia,
eu insistia: vamos criar os nossos partidos, mas o momento não é agora. Vamos ficar todo mundo junto, e o
MDB não vai continuar; não vai ter MDB.
Convocaram a Constituinte – é a minha tese, Presidente –; fizeram a eleição da Constituinte. Está eleita
a Constituinte. Convocada a Constituinte, seguiram os
partidos. O Presidente da República e o Presidente da
Constituinte davam o prazo de um mês – ou seja qual
fosse – para cada um escolher um grupo partidário,
formar um grupo no Congresso: um grupo que viesse a ser o PTB, um grupo da reforma, os grupos que
quisessem. E se fazia a Constituinte.
Promulgada a Constituinte, tinha um ano para
se formarem os partidos, e se diziam quais eram as
condições. Não é que nem agora, em que se forma
como quer, como não quer. E faziam isso durante um
ano, e se criavam os partidos. Ainda não tinha nem o
partido de Getúlio, nem contra Getúlio; nem da revolução, nem contra a revolução. Mas seriam partidos em
torno de ideias. Não fizeram lá, e agora nós estamos
com 32 partidos, um mais igual do que o outro, nos
erros e nas qualidades.
Pois bem. Olívio Dutra foi para o PT. Era considerado um grande nome no PT. Todo mundo afirmava
que o grande Líder era o Lula e o segundo era o Sr.
Olívio Dutra, grande amigo do PT, grande correligionário
do PT. Criou-se uma atuação positiva, dura, honesta,
decente. Era trabalhador, mas era um intelectual que
estudava e que conhecia, grande amigo do Presidente
Lula. Ele foi Prefeito de Porto Alegre e Governador do
Rio Grande do Sul. Ninguém nunca pôde dizer de sua
dignidade – e o Senador Paim está aí para me ouvir
–: nunca se ouviu dizer uma vírgula contra o Sr. Olívio
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Dutra como Prefeito, como Governador ou como Ministro das Cidades. Digo isso com a maior tranquilidade.
Trabalhou, fez o que fez. O Governo pode ter sido
bom ou ruim. Ruim porque o PT não tinha condições
ainda de governar, estava começando. Ruim porque
Lula vai mal mesmo – é difícil levar Lula adiante no
Sul. Mas ele fez um grande governo.
Chamo a atenção agora de V. Exªs, porque é muito importante o que eu quero dizer. Refiro-me a uma
manifestação que o Sr. Olívio Dutra deu à imprensa há
dois dias, quando ocorreu essa confusão toda – se é
justa a decisão do Supremo, se não é justa; é cadeia,
não é cadeia; é isso, não é isso.
Quando começou a se fazer um carnaval em torno desse debate, o Sr. Olívio Dutra, com tranquilidade,
com serenidade, se manifestou.
Ouçamos o seu pronunciamento:
Liderança histórica do PT, o ex-governador do
Rio Grande do Sul, ex-ministro das Cidades e
ex-prefeito de Porto Alegre Olívio Dutra criticou os dirigentes envolvidos com o mensalão
por conduta que teria destoado das ideias do
Partido. “O sujeito coletivo do PT não pode
ser reduzido em virtude dessas condutas; o
PT surgiu para transformar a política de baixo
para cima”, afirmou em entrevista ao Jornal do
Comércio, publicada anteontem.
“Eu não os considero presos políticos, foram
julgados e agora estão cumprindo pena por
condutas políticas”, afirmou, referindo-se a
José Dirceu, José Genoino e Delúbio Soares.
Olívio manifestou “respeito” pela luta de Dirceu e Genoino contra a ditadura, mas advertiu
que, no caso do mensalão, eles adotaram “uma
conduta que não pode se ver como correta”.
[Respeitou o passado, mas disse que, no mensalão, eles não tiveram uma conduta que pode
ser considerada correta.] “Não é o passado
[deles] que está em jogo, é o presente, e eles
se conduziram mal e [prejudicaram] o partido.”
Reparem a elegância, reparem que não há um
termo de radicalização. Mas ele diz tudo. Ele diz tudo.
Eu tenho orgulho de ele ser gaúcho, embora não
seja do meu Partido, e eu penso como ele. E não penso
como ele porque estão analisando agora um problema
do PT. Eu vim muitas vezes a esta tribuna dizer isso do
meu Partido, do PMDB. Eu me magoei, e, às vezes,
pessoas me deixaram malvisto.
Mas, muitas vezes, eu vim a esta tribuna discordando e criticando decisões do meu próprio MDB.
Hoje eu até digo com toda sinceridade, eu acho que
o Presidente do MDB está tendo uma atitude que eu
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respeito. O Presidente do MDB está sendo um bom
presidente do Partido, e está sendo um ótimo vice-presidente para a nossa Presidência da República.
O Sr. Michel Temer é um jurista, é um professor universitário de Direito, e a especialidade dele, professor
estatuário, é exatamente isso. E ele tem exercido essa
missão dentro da Presidência da República, ao lado
da Presidente.
Eu diria, eu quis sempre muito o bem do Marco
Maciel. Meu grande amigo, fomos Ministros juntos, aqui
nesta Casa há muito tempo. É um homem de bem. Foi
um bom vice-presidente. Inclusive nós, do grupo católico, tínhamos nele um grande esteio e coordenador
das nossas reuniões. Mas a forma de conduzir o governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso foi uma forma
pessoal dele de levar adiante. E o Sr. Marco Maciel é
uma pessoa de uma humildade respeitável, e como o
Fernando Henrique não o convidou, não lhe entregou
função, ele ficou oito anos na dele, sem criar nenhum
tipo de problema, mas também sem resolver, porque ele
não fazia nada que não fosse a pedido do Presidente.
O nosso querido Vice-Presidente da República,
meu irmão, vice do Lula, foi um grande homem, um
grande companheiro. Eu gostava dele quando estava
no MDB e gostava dele na Vice-Presidência. Foi um
gesto de mestre do Lula convidá-lo. Teve um grande
papel, mas, cá entre nós, nem era do estio do Vice-Presidente do Lula nem era da sua formação entrar
em debate, discussão, fazer costura.
O papel que ele exerceu, a importância dele ao
lado do Lula foi ele estar lá. Um dos maiores empresários do Brasil, conhecido pela sua firmeza, pelas suas
ideias, pelos seus princípios; aceitou ser vice do Lula
porque confiou no Lula. Em uma nota, um manifesto
que o Lula lançou, mais tranquilo com relação a “não
se assustem que o Brasil não vai ser incendiado em
eu ganhando”, foi o grande papel que o nosso querido
Presidente mineiro desempenhou na Vice-Presidência.
Mas foi isso.
O Sr. Michel Temer é diferente. O Sr. Michel Temer está desempenhando o primeiro papel da grande
costura interna do Partido na coordenação do MDB. E,
segundo, no entrosamento, muitas vezes ele ajudando
o PT nas suas diversas linhas que hoje estão. O PT,
quando chegou ao governo; o PT, quando estava na
oposição, era um PT que tinha diversas ideologias:
eu sou do PT da ala majoritária, eu sou disso, eu sou
daquilo, e cada um representava uma linha...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ... ideológica, cada um tinha uma linha ideológica.
Hoje não há isso. Os grupos do PT A, B, C, D etc. e tal
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representam gente que quer um pedaço do governo.
Tem que dar um cargo para aquele grupo, outro para
aquele grupo, outro para aquele grupo e outro para
aquele grupo. E essa disputa interna do PT.
Nós vimos, ontem, aqui o comportamento exemplar, excepcional do Senador da Bahia, magoadíssimo.
Porque ele tem o legítimo direito de se candidatar a
governador; ele queria que a disputa fosse democrática, aberta – ele, o ex-presidente da Petrobras e o indicado pelo Governador. Mas o Governador vai para
a rádio, bate na mesa: “O martelo está batido. Bati! O
meu candidato é o meu secretário tal”. O Governador,
com a máquina do governo, depois de ter uma palestra
com duas horas com o Lula; praticamente decidiu. Então, essa é vivência hoje do PT. E o nosso Presidente
do MDB, justiça seja feita, está trabalhando, inclusive
nessa questão.
É um Partido hoje o MDB, que alguns dizem que é
louco por cargos, e eu sou um dos que disseram muitas
vezes que não é possível isso, nós não podemos fazer
partido brigando por migalhas. Mas hoje, meu amigo
Cristovam, são trinta e – meu Deus – três ministérios.
Tem de tudo! Eu concordo, o MDB é o partido que tem
mais Senadores, o que tem governadores, mais vereadores, mais prefeitos, a segunda bancada na Câmara.
E, cá entre nós, os cinco ministérios que ele tem não
valem dois mil réis. Eu trocaria os cinco por um. Eu
trocaria pelo da Educação, eu trocaria pelo da Saúde,
eu trocaria pelo do Planejamento. Mas não, espera aí
um pouquinho... Tem Minas e Energia! Mas, cá entre
nós, nós sabemos que Minas e Energia, o nosso companheiro Edison Lobão, é uma pessoa excepcional,
mas nem é especialista da matéria, embora esteja se
saindo muito bem, diga-se de passagem, mas quem
manda lá na Energia não é ele; quem nomeia os diretores da Petrobras todo mundo sabe que não é ele.
É um do PCdoB, é outro do PT, os fundos de pensão
estão com fulano, o fundo de pensão da Petrobras está
com fulano, o fundo de pensão do Banco do Brasil está
com beltrano. É essa a comoção. E esse é um Ministro
importante, mas sem força nenhuma. Não manda nada
na Petrobras, não manda nada na Eletrobrás. Ele está
exercendo bem – diga-se de passagem – o papel dele,
sem peso político nenhum.
O Ministério da Agricultura é um Ministério que...
Eu fui Ministro da Agricultura. E o que o Ministério da
Agricultura está fazendo? CFP, controle de preços,
não está mais no Ministério da Agricultura. Reforma
agrária, da maior importância, é um Ministério à parte.
Pesca era outro setor do Ministério da Agricultura; é um
Ministério à parte, não tem mais. Agricultura familiar,
desenvolvimento da agricultura, é outro Ministério, e
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está lá o Pepe, do PT. O que sobrou no Ministério da
Agricultura? Uma coisinha de nada.
O Ministério do Turismo. A Dona Dilma me coloca
no Ministério do Turismo, não sei indicado por quem,
um ilustre companheiro brilhante, que tem a minha
idade – e eu não posso dizer que, por ele ter a minha
idade, ele não seja capaz. Mas é Deputado do Maranhão, mora no Rio. Vai fazer turismo do quê? Eu não
vi o lado dele em coisa nenhuma.
Esses são os Ministérios do MDB. Então, não dá
para dizer que o Sr. Michel é um cara arregalado, que
quer isso e quer aquilo. Por isso, eu digo que ele está
exercendo um bom papel. E eu respeito isso.
Mas, dentro disso tudo, a manchete deve ser o
Sr. Olívio Dutra. Eu estava caminhando, saindo de uma
reunião do MDB do Rio Grande do Sul, que é na Rua
da Praia, a rua principal de Porto Alegre. E há uma
avenida que corta a Rua da Praia e sobe em direção
ao Palácio, em direção à Catedral e em direção ao
Teatro São Pedro. Nós estamos saindo, 9h, 9h30, da
reunião, estamos na esquina. Vem Olívio Dutra, com o
guarda-chuva fechado, porque não estava chovendo,
e a esposa. “Governador, de onde é que tu vens?” “Eu
cheguei, deixei o ônibus ali na esquina e estou subindo
essas seis quadras para ir assistir à peça”. Era uma
peça política, que estava no São Pedro.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – “Mas de ônibus? Por que você não veio de carro?” “Não”. “E para quê o guarda-chuva?” “E se chover
na volta?” Viajou de ônibus. A mulher tem o vale para
passagem de graça, porque tem mais de 60 anos. Ele
não tem. “Eu sou Governador, eu não tenho”. Mas viaja de ônibus. Mora numa casinha que ele teve a vida
toda. Isso me emociona.
Está, na faculdade, tirando grego para estudar os
filósofos gregos. Quer ler Sócrates e Ovídio no original.
Vê como a vida é interessante. Não sei se concorda
comigo. O cara, nessa situação, numa hora como essa,
está lá assistindo suas aulas de grego, na universidade
federal, está lendo e relendo os grandes clássicos para
conhecer a teoria. “Mas tu já és formado em Filosofia,
Olívio. Tu já conheces isso.” “É, Simon, mas uma coisa
é conhecer o que está aí e outra coisa é eu pegar, lá
na língua dele, o que ele escreveu.”
Esse homem vem. Em tudo que é movimento e
reunião do PT ele está presente. Cargo? “Não, eu não
quero mais. Eu passei a minha fase.”
Numa hora dessas, ele dá um pronunciamento
desses. Esse pronunciamento devia ser dividido, devia
ser orientação do PT pelo que ele representa. Repito:
pelo que ele representa. Ele é amigo do Lula, defende
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o Lula, é apaixonado pelo PT, bate em mim, bate na
gente, mas, numa hora como essa, dessa importância,
para mim isso é uma estrela.
Eu venho aqui e é a segunda vez em que eu falo
no nome do Olívio nesta tribuna. A primeira foi no auge
da luta. Ele, Presidente do Sindicato dos Bancários,
ainda não fazia política partidária, foi preso, porque
fez um movimento a favor da democracia, a favor da
abertura. Eu, Presidente do MDB, vim a esta tribuna,
fiz um protesto duro defendendo o Olívio e publiquei
num livro... Publiquei e fomos, em caravana, lá na cadeia. Os caras queriam deixar, não queriam deixar.
Entramos em caravana e levamos o abraço ao Olívio,
que, felizmente, foi solto.
Por isso, eu acho que seria muito bom se, nessa
hora, cada um de nós baixasse um pouco o tom. Eu vejo
a Presidente, que começou seu Governo... Eu cansei
de vir a esta tribuna elogiar a Presidente da República. O pessoal do MDB do Rio Grande do Sul cobrava
de mim: “Mas que é isso, tu vais entrar no PT?” Não.
Eu acho que, no momento, eu quis falar. E ela demitiu
sete Ministros. O Lula não demitiu nenhum.
O Fernando Henrique não demitiu nenhum por
corrupção, por ato ilícito e, quando apareceu nos jornais, ela demitiu. Isso, para mim, mereceu respeito.
Mereceu respeito... Mas, ultimamente, Lula veio com
toda força. O que a imprensa diz, com todas as letras,
é que há o plano b. Se a Dona Dilma, até tal data, garante que será ela, se não for possível, vai ser Lula.
Embora Lula, justiça seja feita, diz, insistentemente,
que não; mas os que interpretam a palavra de Lula
dizem que realmente ele é sincero quando diz “não”.
Mas que, se houver uma movimentação de tal ordem
que o Governo possa perder a eleição, aí a Dilma sairia e ele entraria.
Em uma hora como essa é que trago a palavra
de meu amigo Olívio. Pena que não tenhamos mais
gente dessa forma. Eu já devia ter trazido a esta Casa
para transcrever nos Anais desta Casa uma entrevista espetacular, Paim, que Frei Beto deu ao Zero Hora.
Cristovam, tu tens que ler... Tu tens que ler!
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Ele faz uma análise do Governo Lula, dele, da
Igreja, da sociedade e da hora em que estamos vivendo, do Vaticano, que a gente tem de admirar. A gente,
realmente, tem de admirar!
Eu já disse desta tribuna, uma vez, que nós temos um grupo de irmãos que se reúnem, uma vez
por mês, para rezar em missa. Entre as pessoas que
a gente convida, estava o Frei Beto em uma dessas.
Nessa reunião, por coincidência, ele nos comunicou

946

89030 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que havia deixado o cargo de assistente, de assessor político do Presidente Lula; que continuava muito
amigo dele, mas que saía. Eu até, no meio da missa,
pratiquei um ato infeliz ao dizer: “Mas o senhor errou!
O senhor errou!”
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Senador Simon, minha
vontade grande era a de não prorrogar o tempo de V.
Exª, mas sua história e seu pronunciamento não me
deixam fazê-lo. V. Exª tem mais cinco minutos.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Obrigado. Muito obrigado a V. Exª.
Mas por que errou? “Em que eu errei? Lula está
lá.” Todos nós sabemos que o Presidente da República
está cercado de gente boa, de gente ruim, de gente
mais ou menos, de gente daqui e dali. Para mim, você
era o assessor que estava lá e em quem eu depositava confiança.
Não, o Betinho está lá para orientar, para ajudar,
para falar.’ Você me diz que tem de sair? Eu acho que
você errou. Você tinha que estar lá. Ainda que tenham
divergido, que as divergências possam existir, você
tinha que estar lá.”
Aí, ele me deu a resposta: “Mas eu fiquei lá muito
tempo, ao ponto em que eu podia ficar com divergências, mas, agora, a melhor maneira que eu posso fazer
para o Lula e para o Brasil é sair, porque, senão, vão-se criar um problema e um clima, que estão querendo
fazer, de tal maneira, que vamos sair de uma forma
que cria um caso que eu não quero criar. Então, saio,
abraço o Lula e vou embora.”
Isso é interessante, porque quantas pessoas...
Nós todos sabemos que o Lula foi Presidente por vários motivos – o povo, as lideranças populares –, mas
não vamos esquecer que D. Evaristo e as comunidades de base da Igreja Católica foram os grandes... O
PT nasceu, mas uma coisa era o PT nascer com o
seu Lula e com o seu Olívio Dutra: “Olha, nós vamos
fazer o Partido dos Trabalhadores.” Outra coisa era D.
Evaristo Arns – em Brasília, em São Paulo, com todo
aquele movimento que ele tinha feito, aquelas comunidades de base da chamada Igreja Nova – com a Igreja criar, lá em Santa Catarina, um centro comunitário
espetacular, para reunir 300 jovens, onde eles tinham
dormitório, lugar para comer, e onde ficavam por dois
ou três meses debatendo. A Igreja, realmente, ajudou
muito. E essa gente foi saindo. Essas pessoas que estavam, nesse início, desse lado foram saindo.
Por isso, Sr. Presidente, levo meu abraço ao Olívio
Dutra. Ele está lá, ajudando o Tarso. A gente vê que há
divergências, que eu respeito. Raul Pont é o presidente
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do PT do Rio Grande do Sul, um homem de grande
capacidade, de grande competência.
Eu digo para ele, Raul Pont, e para o Deputado
que, hoje, é prefeito de Porto Alegre, pelo PDT, que
era Deputado do PT... Eram quatro. Pela primeira vez,
o PT elegeu Deputado na Assembleia do Rio Grande
do Sul: quatro. Coitado do governador – era eu. Eles
aprenderam a fazer política batendo em mim. Eu digo
que eles têm uma dívida comigo. Então, fizeram.
Havia cerca de 60 a 70 mil casas prontas. Está
lá o Paim. O Paim vai me dizer, porque lá na sua terra,
em Canoas, as casas estavam prontas. Faltava isso,
faltava aquilo, faltava mais aquilo... Quantos anos isso
levou, Paim? Quantos governos isso levou? “Ah! Vamos ter que pintar.” E não saía. Aí, o Sarney criou um
plano de construção de casa popular.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Eu vim aqui ao Sarney e disse: Presidente, há
uma coisa que posso lhe dizer: o senhor me dá 10%
do que custa cada casa dessas e, daqui a 6 meses, o
senhor vai a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na
grande Porto Alegre, inaugurar 80 mil casas populares.
Os caras vão se perguntar: como? É que já estavam
prontas. Mas faltava muita coisa para terminar. Eu não
tinha nem assumido quando combinei com o Sarney.
Fomos à Caixa Econômica do Rio Grande do Sul, em
segredo, ninguém sabia de nada. Mas o PT tinha as
suas informações, e ficaram sabendo.
Um dia, às 6 horas da tarde, me telefona o juiz
de direito de Canoas: “Governador, já despachei o pedido determinando que eles evacuem imediatamente.
Mas eu vou lhe dar um conselho: cuidado, Governador! Há 5 mil do lado de dentro, nas casas; há 10 mil
do lado de fora querendo entrar; e há 500 brigadistas.
Vai ser uma morte, vai ser uma desgraça. Não sei o
que vai acontecer”.
Olha, foi uma operação de guerra fantástica!
Armaram com a maior competência. Pegavam o cidadão, eu, “condomínio tal, bloco ‘C’, apartamento 307,
3º andar”. Lá, na porta, já estava a mesma coisa. Isso,
com o meu nome. Então, eu já ia lá, não havia briga,
não havia confusão; eu já ia lá e ia para o meu lugar.
Cada um ia para o seu. Só que eles não tiveram cuidado. Levamos uns 2 anos depois. Botaram, em um
apartamento de 2 quartos, um pai com 6 filhos; em um
apartamento de 3 quartos, um pai com 1 filho.
Eu chorei. Chorei quando pedi que a brigada
militar se retirasse. Eu não aceitei. Achei que o conselho do presidente do tribunal era importante, seria
uma carnificina, e eu concordei. E o PT saiu vitorioso.
Os quatro Deputados do PT viraram heróis e as ca-
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sas não saíram. Quer dizer, saíram mais tarde, mas
depois de levar um ano e meio para deixar prontas.
Os caras que entraram na casa foram aqueles que o
PT quis, não ia tirar o cara de dentro da casa. Então
digo: essa gente lutou, fez, trabalhou e avançou, mas
hoje as coisas estão, realmente, muito complicadas.
A análise que o Ex-presidente do BNDE – estive
conversando com um grupo nosso aqui de Brasília,
você estava lá – é impressionante. E o homem é amigo do Lula, foi Presidente do BNDE no tempo do Lula,
tem a melhor das intenções, mas a análise que ele faz
é impressionante. Na análise, eu não tinha me dado
conta, ele diz que foram fazer o leilão da Petrobras lá
no fim do mundo, na Barra da Tijuca, com as tropas do
Exército e dois navios atracados. Por isso não havia
mais de 200 pessoas, e o leilão foi feito daquele jeito.
Lula, Presidente Dilma, chamem o Olívio Dutra,
discutam pessoalmente com ele.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Senador, peço licença um
pouquinho para anunciar a presença aqui dos alunos
do ensino fundamental da Escola Municipal Professor
Filomena Rocha Soares, de Alvorada do Tocantins.
Obrigado pela presença de vocês. Fiquem à vontade.
A palavra é de V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Olhem bem o que há de bom e o que há de ruim.
Está vazio, porque hoje é sexta-feira, não há votação,
e essa televisão que está transmitindo, que chega a
casa de vocês, chega ao gabinete parlamentar. Então
ele está lá trabalhando e assistindo. Fica meio enjoado
a gente estar aqui sozinho e alguém pergunta: “Trabalham e não fazem nada?”. Não, sob esse ângulo,
nós estamos lá.
Vão às ruas, jovens. Quando aparecer o chamamento, vão às ruas, defender. As Diretas Já, vocês
foram. Vocês é que criaram, quando vocês foram às
ruas para cassar o Collor por corrupção. Vocês foram
às ruas, e ele foi cassado. Quando vocês foram às ruas
dizendo que tinha que ser aprovada a Lei da Ficha
Limpa, que o cara que tem crime, que seja responsável por aquilo não poderia ser candidato, foi aprovado.
Quando vocês foram às ruas, cercaram o Congresso,
cercaram o Supremo dizendo que o mensalão tinha
que chegar ao fim, foi aprovado.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Quando vocês ficaram em casa tranquilos, esperando que nós fizéssemos, nós não fizemos. Não esperem nada do Congresso, nem do Supremo e nem do
Poder Executivo. O jovem na rua, defendendo as boas
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ideias, nos leva a fazer por convicção, ou até, vou ser
bem sincero, por medo do pensamento da sociedade.
O aparte a V. Exª, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Pedro Simon, primeiro,
um comentário sobre a sua generosidade de vir aqui
fazer elogio a um opositor local, mas, segundo, que
o senhor podia ficar calado, respeitar o belo texto de
declarações do Olívio, mas ficar calado, quieto, em
função das restrições locais. No lugar disso, veio aqui
falar do artigo dele. Então, a primeira referência minha
é a sua generosidade, mas, segundo, é que, se tem
alguém que merece um gesto desses, esse é Olívio
Dutra. Para mim, Senador, Olívio Dutra simboliza o
que três pessoas, hoje, no mundo, simbolizam – ele, o
Papa Francisco e o Presidente Mujica: austeridade no
exercício do poder. Olívio, além de todas as suas qualidades, que não vou discutir, representa, de maneira
radical, o conceito de austeridade durante e depois do
exercício do poder, como o Presidente do Uruguai, que
mora na sua casinha, que usa o seu Fusquinha, que
vive com uma parte apenas do salário e consegue, com
isso, funcionar bem. Nós perdemos o costume disso.
Já houve isso. No passado, era assim.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Getúlio morava de uma maneira austera.
Vamos falar com franqueza, os militares, muitos deles,
durante o regime militar, tinham austeridade. Nós perdemos essa capacidade. Para nós, hoje, ter poder é
ser exibicionista, é gastar muito, é ostentar, o contrário
de austeridade, que é ostentação. Então, o senhor traz
aqui uma posição, uma lembrança de uma das figuras
que, para mim, melhor representa a austeridade na política brasileira, que é Olívio Dutra. Eu o conheci como
governador. Depois de ser Governador, voltou para trabalhar no banco, tomar o ônibus, normalmente, como
o senhor mesmo se referiu, e levar a vida de cidadão,
que é isso que cada um da gente deveria pensar, que,
ao sair daqui, vai ser um cidadão igual a qualquer outro e, por isso, é melhor ser um cidadão enquanto está
aqui também. Depois, creio que o artigo dele traz uma
qualidade muito grande da lucidez. Eu também acho,
e o senhor falou, que o Ministro Joaquim Barbosa, às
vezes, faz certas coisas certas, mas de uma maneira,
até, atrapalhada. Ele prestou um serviço muito grande ao condenar, não ele, ao coordenar a condenação,
porque ele era o Relator da prisão dos envolvidos no
chamado mensalão. Mas, talvez, não precisasse mandar prender num dia feriado, véspera de domingo. Talvez não precisasse, já que eles tinham direito a prisão
domiciliar, não domiciliar, a prisão, apenas, durante a
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noite, colocá-los presos de maneira integral. Ou seja,
é possível que tenha havido algumas trapalhadas,
agora, não pode chamar os presos de presos políticos. Não faz sentido. E, inclusive, está caindo mal no
exterior, porque tem gente lá fora dizendo: “No tempo
do Lula, não tinha preso político; no tempo da Dilma,
tem preso político”. Porque só tem preso político quando o Governo quer. A Presidenta Dilma e o Presidente
Lula fizeram uma coisa muito correta, não tentaram
influir diretamente no resultado negativo, mas preso
político eles não fizeram. Não há preso político feito
pela Justiça. Preso político é feito pelo Poder Executivo
contra os seus opositores, e os que estão presos não
são opositores. Então, não são presos políticos. Até a
solidariedade a gente tem que ter, sobretudo no caso
da saúde do Deputado Genoino...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – ... mas presos políticos não são. Isso
muitos de nós falam. Agora, o Olívio vem e fala isso
de uma maneira que o resto da militância do PT não
faz, porque virou uma certa religião a maneira como
se tratam entre eles, sem autocrítica. O primeiro passo
para a destruição de um processo político, é perder a
autocrítica. Nenhum governante age bem se não for
capaz de ouvir críticas e fazer a sua própria autocrítica, e perderam isso. E, aí, eu quero aproveitar para
dizer que, se digo isso dele, eu preciso dar o exemplo.
E quero dizer que estou muito incomodado com o fato
de um Senador do meu Partido ter o seu helicóptero
aprisionado carregando cocaína. Não é por ser do meu
Parido que não vou deixar de manifestar, no mínimo, o
meu profundo incomodo por isso, e ele não falar, não
disse nada ainda. Na verdade, eu acho que qualquer
Senador que tiver helicóptero já tem que explicar por
que tem helicóptero. Como é que ficou tão rico que tem
helicóptero? Qualquer um, qualquer um. Eu não faço
exceção aos que fizeram fortuna lícita ou ilicitamente.
Ter um cargo público, tem que se explicar o que é que
tem de riqueza. Além disso, esse transporte, é preciso explicar muito bem, não está claro. Por outro lado,
o piloto era funcionário da Assembleia Legislativa, no
gabinete do filho do Senador, o Deputado Perrella.
Eu me sinto incomodado e creio que nós deveríamos
pedir uma explicação a ele. Que explique, que traga
a sua justificativa: como é que tem helicóptero, para
que o helicóptero é usado normalmente e como é que
foi usado por essa razão? Eu aproveito o seu discurso
para fazer essa manifestação, talvez querendo ser um
pouco o que é Olívio Dutra. Eu gostaria de ser um Olívio
Dutra do ponto de vista da maneira de fazer política, e
acho que está faltando. Eu não vejo outros dois, a não
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ser o Papa Francisco e o Presidente Mujica. Esses são
austeros. E eu tenho certeza de que, na hora de fazer
crítica a seus partidos – e todo partido merece crítica
–, como o senhor faz sempre aqui quando é preciso, do
seu, é preciso que a gente faça também. Não podemos
deixar que a política se transforme nem em ostentação nem em religiosidade. Cada um tem a sua igreja;
partido não é igreja. Partido não é uma questão de fé.
Partido é uma questão de princípios, mas, às vezes,
estamos tratando a política como forma de ostentar, de
ter os recursos para ostentar e também de uma forma
religiosa, em que todos os outros são infiéis. Todos do
lado de cá são fiéis, qualquer que seja o seu pecado,
e os do outro lado são infiéis, qualquer que seja a virtude. Tem virtude no outro lado, e tem pecado no lado
da gente, inclusive em cada um de nós, e é preciso
estarmos alertas. E não tem pior pecado na política,
tirando, obviamente, esses, que são crimes mesmo,
como roubar, etc., mas não tem pior do que a ostentação. E isso, Olívio não tem. Ele é o antiostentação.
Ele é um senhor austeridade.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Eu agradeço com muita emoção o pronunciamento de V. Exª.
Eu vou contar a V. Exª. Nas manifestações que
a gente recebe pelos diversos métodos que chegam
ao nosso gabinete sobre os meus pronunciamentos,
muitas, muitas delas dizem o seguinte: “Eu gosto muito
do seu pronunciamento, principalmente quando o senhor termina e tem um aparte do Senador Cristovam,
porque aí completa. O senhor diz uma parte, mas está
faltando alguma coisa. E com o Senador Cristovam
está completa, não falta nada”.
Muito obrigado a V. Exª.
Eu citei o Deputado Raul Ponte, e ficou no ar o
que eu quis dizer. O que eu quis dizer com relação a
Raul Ponte, que é o Presidente atual do Partido do Rio
Grande do Sul, é que ele não vai mais concorrer. Não
disse nada, mas se vê que a fórmula da magoa que ele
está sentindo é exatamente essa. Não vai mais concorrer, o que é uma pena, porque é um dos homens
dignos, realmente capazes, uma posição bem mais
radical do que a de Olívio, mas uma posição firme.
Mas a favor de uma linha que o PT não está seguindo.
Eu agradeço, Sr. Presidente, mas acho muito
ruim, meu querido Cristovam, quando essas pessoas
saem, quando Olívio não está, quando o Frei Betto não
está, quando o Raul não está, quando, de dentro do
PMDB então, nós temos uma infinidade de gente que
foi para casa. No seu partido, o PDT, uma multidão foi
para casa. Geralmente os que vão para casa, não é
por covardia, não é por cansaço; é porque acham, que
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nem o Frei Betto, que não dá para fazer. Pois eu acho
o contrário: a gente participando é que dá para fazer.
Eu tenho medo, Senador, desse ano de eleição.
Nesse ano da eleição, no ano que vem, nós não temos
meia medida. Ou vai ser uma luta fratricida de dossiê
para lá, dossiê para cá, tu és isso, tu és aquilo, ou a
gente se reúne e faz uma eleição de alto estilo, de
alta grandeza, respeitando-se reciprocamente, cada
um apresentando a sua proposta e tendo realmente
o Brasil totalizado a democracia. Não há meio termo!
Hoje o que nós estamos vendo... Pegue o jornal de hoje, pegue a televisão de amanhã. Se isso é
o início da campanha, eu não sei como é que ela vai
terminar, mas vai terminar mal. Por isso a Presidência
da República e os vários partidos têm que agir no sentido da dignidade e da serenidade dessa campanha.
Encerro, deixando aqui o meu abraço ao meu
querido amigo e adversário Governador Olívio Dutra.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr.
Osvaldo Sobrinho deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB– RR) – Com a palavra, neste
instante, o Senador Osvaldo Sobrinho, do PTB do
Mato Grosso.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força /PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores da República, confesso que me considero, agora
neste momento, desprotegido do que vou falar, porque
depois da aula que recebemos do Senador Pedro Simon, aula sobre história, sobre política, sobre ética,
história que faz um retrospecto da Velha República, da
Nova República, da história do Brasil como um todo,
trazendo aqui, a todos nós, uma ótica de como deve
ser a política, de como as coisas devem acontecer, na
verdade, qualquer outro assunto que venha depois é
pequeno, ele não reflete nem dignifica o momento que
vamos falar. Portanto, antes de começar, eu quero parabenizar o Senador Pedro Simon, que é um espelho
para todos nós, que é um homem que, ao longo de sua
vida, nesta Casa e fora dela, tem demonstrado o seu
espírito de civismo, de um homem que, na verdade,
prega e faz a ética, cuja vida, pelo seu despojamento,
tem sido uma vida de exemplo para a juventude e para
os políticos deste País.
V. Exª não fez um pronunciamento hoje no Senado; V. Exª deu uma aula, uma aula para que todos nós
tenhamos a oportunidade de seguir. E esse discurso
seu de hoje, além de outros que já fez, com grande
conteúdo histórico, cívico, social e ético, esse de hoje
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é um marco em uma sexta-feira praticamente perdida,
porque não se dá, muitas vezes, relevância à sexta-feira aqui. A maioria viaja, trabalha em gabinete, esse
negócio todo, mas esta sexta-feira será marcada, indelevelmente, e a história haverá de registrá-la pelo
seu pronunciamento. E, principalmente, o maior valor
ainda, além de todo o conteúdo histórico, é V. Exª vir
aqui – e eu sei bem o que é adversário político –, falar
de um adversário político seu, que V. Exª venera, respeita e, na verdade, cita o seu exemplo, que deveria
ser seguido por todos nós.
Só isso, o resumo desse seu discurso já valeria
por tudo, valeria pelo seu ano de trabalho aqui no Senado da República. E realmente o momento é muito
crítico mesmo. Não podemos confundir as coisas: prisão
política e prisão por outros assuntos, por outros motivos.
Todos deixaram pontos positivos na história, mas
esse fato, na verdade, não conta para esse ponto positivo. Portanto, tem razão o Senador Olívio Dutra, ou
seja, o Governador Olívio Dutra e V. Exª, que relata
aqui o pronunciamento dele. Realmente nós temos
que respeitar a história dos outros: Genoino, grande
trabalho aqui, Dirceu, mas houve um momento em que
houve a falha. E essa falha, evidentemente, tem que
a história registrar de uma forma como não se deve
fazer a política.
Parabéns a V. Exª e, mais uma vez, quero dizer
que sou fã de V. Exª pela sua história, pela forma como
conduz, pelo seu espírito religioso, pelas aulas que nos
dá aqui no Senado da República. Mesmo com tanto
serviço para esta Nação, V. Exª está aqui, sexta-feira,
trabalhando, lutando, dando os seus ensinamentos,
que serão indiscutivelmente um clássico para as próximas gerações.
Parabéns a V. Exª.
Sr. Presidente, Srs. Senadores da República, quero agora entrar no tema pelo qual vim aqui. É um tema
evidentemente... E possível que eu deva ficar quieto
após esse pronunciamento do Senador Pedro Simon,
porque, logicamente, todo mundo está meditando, pensando ainda sobre aquilo que ele trouxe aqui, sobre o
que ele falou, mas eu quero dizer que agora eu volto.
Ele falou para o mundo, falou para o Brasil, e eu volto para a minha aldeia, volto para Mato Grosso, onde
nós temos também problemas existenciais a serem
cumpridos e problemas essenciais a serem falados.
Antes quero agradecer à galeria, à juventude que
aí está pela presença. Aqui é a Casa que representa os
Estados no pacto federativo. E voltem sempre, porque
é aqui que vocês começam a aprender a cidadania e
a vontade de participar da vida política da sua comunidade, do seu Município, do distrito, dos Estados e
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do Brasil como um todo. Parabéns, muito obrigado e
um bom fim de semana para vocês.
Eu quero aqui falar, Sr. Presidente, mais uma vez,
de uma manifestação que aconteceu essa semana, aqui
em Brasília, por parte dos Prefeitos dos Municípios de
Mato Grosso, dos nossos Deputados Estaduais, dos
Federais e de Senadores que, reunidos para resolver
o problema sobre aonde se colocariam as emendas
do orçamento para o ano que vem, discutiram muito
sobre a saúde em meu Estado e os pontos mais frágeis não só da saúde, mas também outras alegações
de que precisaria alocar recursos para que se pudesse
verdadeiramente fazer um embalo maior com relação
às necessidades de Mato Grosso, que são tantas, em
todas as áreas. Mas algumas são proeminentes, algumas são prioritárias e aparecem mais aos olhos de
quem, evidentemente, está lá em Mato Grosso.
Muitas têm sido as manifestações aqui nesta
Casa, e fora dela também, Sr. Presidente, sobre as
crescentes dificuldades enfrentadas pelos prefeitos
de nossas cidades, sobretudo no que se refere às demandas básicas. Dentre elas, quero dar um enfoque
todo especial à questão da saúde pública do Estado
de Mato Grosso. Aliás, podia-se falar sobre a saúde
pública do Brasil, mas eu quero voltar para o micro, a
situação de Mato Grosso, porque é lá que nós vivemos.
Aliás, a Nação é uma abstração, o Estado é uma abstração. O real, o concreto mesmo é o Município, onde
moram as pessoas, onde sofrem as pessoas, onde as
pessoas fazem o seu motivo de viver.
Por isso, Sr. Presidente, a partir da grande perda
de receita decorrente da redução de cortes e do atraso
de repasses, aliada à queda da arrecadação hoje vivida
por muitas municipalidades, diversos gestores têm sido
obrigados a transferir recursos de outras áreas para
atender às necessidades mais urgentes de atendimento
à saúde, o que se agrava ainda mais nas prefeituras
de menor porte. Porém não são os pequenos Municípios que, na verdade, se deparam com esse desafio.
O desafio é grande, e não são pequenas as vontades
das pessoas de se revoltarem até contra o status quo
vigente no sentido de falarem: “E nós? Aqui estamos.
Recolhemos nossos impostos, nós queremos alguma
coisa da fatia desse bolo que se recolhe para a União,
para o Estado e para o Município. Nós não queremos
em dinheiro, nós queremos em bens, nós queremos
em condições para viver, queremos educação, saúde,
segurança. Nós estamos produzindo. A nossa parte
está sendo feita, e, no entanto, falta a do Estado.”
Quando o Estado fez o pacto com a sociedade,
ele, assim, falou: “Vocês vão produzir, e eu lhes dou
a segurança, a saúde, a educação como um todo.”
A sociedade fez a parte dela, e o Estado não está
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fazendo a parte dele. O Estado está recolhendo os
impostos – e é muito bom para isso, está, realmente,
arregimentado para isso –, mas, na verdade, a função
precípua do Estado, a função importante do Estado,
lastimavelmente, não está sendo feita. Nesse pacto
que fez a sociedade com o Estado, evidentemente o
Estado está falhando em todos os sentidos. Hoje, se
faltasse o Estado, alguém perguntaria “Aonde foi? Eu
não vi, eu não conheço”, porque, na verdade, ele não
está atingindo seus objetivos.
Sr. Presidente, no meu Estado de Mato Grosso,
por exemplo, o problema se expressa logo na capital.
Cuiabá é a única capital do País que não tem ainda
um hospital público, o que é uma decepção, uma falta
de respeito para com o cidadão.
Neste momento atual, eu poderia dizer que a
nossa Bancada tem se mobilizado no sentido de viabilizar liberação de recursos no total de R$31 milhões,
já destinados no Orçamento deste ano, para dar início
às obras do pronto-socorro tão esperado do grande
hospital regional do Estado de Mato Grosso.
Tem sido uma luta pesada daqueles que me antecederam aqui, principalmente do Senador Jayme
Campos, que tem sido um homem que tem se preocupado com esse trabalho, até porque na cidade dele,
em Várzea Grande, quando ele foi Prefeito pela terceira
vez, ele dedicou grande parte do seu tempo, dos recursos da Prefeitura para viabilizar, para melhorar as
condições do pronto-socorro municipal.
Nós sabemos que ali, tanto o de Várzea Grande
quanto o de Cuiabá recebem gente de todo o Estado
de Mato Grosso. E isso vem causar problemas sérios
para a população, porque, na verdade, enche aquilo
lá e não tem como dar atenção e condições a todos,
porque o problema de saúde realmente é crucial para
a Nação.
Portanto, a Bancada tem lutado para liberar esses R$31 milhões para fazer esse hospital regional.
Evidentemente a luta tem de continuar, porque, até
saírem os recursos e começar o hospital, muitas vidas
já serão ceifadas.
O local escolhido para a construção desse hospital é perto do Centro de Eventos do Pantanal, numa
área de mais de 400 mil metros quadrados. Inclusive,
para construir ali um hospital com a instalação de mais
ou menos 250 leitos, que ainda é pequeno. Mesmo
quando nascer, já será deficiente. Mas que venham
os 250 leitos, pois, pelo menos, amenizam a dor daqueles que lá estão.
Nutro, Sr. Presidente, fundadas esperanças de
que a articulação de nossa Bancada junto ao Executivo Federal possa garantir o compromisso de empe-
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nho imediato das emendas à saúde, uma vez que os
recursos já estão na lei orçamentária.
Nesse aspecto, Sr. Presidente, temos de lutar de
forma incansável para que façamos valer o orçamento
impositivo, que tanto foi discutido por esta Casa, pela
Câmara dos Deputados e pelo Congresso Nacional.
Às vezes nós pensamos que algumas coisas são verdadeiras e outras não são verdadeiras; algumas são
para valer e outras não são para valer; e algumas, evidentemente, independem da vontade do Parlamentar,
porque estão presas nas mãos do Executivo, tanto
Federal, Estadual e Municipal.
Nesse aspecto, temos de lutar e lutar bravamente para que este orçamento impositivo seja realmente
realizado.
Por outro lado, temos notícia de que o Hospital
Universitário Júlio Müller receberá R$2,9 milhões do
Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional
de Reestruturação dos Hospitais Universitários, com
parte do total de R$560 milhões aprovados em 2013
para a reestruturação dessas unidades.
A previsão é que, ao todo, 29 hospitais universitários sejam beneficiados com recursos, que poderão
ser investidos em obras, modernização e custeio de
procedimentos hospitalares.
Mesmo assim, Sr. Presidente. ainda é muito pouco
diante da gigantesca necessidade de aportes financeiros, principalmente no que diz respeito à premência em
se desonerarem os cofres municipais, em sua maioria
à beira da falência.
A saúde pede socorro, e as reivindicações das
prefeituras têm de ser atendidas com a mais absoluta
prioridade, Sr. Presidente.
Confio no bom senso e na habilidade dos nossos agentes políticos para que a interlocução entre as
esferas de Governo, mediada por nós, Parlamentares,
venha a propiciar a adoção das inadiáveis medidas que
se impõem no sentido de acudir a saúde do brasileiro
e evitar o colapso do sistema de atendimento.
Urge, Sr. Presidente, equilibrarmos as bases do
interesse público e da governabilidade, compatibilizando a responsabilidade fiscal dos governantes e a
dignidade dos governados.
Eu tenho certeza, Sr. Presidente, de que é preciso
cuidar da saúde do povo para que o Estado também
não termine doente.
Em Cuiabá, por exemplo, há um pronto-socorro
municipal. Ao entrar nesse pronto-socorro, nós temos
a sensação imediata de que estamos entrando em
um campo de guerra. É um pronto-socorro que recebe
gente não só do Mato Grosso, mas também de todo o
norte do País. E a miséria humana ali está instalada.
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Eu já estive em vários hospitais em regiões de
guerra. Quando eu fui Constituinte na Câmara Federal, de 1986 a 1990, eu tive a oportunidade de visitar
hospitais da Palestina, na Intifada – guerra daqueles
dois povos – e não vi tanta miséria quanto vejo hoje
no pronto-socorro de Cuiabá.
Portanto, quero parabenizar o Prefeito municipal,
o Sr. Mauro Mendes, da capital mato-grossense de
Cuiabá, que veio aqui durante a semana e fez a sua
reivindicação à Bancada Federal, tanto do Senado
quanto da Câmara, no sentido de colocarmos recursos para as emendas a fim de que houvesse recursos
necessários para fazer esse novo pronto-socorro, que
já deveria ter sido feito há muito mais tempo, mas nem
pela premência dos governantes, nem pela vontade,
pela determinação política, isso aconteceu.
Quero dizer ao Sr. Prefeito Mauro Mendes que
tanto eu quanto o Senador Jayme Campos estamos
preocupados e vamos colocar recursos para isso. Se
Deus nos ajudar, no ano que vem, estará no Orçamento
o recurso para que possa construir o hospital regional
e também o pronto-socorro, que muito é necessário,
que muito é importante para a população do meu Estado de Mato Grosso.
A saúde tem de ser tratada com respeito. O cidadão está sendo vilipendiado nas suas vontades, nos
seus direitos, porque, lastimavelmente, o Estado não
tem feito aquilo que deve fazer, dando verdadeiramente
ao cidadão os direitos que ele merece.
Portanto, peço aqui, mais uma vez, aos Srs. Parlamentares que não descuidem de suas emendas, para
que o Prefeito Mauro Mendes possa verdadeiramente ter condições de começar tanto o hospital regional
como o pronto-socorro municipal da capital.
Esse era um dos assuntos.
E, rapidamente, Sr. Presidente, porque sei que
hoje é sexta-feira e todo mundo tem as suas obrigações,
quero finalizar o meu pronunciamento dizendo aqui que
eu gostaria de compartilhar com este Plenário, neste
momento a satisfação de ver aprovada, nesta Casa,
na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça, proposição, a meu ver, de grande oportunidade
e relevância, de autoria do Senador Jayme Campos,
que dispõe sobre a sinalização trilíngue das rodovias
federais deste País.
Trata-se do PLS nº 714, de 2011, apreciado nesta quarta-feira por aquele colegiado em caráter terminativo. Com o acolhimento do competente parecer
da lavra da ilustre Senadora Lúcia Vânia, a matéria
agora aperfeiçoada mediante as lúcidas e coerentes
propostas da Relatora, segue para análise da Câmara
dos Deputados. Lá, estamos certos de que haverá de
merecer uma rápida e eficaz tramitação rumo a sua
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aprovação definitiva e consequente sanção, para que
nossas rodovias federais, em áreas de fronteira, bem
como aquelas de interesse turístico, possam conter
legendas anunciadas nos idioma português, espanhol e inglês.
Com a proximidade dos eventos esportivos internacionais, a expectativa é de que nosso País receba
mais de 5,5 milhões de visitantes estrangeiros. Nossa responsabilidade é atender ao turista estrangeiro
com o melhor de nossa cultura, de nossa tecnologia e
de nossos serviços. A adoção da sinalização trilíngue
nas placas rodoviárias orientará o turista, facilitando
sua estada em nosso País, dirimindo suas dúvidas e
tornando-o mais independente e seguro.
Parabenizo, portanto, o Senador Jayme Campos como autor do projeto, assim como a Senadora
Lúcia Vânia, que tão bem o relatou e o aprimorou e,
enfim, parabenizo, também, os demais membros da
Comissão de Constituição e Justiça pela sensibilidade
e aprovação dessa matéria. Acredito que, com essa
matéria, o Senador Jayme Campos está dando maior
confiabilidade àquelas pessoas que virão ao Brasil
para assistir a esse grande evento que são os jogos
da Copa, e, consequentemente, segurança para que
possam transitar em nossas estradas, hoje tão tumultuadas pelo enorme tráfego que aí está.
O Brasil cresceu, o Brasil se desenvolveu, o Brasil
está vivendo um novo momento, mas a nossa estrutura rodoviária, de comunicação, de modo geral, ainda
está muito atrofiada. Os nossos portos estão exauridos, as nossas rodovias, ferrovias e hidrovias, praticamente estão sem funcionar, ou funcionando muito
pouco porque aumentou demais o trânsito e o tráfego
por essas estradas e por esses meios de locomoção.
É necessário o Brasil também atender a esses reclames, o Brasil buscar condições de começar a dar essa
trafegabilidade e esses meios para que possamos, realmente, pensar em crescimentos maiores. Da forma
que está, não temos condições de crescer nem 1%
mais ao ano, porque a estrutura que está montada no
Brasil, de logística, lastimavelmente não dá para suportar o desenvolvimento que nós queremos. É necessário começar a pensar em obras estruturantes, obras
que venham verdadeiramente dar condições para que
o Brasil possa desafogar, que ele possa elastecer as
suas atividades e conseqüentemente fazer com que
a gente possa aumentar as condições de vida neste
País tão bonito, tão importante, um país de dimensões continentais, mas que lastimavelmente a gente
ainda pensa pequeno, nós pensamos ainda em País
do século passado e nos esquecemos de saber que
o Brasil tem uma vocação de potência, o Brasil tem a
vocação de país grande, o Brasil tem vocação de um
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país que se preparado para o futuro indiscutivelmente
será uma grande potência.
Portanto, Sr. Presidente, então, eu quero dizer
aqui da minha felicidade de encerrar esta semana aqui
no Senado da República trazendo ao Brasil, às autoridades, aos nossos habitantes a nossa mensagem de
otimismo, que nós acreditamos que poderemos viver
momentos melhores. O Brasil precisa procurar o seu
caminho, o seu destino e nós políticos precisamos
tomar decisões, tomar posições, rever as nossas atitudes para estarmos à altura do Brasil que estamos
construindo. Lá fora uma multidão, milhões e milhões
de pessoas esperam atitudes positivas do Congresso
Nacional e do Senado da República. Lá fora pessoas
clamam por justiça, lá fora pessoas clamam por melhores condições de vida, lá fora a juventude clama por
melhor educação – educação pública de boa qualidade,
escolas e universidades com pesquisas, universidade
buscando evidentemente o encontro do conhecimento
que está no livro com a realidade que está lá fora. São
pessoas que procuram não só educação, mas segurança também, porque lastimavelmente hoje o tripé
que forma o Estado, que é obrigação do Estado, que
é a segurança, educação e saúde, são as três áreas
mais vilipendiadas, mais acabadas, mais destruídas
e que na verdade não correspondem à grandeza da
história deste grande País.
Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade.
Deixo aqui o meu abraço a todos os brasileiros, principalmente os brasileiros de Mato Grosso, na certeza
de que estamos tentando fazer o melhor para melhorar o nosso País.
Muito obrigado e bom dia a todos.
Durante o discurso do Sr. Osvaldo Sobrinho, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
Durante o discurso do Sr. Osvaldo Sobrinho, o
Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra nesse
instante ao Senador Anibal Diniz, do PT do Estado
do Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srs. Senadores, companheiro Senador Paulo
Paim, esse baluarte da política nacional, vindo do Rio
Grande do Sul, que é uma pessoa muito solidária com
as melhores causas que são trazidas para esta Casa
e tem uma vida de dedicação ao movimento social e à
defesa de todos os assuntos da pauta social nacional.
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Está sempre presente aqui nas sessões de sexta-feira,
que são as sessões destinadas aos debates mais prolongados. Eu tenho muita alegria de poder estar aqui,
presente nesta sessão, com meu companheiro Paulo
Paim, que é um orgulho da política nacional, um orgulho do Partido dos Trabalhadores. Eu devo dizer que
uma das gratas satisfações de estar presente nesta
Legislatura aqui no Senado, Senador Paim, é poder
estar convivendo contigo, que é algo que nos inspira,
nos ensina e nos faz gostar da política. V. Exa é um
belo exemplo de Parlamentar e um belo exemplo de
militância para inspirar a juventude toda, que é incentivada hoje a não gostar da política. Mas nós temos
que forçar sempre a incentivar a juventude a gostar da
política, que é o instrumento mais apropriado e mais
justo, quando corretamente praticado, para levar à
transformação social e melhorar a vida das pessoas.
Falo com muita satisfação também para os nossos telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado espalhados por todo o Brasil, que sempre
têm dado um feedback, onde a gente passa. Eu tiro
pela minha própria experiência no Estado do Acre.
Nós temos muitas comunidades isoladas, Municípios
distantes, de difícil acesso. Há alguns a que a gente
só pode chegar, no verão, através de aeronaves e, no
inverno, por avião ou através do barco, pelo rio. Ainda
assim, nesses Municípios isolados, sempre a gente tem
uma manifestação de um ou outro que acompanha o
que se passa aqui no Senado Federal, através da TV
Senado. Eles pegam pela parabólica. Isso é muito importante. A cidade de Rio Branco já tem a TV Senado
aberta. A cidade de Cruzeiro do Sul está na pauta. Eu
estou em uma luta frenética com o Presidente Renan
Calheiros, para a gente levar também a TV Senado
aberta para Cruzeiro do Sul. Mas, nos Municípios mais
isolados, as pessoas pegam a TV Senado através da
parabólica, e assim elas estão informadas. É curioso.
Às vezes a gente chega lá a Thaumaturgo, lá no mais
distante Município do Acre, e uma pessoa chega para
cumprimentar e fala: “Olha, acompanhei tal discussão
no Senado, tenho tal opinião. Gostaria que tocassem
também em tal assunto.”
Então, isso é algo que gratifica. As pessoas gostam de política e gostam de acompanhar o que é discutido aqui no plenário do Senado Federal. Obviamente,
nós nos sentimos na obrigação de procurar sempre
fazer o melhor, porque nós somos ocupantes de um
mandato que pertence ao povo, é o povo quem decide
quem vem para cá e devemos satisfação a esse povo.
Por isso, devemos sempre trilhar o caminho de
procurar fazer o melhor e apresentar os resultados que
sejam compatíveis com a confiança que a população
nos deposita. Por isso, eu gosto tanto da política. Eu
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gosto da política, porque, de quatro em quatro anos,
há eleição e temos que nos dirigir à população para
nos fazermos merecedores da sua confiança.
Quando alguém quer fazer qualquer comparação entre, por exemplo, o Judiciário e a política, eu
respondo sempre: bom, na política, as pessoas que
erram são submetidas ao julgamento popular, e as pessoas têm a oportunidade de dar o troco tirando a sua
função. E, quando um juiz erra, quem o tira do lugar?
Aí, já é todo um trabalho corporativo, já depende dos
seus conselhos, formados por iguais, que não têm que
prestar essa satisfação para a população.
Por isso, eu bato muito nesta tecla: para mim, a
política é a mais transparente das atividades humanas,
exatamente porque permite essa mudança permanente
e permite esse reciclar permanente que faz a sociedade avançar. Nesse sentido, eu expresso sempre o
meu orgulho de fazer parte desse grupo que acredita
na transformação social, acredita na construção de
um mundo melhor, com mais igualdade social, com
mais distribuição de renda, com mais justiça social, a
partir da política.
Eu tenho muito orgulho da nossa história, porque
nós conseguimos produzir resultados muito expressivos, no Brasil, com o governo do Presidente Lula e
agora com o Governo da Presidente Dilma e, no Estado do Acre, com os três governos que antecederam
ao atual Governo, dois governos do Governador Jorge Viana e um governo do Governador Binho. Agora,
temos o Governo conduzido por Tião Viana, que foi
Senador da República e também fez história aqui no
Senado Federal.
Então, eu digo sempre que tenho muito orgulho
de pertencer a esse projeto político, porque, quando
dialogamos com a sociedade, podemos expressar em
números, em dados incontestáveis, em realizações,
que a vida do povo brasileiro e a vida do povo do Acre
tiveram um avanço significativo nos últimos 14 anos,
principalmente a partir da nossa intervenção da política.
Ouço, com muita atenção, o Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Senador Anibal Diniz, ao ouvir a introdução de
seu pronunciamento, não poderia ficar calado. Primeiro, lembro-me que o Senador Tião Viana, que foi
Líder de nossa Bancada, aqui nós o elegemos o 1º
Vice-Presidente do Senado, chegou a ser Presidente do Senado, e, quando foi candidato a governador,
eu dizia a mim mesmo: “Estou perdendo um parceiro,
um grande companheiro, um grande Senador.” Ele foi
candidato e se elegeu. Aí, veio V. Exª que, ao chegar
aqui com essa tranquilidade que é sua – o que é muito
bom, pois político tem de ser assim –, chegou devagar,
no mais, e virou também Vice-Presidente da Casa. No
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embate, já na Bancada, fizemos o bom combate, ou
seja, o bom debate. Suas posições sempre muito firmes e claras. Nunca vi V. Exª vacilar, pois sabe o que
quer, sabe por que está aqui e por que defende, com
tanta firmeza, seu Estado e seu governo, não só do
Tião, mas também da Dilma e de Lula. Eu aprendi a
respeitá-lo. V. Exª tem sido parceiro em todos os momentos. V. Exª é daqueles Senadores que não dobram
a espinha. Suas posições, percebo nesta Casa, são
cada dia mais respeitadas. E aí, Senador, permita-me
que faça uma pequena introdução. A coerência do homem público é fundamental, e V. Exª é coerente. V. Exª
tem lado em todas as matérias, com muita firmeza e
com muita clareza. Por isso, penso que, quando a gente toca em alguns temas delicados, temos de ter todo
cuidado – V. Exª tem, e eu tenho tido também. Vou tocar,
rapidamente, se V. Exª me permitir mais dois minutos.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Por favor.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Eu assisti aqui, pacientemente, o diálogo com
relação a meu amigo, meu ex-Governador Olívio Dutra. No momento em que montariam uma CPI contra
Olívio, no Rio Grande, eu vinha à tribuna toda vez e o
defendia com compromisso, pois sei que nunca haverei
de duvidar da pessoa de Olívio. Fiz homenagem a ele,
a sua família, a seus filhos, pela postura e grandeza
desse grande quadro de nosso Partido. Mesmo quando
Olívio saiu do Governo, quando era Ministro da Cidade,
eu vim à tribuna e mostrei meu ponto de vista de que
ele não deveria sair e que deveria ficar, pela grandeza,
pela postura do nosso Olívio Dutra. Mas quantos foram
à tribuna criticá-lo como Ministro da Cidade? Quantos?
Quantos? Lembro-me que Olívio me dizia: “Paim, fala
com cicrano, beltrano e tal, porque é um equívoco o que
eles falam com relação a meu mandato como Ministro.”
Fiquei chateado quando ele saiu e voltou para o Estado. Nessa questão específica que o Partido atravessa
em relação a alguns de seus quadros, o Olívio deu a
sua opinião e, pela sua história, pelo seu carisma, pela
sua postura, a militância a respeitou, e ponto. E ponto.
E ponto. É isso o que estou fazendo em relação à declaração que ele deu. É a opinião dele, é respeitado,
e ponto. Por isso, eu, mais uma vez, cumprimento V.
Exª. Nós conversamos, há pouco tempo, sobre esse
tema e V. Exª disse: “Olha, eu ouvi, ouvi, é isso.” Olívio
Dutra é inatacável. Olívio Dutra é uma das figuras históricas do passado, do presente e do futuro do nosso
Partido, que nós jamais esqueceremos. Por isso, eu,
mais uma vez, elogio Olívio Dutra, porque eu sempre
estive ao seu lado, em todos os momentos. Ele deu a
opinião sobre um tema. É a opinião dele, e a militância
a respeita. Ponto. Parabéns a V. Exª. Eu tenho muito
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orgulho em dizer que, aqui, além de ser seu parceiro
de Bancada, sou seu amigo. Um abraço.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Muito obrigado, Senador Paim. O aparte de
V. Exª é sempre orgulhosamente incorporado a qualquer pronunciamento, porque sempre traz uma contribuição especial.
Em relação a esse assunto, Senador Paim, eu
tenho procurado preservar a minha opinião e as pessoas tentam, a todo custo, colocar o PT na corda.
Sabe quando tem a luta de boxe? Há aquela tentativa
de colocar na corda para que não tenha movimento,
para que não tenha reação.
A oposição tem feito uma festa tremenda no sentido de fazer com que o PT fique sem reação. Aliás,
2012 foi construído – vamos recuperar um pouquinho
no tempo – numa parceria da oposição com Supremo
Tribunal Federal, em alguns momentos, para aniquilar,
eleitoralmente, o Partido dos Trabalhadores. Inclusive, teve declaração de Ministro do Supremo, dizendo
assim: “Nós fizemos a nossa parte. Agora, queremos
que os eleitores façam a deles.” Ou seja, qual era essa
mensagem? A mensagem era: “Vote contra o PT”. Qual
foi a resposta da população? O partido mais votado
nas eleições de 2012 foi o Partido dos Trabalhadores,
o nosso Partido.
A gente tem de dizer isso, com muita tranquilidade, para a sociedade, por quê? Porque, a despeito de
termos uma opinião pública majoritariamente desfavorável ao Partido dos Trabalhadores, majoritariamente
desfavorável ao governo do presidente Lula, ao Governo
da Presidenta Dilma, nós temos uma opinião pública
quase que majoritariamente também, aliás, indiscutivelmente contrária ao Partido dos Trabalhadores, ainda assim a população reconheceu que o partido que
está mudando o Brasil, verdadeiramente, é o Partido
dos Trabalhadores. Por isso, o PT teve a maior soma
de votos dos eleitores brasileiros nas últimas eleições
municipais.
E, hoje, a despeito de tudo o que se faz e se movimenta no sentido de tentar diminuir o potencial eleitoral
do Partido dos Trabalhadores, o que dizem as pesquisas? Dizem as pesquisas que a Presidenta Dilma será
reeleita no primeiro turno. E, se Deus quiser, o será,
porque há um princípio bíblico que diz: “Conhecereis
a verdade, e a verdade vos libertará”. E eu diria que o
povo brasileiro, neste momento, está experimentando
momentos de elucidação de acontecimentos, e essa
verdade tem prevalecido.
Tanto o é que houve movimentação, houve articulação, de todas as formas, para tentar fazer com que
candidatos declaradamente de oposição à Presidenta
Dilma tivessem a sua potência ampliada, e qual é a
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realidade atual, no presente momento? A Presidenta
Dilma, nas intenções de voto expressas em todos os
institutos de pesquisa, caminha, inclusive, crescendo,
mesmo depois dos levantes que aconteceram, que
tomaram conta das ruas do Brasil.
Imaginava-se que os levantes conduziriam também a uma redução do potencial eleitoral do Partido
dos Trabalhadores. Houve queda, inclusive, das intenções de voto na Presidenta Dilma. Mas acontece que,
quando passa esse momento de emoção exacerbada, vem a calmaria, e as pessoas começam a refletir
sobre o que era o Brasil de antes do Presidente Lula
e o que é o Brasil da atualidade.
E percebe-se que hoje temos muito mais jovens
nas universidades; temos uma condição de vida infinitamente melhor para milhões de brasileiros que saíram
da linha de pobreza; e temos um programa de governo
que continua avançando, cada vez mais, nesse sentido. Por isso, a resposta da população é inequívoca: o
partido – com suas forças aliadas, os partidos aliados
– que está efetivamente mudando o Brasil é o Partido
dos Trabalhadores, com as suas lideranças. Por isso,
temos a satisfação de receber, cada vez mais, a confiança da população.
Inclusive, também há esta pergunta nas pesquisas: qual é o partido em que as pessoas mais confiam?
O PT está sempre acima de 20% de aceitação, seguido, acho, pelo PMDB, com 5% ou 6%, ou pelo PSDB.
Então, qual é a conclusão que temos? Que nós,
apesar dos nossos erros, porque somos humanos – e
política é feita por humanos, passíveis de cometerem
erros –, podemos tranquilamente dizer que, apesar dos
nossos erros, apesar de algumas decisões equivocadas que todos somos sujeitos a tomar, o Partido dos
Trabalhadores ainda conta com o respeito da maioria
absoluta do povo brasileiro, exatamente porque a soma
dos seus acertos tem sido infinitamente maior do que
a soma dos seus erros.
Então, Senador Paim, feita essa introdução, essa
reflexão genérica sobre a importância da política, entraria efetivamente nos temas que me trazem.
O Presidente talvez queria saudar os presentes
que estão nos visitando. Sejam todos muito bem-vindos
aqui ao plenário do Senado Federal, nesta sessão de
sexta-feira.
Muito obrigado pela presença de vocês.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Mesa também dá as
boas-vindas e esclarece que esta sessão de sexta-feira
é não deliberativa, portanto, não há votações.
(Soa a campainha.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – E é destinada apenas aos
pronunciamentos dos Senadores, aos debates. Segunda e sexta-feira, as sessões são não deliberativas.
Sejam bem-vindos.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Sr. Presidente, gostaria de fazer hoje um registro importante. Tivemos passos que foram dados,
ao longo do ano de 2013, de grande importância para
o povo do Acre, em vários temas, em várias áreas.
Gostaria hoje de fazer um relato muito breve do que
considero avanços que foram fruto, inclusive, dessa
intervenção política.
O ano de 2013 está terminando, e muitas conquistas foram empreendidas nesse período. Por esse
motivo, venho a esta tribuna fazer um reconhecimento
de alguns desses avanços que aconteceram graças
à intervenção política, tanto do Governador Tião Viana quanto dos Senadores Jorge Viana e Anibal Diniz,
que compõem esse mesmo projeto. Temos também a
ajuda da Bancada Federal, Deputado Sibá Machado,
Deputada Perpétua Almeida, Deputado Taumaturgo,
que também têm dado uma força tremenda.
Então, terminamos este ano com avanços significativos, que foram possíveis e, certamente, com
a parceria do Governo Federal, que tem também nos
dado uma contribuição muito importante.
Nós temos o orgulho de registrar essas conquistas que são em várias áreas. Por exemplo, a BR-364,
um dos símbolos da integração terrestre do Estado do
Acre, que foi obra iniciada na década de 60 a partir
da decisão do ex-Presidente Juscelino Kubitscheck.
A BR-364 representa um dos mais fortes símbolos da
integração do Acre, um Estado, em que, como já foi
dito, por um capricho da natureza, as duas principais
regiões sempre foram isoladas, sempre sofreram com
o isolamento terrestre. Após esses longos anos de
existência da rodovia, as obras foram retomadas com
maior empenho a partir dos governos de Jorge Viana,
Binho Marques e, agora, Tião Viana.
Devo reconhecer também que, durante o governo do falecido Governador Orleir Cameli, houve um
empenho especial em relação à BR-364.
Mas o fato é que, ao longo destes dois governos,
do Jorge e do Binho Marques, tivemos um avanço significativo. Algumas pontes foram concluídas; outras,
iniciadas, foram concluídas agora com o Governador
Tião Viana. E tivemos, pela primeira vez, em 2011, a
BR-364 dando trafegabilidade no ano inteiro. Foi uma
decisão corajosa do Governador Tião Viana, que decidiu, no final de 2011, que não fecharia mais a BR364 durante o inverno, porque antes ela só funcionava
durante o verão, e, durante o inverno, ela era fechada.
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Do final de 2011 para cá, temos trafegabilidade plena
na BR-364. Hoje, em 2013, temos a vitória de contar
com tráfego na rodovia durante todo o ano e com o
compromisso do Governo Federal de somar esforços
com o Governo do Acre para a conclusão dos trechos
de poucos quilômetros que ainda restam para serem
pavimentados, ligando, definitivamente, a capital do
Acre, Rio Branco, à cidade de Cruzeiro do Sul, que é,
simbolicamente, considerada a capital do Vale do Juruá, e também para assumir a responsabilidade por
uma recuperação geral de toda a estrada já concluída.
Essa vitória, Senador Paulo Paim, é algo muito
significativo para o povo do Juruá. Por quê? Porque,
antes de a estrada ser aberta durante o inverno, vários produtos que dependiam de transporte aéreo para
chegar à população eram comercializados por valores muito maiores. E, hoje, temos, inclusive, o custo
de vida, nessa região, diminuído em vários produtos,
exatamente porque a BR permite a chegada deles
durante o ano inteiro.
E, aí, eu quero fazer um reconhecimento especial ao Governador Tião Viana, porque fazer estrada
no Acre não é fácil. Os insumos são muito difíceis; a
infraestrutura toda, a logística toda...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – ...dificultam, extremamente, a realização
dessas obras. E o Governador Tião Viana teve a coragem de assumir o desafio de realizá-la e de fazer
a manutenção dos trechos, porque, cada trecho concluído depende de manutenção. Vale a pena ressaltar
que o Governo do Acre fazia um investimento de quase R$30 milhões anuais para manter a rodovia, que é
uma rodovia federal.
Então, todo o desafio que temos agora é concluir
os trechos, fazer a entrega oficial da BR-364 para o
DNIT, para que o Governo Federal assuma a responsabilidade da sua manutenção.
Mas, se Deus quiser, no ano de 2014, teremos
a conclusão de todos os trechos que ainda restam e
teremos a estrada completamente recuperada para
ser entregue ao Governo Federal e, daí para frente, o
compromisso assumido do Ministério dos Transportes
e do Diretor do DNIT para que a manutenção seja de
responsabilidade desses órgãos.
E o outro aspecto que eu queria considerar, também, que foi um avanço importante, que diz respeito,
diretamente, ao povo do Vale do Juruá, foi a conclusão,
com sucesso, da licitação para a construção do Linhão,
que é a linha de transmissão que vai de Rio Branco a
Cruzeiro do Sul. Quero, também, registrar o sucesso
da iniciativa que irá permitir que empresas privadas,
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em parceria com a Eletronorte, assumam a execução
da obra da construção da linha de transmissão de Rio
Branco até Cruzeiro do Sul.
Essa foi uma luta de todos, do Governo do Acre,
de Parlamentares, como o Senador Jorge Viana, que
sempre se colocou à disposição para nos ajudar nesse empreendimento, para termos energia elétrica no
interior do Estado, energia mais barata, de melhor
qualidade e sustentável. Hoje, os Municípios acima de
Sena Madureira, todos, recebem energia através de
termelétrica. Quando tivermos concluído essa obra,
nos próximos três anos, vamos ter energia limpa vinda
do Sistema Eletrobras.
Com uma infraestrutura necessária e adequada, o Estado conhecerá mais desenvolvimento, mais
investimentos, terá mais postos de trabalho e mais
possibilidade de instalação de atividades empresariais e industriais.
A expectativa é de que o empreendimento interligue as regiões central e oeste do Estado ao Sistema
Interligado Nacional (SIN). A previsão de entrada em
operação comercial é de 36 meses, e a expectativa é
da geração de 1.210 empregos diretos.
E tivemos também, ao longo deste ano de 2013,
que já está na reta final, agora no segundo semestre,
a assinatura do contrato de destinação de R$16,8
milhões do Fundo Amazônico para a implantação do
Cadastro Ambiental Rural (CAR) no Estado do Acre.
O Cadastro Ambiental Rural faz parte da adesão
do Acre ao Programa de Regularização Ambiental
(PRA) aos 22 Municípios. O Acre será o primeiro Estado
a colocar em prática esse instrumento. É um avanço
importante, porque, se bem aplicado, pode pôr fim, ou
pelo menos contribuir decisivamente para a diminuição dos índices de desmatamento no Estado do Acre.
O Senador Paim está falando ao telefone e acho
que o seu microfone está ligado porque estou ouvindo aqui.
Outro aspecto importante é que o Estado do Acre
é, sem dúvida, o que mais avançou no Brasil no que
diz respeito à legislação e ação na área de serviços
ambientais. E foram exatamente as ações pioneiras do
Estado do Acre no combate ao desmatamento que o
tornaram reconhecido nacional e internacionalmente.
Agora mesmo, durante a COP-19, de que tive a
honra de participar, realizada em Varsóvia, na Polônia,
conversei por muito tempo com o coordenador do programa REDD Early Movers e economista para a área
de mudanças climáticas do banco KfW, Karl-Heinz
Stecher, e com ele pudemos tratar da importância
da remuneração por serviços ambientais, que já está
acontecendo nessa parceira do governo da Alemanha
com o Governo do Estado do Acre.
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Consideramos que esses recursos de crédito
de carbono são justos, incentivam e ajudam o Acre a
continuar diminuindo o desmatamento, e isso tem sido
um reconhecimento importante da parte de instituições
internacionais.
É sempre importante ressaltar que o Acre foi o
primeiro Estado brasileiro a firmar uma parceira de
remuneração para os serviços ambientais. Ele já está
executando um contrato no valor de €16 milhões a partir de recursos injetados pelo banco KfW para a remuneração dos serviços ambientais. Esses valores são
fundamentais, por exemplo, para pagar o subsídio da
borracha, que sempre dependia de recursos próprios
do Estado. E, pela primeira vez, o Governo do Acre
está podendo fazer o subsídio da borracha a partir de
recursos conseguidos através desse contrato com o
banco KfW de remuneração por serviços ambientais.
O mais interessante é que tivemos já assegurada
autorização do Ministério do Meio Ambiente para termos acrescido a esse valor de €16 milhões mais um
valor de €9,6 milhões, que serão injetados para 2014.
A uma cotação, hoje, de €3,20 o valor de cada euro,
nós estamos falando de algo...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – ...aproximado de R$28 milhões que o Governo
do Estado contratará nos próximos dias, porque já tem
autorização do Ministério do Meio Ambiente, já tem a
carta de não objeção do Ministério do Meio Ambiente. E
nós teremos certamente o Acre tendo acesso a mais €9,6
milhões, ou a aproximadamente R$28 milhões, que foi
fruto de uma grande batalha construída desde o Governo
Jorge Viana, o Governo Binho e, agora, fundamentalmente, com o Governador Tião Viana justamente para
habilitar o Acre no mercado internacional de carbono e
ser assim um Estado pioneiro na execução de um contrato que envolve remuneração por serviços ambientais.
E esse recurso com certeza será destinado àqueles que mais contribuem para a preservação da floresta,
que são as pessoas que vivem na floresta. Essas pessoas terão acesso através de uma série de programas
que fazem parte do protocolo do contrato assumido
com o governo alemão.
E, para concluir, Sr. Presidente, eu gostaria só de
reforçar o quanto terminamos este ano de 2013 com
a sensação de dever cumprido a partir da realização
ontem da 12ª rodada de licitações da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Através
dessa licitação, houve a contratação de um bloco. Dos
nove blocos estudados pela ANP, no Acre, a Petrobras
contratou um bloco de 1.600km², que ficam exatamente
na fronteira do Acre com o Peru.
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A prospecção de gás no Acre é uma vitória de
uma luta histórica iniciada há muito tempo pelo Governador Tião Viana quando ainda era Senador da
República. Desde 1999, quando ele começou o seu
primeiro mandato de Senador, ele vinha lutando em
torno desse objetivo. Ele conseguiu destinar recursos
para as primeiras pesquisas para que essas pesquisas
fossem feitas, e fosse provada a viabilidade da prospecção de petróleo e gás no Estado do Acre. Inclusive,
ele faz questão de ressaltar que, quando o Ministro do
Planejamento era Paulo Bernardo, ele conseguiu o
primeiro aporte de recursos para a realização dos estudos. Há 15 anos achar gás natural era um problema
para as empresas, mas hoje o gás já responde por 10%
da matriz energética. E, a partir dessa licitação da 12ª
rodada de licitação da ANP, a perspectiva é de que a
participação do gás natural na geração de energia no
Brasil tenha um aumento significativo.
Assim, nós podemos dizer que o Acre entrou no
circuito. Nas palavras dos técnicos, hoje, da Petrobras,
que vai explorar esse bloco lá no Estado do Acre, um
bloco de 1.600 quilômetros de espaço territorial, a perspectiva é de que, iniciado por esse bloco, certamente,
no futuro teremos também interesse despertado para
os outros oito blocos. Todos os cuidados foram tomados no sentido de que não houvesse nenhuma área
indígena, nenhuma área de preservação permanente
afetada. Graças a Deus, vamos fazer um trabalho no
sentido de que haja exploração econômica; haja avanço
no sentido de melhorar as condições de vida daquelas
pessoas, porque, certamente, a economia vai ser aquecida a partir dessa presença da Petrobras explorando
esse bloco lá no extremo oeste do Estado do Acre.
Então, nós temos toda essa esperança. Com certeza, isso tudo vai repercutir em geração de emprego
e novas possibilidades.
E eu espero, a partir desse passo que foi dado,
que coloquemos em discussão, inclusive, a criação de
um curso de engenharia em petróleo e gás no Acre,
porque hoje já um número imenso de jovens fazendo
Engenharia Elétrica por conta das usinas hidrelétricas
que estão instaladas em Rondônia, próxima ao Acre,
mas agora vamos poder falar também de engenheiro
de petróleo e gás, ou de um curso de Engenharia de
Petróleo e Gás para, no futuro, formarmos profissionais
que serão absorvidos por esse mercado.
Portanto, Sr. Presidente, concluo as minhas palavras dizendo que este segundo semestre de 2013
foi frutífero e trouxe respostas muito importantes para
o povo do Acre, particularmente para o povo do Vale
do Juruá, que está recebendo ...
(Soa a campainha.)
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – ...benefícios importantíssimos, frutos da intervenção política acertada do Governador Tião Viana
e do Governo da Presidenta Dilma, que tem sido um
aliado incontestável na busca de melhorar e de promover o desenvolvimento econômico e sustentável do
Estado do Acre.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ficam aqui as minhas palavras de agradecimento
a V. Exª pela tolerância do tempo.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Tem a palavra V. Exª, pela
ordem, Senador Rodrigo.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Mozarildo Cavalcanti, coincidentemente, V. Exª e o Senador Paulo Paim, que são dois
dos Senadores mais assíduos desta Casa, estavam
no plenário esta semana, na segunda-feira, quando
fiz um pronunciamento em defesa da Casa, da instituição Senado Federal. E lembrei à Mesa Diretora
a importância de chamar os concursados aprovados
por concurso público, porque já havia destinação orçamentária, salvo engano, para contratação de 294
concursados ainda este ano.
Eu quero cumprimentar a Mesa Diretora do Senado Federal, porque vi matérias hoje nos sites e nos
jornais de que a Mesa Diretora tomou a decisão de
contratar, até março do ano que vem, 440 aprovados
do concurso público do Senado Federal. Concurso, Sr.
Presidente, que expira em julho de 2014.
Apenas quero trazer aqui uma sugestão à Mesa
Diretora do Senado Federal, e terei a oportunidade
de voltar a esse tema, gostaria de tratar desse tema,
inclusive tratarei pessoalmente com o Presidente Renan, da importância de o Senado contratar esses 294
aprovados, que têm destinação orçamentária já para
este ano, ainda este ano, Sr. Presidente, porque, se
fizer isso este ano, vai contribuir para melhorar os
serviços de diversas áreas do Senado que estão precisando desses concursados, e o impacto financeira
dessa medida só se dará a partir do ano que vem, já
que nós estamos iniciando dezembro neste final de
semana; portanto, os impactos financeiros só se dariam a partir de janeiro.
Ficam aqui os meus cumprimentos à Mesa Diretora da Casa pelo anúncio feito de que vai contratar
esses concursados até março do ano que vem. Nós
vamos ficar atentos, acompanhando e apoiando a Mesa
Diretora no sentido de que, na aprovação do orçamento,
a destinação orçamentária garanta os recursos para
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contratação desses concursados. Isso demonstra a
importância de dotar a Casa de servidores qualificados, contratados via concurso público, e, portanto, nós
estaremos acompanhando a aprovação do orçamento
atentamente e apoiando a decisão da Mesa Diretora
de fazer a contratação desses concursados, mas apelando à sensibilidade dos membros da Mesa, para que
esses 294 concursados sejam contratados ainda este
ano, já que há dotação orçamentária.
Quero aproveitar, Sr. Presidente, para agradecer as centenas de e-mails que recebi de servidores
da Casa em função do meu pronunciamento defendendo a instituição e para dizer que vou voltar a esse
tema, sempre com o objetivo, Senador Mozarildo, de
colaborar e de contribuir. Nós apoiaremos todas as
ações no sentido de corte de gastos na Casa, mas
entendemos também que nós devemos fortalecer a
instituição nas suas atividades-fim, como o papel que
o Prodasen desempenha, o papel que a Consultoria
desempenha, assim como os papeis da Biblioteca e
do Arquivo, enfim, os papeis que os setores da Casa
desempenham para a instituição Senado Federal a fim
de que ela possa cumprir, de forma adequada, a sua
missão constitucional.
Cumprimentos à Mesa pela decisão, apelando
para que possa efetivá-la ainda neste ano no que se
refere aos 294 concursados, pois já há previsão orçamentária para este ano.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senador Paulo Paim, pela
ordem, tem a palavra V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Primeiro,
quero me somar à fala do Senador Rodrigo Rollemberg.
Tive a satisfação, a convite dele, de fazer um aparte
ao seu pronunciamento sobre esse tema. Recebi a comissão de concursados por diversas vezes. A última
foi ontem pela manhã. E encaminhei o que me pediram também à Mesa Diretora. Então, estamos, mais
uma vez, na mesma trincheira, Senador Rollemberg.
Senador Mozarildo, V. Exª também é um defensor da
Casa. Aí vamos caminhando juntos.
É importante lembrar isto: nós somos a favor da
contratação dos concursados, com concursos já realizados – são isto mesmo: 242 –, e, ao mesmo tempo, claro,
queremos que quanto menos gasto melhor, mas sempre respeitando a força da instituição, atualizando-se
com as novas tecnologias e contratando profissionais
competentes como esses que passaram no concurso.

NOVEMBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sr. Presidente, eu quero só pedir a V. Exª que permita que eu faça um pequeno registro sobre a questão
do Aerus. Serei rápido, menos de três minutos.
Sr. Presidente, quero lembrar à Casa que os
ex-comandantes da Varig se reúnem hoje, em Porto
Alegre, para celebrar os 60 anos da primeira turma
de pilotos dessa companhia aérea, que, infelizmente, faliu. Estamos justamente às vésperas do fim dos
recursos para pagar os aposentados do Plano Aerus
de Previdência Privada. No dia 3 de dezembro, na
próxima terça-feira, termina o dinheiro, dinheiro depositado a partir de 1982 pelos funcionários, quando,
infelizmente, a Varig e outras empresas – a Varig e os
administradores – participantes não contribuíram e
ainda se apropriaram indevidamente do dinheiro dos
funcionários. Os aposentados do Aerus estão, de fato,
abatidos, indignados, revoltados, só para se ter uma
ideia, Sr. Presidente.
Registro aqui que aposentados e pensionistas
de escalões médios da Varig recebem hoje R$40 por
mês. Comandantes e pilotos que estariam no topo, o
que seria correspondente hoje de 12 a 14 mil, recebem R$800 por mês – de R$800 a R$40 por mês – e
o último pagamento vai ser neste mês de dezembro.
A realidade é essa. Quem já ocupou o posto mais alto
da aviação civil brasileira, agora depende da solidariedade da família e de amigos.
Sr. Presidente, é claro que a celebração lá em
Porto Alegre, hoje, será singela pela situação de penúria em que eles vivem. Mas eu faço questão de registrar aqui o nome dos remanescentes da primeira
turma da Varig, de ex-Comandantes, como o Fredy
Wiedemeyer, Alfredo Flemming, Luiz Achutti, Ricardo
Lobo, Jair Schütz e Mario Ungaretti.
Sr. Presidente, eu termino já fazendo um apelo
muito grande ao Executivo. Eu participei de dezenas
de reuniões para construir um acordo entre o Governo
e o Aerus, inclusive fugindo do embate no Supremo
Tribunal Federal por recomendação dos próprios Ministros. O Ministro Luís Adams, da AGU, tem ajudado
muito; colaborou na mediação, na discussão e está
com uma proposta pronta de mediação para resolver
a questão do Aerus, que se encontra, neste momento,
nas mãos do Executivo, mais precisamente da Fazenda e da Casa Civil.
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É o apelo que eu faço neste momento, quando
faltam poucos dias, Sr. Presidente.
Veja bem, a partir da semana que vem, a partir
do dia 3 de dezembro, os aposentados e pensionistas
do Aerus, que são em torno de 10 mil – 800 já faleceram –, não receberão mais nenhum centavo se esse
acordo não for concluído. O acordo foi costurado, o
acordo foi, eu diria, construído a centenas de mãos, a
milhares de mãos, com uma participação muito grande
de todos os aposentados e pensionistas do Aerus, que
fizeram inúmeras vigílias aqui no Congresso, no aeroporto do Rio de Janeiro, no aeroporto aqui de Brasília,
lá no aeroporto de Porto Alegre. Neste momento, eles
estão com essa expectativa.
Os aposentados e pensionistas do Aerus – aqui
eu me refiro à Líder do movimento, Graziella Baggio –
cederam tudo que foi possível. Chegou ao ponto de Luís
Adams, nosso Ministro da AGU, dizer que esse acordo
era viável. E agora ele o encaminhou para o Planalto,
ali para a Fazenda e para a Casa Civil. Naturalmente,
a última palavra vai ser da Presidenta.
Então, fica aqui esse meu apelo, mas um apelo
mesmo. Se fosse preciso que eu me ajoelhasse, eu me
ajoelharia. Sei que não vai ser preciso, e V. Exª não vai
nem recomendar. Mas eu quero fazer um apelo muito grande aos Ministros e à Presidenta. O acordo foi
construído com muito carinho, com muita paciência, e
todos cederam para que esses homens e essas mulheres tenham o direito de continuar envelhecendo e,
eu diria, de morrer com dignidade.
Esse é o apelo que faço, Sr. Presidente, ao Palácio. Sei que V. Exª está solidário com esse meu pequeno pedido.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Parabéns, Senador
Paim, pela luta.
Eu assino embaixo as reivindicações de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Nada mais havendo a
tratar, está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 10 minutos.)
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Ata da 217ª Sessão, Especial,
em 29 de novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Delcídio do Amaral

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 43 minutos
e encerra-se às 17 horas e 16 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sessão Especial do Senado Federal destinada a
comemorar o centenário de fundação da Universidade
Federal de Itajubá (Unifei).
Eu quero informar aos senhores e às senhoras
que nós vamos apresentar um vídeo, primeiro, sobre
a Universidade Federal de Itajubá, e, depois, começamos o evento, começamos a nossa sessão solene.
Portanto, vamos começar a apresentação do
vídeo e, depois, eu vou convidar algumas pessoas a
virem à mesa dos trabalhos do Senado Federal.
E quero cumprimentar a todos, alunos, alunas,
reitores da Universidade Federal de Itajubá, uma verdadeira referência nacional.
A história de Itajubá se confunde com a história
do nosso País, quando falamos em desenvolvimento,
progresso, cidadania; uma verdadeira referência para
todos nós. Eu que tive a oportunidade, ao longo da minha carreira como engenheiro, de trabalhar com pessoas formadas em Itajubá, engenheiros e engenheiras
de absoluta qualidade, não poderia deixar de dizer isso.
Vamos apresentar o vídeo e, depois, começamos a sessão.
(Procede-se à apresentação de vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT– MS) – Parabéns pelo didatismo
da apresentação!
A presente sessão especial destina-se a comemorar o centenário de fundação da Universidade Federal
de Itajubá (Unifei), nos termos dos Requerimentos
nºs 1.204 e 1.245, de 2013, do Senador Delcídio do
Amaral e outros Senadores também.

Convido para compor a Mesa o Exmº Sr. Dagoberto Alves de Almeida, Magnífico Reitor da Universidade
Federal de Itajubá. (Palmas.)
Convido o Magnífico ex-Reitor da Universidade
Federal de Itajubá, Exmº Sr. Zulcy de Souza. (Palmas.)
Eu aprendi sobre máquinas de fluxo nos livros
do Prof. Zulcy.
Convido o Magnífico ex-Reitor da Universidade Federal de Itajubá Exmo Sr. Fredmarck Gonçalves
Leão. (Palmas.)
Os alunos de destaque da Unifei – que não é o
Jarbas; você olhou para mim achando que eu o chamaria, mas não vou:
Sr. Afonso Henrique Moreira dos Santos, professor titular e ex-aluno da Universidade Federal de
Itajubá. (Palmas.)
O Afonso Henrique deu grandes contribuições na
Agência Nacional de Energia Elétrica do nosso País.
Tem uma folha de serviços prestados também.
Sr. Ricardo Pinto Pinheiro, consultor do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ex-aluno
da Universidade Federal de Itajubá. Meu companheiro
de Eletronorte e de Eletrobras. (Palmas.)
Todo mundo está vendo que nós estamos em
casa, aqui.
O Magnífico Reitor da Universidade de Brasília,
Exmo Sr. Ivan Camargo. (Palmas.)
E eu quero chamar o meu querido companheiro
e amigo Senador Gim. A sua presença neste evento
é uma honra para nós. (Palmas.)
Convido todos os presentes para, em posição de
respeito, cantar o Hino Nacional. Em seguida, acompanharemos a apresentação de viola caipira do músico
itajubense Ivan Vilela.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Em seguida, acompanharemos a apresentação de viola caipira do músico Ivan
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Vilela. Ele vai tocar três músicas: Pra Matar a Saudade de Minas; Viola Quebrada, composição de Mário
de Andrade e arranjo de Ivan Vilela; Poema Cantar,
de Gildes Bezerra; e a música Doma, composição de
Almir Sater e arranjo de Ivan Vilela. Quero aqui agradecer a colher de chá para nós, porque Almir Sater é
lá do meu Estado.
A música é sua, meu caro Ivan.
O SR. IVAN VILELA – Muito obrigado. Uma boa
tarde a todos!
(Procede-se à execução da música.)
(Palmas.)
O SR. IVAN VILELA – Muito obrigado.
Esta viola, que nós conhecemos por viola caipira,
é na realidade um instrumento de muitos nomes: viola
caipira, viola cabocla, viola sertaneja, viola nordestina, viola de repente, viola de festa, viola de feira, viola
sertaneja, viola brasileira.
Com todos esses atributos brasileiros, a viola é,
na realidade, um instrumento de origem portuguesa,
um instrumento muito antigo. Para nós termos uma
ideia da senilidade desse instrumento, o primo mais
novo da viola é o violão, que tem aproximadamente
300 anos de idade. A idade da viola varia entre 700 e
800 anos. Quando o Brasil foi encontrado pelos portugueses, era o instrumento mais popular que havia em
Portugal, tanto na música do povo, como na música
dos príncipes e reis. Foi com essa força que esse instrumento chegou ao Brasil e foi se espalhando pelos
recônditos, nas mãos de bandeirantes, desbravadores,
depois de tropeiros, e antes de jesuítas, a ponto de
hoje ganhar tantas características brasileiras, como o
próprio guizo de cascavel, que a gente mantém dentro
do instrumento para melhorar o som.
Eu gostaria de parabenizar esta Casa, na pessoa do Senador Delcídio do Amaral, e a Universidade
Federal por, num momento de comemoração, trazer
um instrumento ligado à cultura popular para fazer
parte desses festejos. Isso, para mim, é uma alusão
ao sonho de um Brasil muito profundo, onde haja a
junção, de igual para igual, do saber erudito e do saber popular.
Então, parabenizo a todos pela escolha. Eu me
sinto muito honrado de poder estar aqui.
Vou tocar agora, de Mário de Andrade, a única
música composta por ele, que foi um grande pesquisador da cultura popular do Brasil, um erudito que a
pesquisou, A Viola Quebrada.
(Procede-se à execução da música.)
(Palmas.)
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O SR. IVAN VILELA – Obrigado,
Eu decidi, no meio das músicas, inserir um poema de um poeta que representa muito bem Itajubá,
não só diante de Minas Gerais, mas do Brasil, que é
o Gildes Bezerra.
O Gildes Bezerra tem uma produção muito extensa e, no meio da sua grande produção, ele tem uma
série de poemas ligados ao dialeto caipira.
O dialeto caipira nada mais é do que a língua portuguesa mesclada com o tupi, o nheengatu, no caso,
o tupi, que o Anchieta trouxe para o molde de estruturação gramatical latina, e foi a língua geral falada de
São Paulo ao Rio Grande do Sul até o final dos anos
1.700. Esses falantes de nheengatu, quando se viram
obrigados a falar português, eles falaram português
com a fonética tupi, com a dificuldade de produzir
o som da letra F, da letra L e da letra R. Então, uma
palavra como porta tornou-se “porrrta”, uma palavra
como mulher virou “muié”. E hoje a linguística entende que isso é uma fala dialetal e, portanto, como uma
fala erudita que foi nos primeiros 250 anos do Brasil,
é uma fala correta.
O Gildes tem um poema muito belo chamado
Cantá, que diz assim:
Cantá seja lá cumu fô
Si a dô fô mais grandi qui o peito
Cantá bem mais forte qui a dô
Cantá pru mor da aligria
Tomém pru mor da tristeza,
Cantano é qui a natureza
Insina os ome a cantá
Cantá sintino sodade
Qui dexa as marca di verga
Di arguém qui os óio num vê
I o coração inda inxerga
Cantá coieno as coieta
Ou qui nem bigorna no maio
Qui canto bão de iscuitá
É o som na minhã di trabaio
Cantá cumu quem dinuncia
A pió injustiça da vida:
A fomi i as panela vazia
Nus lá qui num tem mais cumida
Cantá nossa vida i a roça
Nas quar germina as semente,
As qui dão fruto na terra
I as qui dão fruto na gente
Cantá as caboca cum jeito,
Cum viola i catiguria
Si elas cantá nu seu peito
Num tem cantá qui alivia
Cantá pru mor dispertá
U amor qui bati i consola
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Pontiano dentro da gente
Um coração di viola
Cantá cum muitos amigos
Qui a vida canta mio
É im bando qui os passarim
Cantano disperta o só
Cantá, cantá sempri mais:
Di tardi, di noiti i di dia
Cantá, cantá qui a paiz
Carece de mais cantoria
Cantá seja lá cumu fô
Si a dô fô mais grandi qui o peito,
Cantá bem mais forti qui a dô
Gildes Bezerra. (Palmas)
Esta próxima música é uma música em homenagem ao Senador, exaltando outro braço dessa cultura caipira que ganhou cores e características muito
próprias, que é a cultura pantaneira. É uma música
do Almir Sater.
Almir Sater é um músico muito importante dentro
do cenário da valorização da viola no Brasil, por duas
razões. A primeira é que ele foi o primeiro músico a
inserir a viola dentro de contextos mais sofisticados da
Música Popular Brasileira, com harmonias, com acordes mais sofisticados. O Almir foi o pioneiro nisso e fez
isso de uma maneira muito bela. E a segunda é que a
presença dele em telenovelas mudou muito a imagem
para o grande público de quem era o tocador de viola.
Não era mais aquela ideia estereotipada, estigmatizada pelo êxodo rural, do caipira, do jeca desdentado,
e sim do moço bonito, muito bem apresentado, que
tocava muito bem.
Eu vou tocar, então, uma música chamada Doma,
dele e do Zé Gomes. Só que, antes, para cumprir o rito
de que todo violeiro passa um terço da vida afinando
sua viola, o segundo terço tocando desafinado e o último terço contando uma história ao público enquanto
afina sua viola, eu vou repassar a afinação, porque é
uma afinação diferente.
Existem, aproximadamente, 20 maneiras de se
afinar a viola no Brasil. Das 9 afinações que vieram de
Portugal para cá, muitas outras se desenvolveram, muito em função da própria dificuldade técnica do nosso
homem do campo, que, tendo a mão muito dura pela
lida no campo, dispunha as cordas de uma maneira tal
que com dois dedos ele acompanhava a maioria das
suas músicas. Sempre com dois dedos.
Muito obrigado.
A viola é um instrumento interessante. Foi o primeiro instrumento, na Europa, a ter cordas de metal.
Daí o nome que ela tem também de viola de arame.
Os instrumentos todos tinham cordas de tripa e a vio-

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

la começou a ser tocada com fios de prata. Hoje utilizamos aço.
Doma.
Muito obrigado a todos.
(Procede-se à execução da música.)
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Quero agradecer ao Ivan
Vilela e dizer, Ivan, que é uma satisfação muito grande ter começado esta cerimônia ouvindo-o. No nosso
Mato Grosso do Sul, também a moda de viola faz parte da nossa história, da nossa cultura, e eu, em nome
de todos os sul-mato-grossenses, agradeço esta homenagem ao querido Almir Sater, um grande músico
e um ser humano exemplar, que elevou o nome do
nosso Estado pela música, que cumpriu esse papel
importante que você relatou, mostrando a importância
da moda de viola e de toda essa história bonita que
foi construída no Brasil, desde a Colônia até hoje. Eu,
pessoalmente, sou muito ligado à música e tenho bons
amigos, como o Renato Teixeira, o Serjão, o grande
Sérgio, que me ensinaram a admirar a moda de viola, a música de viola. Então, é, para mim, uma alegria
enorme, uma honra ter ouvido você e ter tido uma aula
de história de viola, de violão e de outras coisas mais.
Quero te agradecer de coração. Acho que a Universidade Federal de Itajubá se sente honrada, muito
honrada com um músico com a tua qualidade.
Eu queria apenas registrar aqui que o Reitor Ivan
teve de se retirar, porque ele agora tem uma agenda
na Universidade. Ele pediu mil desculpas, mas não podia deixar de estar aqui conosco, revendo os amigos.
Eu só quero – serei muito rápido na minha fala
– dizer que sou engenheiro eletricista também de formação. Trabalhei com muitas pessoas de Itajubá, com
vários engenheiros e engenheiras, pessoas que me
ensinaram muito. Eu brinquei com o Professor Zulcy
dizendo que eu estudei máquinas de fluxo nos livros
dele e tive muitos amigos e amigas de Itajubá que, de
certa maneira, foram verdadeiras referências em minha
vida como profissional. Eu já estou meio enferrujado.
Não sou um engenheiro que virou suco, mas sou um
engenheiro já ultrapassado e muitos que vejo aqui
são pessoas que caminharam comigo desde quando
eu era um engenheiro recém-formado, com quem enfrentamos grandes desafios.
O Luiz Gonzaga, meu grande amigo, meu irmão,
que me ajudou a organizar esse encontro e essa festa
de 100 anos, foi quem me ensinou diagrama funcional.
Ele me fez entender de proteção, comando e controle
e, depois, me levou para trabalhar na usina de Paulo
Afonso IV, na Chesf.
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Depois, nós passamos por Angelim, uma subestação de 500kV, e por Recife II, uma subestação
dentro de Jaboatão, as primeiras linhas de 500kV do
Nordeste. Depois, fomos para a Amazônia e esticamos as linhas de 500kV, chegando a Belém, com os
desafios gigantescos que todos nós enfrentamos para
implantar aquele sistema numa região difícil.
Hoje está muito mais fácil trabalhar lá. Na nossa
época, era muito complicado. Eu saí de lá com três
malárias nas costas e, depois de implantar o sistema
de transmissão de Tucuruí, que interligava a Região
Nordeste, fui com o Mário Miranda, e nós criamos o
núcleo pré-operacional da usina de Tucuruí. E Tucuruí
hoje é essa realidade extraordinária.
Naquela época, éramos novos, não é, Mário?
Também não precisamos exagerar. Chegamos lá, mas
ninguém botava muita fé na gente, porque éramos muito novos. E, naquela época, em Tucuruí, os grandes
barrageiros eram os mineiros e os paulistas, e nós éramos uma turma misturada. Demos aula, preparamos,
qualificamos a mão de obra do Pará.
Eu saí de lá – nós estávamos com dez turbinas
operando, não é, Mário? – para ser Diretor de Operação da Eletronorte, o primeiro diretor empregado da
companhia. Indicado por quem? José Marcondes Brito
de Carvalho, um craque.
Se Itajubá tem uma pessoa que é emblemática, uma das pessoas emblemáticas que Itajubá tem
é o Dr. Marcondes Brito de Carvalho. Ele me ensinou
muito, muitas coisas, até a fumar charuto, porque ele
gostava de um charuto. Portanto, eu sempre tive uma
integração muito forte.
Depois, fui para a Shell, fiquei fora durante um
tempo. Voltei e fui trabalhar na Eletrosul, com o Dr.
Jarbas, que está presente. O Dr. Jarbas era regional
no meu Estado, o Mato Grosso do Sul. Depois eu o
coloquei numa bucha, para implementar, em pouquíssimos meses, o sistema de transmissão de Rondônia
– Ariquemes, Ji-Paraná. Rondônia estava quase em
guerra por falta de energia.
Depois disso passei pelo Ministério. É importante
registrar que, quando eu fui Diretor de Operação da
Eletronorte, eu fui indicado na época em que o Ministro era Aureliano Chaves, outro formado em Itajubá,
figura absolutamente ilustre e que engrandeceu o nosso País. Fui para o Ministério, depois, para trabalhar
com um mineiro, que não era de Itajubá, mas um mineiro que também me ensinou muitas coisas: Paulino
Cícero – isso no governo Itamar Franco. Espero que
o Brasil, um dia, faça justiça ao que o Presidente Itamar representou para o nosso País, e num momento
difícil da República. Era um homem humilde, austero,
absolutamente republicano.
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Aí, defrontei-me com Joel Rennó, presidente da
Petrobrás. Eu comecei como Secretário Executivo do
Ministério e, depois, fiquei como Ministro interino até o
final do governo Itamar. Eu brincava com o Joel, dizendo
assim: “Joel, eu finjo que mando em você e você finge
que me obedece”. O Joel era presidente da Petrobras
e, para comandar um presidente da Petrobras, não
é mole, não! E o Joel prestou serviços inestimáveis,
também, ao nosso País.
Estou vendo aqui a listagem das pessoas.
Aloísio Carvalho, que foi do Conselho de Administração da Petrobras; foi presidente da CEB aqui
em Brasília.
Alberto Silva, uma figura belíssima, que foi Senador junto conosco quando do nosso primeiro mandato.
Um homem que era engenheiro. Os discursos de Alberto Silva eram discursos de engenheiro; ele falava de
energia, de usina, de turbina, de gerador. Num plenário
que é deserto sob esse aspecto, era uma maravilha
ouvir Alberto Silva falar. Era um espetáculo como engenheiro, um cara para frente, que enxergava longe;
portanto, uma pessoa extraordinária e que foi muito
importante para todos nós aqui.
Quando nós saímos da Eletrosul, meu querido
Jarbas, ela foi cindida. Ficou: Gerasul e a área de transmissão da Eletrosul, empresa de que tive a honra de
ser diretor, primeiro de Planejamento e Engenharia;
depois, Diretor de Finanças. Compram a área de geração da Eletrosul, e quem estava lá? Manoel Zaroni,
também da Escola de Engenharia de Itajubá, da Universidade Federal de Itajubá.
Então, são várias as pessoas, como o próprio
Arruda, que foi Senador conosco aqui, também um
engenheiro formado por Itajubá. Eu o conheci ainda
quando ele era da CEB, no famoso GCOI, comandado
com mãos de ferro pelo Dr. Brito.
Depois, o nosso querido Celso Ferreira, o imperador do ECEN, como nós o chamávamos, porque era
ele que comandava os estudos energéticos do País,
de todo o sistema interligado.
Portanto, Itajubá tem uma grande história, uma
história de parceria com o progresso, com o desenvolvimento, com pessoas de bem, que nos ajudaram a
construir as coisas boas que o Brasil produziu ao longo
de sua história e, principalmente, nas últimas décadas.
E o importante: falaram bastante do Theodomiro,
da figura que ele representou; e um advogado formado
em direito lá em São Paulo e que criou o Instituto de
Eletrotécnica e Mecânica de Itajubá. E dali os passos
foram dados para efetivamente formar uma elite de
profissionais no País. Mais uma pessoa que olhava
na frente, uma pessoa ousada, um empreendedor – e
está faltando gente que empreende no Brasil.
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Eu acompanhei a história dele, com a sua ida
para a Europa, e me lembrei dos tempos do meu pai.
O meu pai estudou na Politécnica em São Paulo, e os
professores eram suíços, eram belgas, eram alemãs,
tal como Itajubá foi e se consolidou ao longo do tempo,
eu caríssimo Senador Gim Argello.
E eu vejo o que Itajubá produziu; é uma coisa
extraordinária.
O Dia do Engenheiro Eletricista – e eu sou engenheiro eletricista, mas só depois descobri com o Luiz
Gonzaga aqui, o dia 23 de novembro. Aliás, um dia
depois, Mário, da inauguração de Tucuruí...
O Kerman não era de Itajubá, não? Kerman Machado, Diretor Técnico da Eletronorte também de Itajubá e sul-mato-grossense junto com o Lechuga.
O dia 23 de novembro é o Dia do Engenheiro
Eletricista, e por quê? Porque, no dia 23 de novembro
de 1913, Itajubá começou. E se existe uma universidade que valorizou a engenharia elétrica no Brasil foi
Itajubá, inegavelmente, inegavelmente!
E por que é importante e emblemático este nosso encontro aqui?
Esta semana, Luiz, meu querido Hélvio – pessoa importantíssima na Agência Nacional de Energia
Elétrica –, eu tive uma reunião com o Confea, com os
CREAs e também com a Mútua. Estava todo o Brasil
aqui. Fui lá para fazer uma fala de meia hora, gente, e
fiquei quatro horas, num debate intenso.
Mas por que é emblemático este encontro, meu
caro Reitor? Porque o Brasil está invertendo as coisas.
Com todo o respeito às demais profissões, o Brasil
precisa ser um país de engenheiros, porque os engenheiros são empreendedores, são realizadores. E os
engenheiros, que são o fim precípuo de qualquer país
que quer crescer, que quer progredir, ficamos numa
posição secundária. Hoje, no Brasil, é tudo judicializado,
qualquer atividade nossa. São os tribunais de contas,
são as controladorias-gerais, o Ministério Público, os
tribunais; enfim, tudo no Brasil, hoje, é judicializado. A
burocracia impera! Como se fosse uma coisa magnífica
ter uma burocracia absolutamente imensa e sem fim.
E, hoje, o curioso de tudo é o seguinte: aquilo que
tem que ser o fim ou aquilo que efetivamente precisa
representar os objetivos que um país tem que galgar,
os controles são mais importantes do que eles. Portanto, os fins acabaram se transformando nos meios,
e quem efetivamente executa ficou para trás, nessa
exacerbada política de controle de tudo aquilo que é
feito; nesse emaranhado jurídico em que o Brasil se
envolveu e do qual não consegue sair.
Portanto, nós temos que incentivar a engenharia
nacional. Os países que cresceram tiveram engenheiros
no seu comando. E eu não tenho dúvida nenhuma de
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que, com os desafios da logística que se apresentam,
das rodovias, das ferrovias, dos aeroportos, das hidrovias, dos portos, das usinas hidrelétricas, das usinas
termoelétricas a carvão, a gás natural, as nucleares
– e por que não fazer este debate, que é importante
para o País –, eólicas, solares, petróleo, gás, os engenheiros e as engenheiras terão um papel fundamental
para que a gente vire essa página de atraso no Brasil,
onde os órgãos de controle se consideram os donos
do País. Quem manda no País é o povo, e o povo quer
realizações, coisas concretas. E, com todo respeito às
demais profissões, não há ninguém com uma formação
tão ecumênica e ampla como os engenheiros.
Portanto, este é um dia especialíssimo, porque
nós precisamos trazer para a discussão o papel dos
engenheiros na nossa sociedade.
Países como Coreia do Sul, Estados Unidos – é
só nominar os países –, todos eles cresceram e se
desenvolveram porque os engenheiros foram os protagonistas do seu crescimento. E, no Brasil, não vai
ser diferente.
Por isso, para mim, é uma honra estar aqui, especialmente comemorando os cem anos de Itajubá.
Eu, que aprendi a respeitar essa escola, na qual eu
tive, como livros de formação, livros escritos por professores da própria escola, naquela época – a Escola
de Engenharia de Itajubá.
Portanto, para mim, mais uma vez, é uma honra
tê-los aqui. Esta nossa sessão é emblemática porque
se realiza num momento especialíssimo, principalmente
quando o Brasil precisa dos engenheiros.
Eu estava vendo alguns números. Dos engenheiros formados no Brasil, 38% ocupam efetivamente as
suas funções como engenheiros; o restante está desenvolvendo outras atividades.
Quanto a Engenharia sofreu!
Eu lembro bem, Luís, quando venderam a Light.
Eu ouvia as histórias dos bondes, nesse breve histórico da Escola de Itajubá. Os projetos da Light, no Rio
de Janeiro, eram feitos em Levallois-Perret, nos arredores de Paris. Enquanto isso, nossos engenheiros,
na praia, vendendo sanduíche. Houve até um filme: O
engenheiro que virou suco.
Então, chegou a hora de valorizar os engenheiros. Em função dos projetos que se avizinham, daqui
até 2020, vamos precisar de mais um milhão de engenheiros, segundo o Ipea.
Hoje, pela primeira vez, o número de calouros
de Engenharia suplantando o número de calouros de
Direito. Os advogados são importantes, mas são um
meio. Quem vai efetivamente comandar esse Brasil que
todos nós sonhamos são os engenheiros.
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Portanto, acho que as perspectivas que se apresentam são inomináveis. Alguns projetos que estão
em andamento, como o Ciência sem Fronteiras, que
oferece a possibilidade de engenheiros estudarem lá
fora, como outros países também o fizeram e fazem,
como a China, a Coréia. Acho que há um “avenidão”
pela frente e não podemos perder essa oportunidade.
Itajubá, sem dúvida nenhuma, meu caríssimo Reitor, será seguramente uma das locomotivas desse novo
tempo que o Brasil vai viver, o tempo dos engenheiros
e das engenheiras; o tempo da Engenharia nacional.
Outro dia, lamentavelmente, ouvi dizer que os
aeroportos não caminhavam porque os engenheiros
brasileiros não tinham qualidade. É inacreditável ouvir,
depois de tudo que nós fizemos, que os engenheiros
brasileiros não têm qualidade. Os engenheiros brasileiros precisam de oportunidade.
A gente vai acompanhando por aí e vê que já
fizeram o Programa Mais Médicos. Parece que, agora, é preciso o “Programa Mais Engenheiros”. Uma
profissão que tem praticamente 62% de profissionais
ainda ociosos, se exigir algum tipo de especialização,
as companhias trazem. A Petrobras faz isso, assim
como outras companhias também o fazem – isso é
natural! Agora, montar um programa específico para
trazer engenheiros é demais!
Engenheiro é trecheiro. Ao contrário das dificuldades que os médicos enfrentam, prestando atendimento
nessas pequenas cidades, o engenheiro vive no trecho,
vive por aí andando pelo mundo, passando muitos deles
pelas maiores privações até construir aqueles grandes
projetos. Então, as chances são imensas.
Portanto, essa semana, para mim, foi a semana
do Engenheiro. Começou quarta-feira, no Confea e no
CREA, e, agora, aqui com Itajubá.
Todavia, os homenageados são vocês.
Então, eu queria, primeiro, passar a palavra para
meu companheiro, meu amigo, meu irmão, meu caro
Senador Gim Argello, que, com muita honra, representa
o Distrito Federal e que tem feito um trabalho excepcional como Senador da República aqui, na nossa Casa.
Com a palavra, o Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Delcídio, amigo Delcídio, quero continuar na mesma toada desta reunião. Eu estava ali e,
na hora em que ouvi a moda de viola e vi você conversando com as pessoas que vieram aqui para participar
desta sessão solene, tendo em vista a forma como V.
Exª a está conduzindo, eu quase pedi um torresmo.
Esta reunião está muito tranquila. Então, para continuar no mesmo tom, na mesma toada, eu gostaria de
cumprimentá-lo e de parabenizá-lo, Delcídio.
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Sou advogado, sou administrador de empresas,
mas sou pai, e meu filho está se formando em Engenharia. Então, eu me encaixei nesta homenagem. Tenho um filho mais jovem. O meu filho mais novo está
fazendo Engenharia aqui, em Brasília.
Cumprimento o primeiro signatário desta sessão,
meu amigo, meu companheiro, professor no Senado,
Senador Delcídio do Amaral; o Magnífico Reitor da
Universidade Federal de Itajubá, Exmo Sr. Dagoberto
Alves de Almeida; o Magnífico ex-Reitor da Universidade Federal de Itajubá Exmo Sr. Zulcy de Souza; o
Magnífico ex-Reitor da Universidade Federal de Itajubá
Exmo Sr. Fredmarck Gonçalves Leão; o Prof. Titular e
ex-aluno da Universidade Federal de Itajubá Sr. Afonso
Henriques Moreira dos Santos; o Consultor do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), ex-aluno da
Universidade Federal de Itajubá e meu amigo Ricardo
Pinto Pinheiro; o Magnífico Reitor da Universidade de
Brasília, Ivan Camargo, que teve de sair da sessão,
mas que deixou a todos um abraço apertado. Ele é o
melhor Reitor da Universidade de Brasília da nova geração. Vamos fazer justiça a ele, que esteve aqui. Ele
é muito requisitado em seu serviço, e, mesmo sendo
importante a sua presença aqui, o dever o chamou.
Cumprimento ainda o Presidente da Associação
Latino-Americana de Geração de Energia Renovável,
Sr. Marcelo Renault, as minhas senhoras e os meus
senhores.
Por que um Senador de Brasília está aqui, no
Senado, hoje? Hoje é um dia em que estamos na rua,
em que estamos lutando por aí, visitando as bases.
Eu vim a esta sessão em homenagem a Itajubá. Primeiro, quem está conduzindo a sessão é um amigo e
um irmão que eu tenho, que é o Senador Delcídio do
Amaral. Eu falei: “Não posso deixar de passar lá e dar
um abraço nele.”
Tenho um pequeno discurso para fazer. Vou fazê-lo e vou justificar no final, Paulo Victor.
A Escola Federal de Engenharia de Itajubá completou 100 anos no último dia 23 de novembro. Em 23
de novembro de 1913, o então Presidente Hermes da
Fonseca e seu Vice-Presidente, depois seu sucessor,
o itajubense Wenceslau Braz, deslocaram-se da então
capital, Rio de Janeiro, de trem, para a inauguração
da Escola.
A construção das nossas grandes usinas hidroelétricas, das nossas linhas de transmissão e das nossas
redes de distribuição de energia está intimamente ligada à história daquela pioneira Escola de Engenheira.
Engenheiros formados em Itajubá ajudaram a
construir Furnas, a Cemig, a CEB, em Brasília, e quase todas as empresas de energia do Brasil. Ajudaram
a levar a luz elétrica aos mais longínquos rincões da
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Pátria e ajudaram a levar a energia e o desenvolvimento a todas as regiões do País.
Grandes brasileiros passaram por aquela centenária Escola – já foram citados aqui no seu discurso
quase todos, mas vou repetir, porque é muito bom falar deles –, como o Dr. Antônio Aureliano Chaves de
Mendonça, Governador de Minas, Presidente da República, Ministro das Minas e Energia, que foi aluno e
professor da Universidade de Itajubá.
E muitos outros lá estudaram, como Joel Reno,
que presidiu a Petrobras; Marcondes Brito, da Eletrobrás; Aloisio Faria, de Brasília, o Pavão; Paulo Victor
Rada – eu o estou vendo aqui – e José Geraldo Maciel, que não está aqui, mas que também foi Presidente em Itajubá.
Vejo aqui o Dr. Dalmo. O Dr. Romeu também se
encontra aqui. É muito bom ver todos vocês aqui!
Essas pessoas ajudaram a criar e presidiram a
Companhia de Eletricidade de Brasília.
Ricardo Pinto Pinheiro, que presidiu a Eletronorte,
encontra-se aqui. Saúdo o nosso Ricardo Pinto Pinheiro!
Saúdo Kerman Machado, que presidiu a Eletrosul
e a Excelsa, no Espírito Santo, e muitos outros.
Vejo aqui o Dr. Dalton também.
Nasceu no Senado Federal o projeto de lei, depois encampado pelo então Presidente Fernando Henrique Cardoso e por seu Ministro da Educação, Paulo
Renato, que transformou a centenária e conceituada
Escola em universidade.
Na época, eram Senadores e autores do projeto
dois ex-alunos, que V. Exª também os citou. Um deles é Alberto Silva, que era um gênio. Escutei Alberto
Silva aqui. Ele falava do Piauí, da ligação dos rios, do
transporte que ele queria fazer. Ele era brilhante. Todos
vocês escutaram isso. Ele era brilhante! É outro que
também era brilhante e que foi Governador do Piauí.
Outro que também era brilhante passou pelo Senado e, como Governador do Distrito Federal, deu uma
aula de como fazer. Falo de um gigante chamado José
Roberto Arruda, que foi Governador do Distrito Federal.
Eu gostaria de dizer que os milhares de engenheiros formados em Itajubá nesses 100 anos dirigiram
e dirigem ainda grandes empresas do setor privado,
ajudaram a desenvolver o nosso potencial hidroelétrico e se espalharam por todas as regiões do País,
sem perder uma característica comum, que é o grande
amor e o orgulho que sentem pela escola de Itajubá.
Nesta comemoração pelos 100 anos da Escola
de Engenharia de Itajubá, fica aqui o reconhecimento
de todos os brasileiros, dos brasilienses, pela enorme
contribuição que essa instituição de ensino tem dado
ao País nos seus 100 anos de existência. É nosso de-
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sejo que ela continue dando ao País os seus melhores quadros, que dignificam a Engenharia brasileira.
Eu concordo com o Senador Delcídio do Amaral:
este País precisa de engenheiros, precisa muito mais
de engenheiros do que de advogados.
Vocês são todos pautados cartesianamente na lógica. É preciso ter lógica. E é isto mesmo: o nosso País
precisa de engenheiros, tem tudo para ser construído.
Quando vamos a outros países e vemos que
nosso País tem muitos potenciais e muitas riquezas
naturais, sentimos a necessidade de ver o exemplo
que deu esse pioneiro. De uma frase sua eu me apropriei, mais uma vez: “Revelemo-nos mais por atos do
que por palavras, dignos de possuir este grande País”.
Quem disse isso foi Theodomiro Santiago, um homem
que vendeu os bens para montar lá uma universidade.
Ele vendeu os próprios bens naquela época, no começo do século passado, por volta de 1908, de 1910, de
1913, quando ele foi para lá para buscar montar um
laboratório. Ele vendeu os próprios bens, porque acreditou nisso. Olhem que ele era advogado – vou salvar
um pouco os advogados aqui –, mas tinha a cabeça
de engenheiro, uma cabeça de concreto, uma cabeça de energia. Ele era um homem que olhou à frente
do seu tempo. E, olhando à frente do seu tempo, qual
foi o legado que ele deixou? Cem anos depois, numa
sexta-feira, o Senado da República diz: “Muito obrigado por ter acreditado no nosso País. Muito obrigado
por ter acreditado nos itajubenses, por ter acreditado
em Itajubá.”
Se hoje Itajubá não é tão grande assim, imaginem
como era há cem anos! Alguém acreditou que lá havia boas cabeças. E lá existem boas cabeças mesmo.
Brasília deve muito a vocês, de Itajubá. O Brasil deve muito a vocês e, tenho certeza, vai continuar
devendo. E que venham mais cem anos, mais duzentos anos!
Venho aqui hoje dizer isso e homenagear o Delcídio e o meu amigo José Roberto Arruda, que, tenho
certeza, está com o seu coração aqui hoje.
Muito obrigado, gente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Muito obrigado, meu caro
Senador Gim Argello, sempre muito eficiente, sempre
muito sincero, sempre trabalhando pelo nosso País.
Eu vou organizar as falas. Vamos subindo pela
hierarquia de quem já fez, de quem é.
Então, eu gostaria de passar a palavra ao nosso querido Ricardo Pinto Pinheiro, que foi meu chefe,
que foi Diretor-Geral da Aneel, além de Presidente da
Eletronorte, um grande camarada, muito competente, homem honrado, como todos os engenheiros que
Itajubá formou.
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O SR. RICARDO PINTO PINHEIRO – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Obrigado, Ricardo.
O SR. RICARDO PINTO PINHEIRO – Sr. Presidente, Senador Delcídio do Amaral; Exmo Senador Gim,
que nos deixou com a cabeça voltada para o passado
da nossa cidade, Exmo Sr. Dagoberto Alves de Almeida, nosso Magnífico Reitor, recém-chegado, que nos
empresta essa juventude; ex-Reitor da Universidade
Exmo Prof. Zulcy de Souza, amigo de longa data; Magnífico ex-Reitor e também amigo Exmo Sr. Fredmarck
Gonçalves Leão – nós já nos encontramos muitas
vezes; é um incansável visitante de Brasília pelas lutas, pela Escola –; meu amigo Prof. da Universidade
Afonso Henriques, com quem tenho, em Itamonte, no
sul de Minas, relações familiares bem próximas – fico
satisfeito com sua presença aqui –; meu amigo Ivan
Camargo, que nos deixou, mas que foi bem lembrado
pelo Senador Gim Argello, como engenheiro eletricista
da turma de 1969, mestre em Sistemas Elétricos de
Potência, Professor em tempo integral de Engenharia Elétrica, Presidente da Associação de Ex-Alunos
e Embaixador pela Escola de Itajubá – tudo isso foi
vivido na Universidade, na Unifei –, no dia de hoje, represento aqui a Fundação Theodomiro Carneiro Santiago, também da Unifei, e estou certo de que a homenagem que hoje se presta nesta Casa aos cem anos
de fundação do Instituto Eletrotécnico e Mecânico de
Itajubá, hoje Universidade Federal de Itajubá (Unifei),
é o reconhecimento do trabalho que seus mais de dez
mil engenheiros dedicaram, dedicam e continuarão a
dedicar ao desenvolvimento da infraestrutura energética do nosso País.
Isso só foi e continuará sendo possível graças à
visão do fundador Theodomiro Carneiro Santiago, de
que o Brasil, com suas dimensões continentais, necessitaria de energia elétrica para o seu desenvolvimento
e de que isso poderia ser conseguido com engenheiros
ou, em outras palavras, com mão de obra muito especializada. Como isso era escasso no nosso País – já
se falou muito isto aqui, mas vou repetir, pois temos de
verbalizar aquilo em que acreditamos –, no início dos
anos 1900, Theodomiro juntou os recursos da família,
como também aqui já foi dito, arregaçou as mangas e
embarcou para a Europa na busca de professores e
de equipamentos.
Não sabemos bem o teor da conversa que Theodomiro teve com cada um dos professores naquela
Europa bem desenvolvida. O que significava falar de
Itajubá, cidade do sul de Minas? Isso me intriga. Hei
de descobrir o que exatamente Theodomiro Carneiro
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Santiago disse. Mas nós conhecemos os resultados.
Se não sabemos o que foi dito, sabemos do resultado.
No dia 23 de novembro de 1913, exatamente há
pouco mais de cem anos, na presença do Presidente
da República Hermes da Fonseca, deu-se em Itajubá
a instalação oficial do Instituto Eletrotécnico e Mecânico. As aulas haviam sido iniciadas em março daquele
ano. A primeira fornada de 16 engenheiros saiu em
1917. Desde então, voltou a repetir a dose de lançar no
mercado, anualmente, e nos últimos anos duas vezes
ao ano, uma quantidade crescente de engenheiros.
Do que esses engenheiros fizeram ou estão fazendo muito aqui já foi dito. Se nós estamos às vésperas de dizer que 100% de nossos lares estão eletrificados – o Brasil, em 2014, atingirá a universalização
dos serviços públicos de energia elétrica –, isso se dá
porque a visão de Theodomiro Santiago, no início do
século passado, estava corretíssima. Isso se confirma
também quando vemos que a eletricidade responde
por mais de um terço da matriz de necessidades energéticas do nosso País.
Portanto, isso nos autoriza a dizer, com muita
segurança, que, quando o País precisou dos engenheiros para estabelecer mais fortemente a infraestrutura básica de energia para a plataforma industrial e
vencer as longas distâncias, lá pelos idos de 60 a 80,
os engenheiros eletromecânicos de Itajubá disseram
presente. Houve um período da nossa histórica, como
também aqui já foi dito, que cada uma das grandes
empresas de geração, transmissão ou distribuição de
energia elétrica, espalhadas pelo País, contava com
um diretor ou mais, formados pela Escola de Engenharia de Itajubá. No corpo técnico, nem pensar. Era
presença quase obrigatória.
Além disso, a preocupação não só de Theodomiro, mas dos professores que o sucederam, como
José Rodrigues Seabra, que também aqui foi citado,
Pedro Mendes dos Santos e tantos outros, foi a formação humana dos seus engenheiros. Nesse particular,
o ambiente da pequena Itajubá, encravada no sul de
Minas, foi fundamental na adoção dos inúmeros brasileiros que por lá passaram, e todos eles unânimes em
dizer que a cidade é acolhedora e uma segunda família.
A relação entre os formados pela Unifei é tão
grande que os cinco anos da vida universitária criam
amizades profundas entre os estudantes. Anualmente,
os engenheiros retornam a Itajubá para renovar seus
votos de amizade e relembrar os velhos tempos em
turmas que comemoram 5, 10, 20, 50, 60 e até 70 anos
de formados. Por outro lado, a Fundação Theodomiro
Santiago, com a rede da associação de ex-alunos, ajuda
a preservar a rica memória da nossa querida Escola.
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Houve também o caso, já aqui citado, em que
engenheiros passaram por esta Casa e também prestaram relevantes serviços ao País, como Theodomiro,
que foi Deputado Estadual e Deputado Federal. Faço
questão de trazer a essa memória os nomes que também aqui já foram relembrados: Senador Alberto Silva, Senador José Roberto Arruda e o nosso estimado
Senador Aureliano Chaves de Mendonça, que, além
de Deputado Estadual e Federal, ocupou a Vice-Presidência da República.
No mais recente processo de transformação da
escola em universidade, aqui mesmo, nesta Casa, José
Roberto Arruda e Aureliano Chaves foram brilhantes
na sua defesa e no seu encaminhamento.
Mas eu não poderia encerrar essa pequena leitura histórica da importância do Instituto Eletrotécnico
e Mecânico de Itajubá e de seus engenheiros para o
País sem agradecer a S. Exª o Senador Delcídio do
Amaral pela oportuna lembrança de comemorar os 100
anos do feito de Theodomiro Santiago.
Encontrei o engenheiro Delcídio – ele já deu alguns dados nesta linha também – no início da década
de 80, na Eletronorte, aqui, em Brasília, onde, com outros técnicos que nos honram com a presença nesta
cerimônia – são vários; não vou citar todos –, ajudamos
a construir o primeiro grande projeto de energia elétrica da Amazônia. Estou me referindo à implantação da
Usina Hidroelétrica de Tucuruí, no Estado do Pará, e
os sistemas de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica desde o Maranhão, Tocantins, Pará,
norte do Mato Grosso, até os recantos dos Estados de
Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e Amapá.
Eu me lembro bem quando um americano nos
visitou na Eletronorte, buscando uma parceria com
a empresa. Olhando o mapa ele disse: “Vocês estão
gerenciando uma empresa que tem 60% da área do
País”! Era exatamente a dimensão da Eletronorte. Só,
neste País gigantesco.
Numa passagem muito específica, eu, como
Presidente da Eletronorte e o engenheiro Delcídio,
então Ministro de Minas e Energia, em fins de 1994,
passamos os últimos meses daquele ano inaugurando obras de geração e transmissão de energia elétrica em todos os Estados cobertos pela Eletronorte na
Amazônia. Nunca me esquecerei, Senador Delcídio!
Existiam faixas – e você há de se lembrar – nas ruas,
nas cidades de Ariquemes, que também aqui já foi dito,
e Ji-Paraná. E vou lembrar o que diziam essas faixas:
“Obrigado por nos trazer a luz”.
É com esse mesmo espírito, Senador, que aqui,
hoje, eu me encontro para junto com V. Exª e com todos os presentes comemorarmos o primeiro centenário
do Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, hoje

NOVEMBRO
DE 2013
Novembro de 2013

Universidade Federal de Itajubá (Unifei), e desejar
que os próximos 100 anos sejam tão ricos como os
seus primeiros.
Muitíssimo obrigado, Senador! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Acho que o Ricardo,
com essa fluência, com esse jeitão, está querendo
ser Senador!
O Ricardo é um grande amigo e uma pessoa
que tem uma folha de serviços prestados ao País. Sei
os desafios que o Ricardo enfrentou ao longo da vida
profissional dele e continua enfrentando.
Tenho passagens históricas, como com muitos
que estão aqui presentes, especialmente em relação
ao desafio de colocar energia na Amazônia, que não
é mole, não! Agora, está uma beleza, não é, Ricardo?
Lembro que, na época, não era fácil, não. A Eletronorte
cumpriu um papel absolutamente fundamental.
Isto aqui não é uma cerimônia. Isto aqui é uma
conversa entre amigos!
Vimos o papel dos engenheiros de Itajubá na
Cesp, na Cemig, em Furnas, ou seja, a força de uma
escola, e comandando, talvez, um dos setores mais
importantes de infraestrutura do País, que é o setor de
energia elétrica, que continua sendo o nosso grande
desafio, talvez o principal, porque quem tiver energia
tem futuro. Quem não tiver está fora. E Itajubá, desde o
início, marcou presença, com coragem, com dirigentes
importantes em empresas do setor de energia elétrica.
Então, é inacreditável o que, nesses cem anos, Itajubá
já fez – e vai fazer nos próximos anos também.
Agora, vou chamar o professor titular e ex-aluno da
Universidade Federal de Itajubá, nosso querido Afonso
Henriques Moreira Santos, que também tem uma bela
carreira, não só como professor, mas como profissional
da área de energia elétrica, na Agência Nacional de
Energia Elétrica, também em um momento importante,
e com quem tive também oportunidade de conviver.
O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA DOS
SANTOS – Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Só espero ver mais um Senador aqui. O Ricardo já é candidato! Daqui a pouco,
vamos ter que segurar esta cerimônia!
O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA DOS
SANTOS – Ele, por Itamonte, e eu, por Itanhandu.
Nossos laços são fixados nas duas cidades.
Obrigado, Senador Delcídio, em nome de quem
cumprimento toda a Mesa.
Senhoras e senhores, como disse o Senador, isto
aqui está se tornando uma conversa, uma nostalgia, e
eu vou seguir a mesma linha, Senador.
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Há doze ou treze anos, na última vez em que nos
encontramos, V. Exª foi à minha sala. Eu, Secretário de
Energia; o senhor, Diretor de Gás e Energia da Petrobras. Corria o bochicho de que V. Exª seria candidato a
Senador. Eu perguntei, quando ainda não era Senador:
“Delcídio, é verdade isso”? E a resposta foi marcante
e se revela uma verdade agora. O senhor disse: “O
Congresso está precisando de engenheiro. Naquele
negócio, há advogado e médico demais”!
Isso se confirmou em todas as suas colocações
agora, principalmente com a sua sensibilidade. Sensibilidade essa revelada no reconhecimento da importância
da nossa Universidade Federal de Itajubá na história
do País, não só da Engenharia, mas na história social
e econômica do País; adentrar a Amazônia, enfrentar
tudo o que o senhor vivenciou.
Na semana passada ou retrasada, eu conversava com um colega desse certo pioneirismo de vocês,
que é o Oswaldo Honorato.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Sim, o Oswaldinho! De
Itajubá também.
O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA SANTOS – Que esteve com vocês. E lhe dou a notícia:
agora conseguimos transferi-lo para Itajubá. Ele se
aposentou da Copel e está se juntando ao nosso grupo de Hidromecânica como professor.
Acho que isso é uma grande coisa para a nossa
universidade, e o senhor pode testemunhar pela seriedade, competência etc..
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Prof. Henriques, o Oswaldinho começou comigo e com o Mário Miranda.
O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA SANTOS – Exatamente! Por isso que eu me lembrei.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Lá em Tucuruí. Era um
engenheiro novo, mas estudioso. Um cara sério. Depois ele foi para o Paraná, para o laboratório da Copel.
O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA SANTOS – Exato!
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – E agora está indo para a
escola de Itajubá.
O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA SANTOS – Aposentou-se. Estava no Cefet e está se juntando a nós. Um motivo a mais para lhe obrigar a visitar
os amigos em Itajubá.
Com o Mário Miranda, agora, em Poços de Caldas, vamos marcar, Sr. Reitor, uma festa. O senhor
estará convidado com intimação.
Mas é nesse sentido que vou falar um pouco. O
Ricardo muito bem falou de grandes nomes que pas-
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saram por esse Congresso; passaram por cargos importantes. Mas eu estava pensando, quando tocou a
música, em um fato que de certa forma tem a ver com
o senhor, porque nós, naquele momento – o senhor,
Mário Miranda e eu –, estávamos a construir algo cuja
importância nós não sabíamos, de repente, que teria
– e que tem hoje – para a segurança energética do
Brasil, que foram as centrais termelétricas a gás, que
sustentaram este País nos últimos dois anos, evitando
uma grande crise.
Lembro-me mais: do seu assessor Landim. Trabalhei por alguns dias, noite afora, para equacionar a
questão, e o senhor também lembrou bem que não é
fácil trabalhar com a Petrobras. E, naquela época, o
senhor estava do lado da Petrobras, para equacionar o
trekking account, a forma de tarifar o gás para viabilizar
as térmicas. Mário Miranda, depois, trabalhando nas
primeiras térmicas, nos primeiros equacionamentos.
Foram momentos difíceis. Hoje, 10, 12 ou 13
anos depois, eu acho que o País agradece ao senhor,
ao Mário, a mim, por alguma contribuição que dei, e a
outros nossos ex-alunos, que estavam junto.
Então, vejam bem, nós estivemos do lado da Hidrelétrica de Tucuruí, estivemos do lado da transmissão, como o Ricardo bem lembrou, adentrando este
País. E queria lembrar também – agora me lembrei
– que, alguns meses atrás, foi inaugurada a linha de
transmissão Tucuruí-Manaus. À frente, meu colega de
turma Paulo Sérgio Oliveira, o Paulão do João Tarcísio.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Paulão, grande figura!
O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA SANTOS – E aí vou lhe dizer, Senador, aproveitando –
desculpe-me a informalidade, mas foi o senhor o responsável por isso –, que o nosso pioneirismo não se
deu apenas naqueles idos do começo do século XX,
tampouco na década de 70, quando o senhor esteve
junto com os nossos ex-alunos nessas fronteiras, mas
segue, Senador. É interessante que o Paulão hoje parece que lidera – é Diretor ou Presidente da empresa
– essa transmissora, que é um marco ambiental, uma
linha de transmissão que vai por cima de toda a floresta.
Mas também é marcante o pioneirismo nosso num
setor novo, na Engenharia Ambiental. Eu cito a nossa
colega, Profª Eliane, que foi Diretora do Instituto de
Recursos Naturais do curso de Engenharia Ambiental.
E uma egressa, uma moça bonita, nova, filha de um
funcionário da nossa instituição, do Edson, motorista,
muito querido. Ela é engenheira ambiental numa corrutela daquelas, trabalhando para essa obra de linha
de transmissão. Eu imagino uma moça bonita daquelas
ter a coragem de fazer Engenharia Ambiental, de criar
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conceitos, naquela dificuldade. Mas é esse o perfil do
nosso engenheiro.
Hoje, não mais só Engenharia Elétrica e Mecânica, mas Engenharia Ambiental. Hoje, não mais homens,
mas mulheres. E lembremos que a primeira engenheira
da nossa Universidade foi trabalhar nos Correios e foi
uma das pioneiras das telecomunicações no Brasil. Isso
é muito marcante e deveria ser lembrado, Sr. Reitor,
ao longo deste ano, para reverenciarmos a sua imagem. É uma pessoa notável, que cheguei a conhecer.
Então, tivemos o pioneirismo. Nós fomos o terceiro curso de Engenharia Ambiental do Brasil, sendo o
primeiro federal da época. Depois, Tocantins se torna
federal, na mesma data em que nossa Universidade
muda de escola para universidade.
Fomos, e eu estive à frente desse grupo, inspirados pelo Prof. Zulcy. E me tocou muito o que o senhor
disse, que o senhor utilizou os livros, provavelmente
estudando, tirando as dúvidas com Oswaldo Honorato, das máquinas de fluxo naquelas obras, mas aquele
pensamento do Prof. Richard Brandt, depois dado sequência pelo Prof. Zulcy. E vem depois surgir a primeira escola de Engenharia Hídrica do País, engenharia
dedicada à água.
É notável a coincidência que ocorreu agora: uma
ou duas semanas antes de celebrarmos o centenário,
um egresso do nosso curso de Engenharia Hídrica é
reconhecido, é premiado no Prêmio Jovem Cientista.
Isso nos enche de orgulho, porque mostra que aquele
pioneirismo da nossa escola, mais uma vez, tem seriedade, tem profundidade, tem abrangência.
Mas eu acho que o marco maior, Senador – e já
vou convergindo para o final, porque senão vamos ficar
nesta nostalgia –, da nossa escola é que ela é Itajubá,
mas Itajubá é Brasil e, talvez, mais do que Brasil, Itajubá é América Latina. Nós sempre tivemos lá gente
de todo o Brasil, de vários países da América Latina
e sempre mandamos gente para todo o País. Isso não
é diferente no seu Estado, Mato Grosso do Sul. Quantas pessoas! Eu me lembro da Planel, uma empresa
importante de dois ex-alunos nossos, que começou
lá e depois foi para São Paulo , mas segue lá sendo
uma empresa importante. Vários colegas meus estão
trabalhando lá, no Mato Grosso. Então, nós sempre
mandamos, mas não era assim.
A pessoa vai itajubense, segue sendo itajubense, mas torna-se capixaba, torna-se baiano, torna-se
mato-grossense, porque nós temos essa capacidade, essa universalidade. É a característica de Itajubá.
Aqueles que vão para lá estudar aprendem muito dessa
mineirice cantada pelo Ivan, mas também deixa muito, ensina muito. Pode ter certeza de que o Ivan teve
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influência do Mato Grosso do Sul com algum colega
que por ali passou.
E vou terminar, Sr. Senador, lembrando os anônimos, nossos ex. Nós sempre nos lembramos dos
grandes nomes e temos, sim, de reverenciá-los, mas
a escola é feita por eles e por tantos grandes heróis
que não são reconhecidos na imprensa, mas que são
reconhecidos por aqueles que trabalham com eles, por
aqueles que estão recebendo os benefícios, como o
senhor bem disse, de Ariquemes – que o Dr. Ricardo
disse, de Ariquemes. Quando chega lá diz: “Obrigado
por trazer a luz!”. E tem, em sua cidade – e muito a ver
com o senhor –, uma grande homenagem a um ex-aluno
da escola, que, de certa forma, sintetiza um pouco de
nossa Universidade. A primeira central termoelétrica a
funcionar com o gás da Bolívia foi em Campo Grande.
Nós sabemos o quão importante foi o gasoduto
Brasil-Bolívia, não só naquele momento em que chegou, em dezembro de 98, mas para sustentar, agora,
o sistema energético brasileiro. Essa termelétrica se
chama William Arjona.
Ex-aluno, formado em 69, panamenho. Juntando tudo isso, o que quero dizer? Um ex-aluno nosso,
panamenho, que se torna brasileiro, se torna mineiro, se torna itajubense, homenageado com uma obra
de relevância, que foi a primeira térmica funcionando
com gás natural. Nós sabemos que, na época, eram
os nossos conflitos, diferenças. Era natural.
Aliás, o Senador esteve em todos os lados, brigou
com cada um dos outros lados, portanto sabe que é
exatamente essa riqueza que leva aos bons produtos.
Mas eu dizia que essa homenagem, pouca gente
conhece William Arjona, é muito significativa. E quero
entendê-la como uma homenagem. William Arjona foi
um desenvolvedor, foi da Tractebel, do Zaroni, já citado aqui, mas ele participou do processo de desenvolvimento de novos negócios, uma transformação
profunda, empresarial, naquele momento em que se
privatizavam as coisas no Brasil. E morreu no acidente
com o Fokker da TAM.
William Arjona, como eu disse, esse anonimato,
depois transformado em nome de termelétrica, mas
pouco conhecido pela grande sociedade, sintetiza, de
certa forma, a homenagem a todo ex-aluno que leva a
Engenharia pelo Brasil afora, a todo ex-aluno que leva
os valores da nossa universidade. E choramos muito
no dia 23, com lembranças, com valores que começaram com Theodomiro Santiago, porque não são só
conhecimentos que nós lá produzimos e transmitimos,
mas são, sobretudo, os valores, as crenças, acreditar
que este País pode ser melhor, se nos dedicarmos a
fazer, e não só a falar.
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Muito obrigado, Sr. Senador, pela oportunidade.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT -MS) – Eu queria só aproveitar o
clima em que estamos. O Afonso Henriques lembrou
bem: Secretário de Energia quando nós implementamos
o programa de geração termelétrica com gás natural.
Nós implementamos, num tempo extremamente curto,
uma série de projetos. O primeiro deles, uma usina em
Campo Grande, no início do gasoduto Bolívia-Brasil, a
400 quilômetros da fronteira com a Bolívia, no centro
de carga; e uma usina, Afonso Henriques, que até hoje
está operando e, diga-se de passagem, operando na
base, 200 megawatts, na base.
E eu me lembro bem que, quando instalamos esses projetos, sofremos muitas críticas. Eu me lembro
bem, Afonso Henriques, que pareciam as críticas de
Itaipu. Eu me lembro bem lá atrás, quando reclamavam:
“A tarifa de Itaipu é em dólar. Ah, não vamos pagar!”.
A Cesp parou de pagar. E aí veio aquela quebradeira
geral no setor de energia. Na época, o Presidente da
República era o Presidente Sarney.
Hoje, quem questiona Itaipu? Vocês imaginem, se
Itaipu não estivesse operando, o que seria do sistema
interligado brasileiro? E, para minha satisfação – o Mário
também acompanhou esse programa muito de perto,
o Jarbas também –, outro dia, eu fui a uma reunião
na Petrobras. A Presidente Graça tem um painel em
que acompanha todos os números da Petrobras, em
tempo real. Aí eu tive a curiosidade de olhar quanto as
usinas a gás da Petrobras estavam despachando, só
as usinas de Petrobras: seis mil megawatts. Ou seja,
imaginem se aquele projeto não fosse adiante, Afonso
Henriques? Começou aquele desenho lá atrás, você
com o Rodolfo Landin, que era o meu superintendente
na área de gás natural.
Hoje, essas usinas estão na base e sustentando... Eu não vou aqui... Se não, vamos entrar por uma
discussão... Sustentando um modelo em que as usinas
não têm mais reservatório. É tudo usina a fio d’água.
Portanto, nós temos que compreender que, na matriz
energética brasileira, nós teremos, inexoravelmente,
usinas termoelétricas. Não há como escapar. Não há
como escapar. E preferencialmente a gás, como o Prof.
Zulcy está dizendo aqui.
Então, essas lembranças são muito importantes – viu, Afonso Henriques? –, porque as coisas vão
acontecendo, e precisamos valorizar a história, tudo
aquilo que ocorreu, as dificuldades que enfrentamos.
E eu me lembro bem do drive que foi necessário, a
força do Ministério de Minas e Energia para que implementássemos aquele programa, que hoje segura
o Brasil. Sem dúvida nenhuma, segura o Brasil, traz a
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segurança energética que todos nós esperamos e que
é fundamental para o desenvolvimento do nosso País.
Eu vi o Afonso Henriques falar da primeira Engenharia de Águas. Nós ainda nos lembramos do vórtice
de von Kármán e de todas aquelas coisas do nosso
tempo. E depois, Prof. Zulcy, nós nos tornamos doutores em hidráulica, porque Tucuruí teve um problema
sério de projeto e nós fomos à França aprender também
um pouco de hidráulica com um camarada chamado
Casaccsi, que era uma das maiores autoridades em
hidráulica do mundo, recebeu a Legião de Honra na
França. E nós somos um Zulcy de Souza bem pequeninho, mas nós aprendemos algumas coisas em função das experiências que vivemos lá para motorizar
a Usina Hidrelétrica de Tucuruí
Isto aqui, do jeito que vai, eu acho que é como
disse o... Com a viola, nas conversas, o torresmo e a
pinga, nós vamos longe.
Mas eu vou chamar agora, dando sequência à
nossa cerimônia, o ex-Reitor da Unifei, Fredmarck Gonçalves Leão. É muita honra tê-lo aqui também.
Está todo mundo falando muito à direita, e tem
que falar um pouco à esquerda também, Prof. Zulcy.
Todo mundo está muito para o lado direito, é preciso
distribuir um pouco também para o lado esquerdo.
Com a palavra o Prof. Fredmarck Gonçalves Leão.
O SR. FREDMARCK GONÇALVES LEÃO – Exmº
Sr. Senador Delcídio do Amaral, que comanda esta
sessão especial, meus caros membros da Mesa – Dr.
Ricardo Pinto Pinheiro, Afonso, Prof. Zulcy e o Magnífico Reitor Dagoberto Alves de Almeida –, em primeiro
lugar, tenho que agradecer a esta Casa de legislação,
o Senado Federal, por lembrar o centenário da nossa
Universidade Federal de Itajubá.
Vamos falar da parte da escola, o que nós sempre fizemos. Nós nos tornamos engenheiros, logo em
seguida saímos para trabalhar na indústria, mas já retornamos, a convite de outros professores, à escola.
Tivemos, então, muita influência nisso. Ficamos dentro
da escola operando e, agora, como voluntários, mas,
diretamente, por praticamente 44 anos, e a transformamos, então, em universidade federal.
A história da nossa universidade se confunde
com a história da Engenharia brasileira, que naqueles idos de 1913 dormitava. Ela era fraca, não tinha
o alcance que o Dr. Theodomiro já havia vislumbrado.
Ele – como se diz – se arranhou um pouco por querer
fazer um ensino avançadíssimo para a época. Lógico
que isso contrariou outros interesses. Mas eu não vou
tratar desse assunto nesta oportunidade.
Quem também foi um grande braço forte dele, e
seu cunhado, foi o Dr. Venceslau Brás, Vice-Presidente
da República, que o apoiou, incentivou e consignou re-
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cursos, no orçamento da então República dos Estados
Unidos do Brasil, para que as três primeiras escolas,
nos moldes norte-americanos, de vinte contos de réis
durante cinco anos.
Logo em seguida, ele falou ao Dr. Theodomiro:
“Olha, já está consignado, no orçamento de 1912, mas
não vai ser suficiente. E nós não temos. Eu não sei
como você vai fazer”. O que é que ele fez? Convenceu
a mãe, Dona Lucinda Pereira Guimarães Santiago, a
conversar com o Coronel Carneiro Júnior, pai de Theodomiro, para arranjar esse dinheiro, porque ele era
um empresário em Itajubá.
Então, conseguiu dele o orçamento de 600 contos
de réis, que daria para comprar dez fazendas, para que
pudesse fazer a viagem à Europa e contratar os professores, o que foi mantido por praticamente dez anos.
Ele contratou os três primeiros professores belgas e, logo em seguida, dois suíços e um francês,
trazendo-os dentro desse esquema – e não sei qual
foi a conversa que o Dr. Theodomiro teve para convencer esses professores belgas, dois de Charleroi e um
de Liège. Mas ele conseguiu e os trouxe para Itajubá.
A nossa história é também muito interessante
por esse trabalho, pelo arrojo do Dr. Theodomiro em
ter essa visão, em vislumbrar, como dizia Aureliano,
de enxergar, através dos corpos opacos, o futuro.
Então, ele fez, mas isso causou um desgaste
muito grande para ele. Nós sabemos disso, e não vou
fazer alusão a isso agora. Ele se sacrificou e, logo depois, como foi dito, aconteceu a sua deportação para
Portugal, em outubro de 1932.
Em março de 1933, ele retorna, com grande sacrifício, pois já estava doente. E veio a falecer em 25
de outubro de 1936, com a idade de 53 anos. Estava
moço ainda e poderia ter produzido mais.
O que aconteceu? Ficou no Rio – era diretor do
Banco do Café –, onde morava com a D. Meire, sua
esposa – Maria Josefina Guatemozin Santiago, filha
do general Guatemozin – e o seu corpo ficou no cemitério São João Batista. Apenas 28 anos depois, esse
corpo retorna a Itajubá. Hoje existe um mausoléu na
escola, conforme foi apresentado, onde estão seus
restos mortais.
Para nós, esse mausoléu representa não um
túmulo que guarda os despojos do Dr. Theodomiro,
mas o altar da dignidade, da honra e do civismo. E ali
a Pátria e os pósteros irão debruçar agradecidos pelo
que ele fez, projetando o nome de Itajubá. Então, ele
fez por Itajubá, pelo Brasil e por Minas Gerais.
Muito obrigado.(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Muito obrigado, Prof. Fredmarck Gonçalves Leão, personalidade ilustre de Itajubá.
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Passo a palavra, agora, ao Prof. Zulcy de Souza, ex-Reitor e pesquisador da Unifei, referência em
máquinas de fluxo.
Prof. Zulcy com a palavra.
O SR. ZULCY DE SOUZA – Aqui estou porque o
Presidente desta sessão, no momento, Senador Delcídio, pediu-me para falar alguma coisa. Não havia qualquer previsão de me pronunciar, mas, vocês sabem,
sou velho e velho tem muitas historinhas para contar.
Como o Senador Delcídio deu-me uma imensa
satisfação ao dizer que aprendeu máquinas de fluxo
no meu livro, vou contar a historinha do livro que, penso, ele estudou.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Só falta ele me tomar o
ponto e aí vou levar pau. (Risos.)
O SR. ZULCY DE SOUZA – Não vou tomar muito
o tempo de vocês.
Todos sabem aqui – ou alguns sabem – que me
formei em Engenharia Civil, em Curitiba. Há coincidências que acontecem na vida da gente. Na época,
tinha sido transferido para São José dos Campos o
Instituto Tecnológico da Aeronáutica, uma vez que o
Brasil precisa esconder um grupo de pessoas da Aeronáutica chamado Fokker. Criaram o CTA e levaram
para lá o ITA.
Naquele tempo, existiam disciplinas que eram
ministradas que hoje em dia já não se ministram mais.
Eu, quando me formei, era muito bom numa disciplina
chamada Geometria Projetiva, que é pensar no espaço. Fui convidado para ser auxiliar de ensino no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Lá era chamado de
full professor, professor pleno, porque aquilo lá era do
MIT, havia judeu no meio; era uma confusão danada
lá, havia alemão com judeu etc., e eu fui para lá.
Casei e fui para o ITA. Fui morar numas casas
fantásticas por fora, mas muito ruins por dentro. Eram
projetadas por Niemeyer aquelas casas. Vocês sabem
disso, o Niemeyer era um cara fantástico, mas morar
numa casa projetada por Niemeyer não é brinquedo,
não é?
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Que o diga o Palácio
do Alvorada.
O SR. ZULCY DE SOUZA – Ou está tudo embaixo
da terra ou parece que você está num caixão – lá as
janelas eram todas em cima, você não enxergava nada.
Eu, casadinho de novo, fui para lá. E aí aconteceram algumas coisas. Eu fui e trabalhei nessa disciplina
lá. Mas, havia várias crises em Itajubá e naquela oportunidade, estava acontecendo uma crise muito grande lá.
Todos que estão aqui conhecem o Prof. Richard
Bran, creio até que foram alunos dele. Uma pessoa
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fora de série, um alemão que veio para o Brasil e
que adorava o nosso País, particularmente Itajubá e,
principalmente, a Serra da Mantiqueira – ele adorava a Serra da Mantiqueira. E, naquela oportunidade,
o departamento do ITA onde eu trabalhava – lá não
se chamava departamento, chamava-se divisão – era
dirigido pelo Prof. Henry Peter, que era também um
alemão e tinha sido colega do Prof. Bran, soube das
dificuldades por que ele estava passando em Itajubá,
por falta de recebimento. Foi uma época muito difícil do
Instituto, quando passou para Escola Federal. Então,
ele foi para lá, vamos dizer, para justamente ensinar
máquinas de fluxo no ITA.
Os full professors naquela época escolhiam... Os
brasileiros não vinham; não é? Naquela época, eu tinha
26 anos, e ele tinha 51 anos. Ele olhou lá – eu ficava
atrás de uma cerquinha – e disse: “Eu quero aquele
cara lá.” Era eu. Com aquele jeito de ele falar. Então,
eu fui trabalhar com ele. Eu repetia as aulas dele.
Vocês foram alunos dele; o Prof. Bran usava o
método indutivo, ele partia da máquina para chegar à
parte teórica. Quem foi aluno dele lembra que ele desenhava no quadro-negro a máquina e vocês podiam
até fotografar a máquina, de tão bem feita que estava.
Em função disso, ele desenvolvia as coisas.
Ele tinha o dobro da minha idade, mas houve
um casamento muito grande de ideias; ele gostava
de astronomia, eu também gostava. O ITA era bom,
e a gente saía a passear de noite, conversando, e foi
quando ele me convidou para ir para Itajubá.
Fui para Itajubá, cheguei lá em 1960. Aí é que
vem a tal história do livro.
Existiam umas apostilas escritas por várias pessoas e também do Prof. Bran. Depois, comecei a trabalhar nessas apostilas sobre máquinas de fluxo e uma
coisa incrível aconteceu. De repente, nós recebemos a
visita, em Itajubá, de um redator de livros – uma coisa
estranha. Chamava-se Carpinteiro. Ele era o redator
do que naquela época se chamava de Livros Técnicos
e Científicos do Rio de Janeiro. Ele veio nos dizer que
estava interessado em publicar o livro do professor
e nos convidou para ir ao Rio de Janeiro assinar um
contrato com ele.
Naquele tempo, publicar um livro técnico era um
drama, tinha de ser financiado pela pessoa. Nós fomos
ao Rio de Janeiro, assinamos com ele um contrato para
publicar o livro. Esse livro foi, então, publicado. Estou
falando coisas da década de 60 até a década de 70.
Vocês imaginem a alegria que tomou conta de
mim ao saber que seria co-autor de um livro técnico
naquela época! Uma coisa fora de série! Demorou de
seis a oito meses para ser publicado, mas saiu. Acredito
que seja o livro que ele andou estudando lá.
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Então, eu fui ao Rio de Janeiro com a minha mulher, a Marlene – nós éramos jovens ainda e ir ao Rio
de Janeiro era uma coisa louca. Ficamos num hotel
chamado São Francisco, ali no Centro, e nós descemos
para passear – naquele tempo, dava para passear no
Rio de Janeiro sem qualquer problema – e havia ali um
lugar chamado Mercado das Flores – quem conhece
o Rio de Janeiro lembra que havia um mercado das
flores, no Centro. Do lado desse mercado das flores,
era a livraria da Livros Técnicos e Científicos. E quando eu passei, eu olhei e vi que estava na vitrine uns
três ou quatro exemplares do livro, que eu acho que
era o livro de que você falou. Eu vi o meu nome lá; estava lá o nome do Richard Bran e o meu embaixo. Eu
disse: “Puxa, eu vou entrar aí para falar sobre o livro,
perguntar alguma coisa sobre esse livro”.
Aí eu entrei na livraria, havia lá uma moça, e eu
cheguei para ela e disse: “Escuta, este livro está vendendo bem, tal e coisa?”. E ela me disse: “Olha, o livro
vende porque ele tem uma capa linda.” (Risos.)
Não sei se era esse o que você estudou. Na capa,
havia umas ondas azuis e vermelhas, aquelas ondas
como as do calçadão de Copacabana. É esse o livro?
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Eu não me lembro da
capa direito. Eu me lembro do livro, mas não da capa.
O SR. ZULCY DE SOUZA – Eu creio que era
esse. Mas eu fico muito satisfeito porque o senhor se
lembrou do livro.
E esse livro, eu creio, foi bastante importante para
a Engenharia brasileira. Imaginem que ele teve quatro
edições, até que chegou uma hora que nós achamos
que tínhamos que pôr coisa mais nova lá dentro.
Mas, para um autor de um livro, ouvir de um Senador da República que estudou no seu livro é uma honra.
E essa honra eu vou levar para casa, vou contar para
a minha mulher que aconteceu isso e vou tomar uns
três whiskies por causa disso. Quer dizer, é fantástico!
E, na realidade, eu sou um co-autor; tudo aquilo que estava escrito lá é de autoria do Prof. Bran. Eu
praticamente coloquei aquilo, vamos dizer, dentro de
uma forma, e um aluno meu da época, hoje engenheiro
até bastante conhecido na área de vibrações, o Prof.
Márcio Tadeu, desenhou tudo. Porque, naquele tempo, para publicar um livro, os desenhos tinham que ser
feitos em nanquim – todos eles. Em nanquim e em tamanho maior para depois reduzi-los. Era complicado
publicar um livro daquele. Então, eu fiquei imensamente
satisfeito quando o Senador entrou, olhou para mim
e disse: “O, Zulcy! Eu estudei em um livro dele”. Quer
dizer, para mim, isso é uma satisfação, Senador, que
eu vou guardar para o meu gap pequeno de vida que
ainda tenho.
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Vocês todos que aqui estão, eu creio, foram alunos
do Prof. Bran, sabem a personalidade desse alemão
aqui no Brasil e o que ele fez. Se existem coisas sobre
máquinas e fluxos no Brasil, ele é o responsável. Ele
introduziu isso aqui desde 1932. E ele amava a Escola
de Engenharia de Itajubá. Ele era um homem fantástico. Nós, até hoje, ainda – o reitor sabe e está tentando
– temos duas salinhas. Nós éramos dois professores
em dedicação exclusiva; na época, não existia esse
negócio. Nós ficávamos naquela sala, e o Aureliano
dava aula ao lado ali. Quando ele acabava a aula, nós
três saíamos ali da escola e íamos ao Correio.
Naquele tempo, a gente tinha um negócio chamado caixa postal. Então, os três íamos lá para ver o
que tinha na caixa postal. Eu, ele e o Aureliano descíamos lá. Vocês conhecem Itajubá, mas o Senador
agora vai lá – eu até vou fazer lá em casa um feijãozinho tropeiro para ele.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Não me convide que eu
vou, hein, professor.
O SR. ZULCY DE SOUZA – Vá mesmo.
Lá havia, na esquina, e ainda há, um cafezinho
do Vadinho, do pai dele. Então, nós três tomávamos
um cafezinho ali e voltávamos para a escola.
Quando ele falou para mim ali, ao pé do ouvido,
“não, você vai falar”, eu disse: está bem, vou falar. Eu
não tinha preparado nada, mas foi com o coração que
eu disse essas palavras para vocês.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Muito obrigado, Prof. Zulcy,
que honra a Universidade de Itajubá.
O Prof. Zulcy estava falando desses livros mais
antigos. O livro dele tinha um livro de máquinas elétricas, Electrical Machines, escrito por um camarada
chamado Christie, lá das calendas. O meu pai estudou
nesse livro, e é um livro também extraordinário, que me
ensinou muitas coisas também. Não era nem o livro
que nós adotávamos, mas era um livro extremamente
rico em informações e também me ajudou muito.
E, depois do que nós aprendemos com o senhor,
nós fomos à prática, e aí é que a vida é dura. Nós pegamos cada pedreira lá em Tucuruí para ninguém botar
defeito; depois veio Balbina também; depois, Samuel.
Samuel pelo menos não teve problema hidráulico. Balbina teve também, menos do que Tucuruí. A segunda
fase de Tucuruí também deu outro “pepino” no canal de
fuga. Eu estou enferrujado, mas estou acompanhando de leve o que está acontecendo. O Mário me conta
tudo lá da Eletronorte.
Para fechar esta nossa cerimônia dos cem anos,
agora, vou chamar o comandante atual; chamei já os
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generais, agora vou chamar o general da ativa hoje,
comandando a Unifei.
Tenho a honra de ouvir aqui o Reitor Dagoberto
de Almeida.
O SR. DAGOBERTO ALVES DE ALMEIDA –
Boa tarde a todos.
Antes de mais nada, Exmo Senador Delcídio do
Amaral, muito obrigado.
Meu querido Luiz Gonzaga Salomão, a nossa
universidade recebeu, nesses cem anos, a honraria da
Câmara Municipal, também da Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e agora,
na Casa do povo, na sua câmara mais alta, a Universidade Federal de Itajubá recebe esta honraria que
culmina com o nosso período de celebrações.
Muito obrigado.
O senhor que é Senador e engenheiro, Delcídio
do Amaral, muito obrigado.
Professor Zulcy, de certa maneira, o senhor é de
fato, sim, um exemplo para todos nós. Um homem que
podia estar lá cuidando dos netos, dando milho para
os pombos na praça, mas está aí trabalhando diariamente, produzindo livros e servindo de exemplo a essa
juventude que aí chega, o senhor que é um legítimo
representante de uma época em que tivemos Lindenbein, Richard Bran e o meu sogro, Professor Rubens
Dario Fuchs, autor do livro Linhas de Transmissão.
Muito agradecido, professor, o senhor é uma inspiração para todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Governo/PT – MS) – O prof. Fuchs foi outro também que
deu muito subsídio para nós em um livro adotado em
muitas universidades do Brasil: Linhas de Transmissão.
O SR. DAGOBERTO ALVES DE ALMEIDA – Linhas de Transmissão, que está sendo agora editado
numa versão póstuma pela Universidade Federal de
Uberlândia – não pela nossa; eu cheguei um pouquinho
atrasado. Mas está sendo colocada à disposição uma
edição revisada desse livro pela Federal de Uberlândia.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco Governo/PT – MS) – Reitor, o senhor me permite?
O SR. DAGOBERTO ALVES DE ALMEIDA –
Por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Governo/PT – MS) – É que o Afonso Henriques citou
aqui e o senhor falou do prof. Fuchs, de Linhas de
Transmissão, e eu tive oportunidade de visitar agora
Belo Monte –, e Luiz Gonzaga que me deu as orientações –, fui ver essa linha que o Afonso Henriques
falou. Nós andamos no chão, vendo o traçado dessa
linha na década de 80. Quando a gente falava que ia
chegar a Manaus, “Ah!, isso é conversa fiada! Não vai
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chegar”. Não vai chegar só a Manaus, mas vai chegar
lá em cima, em Boa Vista, e interligar com Guri.
Essas torres têm 290 metros de altura. Nós que
fazíamos linha, Mário, com aquelas torres pequenas
passando dentro mata, agora você olha essas torres
e elas estão acima da floresta. Uma coisa espetacular.
As torres de travessia são um verdadeiro espetáculo,
uma tremenda obra de engenharia.
Desculpe interrompê-lo, Reitor, mas não poderia...
Esqueci de fazer este comentário. O senhor falou do
prof. Fuchs, aí eu me lembrei.
O SR. DAGOBERTO ALVES DE ALMEIDA –
Muito obrigado. Muito obrigado.
Meu caro prof. Fredmarck Gonçalves Leão, que
memória! Ainda bem que o senhor está aqui para reavivar a nossa memória e deixar isso registrado, porque,
neste momento, estamos produzindo – não é isso, Paulo Roberto Vilela? –, trechos do livro do centenário, e
agora, no primeiro semestre do próximo ano, estaremos
com uma noite de autógrafos em que espero recebê-lo
em Itajubá, para que contemos um pouco da história
dessa universidade, que é uma verdadeira saga. E o
senhor tem nos mostrado isso com bastante propriedade. Em um País tão carente de instituições sólidas
e homens notáveis que precisam ser explicitamente
colocados à disposição das novas gerações, o fato
de o senhor estar aqui passando esse depoimento, o
senhor esteja certo de que nós, fielmente, tentaremos
reproduzir esses depoimentos para passá-los à frente
para as novas gerações.
Muito obrigado.
Estamos aqui falando sobre uma instituição centenária. É uma coisa absolutamente impressionante
imaginar a saga da nossa instituição. Há cem anos, um
jovem de uma família abastada compromete a riqueza
de sua família em prol de algo que é absolutamente
nobre, que é o ensino, que é a educação, porque isso
muda a gente, e muda para melhor. A educação gera
ideias, e essas ideias – e isso é a verdadeira força –
transformam-se em atos; atos que criam fatos que
mudam as pessoas que mudam o mundo, e mudam
para melhor.
Quando imaginamos que o fato de estarmos todos aqui reunidos não é em absoluto obra do acaso,
é produto do senhor, advogado, que há poucos dias
recebeu o título de engenheiro eletricista honoris causa,
em uma sessão do Conselho Universitário da Universidade Federal de Itajubá. Se nós estamos todos aqui
reunidos neste momento é graças a essa formidável
conjunção de forças dessas pessoas notáveis que, ao
longo das gerações, foram construindo algo que é inerentemente bom, algo absolutamente positivo, muito
maior do que nós.
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Daqui a muitos e muitos anos, no próximo centenário, quando talvez cada um de nós seja uma pálida
memória em nossos descendentes, esses senhores
estarão presentes, a universidade estará presente.
Essa universidade tem mudado a vida das pessoas e
continuará mudando para melhor. Mais de 30 mil profissionais do mais alto gabarito têm sido colocados ao
longo desses cem anos a serviço do País, a maioria
deles engenheiros.
Temos hoje 35 cursos. É uma universidade comparativamente pequena – de certa maneira nos interessa muitíssimo mais a qualidade do que a quantidade.
Mas, mesmo sendo pequena, ela tem uma densidade de cursos notadamente na área de tecnologia, em
especial Engenharia, muito superior a boa parte das
instituições universitárias.
Theodomiro Santiago, José Rodrigues Seabra,
Pedro Mendes, Vidal Dias e os irmãos João e José
Braz – caso único talvez, dizem alguns –, Prof. Rizzi,
já falecido, fazia questão de enfatizar: quando a universidade, então instituição privada, estava para fechar
as portas, estava para ser vendida, despedaçada, desmembrada, esses senhores, Vidal Dias, à frente da
Companhia Sul-Mineira de Eletricidade, e os irmãos
João e José Braz, descendentes de Wenceslau Braz,
nosso ex-Presidente, à frente da Fábrica de Tecidos
Codorna, movidos pela comunidade, pela população,
compram a instituição, saneiam-na financeiramente e
a entregam ao Poder Público.
Meus queridos, isso é, em absoluto, algo infelizmente muito pouco comum em nosso País, onde lamentavelmente observamos exemplos em contrário. Foi
entregue ao Poder Público uma instituição saneada.
Então, quando observamos 100 anos de história,
observamos essa saga que tem sido o fato de quem
acompanha saber que, em variados momentos, estivemos por um triz do desaparecimento.
Aconteceu de termos pessoas notáveis que se
organizaram e fizeram a diferença. Na época da Segunda Guerra Mundial, o Professor Herbert Lindenbein,
Professor Richard Bran, em uma situação de clima de
guerra, na tão amada Serra da Mantiqueira, construíram uma casa de sapé, e os alunos, os amigos, a sociedade praticamente os alimentavam. Eles vendiam
mel na cidade de Itajubá, no mercado municipal, para
poder subsistir.
São vidas humanas colocadas à prova e que, por
isso, mudaram outras vidas humanas, e assim sucessivamente. E nós estamos aqui por causa disso. (Pausa.)
Ivan, por gentileza. (Pausa.)
Eu pedi ao Ivan que fizesse agora um fundo musical bem leve, porque eu quero passar a vocês aquela
imagem de alguém que fala com o coração. Alguém

976

89060 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que fala não baseado meramente na razão, mas na
emoção de estarmos à frente de uma instituição que é
talvez aquilo que vai nos diferenciar de outros países
mais ou menos progressistas, que é a fortaleza das
nossas instituições.
Na Casa máxima da democracia brasileira, nós
temos histórias de vidas humanas, nós temos histórias
de esforço, de sofrimento, de paixão, nós que somos
amigos e apaixonados por essa instituição centenária que tem mudado vidas e que continuará mudando.
Que venha o próximo centenário.
Muito obrigado a todos (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Muito obrigado.
Acho que cerimônia bacana é assim: tem emoção, tem coração, tem história. É isso que vale na vida.
Abro a palavra para quem quiser se pronunciar,
deixar alguma mensagem. Ninguém quer falar nada?
(Pausa.)
Por favor. É só levantar o microfone e ligar o botão.
Isso.
Há um botãozinho ali.
Isso.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA LOURES PEREIRA – Senador, parabéns por esta homenagem nesta
Casa, que é a instituição máxima de representação da
sociedade. Isso é muito bacana.
Eu não tive a felicidade de me formar em Itajubá,
mas tive o prazer de trabalhar com muitos, amigos,
técnicos, engenheiros eletricistas como eu, formados
em Itajubá. Eu sou formado em Juiz de Fora. No ano
que vem, a Escola de Engenharia da Universidade de
Juiz de Fora também faz 100 anos.
A minha turma é a primeira turma a formar engenheiro eletricista, porque, quando eu entrei, era civil e
eletrotécnico. Então, nós fizemos uma mobilização – eu
participei dessa mobilização – e criamos a engenharia elétrica na Faculdade de Engenharia. Então, estou
fazendo, este ano, 45 anos de formado. Nós fazemos
um encontro de cinco em cinco anos.
Então, eu realmente estou emocionado com esta
homenagem e também por – foi dito aqui pelo Senador – saber que nós temos, no Senado da República
do Brasil, um Senador, que eu já conheço há algum
tempo, com essa visão de país, porque a engenharia
é fundamental.
Eu até digo, baseado no Triângulo de Harvard...
O Triângulo de Harvard diz o seguinte... Eu sou fã da
triangulologia, desenvolvi vários segmentos da triangulologia. Ou seja, o triângulo é o básico da vida humana.
E nós temos o Triângulo de Harvard, que é o Triângulo
das Decisões, ou seja, o triângulo que tem a decisão
política baseado na jurídica e na técnica. Esse é o Tri-
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ângulo das Decisões. Toda decisão que tomamos na
vida é baseada nesse triângulo.
Nós precisamos, agora, melhorar a decisão política no Brasil. Na decisão jurídica nós já estamos bem
mais avançados, mas precisamos avançar terrivelmente
na técnica, aí envolvendo a Engenharia.
Então, eu achei formidável saber que nós temos
um Senador da República com essa mentalidade, com
essa visão de país. Já é uma grande coisa.
Eu estou aqui hoje, Senador, representando a
OEAA, a Organização Nacional pela Valorização da
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que nós criamos
em 2006. Eu sou Presidente do Conselho de Administração dessa Organização, que é nacional, do tipo da
OAB, dos advogados. Inclusive, estamos trabalhando
junto com a OAB num projeto de lei, que eu quero passar para o Senador, que é uma mudança na política
nacional, que é a extinção do patrocínio privado para
os candidatos, ou seja, a criação de um fundo federal,
de um fundo para fazer esse mecanismo, para que
todos tenham direitos iguais ao se candidatar a um
órgão federal, estadual ou municipal e que haja valor
igual para todos, independentemente da classe social.
Então, a OEAA está aqui, hoje, parabenizando
esta Casa e parabenizando também a família itajubense. Eu não conhecia essa história da Universidade de
Itajubá, mas muito me emocionou essa história que
teve e a agora entendo o porquê desse amor da família
itajubense por essa Escola de Engenharia.
Parabéns a todos!
Muito obrigado!
Conto, Senador, com o apoio do Senado à nossa instituição.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Nós estamos absolutamente à disposição, inclusive colocando o mandato para
discutir esses temas tão relevantes, importantes, aqui
apresentados.
Ninguém mais? (Pausa.)
Meu Caro Luiz Gonzaga Rennó Salomon.
Aperta o botãozinho aí.
O SR. LUIZ GONZAGA RENNÓ SALOMON –
Senador Delcídio, meu amigo, Prof. Zulcy, Prof. Fredmarck, meus amigos Ricardo, Afonso e Dagoberto,
que, além de ser reitor, o mais importante, é casado
com uma sobrinha minha, irmã da Célia e filha do Fux.
Isso é importante.
Eu queria lhe agradecer muito, Senador, porque,
quando eu lhe propus presidir uma sessão como esta,
o senhor não titubeou; aceitou na mesma hora e me
pediu que o ajudasse na organização desta sessão.
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Essa história de vida, que foi contada, da escola
se confunde muito com sua vida profissional.
Eu quero lhe agradecer e sugerir ao Reitor Dagoberto que examine, junto ao Conselho, a concessão
do título Honoris Causa, no ano que vem, ao Senador.
Era isto que eu queria deixar registrado. Aí ele vai ter
motivo para ir a Itajubá, onde vai comer o feijão tropeiro
que o Zulcy lhe prometeu.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Ou seja, já tenho o título:
a comida da casa do Prof. Zulcy e a música do Ivan.
Eu estou bonito no pedaço.
O SR. LUIZ GONZAGA RENNÓ SALOMON – E
nós vamos mandar buscar, com o Ivan, o Almir Sater,
para você ficar mais feliz ainda.
Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Vou combinar com ele, Ivan.
Quem sabe ele dá um pulo lá. Aí você vai ver o sul-mato-grossense: nós vamos até de manhã cantando.
O SR. LUIZ GONZAGA RENNÓ SALOMON –
Eu sei da disposição e do sacrifício, em certos termos,
que o senhor fez para permanecer aqui, porque hoje é
dia de os Senadores estarem na base, visitando suas
prefeituras, suas cidades... O senhor declinou de tudo
isso e permaneceu em Brasília para nos esperar. Então, esse é um fato muito marcante.
Eu agradeço-lhe muito a demonstração de grande
amizade. Nós convivemos desde a convocação, através da Folha de S.Paulo, de um currículo que você me
mandou, e eu o admiti na Themag.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Exatamente.
O SR. LUIZ GONZAGA RENNÓ SALOMON –
Está certo?
Aí começa a nossa história.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco Apoio Governo/PT – MS) – O meu primeiro chefe.
O SR. LUIZ GONZAGA RENNÓ SALOMON – Aí
começa a nossa história.
Muito obrigado, Senador. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco Apoio Governo/ PT-MS) – Obrigado, Luiz, a quem
agradeço por toda a organização deste evento. Mais do
que nunca, a Universidade Federal de Itajubá merece
muito mais por tudo que fez e fará pelo nosso País.
O SR. LUIZ GONZAGA RENNÓ SALOMON – Por
favor, transmita ao Diogo, seu chefe de gabinete, que
foi fundamental na condução desse processo aqui hoje.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/ PT-MS) – O Diogo estava aqui conosco
até há pouco tempo, mas hoje, em função do Orçamento Geral da União, os Parlamentares estão entregando
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as suas emendas ao Orçamento de 2014. Então, ele
teve que se retirar porque tem um prazo máximo para
formalizar a entrega dessas emendas.
Se ninguém mais quiser falar.
Meu caro Reitor.
Reitor manda aqui. Só aqui há três reitores.
O SR. DAGOBERTO ALVES DE ALMEIDA – Só
vou falar porque fui citado, não é, Gonzaga?
Eu gostaria de dizer que levo a sua sugestão ao
Conselho Universitário da Unifei com o maior prazer.
Muito obrigado pela sugestão. Obviamente, eu
agradeço a você e reitero o agradecimento ao nosso
Senador – já digo que é meu também, nosso –, ao amigo da Universidade, ao Senador engenheiro Delcídio
do Amaral, por esta belíssima homenagem à nossa
querida instituição.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco Apoio Governo/ PT-MS) – Muito obrigado, Reitor
Dagoberto.
Fico muito feliz por estar aqui com todos vocês.
Aprendi muito, Reitor, com grandes mestres que tive,
engenheiros e engenheiras... Estou vendo a Izabela,
que é engenheira, que está aqui conosco. Aprendi muito em Itajubá. Quando o Luiz Gonzaga me falou dessa
cerimônia, eu, imediatamente, topei, porque, se existe
uma instituição de ensino superior de engenharia que
é emblemática para a engenharia nacional, não tenho
dúvida alguma de que é Itajubá. Não tenho dúvida alguma. Sem medo de ser feliz. Não tenho dúvida alguma.
Estou Senador, mas sou engenheiro e corri muito
trecho na vida. Graças à engenharia, pude conhecer
bem o Brasil, não o Brasil de livro, não, mas o Brasil
real, como dizem, o Brasil profundo, um Brasil que
muitos brasileiros e brasileiras talvez não conheçam.
E conheci trabalhando, trabalhando como engenheiro,
como outros grandes companheiros meus e companheiras que estão aqui presentes.
Em todos os lugares, Reitor, por onde andamos,
sempre um respeito incomparável aos engenheiros de
Itajubá. Em todos eles! E eu, pessoalmente, que convivi com vários engenheiros de Itajubá, não vi nenhum
“nó cego”, não vi nenhum camarada ruim de serviço;
muito pelo contrário, uns mais brilhantes, outros menos, mas todos eles excelentes profissionais. Todos!
Todos! Sem exceção. Pode até ter sido coincidência,
Reitor, mas foi muita coincidência ao longo de toda a
minha vida como engenheiro. Foi muita coincidência.
Conheci engenheiros de Itajubá neste Brasilzão inteiro. Aliás, acho que foi o Afonso que falou aqui que há
engenheiros de Itajubá no Nordeste, no Norte, no Sul
do Brasil, no Sudeste, no Centro-Oeste. Você citou a
Planel aqui... Há engenheiros de Itajubá em todos os

978

89062 Sábado 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

lugares e todos que eu conheci absolutamente bem-formados e competentes, que dão conta do recado.
E não apenas quando está tudo bem, viu, Reitor? Eu
convivi com engenheiro de Itajubá quando o trem estava
feio, quando o negócio estava brabo. Nem nós acreditávamos que conseguiríamos chegar aonde estava
planejado. Mas chegamos, graças, principalmente, a
essa referência que Itajubá sempre representou para
todos nós engenheiros do Brasil.
Portanto, eu quero, cumprida a finalidade desta
sessão, mais do que nunca, desejar a todos, a todos
aqueles que fizeram Itajubá, a todos aqueles que já
partiram, a todos aqueles que continuam carregando
essa bandeira importante da Universidade Federal
de Itajubá... Eu quero mais do que nunca registrar
aqui esta justa homenagem, justa homenagem a
uma escola que tem... A história da engenharia no
Brasil se confunde com a história da Universidade
de Itajubá.
Para mim, é uma honra, como engenheiro, presidir esta sessão. E eu quero desejar, meu caro Reitor,
na sua pessoa, que Deus continue abençoando e iluminando a Universidade Federal de Itajubá, com seus
professores, com sua equipe administrativa, com seus
alunos, com suas alunas e com as famílias da nossa
querida cidade de Itajubá, que também é uma cidade
referência para todos nós, pelo seu povo trabalhador,
progressista, hospitaleiro.
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O povo mineiro é absolutamente especial; um,
povo, que cingiu sua história com uma maneira de ser
absolutamente brasileira – uma cultura brasileira, uma
história brasileira – e que, assim, carrega, acima de
tudo, os nossos momentos difíceis e, especialmente,
as vitórias que obtivemos na construção de um grande
Brasil, um Brasil mineiro.
Meu bisavô era mineiro: Antônio Avelino do Amaral Neto. Foi lá para Corumbá levando uma boiada. Um
mineiro que foi para o meu Estado e não voltou; ficou
lá. Mais um mineiro pelo mundo.
Mas, acima de tudo, o povo mineiro serviu e serve de referência para todos nós e que nos ajudou a
construir um grande Brasil, aliás, que vai nos ajudar a
construir um grande Brasil. A gente tem uma grande
caminhada. E, se Deus quiser, meu caro Reitor Dagoberto, finalmente, a caminhada dos engenheiros, entre
eles os engenheiros de Itajubá.
Parabéns pelos cem anos dessa profícua atividade da Universidade Federal de Itajubá!
Que Deus abençoe e ilumine os caminhos de
vocês, que, sem dúvida alguma, serão lindos, porque
lastreados num grande passado!
A vocês o meu muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/ PT-MS) – A sessão está encerrada.
(Palmas.)
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 16 minutos.)
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Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1037
49

1038

50 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1039
51

1040

52 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1041
53

1042

54 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1043
55

1044

56 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1045
57

1046

58 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1047
59

1048

60 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1049
61

1050

62 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1051
63

1052

64 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1053
65

1054

66 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1055
67

1056

68 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1057
69

1058

70 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1059
71

1060

72 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1061
73

1062

74 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1063
75

1064

76 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1065
77

1066

78 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1067
79

1068

80 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1069
81

1070

82 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1071
83

1072

84 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1073
85

1074

86 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1075
87

1076

88 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1077
89

1078

90 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1079
91

1080

92 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1081
93

1082

94 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1083
95

1084

96 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1085
97

1086

98 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1087
99

1088

100 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1089
101

1090

102 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1091
103

1092

104 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1093
105

1094

106 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1095
107

1096

108 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1097
109

1098

110 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1099
111

1100

112 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1101
113

1102

114 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1103
115

1104

116 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1105
117

1106

118 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1107
119

1108

120 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1109
121

1110

122 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1111
123

1112

124 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1113
125

1114

126 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1115
127

1116

128 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1117
129

1118

130 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1119
131

1120

132 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1121
133

1122

134 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1123
135

1124

136 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1125
137

1126

138 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1127
139

1128

140 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1129
141

1130

142 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1131
143

1132

144 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1133
145

1134

146 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1135
147

1136

148 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1137
149

1138

150 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1139
151

1140

152 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

NOVEMBRO DE 2013
Dezembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Terça-feira 3

1141
153

1142

154 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

NOVEMBRO
DE 2013
Dezembro de 2013

89076 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89077

89078 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89079

89080 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89081

89082 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89083

89084 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89085

89086 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89087

89088 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89089

89090 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89091

89092 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89093

89094 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89095

89096 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89097

89098 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89099

89100 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89101

89102 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89103

89104 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89105

89106 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89107

89108 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89109

89110 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89111

89112 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89113

89114 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89115

89116 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89117

89118 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89119

89120 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89121

89122 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89123

89124 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 30

89125

89126 Sábado 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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