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Ata da 128ª Sessão, Não Deliberativa,
em 12 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim, Roberto Requião, Humberto Costa, Anibal Diniz,
Cristovam Buarque, Eduardo Suplicy, Rodrigo Rollemberg e Wellington Dias
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 19 horas e 17 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas
da União, o Aviso no 909-Seses-TCU-Plenário, de

2013, na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº
1997/2013-TCU-Plenário, proferido nos autos do processo nº TC 006.284.2013-2, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 13 de agosto do corrente.
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado
que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 328, DE 2013
Acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria
da Penha), para estabelecer a necessidade
da realização de audiência de admoestação
para a soltura dos agressores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto
de 2006, passa a vigorar acrescido dos seguinte § 2º,
renumerando-se o atual parágrafo único como § 1º:

Agosto de 2013

“Art. 20. ..........................................................
........................................................................
§ 2º Em caso de revogação da prisão preventiva, o agressor só será posto em liberdade
após o comparecimento a audiência de admoestação, oportunidade em que, na presença
do juiz, do promotor e de seu defensor, será
advertido sobre a necessidade de cumprimento
das medidas protetivas aplicadas nos termo
do art. 22, § 2º, desta Lei.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O presente Projeto de Lei é inspirado em experiência pioneira do magistrado Jamilson Haddad Cam-
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pos, juiz auxiliar da 1ª Vara Especializada de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Cuiabá (MT).
É que Sua Excelência, amparado no art. 22, §
1º, da Lei nº 11.340, de 2006, estabeleceu a realização de audiência de admoestação como medida de
segurança complementar que se faz necessária para
esclarecimento do agressor sobre as consequências
de eventuais descumprimentos das medidas protetivas
e demais prevenções impostas pela lei, para, a partir
de então, conceder o alvará de soltura.
Pretendemos expandir essa solução para todo o
Brasil. O agressor será conscientizado do seu direito
à liberdade, ressaltando-se a cultura da não violência,
bem como de seus deveres, sendo alertado, ainda,
que poderá voltar à prisão se forem descumpridas as
condições impostas.
Como bem destacou a representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Lindinalva
Rodrigues D. Costa, o “novo entendimento pode vir
a salvar vidas e impedir a ocorrência de novas violações de gênero”.
Por essas razões, propomos aos nossos nobres
pares o presente projeto de lei para aperfeiçoar os institutos da bem sucedida Lei Maria da Penha.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006
Cria mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos
termos do § 8o do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar
a Violência contra a Mulher; dispõe sobre
a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera
o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras
providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o Esta Lei cria mecanismos para coibir e
prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção
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Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais
ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe
sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de
assistência e proteção às mulheres em situação de
violência doméstica e familiar.
....................................................................................
Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou
da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do
agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento
do Ministério Público ou mediante representação da
autoridade policial.
Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão
preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de
motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
Art. 21. A ofendida deverá ser notificada dos
atos processuais relativos ao agressor, especialmente
dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem
prejuízo da intimação do advogado constituído ou do
defensor público.
Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar
intimação ou notificação ao agressor.
Seção II
Das Medidas Protetivas de Urgência
que Obrigam o Agressor
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta
Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em
conjunto ou separadamente, as seguintes medidas
protetivas de urgência, entre outras:
I – suspensão da posse ou restrição do porte de
armas, com comunicação ao órgão competente, nos
termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
II – afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
III – proibição de determinadas condutas, entre
as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e
das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância
entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
c) freqüentação de determinados lugares a fim de
preservar a integridade física e psicológica da ofendida;
IV – restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento
multidisciplinar ou serviço similar;
V – prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
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§ 1o As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação
em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as
circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser
comunicada ao Ministério Público.
§ 2o Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no
caput e incisos do art. 6o da Lei no 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo
órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas
de urgência concedidas e determinará a restrição do
porte de armas, ficando o superior imediato do agressor
responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação
ou de desobediência, conforme o caso.
§ 3o Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer
momento, auxílio da força policial.
§ 4o Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo,
no que couber, o disposto no caput e nos §§ 5o e 6º
do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil).
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido à Comissão competente.
Há oradores inscritos.
A primeira oradora inscrita é a Senadora Vanessa
Grazziotin, a quem concedo a palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Senador Paim.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, companheiros e companheiras, nesse último fim de semana,
a imprensa brasileira publicou uma pesquisa mais recente feita pelo Datafolha, salvo engano, mostrando a
opinião do povo brasileiro, principalmente relacionada
às últimas manifestações.
Sr. Presidente, a Presidenta Dilma, o Governo
Federal tinha um bom índice de aprovação, tinha certa
vantagem na corrida presidencial, já nas simulações
relativas à corrida presidencial do ano que vem, mas,
após as manifestações, houve uma queda não só na
intenção de voto, mas também em relação à opinião
do povo brasileiro relativa à Presidenta Dilma Rousseff. Muitas foram e continuam a ser as especulações
em torno do assunto. O fato é que nova pesquisa feita
pelo Datafolha mostra um crescimento de seis pontos percentuais na avaliação do Governo, ou seja, da
Presidenta Dilma.
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Eu achei interessante, Senador Paim, que, ouvindo os noticiários no fim de semana, percebi que
algumas matérias jornalísticas diziam, referindo-se a
essa pesquisa do Datafolha, que a Presidenta Dilma
teve uma ligeira melhora. Ora, penso que seis pontos
percentuais numa pesquisa não significam uma ligeira
melhora. Uma ligeira melhora ocorre quando determinado índice cresce 0,5% ou 1%. Acho importante o
fato de a Presidenta ter tido, no meu entendimento,
uma recuperação significativa nesse último período.
Entretanto, Sr. Presidente, não nos cabe, nem
a mim, discutir apenas os números friamente. O que
precisamos debater é o que aconteceu, o que vem
acontecendo, Senador Requião, no Brasil, do mês de
junho para cá ou antes mesmo disso. Não podemos
colocar o mês de junho como se algo novo ou extraordinário estivesse acontecendo no Brasil. Não! No
mês de junho, o que aconteceu? Uma grande mobilização em todos os Estados brasileiros. Na minha cidade, Manaus, há a estimativa de que, da maior das
manifestações, tenham participado em torno de cem
mil pessoas, o que, de fato, significa um número significativo de pessoas que foram às ruas reclamar de
uma série de questões.
As análises sobre o que quer o povo brasileiro
variam muito. Entretanto, considero lógica e realista
aquela análise que muitos fazem, inclusive a própria
Presidenta Dilma. Num dos eventos de que participei no Palácio do Planalto, ouvi pronunciamentos em
que não só ela, mas também várias pessoas que lá
se pronunciaram, como representantes da sociedade
civil, fizeram a seguinte avaliação: no Brasil, o povo
brasileiro está demonstrando que quer avançar para
além daquilo que o Brasil já avançou.
Sem dúvida, nós temos avançado bastante. Os
dados publicados em relação ao IDH mostram uma
melhora significativa ocorrida nos últimos anos no
nosso País, o que não vem somente do Governo do
Presidente Lula e da Presidenta Dilma, mas de antes,
mas que vem, principalmente, dos Governos de Lula
e de Dilma.
Quero destacar o seguinte aspecto: a prioridade
do Governo em relação às medidas que vêm sendo
adotadas é exatamente a de buscar a inclusão social.
Nesse aspecto, creio que o Governo e, principalmente, a sociedade brasileira têm colhido bons frutos nos
últimos tempos. Repito: os dados do IDH são a maior
prova disso. O número de famílias que deixou a pobreza, o nível de pobreza, de miséria absoluta, também
foi significativo, foi muito importante.
Agora, o povo diz: “Precisamos ir além disso”. E
o que é que nós poderíamos considerar prioritário nas
manifestações e nas reivindicações da população bra-
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sileira? Também aí acho que as pesquisas têm servido
para mostrar, para apresentar um indicativo mais bem
avaliado do que quer a população brasileira. Nesse aspecto, há algumas prioridades, e uma delas diz respeito
à qualidade de vida do povo brasileiro, principalmente
à qualidade de vida nas cidades brasileiras.
Com certa frequência, vim a esta tribuna para
dizer o seguinte: o povo, pelo menos na cidade onde
vivo, onde moro, que conheço, que domino... Onde
vivo, Sr. Presidente, procuro andar muito nos bairros,
ouvir muito as pessoas. A avaliação que podemos fazer
da cidade de Manaus é que, diferentemente do IDH,
a qualidade de vida em Manaus tem piorado nesses
últimos anos. O sistema de transporte público piorou
em todos os aspectos, na qualidade do transporte em
si e em como o serviço se desenvolve. Quando uma
prefeitura não enfrenta problemas estruturais de uma
cidade, um dos grandes e mais imediatos problemas
se apresenta exatamente no trânsito, quando entram
mais carros do que se abrem novas vias ou se duplicam ou se constroem viadutos capazes de fazer frente
ao aumento populacional e também ao aumento da
frota de veículos.
Então, a qualidade do ônibus piorou em todos os
aspectos, primeiro por conta do trânsito, que é muito
ruim. Manaus tem um trânsito que podemos comparar
ao da cidade de São Paulo, a maior metrópole brasileira. É igual. E, se levarmos em consideração algumas
áreas da cidade, como o distrito industrial, que fica
muito próximo do campus da Universidade Federal,
elas apresentam gargalos sérios, que fazem com que
um trajeto que é feito, sem trânsito, normalmente, em
dez minutos demore a ser percorrido em tempo superior a uma hora. Isso é grave.
Então, as pessoas foram para as ruas reclamar
da qualidade de vida, mas também para falar do problema da saúde. O problema da saúde é um problema
grave, é um problema sério que vive o Brasil. Nesse
aspecto, eu não tenho dúvida de que, não só na saúde, mas também na mobilidade urbana, o Governo
Federal, juntamente com os Governos dos Estados
e o próprio Parlamento, vem procurado responder a
essas questões.
Não são problemas simples, Senador Paim. São
problemas estruturais. Muitos deles exigem medidas,
exigem ações contundentes. Na área de transporte coletivo, é isso! É preciso investir no transporte coletivo.
E o Governo Federal já se dispôs a apoiar as prefeituras municipais para melhorarem o trânsito nas suas
cidades. São vários os projetos que, pelo menos, as
grandes cidades e as capitais brasileiras estão apresentando perante o Governo Federal.
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Muitas cidades apresentam problemas relativos
ao cumprimento da legislação no que diz respeito à
possibilidade de acessar crédito. O Governo Federal,
de acordo com o que vem sendo divulgado com certa
frequência, vem debatendo essa questão para procurar
agir e para resolver o problema da impossibilidade de
as prefeituras municipais acessarem o crédito e, assim,
poderem investir mais nas suas cidades para melhorar
a qualidade de vida do povo brasileiro.
São problemas estruturais, e, na área da saúde,
isso não é diferente. Na área da saúde, tenho ouvido
muitas críticas, mas também tenho ouvido muitos elogios – aliás, há mais opiniões favoráveis do que discordantes – relativamente às medidas da Presidenta
quanto ao Programa Mais Médicos, a medida provisória.
Nesse fim de semana ou no fim de semana passado,
no seu Estado, o Rio Grande do Sul, que é também o
Estado da Presidenta Dilma, ela se referiu à questão
e, com dados nas mãos, como todos nós temos, mostrou o quanto a medida é acertada, porque, no primeiro
momento, o edital foi aberto a profissionais formados
no Brasil, e menos de 10% das cidades brasileiras
que se habilitaram para receber médicos profissionais
nesse Programa Mais Médicos foram escolhidas pelos
médicos para trabalhar. Então, teremos outra etapa,
que é a busca de profissionais formados no exterior.
Obviamente, com o acompanhamento das instituições
de ensino deste País, haverá a garantia de bom atendimento à população.
Não concordo com alguns argumentos levantados de que o programa divide o Brasil em duas categorias: aquele que tem uma boa assistência médica
e aquele que tem uma assistência que não é tão boa
assim. Não é assim, Sr. Presidente! Penso que, hoje,
o Brasil está dividido em duas categorias: locais em
que há médicos e locais onde não há médicos. Assim
ocorre no meu Estado do Amazonas. Estou cansada
de subir a esta tribuna e falar a respeito da matéria.
Não é à toa que o Amazonas foi um dos Estados onde,
salvo engano, 97% dos Municípios se habilitaram, se
inscreveram para receber médicos nas suas localidades e nas suas cidades.
Não é um problema apenas na assistência à saúde indígena, como muitos imaginam, mas também na
assistência à saúde das pessoas que vivem nas sedes
de Municípios com 15 mil, 20 mil ou 30 mil habitantes
que não dispõem de profissionais em número suficiente
para atender a população brasileira.
Creio, Sr. Presidente, que a oscilação da opinião
pública em relação não só ao Governo, mas também
a uma série de instituições está diretamente ligada
à possibilidade de resolvermos o problema da população. Aí entra outro componente que diz respeito à
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inflação. Sabemos que a política econômica não é só
importante, mas é decisiva para o sucesso ou para o
insucesso de qualquer governo, em todos os níveis.
Obviamente, se temos uma economia que apresenta
sinais de melhora, com o recuo da inflação, a população brasileira, mesmo sem entender as questões
econômicas teóricas, Sr. Presidente, entende muito
do dia a dia, sabe o quanto custa um litro de leite, um
quilo de arroz ou de feijão, o quanto custa o transporte para se deslocar de sua residência, de sua casa.
Então, a recuperação da economia também faz com
que melhore a percepção da população brasileira em
relação aos seus governos.
Sr. Presidente, a pesquisa também avaliou o desempenho do Congresso Nacional. E aí há uma instituição que tem o maior índice de reprovação. Penso que,
nesses últimos tempos, o Congresso Nacional – não só
o Senado, pois aqui temos votado inúmeras matérias
importantes, mas também a Câmara dos Deputados –
tem enfrentado uma série de problemas que ainda se
apresentam, com os quais a população brasileira tem
dado sinais de que não aceita mais conviver.
Aprovamos, por exemplo, Sr. Presidente, uma
proposta de emenda à Constituição que trata da ficha
limpa, porque, até então, por iniciativa popular, estabeleceu-se no País a impossibilidade de exercerem
cargos públicos eletivos ou de concorrerem a eles
pessoas que tivessem sido julgadas por pelo menos
uma instância colegiada. Mas isso se resumia apenas
aos representantes da população brasileira, aqueles
que detêm cargos eletivos. A proposta de emenda à
Constituição que aprovamos estende isso para todos
os integrantes do serviço público, para aqueles que
o integram como servidor efetivo, como dirigentes de
empresas públicas, como ocupantes de cargos comissionados. Todos têm de estar sujeitos à mesma lei. Isso,
sem dúvida alguma, melhorará muito a qualidade do
serviço público, assim como da representatividade da
população brasileira.
Estamos prestes a votar um projeto de resolução,
salvo engano, de autoria do Senador Randolfe – apresentaram em conjunto, creio que o Senador Pedro Simon e mais algum Parlamentar –, que estende a ficha
limpa para os servidores do Senado Federal, para os
ocupantes de cargos comissionados.
É importante que votemos essa medida, porque,
votando-se um projeto de resolução, ele passa a vigorar aqui, no Senado Federal, a partir do momento em
que é publicado. Não precisa de sanção presidencial,
não precisa de passar pela Câmara dos Deputados.
Nada. Aprovado, sancionado, ele vale imediatamente,
e isso é importante para que o Senado Federal possa
dar o exemplo. A emenda à Constituição, que é mais
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abrangente e mais ampla, ainda aguarda apreciação
na Câmara dos Deputados.
E é nesse sentido, Sr. Presidente, que eu quero
aqui solicitar do Presidente da Comissão de Constituição e Justiça que paute o mais rapidamente possível projeto de minha autoria também, um projeto de
lei que estende ao conjunto dos servidores públicos
a mesma exigência da ficha limpa, para que possam
exercer as suas funções profissionais. Poder-se-ia dizer:
“Mas já não há um projeto de emenda à Constituição”?
Há. Mas o que há é um projeto que precisa ainda ser
aprovado em dois turnos na Câmara dos Deputados.
Então, aprovando-se agora o projeto de resolução,
garantindo-se e prevendo-se ficha limpa para os servidores ocupantes de cargo comissionado do Senado
Federal, daremos um passo importante.
Votando-se um projeto de lei, também daremos
um passo importante, até que tenhamos a efetivação, a
conclusão da votação da PEC que trata da ficha limpa.
Então, Sr. Presidente, creio que o Parlamento
brasileiro vem procurando dar as respostas. Agora,
eu acho que temos uma resposta, entre todas, na minha opinião, que é a principal. É o tema prioritário que
deveríamos tratar. Muitos dizem: “Jamais haverá uma
decisão do Parlamento em relação a essa questão”!
Eu me refiro à reforma política e, como qualquer Parlamentar, sei das dificuldades que o Parlamento enfrenta
ao ter de analisar matéria que lhe toca diretamente.
Entretanto, Sr. Presidente, nós temos, primeiro,
uma proposta de plebiscito. Um plebiscito com tempo viável para as próximas eleições, com um ano de
antecedência, não há como. Entretanto, a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) também fez uma pesquisa recentemente junto com o Ibope, e a população
brasileira, de forma majoritária, mostrou-se favorável,
compreendendo a prioridade, a necessidade da efetivação de uma reforma política no Brasil. E mais do
que isso: disse que gostaria que uma reforma política
já entrasse em vigor nas próximas eleições.
E o mais importante de tudo isso, Sr. Presidente: o que disse a população brasileira? A população
brasileira disse ser contra o financiamento por parte
de empresas privadas a candidatos ou candidatas. Eu
vejo isso como o centro da questão. Nós precisamos
acabar com a forma com que se financiam campanhas
no Brasil. Raros são – não sei nem se existe algum –
os Parlamentares neste País que não tenham, em um
período eleitoral, que recorrer a uma ou a outra empresa para buscar apoio, condições, para que possa
desenvolver a sua campanha eleitoral. Todos, absolutamente todos aqueles que se elegem são obrigados a solicitar a ajuda ou o apoio das empresas para
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poder concorrer às eleições. Nós precisamos acabar
com essa relação.
Eu apresentei um projeto, ainda quando Deputada, propondo modificação. Não proibindo, Presidente
Paim. Isso foi muito antes das grandes manifestações
ocorridas no Brasil, muito antes deste debate que nós
estamos travando. Eu sei que, à época, tive muita dificuldade de elaborar o projeto de lei, porque a maioria
daqueles com quem eu conversava se manifestava
contrária à proposta. E qual era a proposta, Senador
Paim? Era de que se permitisse, sim, o financiamento
de campanha por parte de empresas privadas, mas
esse financiamento deveria cair em um fundo, e o fundo é que distribuiria, igualitariamente, os recursos para
os candidatos ou as candidatas de todos os cargos.
(Soa a campainha.)
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/
PCdoB – AM) – Então, veja bem, Senador Paim, essa
era uma outra forma de proibirmos uma relação direta
entre financiamento de campanha e Parlamentares
ou entre detentores de cargos do Poder Executivo e
as empresas.
Então, essa foi a proposta que apresentei há
muitos anos, quando era Deputada. Eu a reapresentei
no Senado Federal, Sr. Presidente, porque considero
que, se não chegarmos ao ideal, que é não permitir
mais o financiamento por parte de empresas privadas
a campanhas eleitorais, devemos pelo menos democratizar a forma de financiamento das empresas. Não
sei se elas vão querer investir nas campanhas eleitorais, porque não serão dirigidas mais aos candidatos,
tampouco a partidos. Os recursos, Senador Requião,
seriam dirigidos a um fundo, e o fundo distribuiria, de
forma igualitária, de acordo com os critérios do fundo
partidário, a todas as agremiações partidárias no Brasil. Não sei até onde iriam os interesses das empresas
em continuar financiando campanhas dessa forma.
Mas o fato é que nós precisamos – precisamos
– mudar essa relação que existe entre Parlamento e
empresas privadas.
Mais do que isso, acho que a Ordem dos Advogados do Brasil e o Movimento pela Ética na Política,
movimento que coletou as assinaturas do projeto de
lei da ficha limpa, têm feito, nesses tempos, muitas
reuniões, têm dialogado com todos os partidos políticos e darão sequência a uma campanha popular para
envolver a população brasileira nesse debate. Este é o
ponto principal: ou nós passamos a ter a capacidade
de envolver o povo brasileiro nesse debate, ou, então,
não teremos nenhuma reforma política aprovada no
Parlamento brasileiro.
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Portanto, é importante que a população brasileira, que foi às ruas na cidade de São Paulo, na cidade de Manaus, lá em Curitiba, lá em Fortaleza, lá
em Teresina, em Boa Vista, é importante que toda a
gente brasileira – jovens, trabalhadores, operários,
intelectuais – entenda que a luta não acabou. A luta
apenas começou e deve seguir esse nível de organização, esse nível de mobilização da sociedade, para
que possamos, de fato, promover uma reforma política profunda neste País e, aí, sim, melhorar muito o
Parlamento brasileiro.
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tem
uma proposta, e concordo com muitos dos pontos.
Tenho muitas dúvidas em relação a outros pontos,
mas concordo com muitos, principalmente com aquele que trata de combater as desigualdades dentro da
política brasileira.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/
PCdoB – AM) – E a ausência das mulheres nos Parlamentos, assim como a dos negros, Senador Paim,
é, talvez, o exemplo mais clássico para mostrar como
o Parlamento brasileiro ainda não é, não se transformou no real espelho da sociedade. Então, uma reforma política tem também de abordar esse aspecto do
financiamento da representatividade, da possibilidade
de todos os segmentos da sociedade, gêneros inclusive, estarem presentes no Parlamento.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/
PCdoB – AM) – Para concluir meu pronunciamento,
quero falar das mulheres e, mais uma vez, homenagear
a União Brasileira de Mulheres pela belíssima sessão
que fizemos, hoje pela manhã, em comemoração aos
25 anos de fundação dessa entidade, que, ao lado de
tantas outras, luta pela emancipação da mulher e por
uma sociedade igual entre homens e mulheres, para
que não haja qualquer tipo de discriminação.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Encerrou, Senadora?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/
PCdoB – AM) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Pela ordem, com a palavra o
Senador Paulo Paim, por 45 minutos.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS)
– Bem menos do que usou a Senadora Vanessa Grazziotin.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT –
RS.Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Então, sou contemplado!
Senador Roberto Requião, Senadores e Senadoras, primeiro, quero registrar que, nesse fim de
semana, na sexta-feira, estive no Estado do Espírito
Santo, participando de dois congressos: do congresso
estadual dos motoristas e do congresso estadual dos
aposentados e pensionistas.
Lá, procurei destacar, em primeiro lugar, a atuação dos três Senadores do Espírito Santo aqui na
Casa – Senadora Ana Rita, Senador Ferraço e Senador Magno Malta.
No evento dos aposentados, tivemos a presença
inclusive do Senador Magno Malta, mas fiz questão
de dizer, naquele espaço, que tanto com os motoristas quanto com os aposentados, nos dois eventos, os
três Senadores do Espírito Santo têm tido aqui uma
postura sempre firme e me acompanham ou eu os
acompanho sempre nas votações de interesse social.
No primeiro congresso dos idosos e aposentados,
em Guarapari, fiz uma palestra sobre a conjuntura, a
desaposentadoria, o fator previdenciário, reajustes
salariais, a questão do avanço que teremos que ter
para que os aposentados e pensionistas tenham aumentos reais.
Cumprimento aqui o Varley, que é o Presidente
da Cobap, por esse evento.
Quero dizer também que, no encontro com os
motoristas, o convite me foi feito pelo Sindicato dos
Motoristas de Ambulância daquele Estado, e posso
dizer que foi um evento muito, muito positivo, pela importância desses condutores, que, na verdade, salvam
vidas, principalmente no caso das ambulâncias.
Mas, Sr. Presidente, volto a falar aqui, mais uma
vez, da questão do Aerus. Estão quatro aqui, na tribuna de honra – podem levantar, se possível, para que
a TV Senado possa fazer o registro.
Esses três companheiros e essa companheira
estão, há mais de uma semana, aqui, numa vigília no
Salão Verde do Senado, num ato histórico, num ato
que tem sensibilizado o País..
Vocês estiveram 26 dias no Rio de Janeiro e agora
estão aqui, no Salão Verde da Câmara dos Deputados,
esperando uma solução definitiva sobre a questão do
benefício de vocês. Pagaram religiosamente todos os
meses, todos os anos, e, de repente, desapareceu
todo o dinheiro.
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Mas, meu amigo corneteiro, Ronaldo – em teu
nome, cito os quatro –, vou compartilhar com o Brasil,
pela TV Senado, uma bela carta. Essa carta foi entregue ao aposentado Ronaldo Amaral, conhecido por
corneteiro, por mim assim apelidado, porque ele toca
o clarim todos os dias. E, Senador Ruben Figueiró, ele
tocou o clarim de forma muito emocionante, quando
nós lembramos que mais de oitocentos aposentados
e pensionistas do Aerus já faleceram e não receberam
aquilo a que teriam direito.
Esta carta é assinada pelo filho, Ronaldo José
Farias Correa do Amaral, que, tenho certeza, escreveu-a com a pena do coração no Dia dos Pais.
Eu passei o Dia dos Pais com eles. Tive a alegria
de almoçar com eles nesse domingo e ouvi lá a leitura, de forma emocionada, por outro companheiro, da
carta que Ronaldo recebeu de seu filho, Ronaldo José
Farias Correia do Amaral.
Leio a carta do Dia dos Pais:
Dia dos Pais, aos nossos heróis.
No meu ensino médio, nós usávamos uniforme.
Era relativamente frequente eu ir à aula usando
uma camisa da Varig. Isso marcou tanto que,
certa vez, em uma charge feita por amigos de
turma, fui retratado com uma camisa da Varig.
Meus amigos costumavam dizer que eu usava
essa camisa porque o ‘papai [que está aqui na
vigília] trabalha na Varig’.
Os senhores podem se sentar. Fiquem à vontade.
Sei que passaram a noite em vigília.
Era uma brincadeira deles com uma mistura
de encarnação, mas sempre enxerguei com
muito bom humor e orgulho [meu pai trabalhar na Varig].
Uma dessas camisas vinha com o logo: ‘Varig, eu visto essa camisa’. Como é bonito ver
vocês vestindo essa camisa até hoje!
É difícil separar minha vida da Varig [diz seu
filho, Ronaldo], onde meu pai trabalhou, e do
Aerus, onde minha mãe trabalhou.
O que seriam dos meus aniversários sem
a Área de Lazer da Varig na época? O meu
dentista até hoje é na Praia do Flamengo, 66.
Então, se é marcante para mim, imagina para
vocês?
Em muitas pessoas, inevitavelmente, isso tudo
acaba trazendo certa tristeza pela Varig ter
“acabado”.
Quando vier, chute essa tristeza pra longe!
Até mesmo porque, quem disse que acabou?
A lenda conta que quando Troia caiu se dizia
que, enquanto existisse um troiano vivo, Troia
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ainda estaria viva com ele. [Enquanto houver
um aposentado, um trabalhador da Varig peleando, lutando como vocês estão, a Varig vive.]
Pois bem, enquanto vocês estiverem aí [diz
seu filho], a Varig estará viva! Viva naqueles
que a construíram e ainda viva na memória
dos seus descendentes.
Por isso, força [pai, seu filho diz a você, estou
lendo a carta do seu filho] e parabéns! Parabéns
a todos, parabéns pelo dia dos pais, parabéns
ao meu pai, aos pais que aí estão, heróis de
verdade, àqueles que combatem o bom combate, àqueles que não morreram de overdose!
Pois onde há dúvida, vocês levam a fé de que
a vitória virá! Onde há erro de mal informados,
achando que vocês estão pedindo esmola, vocês levam a verdade, explicando seus direitos!
E onde há desespero de colegas de trabalho
que já não sabem mais como levar a vida, vocês levam a esperança de que, com a união,
melhores dias estão por vir!
E a vitória há de acontecer!
Meus cumprimentos a todos vocês. Sei dessa
resistência, e vou continuar – ainda vou passar a palavra ao Senador Alvaro Dias, com certeza – para informar, Senador Alvaro Dias, antes do aparte de V. Exª,
ao Plenário que, hoje pela manhã, tive contato com a
Casa Civil, depois daquela reunião de quinta com a
Presidenta Dilma, em que pedimos a ela, em nome
da Bancada, que recebesse os companheiros do Aerus, documento que antecedeu o documento assinado
por mim e pelos Senadores Alvaro Dias, Ana Amélia e
Pedro Simon, também pedindo que recebesse vocês.
Quero aqui render minhas homenagens ao Presidente da Casa, Senador Renan Calheiros, que foi
à Presidente, ela nos disse, pedir também esta audiência; assim como ao Henrique Alves, Presidente
da Câmara dos Deputados, que fez a mesma coisa,
pediu uma audiência com a Presidente. Foi, portanto,
um trabalho coletivo.
Então, informo que, amanhã, às 15 horas, três
Ministros, por orientação da Presidenta, receberão
vocês. Amanhã, às 15 horas, na Casa Civil, a Ministra
Gleisi Hoffmann, o Ministro Humberto Carvalho e Luís
Adams, da AGU, receberão vocês para, a partir dessa
conversa, vocês serem recebidos. E já está acertada
outra reunião com a Presidenta da República, conforme a palavra que ela assegurou a todos nós.
Antes de continuar, passo a palavra ao Senador
Alvaro Dias, que tem acompanhado este debate. Estivemos, juntos, com Luís Adams e no Supremo Tribunal
Federal, pleiteando o direito dos senhores.
Senador Alvaro Dias.
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O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Paulo Paim. V. Exª fala em
nosso nome. V. Exª retrata esta questão com muita lucidez e absoluta sinceridade. Inclusive, mesmo integrando a Base de Apoio ao Governo, tem discordado de
posições do Governo no que diz respeito às decisões
que toma o Governo em relação a esse assunto dos
aposentados do Aerus. Mas é fundamental agora que
o Governo se posicione com muita sinceridade, que
seja sincero diante desses líderes do movimento, que
os Ministros que vão recebê-los sejam francos e que
a Presidente Dilma também possa usar de franqueza,
para que eles não sejam mais enganados. Eles já foram muito enganados. Eles foram ludibriados na sua
boa-fé em muitas oportunidades. Por exemplo, quando o Governo disse: “Não vamos recorrer de decisões
judiciais”, e, logo em seguida, recorria. Portanto, nós
esperamos que, desta feita, o Governo tenha mais sensibilidade e, sobretudo, se posicione com maior clareza
e absoluta sinceridade em respeito aos aposentados
do Aerus. Parabéns a V. Exª pela persistência! V. Exª,
de todos nós, é o mais persistente, é o que mais acredita e, por isso, continua essa luta. Nós estamos ao
seu lado, sempre solidários com esse movimento em
favor dos aposentados do Aerus.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS) –
Muito bem Senador Alvaro Dias. É importante destacar que nesse movimento não tem situação, não tem
oposição; tem uma causa. E os senhores que aqui
representam os líderes que estão acampados aqui,
no Salão Verde, recebem lá todos os partidos e têm
dialogado com todos os segmentos. Eu, como disse
aqui o Senador Alvaro Dias, estou animado com a conversa que tive hoje pela manhã na Casa Civil e com
a conversa que tivemos com a Presidenta. Eu acho
que agora vai. A perspectiva é real de construirmos
um acordo em que cada um ceda um pouco na perspectiva de salvarmos o Fundo Aerus, que vai garantir
a vida com dignidade a todos vocês.
Hoje pela manhã, vocês me deram uma carta.
Estou com ela aqui, com o nome de todos aqueles que
estão no Salão Verde. Eu não vou ler a carta porque
quem tem que ler primeiro é a Casa Civil, mas já vou
deixá-la registrada nos Anais da Casa.
Por fim, Sr. Presidente, quero, ainda, nestes 13
minutos que me restam, fazer outro registro: quero
deixar aqui minhas saudações com muito carinho aos
pais de todo o País pelo dia de ontem, domingo, em
que foram homenageados pelos seus queridos filhos.
Os do Aerus (Varig, Transbrasil e Vasp) foram homenageados à distancia, porque nós tínhamos aqui – vocês,
com muita competência – um sistema de Internet. Nós
falávamos com o Brasil e o mundo a partir daqui. Vo-
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cês estão aqui há dias e noites. Eu fico um pouco de
noite, vou para casa, volto no outro dia, e assim tenho
feito. Só não fiquei na sexta e no sábado porque fui ao
Espírito Santo, mas no domingo, Dia dos Pais, voltei
e tive a alegria de almoçar com vocês aqui. E falamos
com o Brasil. Meus próprios filhos falaram comigo via
Internet e eu expliquei porque estava aqui.
Quero também, além de destacar esse dia tão
importante, fazer uma referência ao Dia do Advogado,
festejado no mesmo dia, 11 de agosto. Além do Dia do
Advogado é Dia do Garçom, esses profissionais atenciosos, amigos, tolerantes e talentosos, que atendem
a nós, inclusive aqui no cafezinho do Senado, todos
os dias.
A melhor maneira de homenagear o garçom é o
Congresso, de uma vez por todas, aprovar o projeto
da chamada Lei da Gorjeta (PL 57, de 2010), que está
na Comissão de Assuntos Econômicos, e o Relator é o
Senador Lindbergh Faria. A Lei da Gorjeta vai garantir
10% dos serviços sobre aquilo que o cidadão já paga
na sua conta, mas vai servir também para o efeito de
cálculo do benefício da aposentadoria.
Porque, se você pegar o salário do garçom hoje,
digamos que seja de R$1 mil, mas ele ganha mais R$1
mil de gorjetas. Só que isso não vai contar para a sua
aposentadoria, e o projeto estabelece que um percentual daquele correspondente à gorjeta seja pago à
Previdência. Com isso, ele vai poder se aposentar com
R$2 dois mil e não com R$1 mil. Daí a importância do
projeto, que tem o apoio do sindicato. E eu tenho aqui
conversado muito com o Moacyr, da Contratuh, que
tem trabalhado na perspectiva de que o projeto seja
aprovado com rapidez.
Por fim, Sr. Presidente, parabéns, mais uma vez,
aos advogados, aos pais e aos garçons.
Também faço referência aqui à Conferência Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade,
à Contratuh, na figura do Moacyr, seu presidente, que
está à frente dessa luta.
Sr. Presidente, como tenho 10 minutos, quero
ainda discorrer sobre o desenvolvimento sustentável
e inclusão social da pessoa com deficiência. Na semana passada, falei da tribuna sobre sustentabilidade
na ótica dos direitos humanos.
Na ocasião, abordei essa questão não apenas
pelo viés ambiental, tampouco exclusivamente pelo
viés econômico, mas falei pelo viés social. Tentei, além
de juntar as duas abordagens, incluir o aspecto dos
direitos humanos.
Nesse sentido, falei da preocupação que devemos
ter com os recursos naturais, falei de uma distribuição
mais justa dos mesmos e do acesso das gerações futuras a esses recursos.
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Hoje, Sr. Presidente, quero falar sobre um outro
aspecto: a inclusão das pessoas com deficiência no
contexto do desenvolvimento sustentável. As questões
que levantamos a partir desse foco são: que tipo de
sociedade queremos? Uma sociedade na qual as pessoas com deficiência verão seus direitos respeitados?
E ainda: o planejamento de nossas cidades levará em
conta o desenho universal da acessibilidade?
No dia 23 de setembro de 2013, acontecerá, nas
Nações Unidas, em Nova York, a Reunião de Alto Nível
sobre Deficiência e Desenvolvimento, com o tema “O
caminho a seguir: a agenda de desenvolvimento e a
inclusão da pessoa com deficiência pós-2015”.
Como parte do calendário dos eventos preparatórios para a reunião de setembro, ocorreu, na cidade
de Salvador, Bahia, a Consulta Regional das Américas.
Participaram da Consulta sobre a importância
da acessibilidade e a pessoa com deficiência países
como Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa
Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai,
Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.
Além das delegações de 20 países da América
Latina, estiveram presentes no encontro diversos representantes de organizações não governamentais
e de instituições como: o Departamento de Assuntos
Econômicos e Sociais das Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a União Internacional de
Telecomunicações (UIT), a Organização Internacional
do Trabalho (OIT), o Banco Mundial e o Alto Comissariado dos Direitos Humanos em âmbito internacional.
Transcorrida nos dias 17 e 18 de maio, a Consulta Regional das Américas foi promovida e coordenada
pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República e contou com a presença do Governador
da Bahia, Jaques Wagner – fica aqui a nossa homenagem ao Jaques Wagner, Governador da Bahia, e à
Ministra Maria do Rosário, a quem cumprimentamos
também –; da Diretora da Divisão de Políticas Sociais
e de Desenvolvimento do Departamento de Temas
Econômicos e Sociais das Nações Unidas, Drª Daniela Bas; da Assessora do Representante Regional do
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos
Humanos, Galliane Palayret; e do Secretário Nacional
de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
Antonio José Ferreira.
Como documento final, os Estados participantes
adotaram uma Declaração sobre Deficiência e Desenvolvimento pós-2015, com a contribuição da sociedade
civil presente lá na nossa querida Bahia.
A expectativa desse documento é que o tema da
deficiência esteja presente nas reflexões sobre os ca-
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minhos que a humanidade pretende seguir na busca
não só de um País com sustentabilidade, mas de um
Planeta com sustentabilidade.
De acordo com a declaração, deverão ser observadas as seguintes diretrizes: perspectiva transversal
da deficiência; adoção de mecanismos acessíveis de
participação das pessoas com deficiência; garantia da
acessibilidade como aspecto inerente ao desenvolvimento sustentável; adoção global do desenho universal; inclusão laboral com igualdade de oportunidades
e acessibilidade; promoção da educação inclusiva;
acesso universal à saúde; consideração da Classificação Internacional de Funcionalidades, Deficiência e
Saúde como instrumento comum global, entre outras.
Pelo prisma da transversalidade, o tema da deficiência deve ser tratado de modo a permear todas as
políticas públicas que objetivam uma realidade mais
humana, igualitária, sustentável e justa.
Assim, é fundamental que se dê visibilidade ao
debate que envolve acessibilidade, direitos humanos
e sustentabilidade, conscientizando a todos de que
esses princípios estão ligados de forma intrínseca.
Isso fica claro no artigo do informativo Pauta Inclusiva, no seu nº 8, que analisa o documento final da
Rio+20: “O Futuro que queremos”.
Segundo o artigo:
Em termos conceituais, para que existam ganhos que beneficiem a pessoa com deficiência,
a agenda de desenvolvimento precisa contemplar a perspectiva de promover o desenvolvimento sustentável com acessibilidade e
inclusão, no entendimento de que deve ocorrer
a incorporação desses conceitos como valor
agregado ao conceito de desenvolvimento.
Desejamos um modelo de cidade sustentável
com serviços básicos de qualidade que vise à busca
da igualdade para todos.
Em outro olhar, invertendo a lógica de que são as
pessoas com deficiência que devem se adaptar para
participar da vida em comunidade e em sociedade, o
artigo coloca: “���������������������������������������
Não são as soluções acessíveis e inclusivas que têm que ser sustentáveis; as soluções sustentáveis é que têm que ser acessíveis e inclusivas”.
É isso o que propõe o desenho universal como
forma democrática de conceber os espaços urbanos,
seus equipamentos, seus edifícios públicos e de uso
público, repensando os ambientes de convívio entre as
pessoas, respeitando a diversidade das experiências
e as especificidades da interação humano-espaciais.
A Convenção Internacional sobre os Direitos da
Pessoa com Deficiência estabelece diretrizes gerais
para os Estados que a ratificaram. E, aí, Sr. Presiden-
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te, eu destaco que, ao definir a acessibilidade, a Convenção redefine as ações voltadas às pessoas com
deficiência e desloca a lógica do assistencialismo para
os princípios...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS) –
... da autonomia e da emancipação.
Por fim, Sr. Presidente, é necessário que o respeito pelas diferenças e
������������������������������
o convívio natural com a diversidade humana faça parte da vida nas cidades.
Nesse sentido, é preciso que as pessoas com deficiência tenham garantida a acessibilidade aos espaços
e ambientes físicos, aos serviços de transporte, aos
sistemas educacionais, aos meios de comunicação e
informação.
Termino, Sr. Presidente, dizendo que é fundamental que, para cumprir a tarefa que temos diante de
nós, não se pode olvidar que a inclusão da pessoa com
deficiência e a acessibilidade não foram contempladas
nos Objetivos do Milênio. Esse fato é relevante quando
verificamos que o debate para a construção de uma
agenda de desenvolvimento sustentável está em curso
e é intenso em suas contradições e divergências, mas
terá que acontecer. A ONU caminha nesse sentido. O
mundo caminha nesse sentido.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS) –
Sr. Presidente, só para finalizar, eu quero ainda dizer
que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de nossa
autoria, aprovado aqui, por unanimidade, encontra-se
praticamente pronto para ser votado lá na Câmara dos
Deputados.
Cumprimento aqui a Ministra Maria do Rosário,
que fez um GT, um grupo especial para deixar o Estatuto em sintonia com a Convenção Internacional. O
Estatuto, que já contempla mais de 250 artigos, será
a grande peça, o grande arcabouço legal que vai garantir mais direitos para as pessoas com deficiência.
Eu estou animado para que, no dia 21 de setembro, quem sabe, a Presidenta Dilma possa sancionar o
Estatuto da Pessoa com Deficiência. O 21 de setembro,
Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, lei de nossa
autoria, vai ficar marcado para sempre...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS) –
... na mente, na memória, na história do nosso povo,
se nesse dia, também, as duas Casas tiverem feito a
sua parte, dando possibilidade, assim, de a Presidenta, como é intenção dela, sancionar o Estatuto no dia
21 de setembro, início da primavera.
Um abraço a todos.
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Mais uma vez, oportunamente me dirijo ao Aerus, dizendo que estou muito animado com a fala que
tivemos com a Presidenta, na presença de oito Senadores do PT. A Presidenta mostrou toda a sensibilidade e apontou caminhos no sentido de que é possível
construirmos um grande acordo para que vocês possam ter seus direitos garantidos.
Um abraço, obrigado pela presença.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Sobre a mesa, dois requerimentos que eu passo a ler.
Sr. Presidente, nos termos do art. 40, §1º, inciso
I, do Regimento Interno do Senado, requeiro
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autorização para atender convocação do grupo brasileiro do Parlamento Latino-Americano.
Eu, como membro do Parlatino, irei participar
das reuniões das comissões desse Parlamento,
que serão realizadas em São José da Costa
Rica, no período de 28 a 31 de agosto de 2013,
conforme convite anexo.
Nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico que
irei me ausentar do País no período informado acima.
Assina o Senador Cícero Lucena.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Vai à publicação.
O outro Requerimento nº 893, de 2013, é de autoria do Senador Paulo Davim, nos mesmos termos,
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e comunica que, conforme o art. 39, I, do Regimento,
estará ausente do País de 28 a 30, um dia a menos
que o Senador Cícero Lucena.
É o seguinte o Requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Vai à publicação.
Pela ordem de inscrição, passo a palavra ao Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, os problemas
do setor de saúde no Brasil são graves e persistentes.
Inúmeras pesquisas de opinião indicam, reiteradamente, que a sociedade brasileira aponta a saúde como
o principal problema que o País enfrenta no seu cotidiano. Todos os dias, acompanhamos pela imprensa
denúncias das mais diversas envolvendo o setor.
Saúde pública, no Brasil, virou sinônimo de escândalo. Nada mais expressa o atraso de um país do que o
descaso das autoridades com o sistema de saúde. O mau
atendimento, a precariedade estrutural, a falta de recursos, a gestão precária, a corrupção, tudo isso acabou por
gravar uma marca negativa na saúde pública no Brasil.
Por todos os ângulos que olharmos, não há outra
conclusão possível a se chegar. Temos que elaborar, em
conjunto com setores organizados da sociedade, um plano
de metas de curto, médio e longo prazos que possa, em
menos de quatro anos, fazer uma reversão dos gargalos
do setor e garantir o atendimento eficiente à sociedade.
A permanecer o atual estado de coisas, seremos
sempre um país potencialmente rico, com uma população extremamente pobre e doente. Temos que combinar
as experiências mais avançadas em vários segmentos
da nossa medicina, elaborar projetos com base em propostas exitosas que existem no Brasil, incorporar novas
tecnologias no Sistema SUS e, com isso, aproximar o
que melhor existe na iniciativa privada com o conceito
de atendimento universalizado da saúde pública.
Sabemos que isso custa caro, mas nada pode ser
monetizado quando se trata da vida humana. Sei que o
desafio é hercúleo, mas temos hoje, no País, a melhor
e a pior medicina do mundo. Será que não é possível
estabelecer um projeto que possa aproximar essas
duas realidades para que, assim, com racionalidade e
clareza, tenhamos uma saúde que atenda às necessidades dos pobres e de modo parecido com os ricos?
É provável que a necessidade de superar estas
diferenças esteja no cerne das reivindicações dos
movimentos de rua, que clamam por melhor saúde
para todos. A sociedade está protestando contra os
monumentais problemas que ocorrem no dia a dia da
saúde, porque percebe que os impostos que se paga
para sustentar o sistema são cada vez mais pesados
e o atendimento é cada vez mais precário e deficiente.
Sabemos, Srs. Senadores, que fazer funcionar um
sistema universalizado de atendimento do SUS é muito
complicado. Somos um país continental e com realidades regionais e locais extremamente desiguais. E isso
reflete diretamente na administração da saúde pública.
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Acredito que essa seja uma tarefa que levará ainda décadas, mas, com recursos adequados, planejamento organizado e um plano de carreira consistente
para médicos, enfermeiros, bioquímicos etc., as coisas
poderiam ficar mais fáceis.
Lógico que, havendo mais recursos, com 10% do
Orçamento da União, a saúde teria chance de melhorar.
Recentemente, o Movimento Nacional em Defesa
da Saúde Pública, o Saúde+10, reuniu mais de 1,8 milhão de assinaturas e entregou ao Congresso Nacional
um projeto de lei de iniciativa popular para a destinação
de 10% da receita corrente bruta brasileira ao Sistema
Único de Saúde (SUS). A estimativa é de que o valor
supere R$42 bilhões em recursos adicionais por ano.
Atualmente, o governo deve gastar, de acordo
com o Orçamento da União, cerca de R$90 bilhões. Ou
seja, o Brasil precisa de muito dinheiro no setor para
começar a inverter os índices negativos de qualidade de
atendimento. Cuidar da saúde é caro, mas é um objetivo
precípuo do Estado. É, realmente, um dever do Estado.
O Estado democrático de direito só é possível
com cidadãos tendo acesso aos meios que lhe garantam qualidade de vida!
Mais dinheiro para a saúde significa maior abrangência de cobertura, reajuste nas tabelas de procedimentos do SUS, melhor aparelhamento do sistema
com equipamentos de última geração, contratação de
mais médicos e enfermeiros, ampliação dos serviços
locais, enfim, a criação de uma nova perspectiva de
melhoria no médio e longo prazo.
Claro que devemos ampliar os mecanismos de
fiscalização e criar normas de punições mais rigorosas contra aqueles que desviam recursos da saúde.
De todas as corrupções, a mais grave e a mais
desumana são as que ocorrem nesse setor, porque
ele está diretamente vinculado à preservação da vida.
Nessa área, não pode haver complacência no ímpeto
punitivo do Estado, mesmo porque estamos sacrificando
os segmentos mais pobres e carentes da população.
Conceitualmente, não existe atividade mais nobre do que cuidar e preservar a saúde. Acredito que
a base de qualquer política eficaz de distribuição de
renda deve privilegiar alocações crescentes de recursos para a saúde e para a educação, visto que ambos
os setores estão umbilicalmente ligados.
Estou convencido, Sr. Presidente, de que chegará
determinado momento de nossa história em que o Governo deverá refletir seriamente sobre promover uma
inflexão de recursos para o Programa Bolsa Família,
por exemplo, e direcionar parte desse dinheiro para os
setores nobres da atividade do Estado.
Temos que vincular cada vez mais os conceitos
de desenvolvimento humano com o de desenvolvimento
econômico. Como se diz, “a economia somos nós” e não
algo supra-humano, como muitos costumam considerar.
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Neste aspecto, temos que considerar renda tudo
aquilo que amplia as capacitações dos cidadãos, tudo
aquilo que, direta ou indiretamente, reflete na melhoria
das condições de vida das pessoas.
Nesse aspecto, a melhoria do sistema de saúde
deve ser analisada nesta diretiva: melhorar o SUS e todo
o sistema significa criar um grande impacto na renda dos
brasileiros, principalmente das camadas mais pobres.
Por esta razão, Srs. Senadores, analisando globalmente estas questões, tenho sérias dúvidas quanto à
eficácia do Programa Mais Médicos, lançado com grande estardalhaço e expectativa pelo Governo Federal.
Até o momento os resultados são pífios. O próprio
Ministério da Saúde informou que os médicos inscritos
no programa atingiram apenas 11% das vagas abertas.
Temos, atualmente, 13.707 postos ociosos em 2.885
cidades. A grande maioria continuará da mesma forma. A abertura de vagas para médicos estrangeiros
apenas vai tumultuar mais o processo. Não vejo saídas
tranquilas para esse problema.
Pelo que tenho afirmado em pronunciamentos anteriores, sou simpático à análise do Programa Mais Médicos.
Tenho ouvido da população, inclusive na viagem que fiz,
recentemente, ao meu Estado do Mato Grosso do Sul,
prós e contras do programa, mais contras do que a favor.
Reconheço, entretanto, a tenacidade do Ministro
Padilha. Sei que ele tem as melhores das intenções.
Vejo que o Ministro tenta acertar e dar o melhor de si,
mas ele faz parte de um Governo que vive um contexto
adverso. Tudo isso sem considerar o fato de que, nesse
meio tempo, seu partido pretende dar-lhe a atribuição
de ser candidato ao Governo de São Paulo, que pode
desviar as nobres intenções de S. Exª.
Acho que isso vai mais atrapalhar do que ajudar.
Não é correto vincular questões que necessitam de
um trabalho estruturado de alta administração com
interesses específicos do campo eleitoral. Isso será
mais um aviltamento do que um benefício para o setor.
Não há como deixar de observar que o lançamento do Programa Mais Médicos foi uma improvisação para atender, por intermédio do marketing, as
demandas das ruas.
Recentemente, li, na imprensa de Campo Grande, um artigo do médico cardiologista, ex-secretário
de saúde do Estado, Dr. Alfredo Arruda, meu querido
amigo, no qual ele afirma, de maneira peremptória, que
a proposta do Governo de importar médicos estrangeiros tem o objetivo de fugir dos problemas reais de
nossa saúde pública. “É tudo marketing”, ele escreve.
“Estão tentando maquiar a verdade”, enfatiza o médico
sul-mato-grossense, com larga experiência no setor.
Cito aqui uma parte de seu texto divulgado na
imprensa de meu Estado: “O posto de saúde só tem
solução com médico motivado com o exercício de sua
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profissão e com resultados concretos no dia a dia da
comunidade. O resto é música de comício”.
Cito outro trecho:
Os hospitais – ah, os hospitais! –, aqui estão,
95%, vivendo um verdadeiro caos. O discurso é o mesmo, remuneração do profissional
da saúde, investimentos, mais verbas para
a saúde, mais equipamentos, mais compras
e certamente mais roubo. Essa é a questão.
Rouba-se demais no Brasil!
Mais ainda: “Se aumentarem os recursos para
a saúde sem prenderem os usurpadores do setor, de
nada adiantará”.
Para arrematar, enfatizo uma proposta do Dr. Alfredo Arruda, que acho que merece ser avaliada por todos
os senhores membros desta Alta Casa da República:
Trata-se de um processo organizado em cadeia.
Somente teremos bons consultórios quando
tivermos bons médicos, principalmente bem
pagos. Experimentem criar uma carreira para
o médico como a do promotor. Tudo mudará.
Quanto a importar médico para solucionar os
problemas atuais da saúde pública, isso é uma
piada. Creio que a Senhora Presidenta precisa de um bom médico conselheiro, alguém do
ramo, com experiência e competência..
Finalmente, Srs. Senadores, temo pelo futuro da
saúde pública do Brasil. Os problemas são imensos. E
as iniciativas governamentais ainda não atingem o fulcro
do problema. Não nos resta outra alternativa: nós da
Oposição temos que, patrioticamente, fazer este alerta.
O Programa Mais Médicos vem apenas como
um paliativo, como atitude diversionista, com ampla
rejeição da classe médica. Sem estrutura adequada –
médicos, enfermeiros, laboratório de análises, atendimento psicossocial, medicamentos, hospitais e clínicas
adequadas –, não sairemos do lugar.
Sr. Presidente, antes de encerrar meu discurso,
solicito a V. Exª a inclusão, nos Anais desta Casa, da
íntegra do artigo do médico cardiologista e ex-Secretário
de Saúde de Mato Grosso do Sul Dr. Alfredo Arruda,
cujo título é A doença da saúde.
Não vou relatar os termos totais do artigo, mas,
pela clarividência com que ele o faz, ele merece ser
analisado pelos Srs Senadores.
Muito obrigado a V. Exª.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR RUBEN FIGUEIRÓ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Seu requerimento será processado na forma do Regimento.
Com a palavra, pela ordem de inscrição, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, por 20 minutos improrrogáveis, em função da extraordinária demanda pela
palavra na tarde desta segunda-feira. Praticamente
todos os Senadores no plenário aguardando a oportunidade de se expressarem.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
assunto que me traz hoje à tribuna é um desses temas
estratégicos que somos sempre instados a revisitar.
Refiro, Sr. Presidente, à geração de energia elétrica, tema cuja complexidade se reflete nas mais diferentes esferas da vida social.
Como sabemos, Sr. Presidente, o Brasil tem uma
matriz energética que é, basicamente, hidrotérmica,
ou seja, que combina geração de energia a partir de
fontes hidráulicas, usinas hidroelétricas, e fontes térmicas. Noventa e oito por cento da nossa energia é
gerada a partir dessas fontes: hidráulica e térmica. Mas
nesse conjunto, todos sabemos, a energia hidráulica
predomina fortemente: 70% do total.
As fontes térmicas funcionam, sobretudo, para
garantir segurança no fornecimento de energia, especialmente em momentos de emergência, em momentos em que a fonte principal vê a sua matéria-prima
preponderante, a água, escasseando. Essas fontes,
que não a hidrelétrica, representam cerca de 30% do
conjunto da energia produzida no Brasil, incluídas as
usinas nucleares de Angra dos Reis.
A escolha da fonte de energia, hidráulica, é natural, uma vez que, no Brasil, nós temos o terceiro potencial hídrico do mundo, atrás apenas da China e da
Rússia. Esse potencial, aliás, é uma grande vantagem
para o nosso País, porque a geração de energia hidrelétrica é mais barata, mais segura e menos poluente
do que as demais. Nós sabemos que toda geração de
energia, inclusive a energia hidrelétrica, tem um custo ambiental, porque usa, necessariamente, recursos
naturais que transforma justamente em energia, muitas vezes consumindo esses recursos, como é o caso
dos combustíveis fósseis. As usinas hidrelétricas, por
usarem um recurso renovável, têm impacto, no final
das contas, menor. O seu problema, como sabemos,
é o armazenamento desse recurso, que é a água, em
reservatórios. Daí podem decorrer consequências
ambientais importantes e, muitas vezes, indesejáveis.
Mas, se nós temos todo esse potencial, por que
não ficamos apenas com a energia hidrelétrica, como
eu disse, mais barata, mais segura e menos poluen-
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te? A questão, meus caros colegas, é que a geração
de energia hidrelétrica depende fortemente dos caprichos da natureza. Rios vazios, rios com pouca vazão
nos tempos de estiagem, por exemplo, significam um
risco considerável para o sistema. Daí a necessidade
de complementar a matriz com outras fontes. No caso
brasileiro, a fonte térmica foi a opção escolhida, mas
há outras formas minoritárias de geração que também compõem a nossa matriz, algumas das quais
têm assumido maior proporção e, assim, ganhado
importância ao longo dos últimos tempos. Uma delas
é a energia eólica.
Vejam os senhores: no final de 2012, nós tínhamos 82 centrais geradoras eolielétricas, nome complicado para designar as usinas geradoras de energia a
partir do vento, movendo suas turbinas. Essas centrais
tinham a capacidade de produzir 1.814 megawatts, o
que representa um pouco mais de 1,5% do total gerado
pelo sistema nacional. É pouco, mas já é bem mais que
os 0,03% que essa fonte representava há apenas 11
anos, em 2001. A depender do Plano Decenal de Expansão de Energia, nós chegaremos a 2020 com uma
capacidade de geração de energia eólica de 11.532
megawatts, atingindo 6,73% da capacidade total, em
lugar do 1,5% de hoje. Essa expansão tem se tornado
mais viável na medida em que o preço desse tipo de
geração tem caído, graças, sobretudo, a incentivos e
ao barateamento dos equipamentos geradores.
Nós sabemos, Sr. Presidente, que a geração de
energia elétrica a partir da fonte eólica, dos ventos,
tem uma série de vantagens. Usa, também, recurso
renovável e tem baixo impacto ambiental. Isto por um
lado. Por outro lado, sente mais do que outras fontes
a grande dificuldade da geração de energia, que é o
problema do armazenamento. Ninguém armazena
vento. Pode-se prometer vento, mas armazenar vento é impossível. E essa é uma dificuldade importante
no que se refere à logística necessária para compatibilizar a produção e o consumo, em larga escala, da
energia elétrica.
No caso das usinas hidrelétricas, a energia é
reservada, é indiretamente armazenada na forma de
água, nos reservatórios. Isso, infelizmente, não é possível no caso da geração eólica. Isso implica, também,
que as usinas eólicas têm um baixo grau de segurança energética, que é a capacidade do sistema de garantir o fornecimento de energia a qualquer tempo. As
hidrelétricas, embora dependam, em certo grau, da
generosidade das chuvas, caso tenham um reservatório adequado, podem acumular água nos períodos
mais chuvosos e usá-la nos mais secos. As eólicas,
por sua vez, estão sempre dependentes do capricho
dos ventos.
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Este ponto merece uma pequena digressão sobre o erro estratégico do País, que, nos últimos anos,
vem promovendo a construção de parque hidrelétrico
a fio d’água, não permitindo armazenar água e, consequentemente, energia. Mas isso é tema para outra
análise. Aliás, nesta semana, haverá uma audiência
pública na Comissão de Infraestrutura exatamente
destinada a debater esse tema, de mantermos esse
dogma que tem sido adotado nos últimos anos, que é
a construção de usinas hidrelétricas praticamente sem
reservatório, a fio d’água, o que isso representa em
termos de desperdício de potencial hídrico no nosso
País e de custos para os consumidores e contribuintes.
Em todos os casos, Sr. Presidente, em especial
nos em que a segurança energética é baixa, as redes
de transmissão que ligam as unidades de geração entre
si às redes de distribuição, que levam a energia gerada
aos consumidores, são absolutamente fundamentais.
Uma usina eólica, cuja existência só se justifica como
peça complementar no esforço de geração de energia
elétrica, que não esteja interligada ao sistema é um
elefante branco, implica custos, mas não gera benefício
algum. Geração de energia elétrica sem transmissão
não tem o menor sentido. A energia elétrica é produzida para ser distribuída, e a condição da distribuição
é exatamente a transmissão. Infelizmente, esse tem
sido o caso – elefantes brancos, usinas construídas
sem redes de transmissão – das usinas eólicas que
foram construídas a partir de 2010 e que começaram
a ser entregues no ano passado.
Em julho do ano passado, 28 usinas eólicas estavam prontas para funcionar, mas não podem fornecer
energia elétrica para o sistema interligado nacional por
falta de linhas de transmissão. Essas linhas, que, em
sua maioria, deveriam ter sido entregues há um ano, já
estão muito atrasadas e mais atrasadas ficarão ainda,
já que não devem ficar prontas, de fato, antes de 2014.
Então, estamos diante de um fato digno de menção no Livro dos Recordes: 28 usinas eólicas construídas, instaladas, prontas, podendo gerar energia,
não a estão gerando, porque não foram instaladas as
linhas de transmissão. São 28 usinas nessa condição.
Essas usinas não estão gerando energia, mas estão
gerando custos.
A Aneel já multou, pelo atraso, a empresa responsável pela construção de linhas de transmissão. Mas
quem é que vai pagar, de fato, a conta? Quem já está
pagando, de fato, a conta é o consumidor.
As usinas, diferentemente das linhas, foram entregues no prazo. As empresas contratadas para construir
as usinas eólicas cumpriram seu cronograma, cumpriram suas obrigações. E o contribuinte brasileiro já está
pagando o custo da energia contratada. Nós estamos
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pagando o custo de uma energia que está sendo gerada, porque a empresa que construiu a usina cumpriu
seu programa, entregou as usinas no tempo, e está
sem desperdiçada porque não foram criadas as linhas
de transmissão. O contribuinte brasileiro está pagando
o custo dessa energia, R$120,00 por megawatt-hora,
que estão saindo do bolso dos brasileiros, porque as
usinas prontas recebem remuneração do Governo, com
o dinheiro dos consumidores e contribuintes, como se
elas estivessem gerando energia. É um absurdo completo! Usinas estão prontas para gerar energia, geram
custo, e esse custo está sendo pago pelo consumidor
brasileiro, mas, como a energia não está sendo gerada, é puro desperdício, é puro prejuízo!
O consumidor é forçado também, além de pagar
por essa energia que não está sendo produzida, a pagar pelo custo de funcionamento das termelétricas, que
estão em uso para compensar a energia eólica que não
está sendo distribuída por falta de conexão ao sistema.
Então, o contribuinte está pagando duas vezes. Sem
falar nos custos ambientais, já que a térmicas são poluentes por usarem, basicamente combustíveis fosseis
O Senador Agripino já fez desta tribuna uma denúncia
sobre uma primeira parcela desse custo, que é o custo de implantação das usinas que não estão gerando
energia elétrica por falta de linhas de transmissão.
Mas há outro custo, repito, porque, para compensar a falta dessa energia eólica, foram acionadas
as térmicas. Essa energia termelétrica, Sr. Presidente,
é dez vezes mais cara que a energia eólica. Se estamos pagando pela energia eólica contratada, e não
distribuída, R$120,00 por megawatt-hora, pagamos
para as termelétricas, que estão gerando para suprir
a falta dessa energia, dez vezes mais: R$1,1 mil por
megawatt-hora.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Ou não!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Estamos pagando isso efetivamente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Ou não, Senador! Se elas estiverem paradas, aguardando o momento em que devem ser acionadas...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não, não! Elas estão sendo acionadas.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Agora?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Agora.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – E, quando paradas, quanto
custam?
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sim, mas veja: elas estão sendo
acionadas agora para suprir a falta de energia, que
não está sendo gerada pelo parque hidroelétrico e pela
energia eólica contratada. Como não está funcionando,
é preciso contratar outra. Então, o custo se compõe
de duas parcelas: o custo da usina eólica instalada
que não gera energia e o custo da termelétrica que
precisou ser ligada para suprir essa falta de energia.
Essa é uma demonstração clara, Sr. Presidente,
da inépcia administrativa do Governo Federal. Não faz
sentido construir usinas que ficarão paradas por anos,
aguardando que a energia que produzem possa ser
integrada ao sistema e chegar ao consumidor.
Para se ter uma ideia, a usina eólica de Candiba,
na Bahia, está pronta para gerar energia desde junho do
ano passado, desde junho de 2012, mas a transmissão
só está prevista para começar em fevereiro de 2014,
20 meses depois. É o que está previsto, vejam bem!
Mas, como todos nós sabemos que essas previsões
frequentemente costumam falhar, sabe-se lá quando
é que essas usinas poderão cumprir a finalidade para
a qual foram contratadas pelo Governo!
E quem paga, repito, por essa inépcia é o consumidor brasileiro. Feitas as contas, o valor pago a
mais pelo consumidor do sistema elétrico interligado
já acumulou, entre junho de 2012 e julho de 2013,
mais de R$2,256 bilhões. Só na primeira semana de
agosto, mais de R$37,230 milhões já foram pagos. A
conta para os consumidores de energia, ou seja, o
povo brasileiro, como veem, é bastante alta, é muito
alta, é muito salgada.
O próprio Governo agora vem dizendo, depois que
a história foi explorada pela imprensa, que aprendeu a
lição, que não contratará, num primeiro momento, novas
usinas em áreas que não tenham linhas de transmissão
instaladas e que, num segundo momento, estenderá
linhas até as áreas com potencial eólico antes de colocar tais áreas em leilão para a construção de usinas.
Aprendeu, talvez tenha aprendido, antes tarde do que
nunca, mas o prejuízo está aí.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Senador Aloysio, a pergunta que
eu faria era se isso é inércia ou uma opção equivocada
adotada por motivos inexplicáveis pelas termelétricas.
Acho que não se trata de inércia. As termelétricas estão
aí, custando fortunas, estão encarecendo o preço da
energia elétrica no Brasil, e a eólica foi abandonada.
A eólica tem sofrido grandes modificações agora. Eu
via recentemente geradores menores, mais leves. Até
certo tempo atrás, elas não eram tão baratas assim.
Elas eram caras. E não existe produção nacional de tur-
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binas eólicas. Mas essa é uma opção. A opção foi feita
pela compra das termelétricas. É uma opção já antiga.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sim, é verdade. As termelétricas...
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – O equívoco se dá basicamente
na escolha da suplementação da falta de água pela
termelétrica. Não é exatamente uma paralisação do
processo, uma inércia. É uma escolha errada.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Eu não disse inércia. Talvez, eu me
tenha feito entender mal. Eu disse inépcia, inépcia! É
trabalho malfeito, é falta de planejamento! Construiu-se
a usina eólica como energia complementar – ela tem
essa função de energia complementar, assim como as
térmicas –, mas o Governo não fez a linha de transmissão, não providenciou que a linha de transmissão
ficasse pronta em tempo. Isso é falta de planejamento.
V. Exª, no Governo do Paraná, jamais permitiria
uma coisa dessas. O Senador Alvaro Dias, que também
foi Governador, jamais permitiria uma coisa dessas.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – E outro problema...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Agora, as usinas térmicas vieram
para o sistema elétrico brasileiro interligado e têm uma
função que hoje já está além da função de suprir energia
em caso de crise. Elas estão permanentemente ligadas,
quase permanentemente ligadas. Daí eu questionar,
Sr. Presidente, esse dogma que foi estabelecido e que,
hoje, não é absolutamente questionado de construir
apenas novas usinas hidrelétricas em reservatório,
a fio d’água. Mas esse é tema para outra discussão.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – São as usinas de captação de
superfície...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – ...que têm uma justificativa
ambiental, mas que se transformam num risco enorme para o País.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É um risco enorme!
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – São extraordinariamente sensíveis à diminuição das águas do rios nas secas.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – E nós perdemos em segurança
energética.
Bem, espero que o Governo tenha aprendido com
o erro. O erro é um bom mestre para quem quer aprender, para quem não tem cabeça dura. Mas o custo da
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inépcia está aí, e nós, consumidores, é que estamos
pagando a conta. E temos de torcer para que o problema simplesmente não se inverta com a construção
de linhas de transmissão que levem a lugar nenhum.
Hoje, constroem-se usinas sem linhas de transmissão.
Espero que, no futuro, não venham a construir linhas
de transmissão sem usina.
Neste mês, Sr. Presidente, deverá ocorrer um
leilão de energia de reserva exclusivo para eólicas,
com início de suprimento previsto para o dia 1º de
setembro de 2015. Vamos acompanhar com atenção esse leilão e seus desdobramentos, de modo a
verificar se o aprendizado anunciado pelo Governo
realmente ocorreu.
Ao mesmo tempo, estamos acompanhando de
perto a entrega das linhas de transmissão atualmente
em construção pela Chesf na Bahia e no Rio Grande
do Norte, que deveriam estar prontas no ano passado
e que agora estão prometidas para janeiro de 2014.
Nós não podemos, Sr. Presidente, descuidar
dessa questão, que é absolutamente vital para a vida
do nosso País e que exige, pela sua complexidade e
pela sua importância, um planejamento cuidadoso e
uma administração eficiente que não tolera a inépcia
e muito menos a inércia.
O jornal O Estado de S.Paulo nos informa que o
Governo estuda a possibilidade de tomar empréstimos
na Caixa e no BNDES para custear o desconto na conta de luz, capitalizando a Reserva Global de Reversão
(RGR) e a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Com a evidente falta de recursos,
a CDE – já vou terminar, Sr. Presidente – já é sustentada hoje pelo Tesouro e, em última análise, pelo contribuinte, ou seja, pelo povo com seus impostos, na
absurda taxa de 35% do PIB, que é o peso da nossa
carga tributária. Em junho, o aporte do Tesouro foi de
R$1,455 bilhão. E a RGR também deve precisar de
novos recursos federais em agosto. Os dois fundos
vão arcar com despesas bilionárias.
A RGR é utilizada para pagar as indenizações
às empresas que aderiram ao pacote de renovação
antecipada das concessões anunciadas pela Presidente Dilma no ano passado, despesa que já soma
pelo menos R$10 bilhões até 2017. Já a CDE financia
programas sociais...
(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Peço-lhe apenas um minuto, Sr.
Presidente, para eu concluir.
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A CDE financia programas sociais, como o Luz
para Todos. Com o gasto em usinas térmicas acionadas
em situações extremas, como foi preciso de outubro a
julho, por causa da escassez de chuvas, essa Conta
também vai aumentar.
Como as obrigações da CDE – essa a que me
referi – aumentaram de forma imprevista, o Governo
usou o caixa da Reserva Global de Reversão para cobrir o rombo e, assim, criou outro. Aparece um rombo
e, para cobrir esse rombo, se cria outro. Somente em
maio, R$3,65 bilhões saíram da RGR para a CDE; outros R$1,341 bilhão foram transferidos em julho.
A Presidente Dilma, que teve como pilar da sua
campanha a fama de gestora eficiente, é oriunda desse setor de minas e energia.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Infelizmente, já na Presidência da
República, não faz jus à fama que granjeou e com a
qual foi apresentada ao eleitorado.
Seria útil, Sr. Presidente, uma leitura também
do jornal Valor Econômico de hoje, que dá mais outro
exemplo de falha de planejamento e de inépcia, desta
vez porque gerou a impossibilidade de se utilizar, de
imediato, para o sistema integrado, a energia gerada
pelo potencial hidrelétrico do Rio Madeira, onde temos
as usinas de Jirau e Santo Antônio, para as quais foram investidos R$30 bilhões. Dessa vez, por incompatibilidade entre o sistema de supervisão e controle
das usinas e o sistema de supervisão e controle do
complexo de transmissão.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Então, se fazem as usinas com o
sistema de controle das suas turbinas incompatíveis
com o sistema de controle das linhas de transmissão.
Com isso, essas usinas que custaram R$30 bilhões
não estão podendo gerar energia como deveriam.
Esse é apenas um exemplo, Sr. Presidente, de
como a inépcia, a falta de planejamento, a improvisação
geram custos crescentes aos consumidores brasileiros,
um custo Brasil que, na verdade, é custo arcado por
cada um de nós, pelos contribuintes do nosso País.
Obrigado pela tolerância e pela lucidez dos seus
apartes.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Senador Aloysio, esse seu discurso importante, que abordou um problema que tem
que ser discutido em profundidade, que é o problema
da orientação da geração elétrica no Brasil, normalmente deveria ser repetido a partir das oito e meia da
noite, porque esta hora em que o Plenário do Senado
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está funcionando é uma hora em que o povo brasileiro
está trabalhando.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Então, uma televisão institucional como a nossa seria acessível a partir das oito
e meia da noite. Mas a televisão mudou a pauta. Ela
está colocando a repetição do plenário no ar a partir
das 11 horas. Como V. Exª é o quarto orador, V. Exª vai
para a madrugada. Ou seja, está-se providenciando
uma incomunicabilidade. Esta não é a hora propícia
para o Brasil escutar o seu discurso, porque o Brasil
trabalha e, na madrugada, o Brasil dorme. Inclusive
conversei com o Presidente Renan a respeito disso.
A televisão do Senado é uma televisão institucional. Ela não está procurando audiência, se não, nesse
intervalo, nós poderíamos colocar o Huck com o seu
programa, a Xuxa, o Raul Gil, ou pessoas escolhidas
pelos bons funcionários que nós temos na comunicação do Senado. Mas não é assim. Ela é uma televisão
institucional – ela não é pública; ela é institucional –
para dar a possibilidade de acesso à voz e àquilo que
se debate no Senado. Ela não procura audiência.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Poderia ser qualificada. Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Ela é uma porta para as pessoas que se interessarem pelo que se discute aqui
acessarem.
Então, eu acho que a televisão do Senado cometeu um erro. Eu já solicitei ao Presidente Renan que
corrija esse erro.
Acredito que a minha opinião seja a opinião do
conjunto dos Senadores. Nós estamos sendo excluídos
da possibilidade de falar com o Brasil ou, pelo menos,
de falar com a intensidade e com a acessibilidade que
falávamos até agora.
Mas o seu pronunciamento foi extremamente
interessante. Eu acho até que nós deveríamos providenciar uma convocação do pessoal do setor elétrico
para conversar sobre isso. Tirar algumas duvidas quanto à factibilidade da energia eólica, o preço, as transformações tecnológicas que vêm sofrendo o setor no
mundo recentemente. Mas que nós estamos, há muito
tempo, cometendo um erro com as termelétricas, não
tenho dúvida.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não tenho dúvida.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – O próximo orador inscrito é o
Senador Humberto Costa.
Com a palavra, Senador.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Governo/PT
– PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero,
antes de iniciar as minhas palavras, saudar os ouvintes
da Rádio Senado, os telespectadores da TV Senado
e iniciar fazendo dois registros. O primeiro é que eu
tive a oportunidade, nesse último final de semana, de
acompanhar, na condição de acompanhante internacional – na medida em que não existe na legislação
argentina a previsão da presença de observadores
internacionais –, o processo ocorrido ontem, em todo
o país argentino, da realização das chamadas primárias partidárias para a definição das listas partidárias
que estarão em disputa nas eleições parlamentares
do mês de outubro naquele país.
Tivemos a oportunidade de lá acompanhar o clima
democrático que existe na Argentina hoje, o direito de
todos se manifestarem, com debates, inclusive, muito
acirrados, envolvendo oposição e governo. Tivemos
também a oportunidade de ouvir, da parte da Justiça
Eleitoral argentina, como o processo se organiza e se
estrutura.
Fomos a convite da Comissão Nacional Eleitoral,
e nos animou o fato de que é possível ver que, naquele
país, o processo democrático, a democracia, em verdade, se aprofunda, o que é muito bom para o nosso
continente. A exemplo da Argentina e do Brasil, muitos países foram vitimados por ditaduras ferozes, que
torturaram, mataram e fizeram desaparecer milhares
de cidadãos e de cidadãs na América Latina.
Portanto, eu transmito esse pequeno informe para
expressar aqui a minha certeza de que estamos todos,
na América Latina, no caminho correto de construção
da democracia.
Quero também aqui registrar e convidar todos os
Senadores e Senadoras – certamente o Presidente
Renan Calheiros fará esse convite diretamente a cada
um dos Senadores e das Senadoras – para estarem
amanhã, ao meio-dia, no gabinete da Presidência, onde
receberemos o Movimento Saúde+10. O movimento
vem junto aos Senadores fazer a defesa do projeto
de lei de iniciativa popular, que foi entregue à Câmara
dos Deputados, na semana passada, com 1,9 milhão
de assinaturas e que deverá receber, ao longo desta
semana, mais 500 mil assinaturas, num total de quase 2,5 milhões de assinaturas em apoio à proposta
que prevê a vinculação de 10% das receitas brutas
da União para a área da saúde.
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Tivemos a oportunidade, na semana passada,
de conduzir o movimento a uma reunião com quatro
Ministros do Governo Dilma Rousseff para debatermos
esse tema. Na reunião que tivemos com a Ministra, nós,
da Bancada do PT, também levantamos essa questão,
sobre a importância, a necessidade de incorporarmos
mais recursos à área da saúde.
Hoje, teremos uma reunião do movimento com
técnicos do Governo, para que o movimento possa
explicitar melhor a sua proposta e para que esses
técnicos, caso já tenham alguma posição por parte do
Governo, comecem a externá-la ou, no mínimo, para
fazermos um debate sobre essa questão.
Amanhã, nós teremos essa reunião. Será muito
importante a participação de todos os Senadores e das
Senadoras, para que digamos, todos, em voz bem forte e bem alta, que nós estamos solidários à luta para
trazer mais recursos para a saúde.
Naturalmente que isso poderá ser feito por meio
de processo, em que haja transição, em que possamos
discutir qual é o melhor fator de vinculação, enfim, mas
não é possível ignorar o fato concreto de que a saúde
precisa de mais recursos e mais ainda ignorar outro
fato concreto: o de que teremos a aprovação dessa
matéria, na Câmara e no Senado, muito em breve.
Sr. Presidente, eu, na verdade, ocupo a tribuna,
na tarde de hoje, para comentar algumas informações
importantes a que todos tivemos acesso ao longo dos
últimos dias.
Começo por destacar aqui a pesquisa realizada
pelo Instituto Datafolha, na última semana, publicada no
jornal Folha de S.Paulo do último sábado, que mostra
concretamente o início de um processo de recuperação
da Presidenta Dilma Rousseff em relação à sua popularidade, ao apoio ao Governo. Há uma perspectiva
mais otimista da população em relação à economia,
em relação à sua própria perspectiva de condição de
vida, o que mostra que, pouco a pouco, a população
vai fincando os pés no chão, observando que muito do
que foi feito até agora foi fundamental para que o País
avançasse, embora, com toda a razão, a população
queira mais – e muito mais.
É óbvio que, assim como não nos assustamos
com a queda de popularidade do Governo, da própria
Presidenta da República após as manifestações do
mês de julho – aliás, queda essa que se estendeu indistintamente a governadores, prefeitos, demonstrando,
acima de tudo, uma inquietação e uma insatisfação da
população com as instituições, com os governantes e
a sua perspectiva de desejarem ter dias melhores –,
nem nos rendemos à realidade naquele momento da
perda de apoio da população ao Governo, também
agora essa pequena recuperação não nos faz sentir
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que há uma situação solucionada, que tudo esteja bem
resolvido e que não devamos, em verdade, continuar
no trabalho correto e sério de viabilizar os cinco pactos colocados pela Presidenta Dilma como maneira de
superarmos as dificuldades que temos hoje e, acima
de tudo, de buscarmos atender às necessidades que
a população brasileira de fato tem.
É visível que as pessoas se sentem menos inseguras diante da inflação, à medida que, ao longo
desse período, muito se disse e criou-se a expectativa de que o Governo teria perdido o controle sobre a
inflação. Obviamente que nós estamos ainda no início
do segundo semestre.
Muita coisa vai acontecer, mas, se olharmos a
inflação do mês de julho, veremos que houve um crescimento pequeno. Aliás, o crescimento da inflação teve
uma queda significativa, o que já demonstra um movimento consistente, porque, no mês anterior, houve
queda também. E, hoje, as previsões já falam em uma
inflação menor até do que 5,8%; portanto, dentro do
chamado intervalo de metas e também num número
menor do que aquele que tivemos no ano passado.
A pesquisa demonstra que, depois de todo o clima
de instabilidade criado por alguns escribas de aluguel
que existem na imprensa especializada em economia
e também por integrantes da oposição, a população
começa a se sentir mais segura para acreditar que o
Governo continua, de maneira clara e firme, estabelecendo um controle com mão de ferro sobre a inflação.
As pessoas também acreditam que o País, que os trabalhadores, em particular, estariam perdendo empregos
e que se estaríamos caminhando para uma situação de
crescimento das taxas de desemprego, mas a pesquisa mostra claramente que esse sentimento também é
artificialmente criado e, de forma mais recente, também
já vai sendo visto pela população como, de fato, uma
construção daqueles que apostam, cada vez mais, no
“quanto pior, melhor”.
Ao contrário, o Brasil tem hoje taxas de desemprego invejáveis em todo o mundo. No mês passado,
quando nós tivemos uma taxa de desemprego de 6%,
a mídia e a oposição como um todo se levantaram para
dizer que estávamos caminhando para o desemprego,
que cresceu a taxa de desemprego, sem considerar,
inclusive, a sazonalidade que o emprego tem e que
se reflete nesse período do ano, esquecendo-se, por
exemplo, de que, na Espanha, a taxa de desemprego
é de mais de 20%, assim como em outros países, inclusive entre os jovens. E a população começa a ver
que era mais uma dessas previsões macabras, que
alguns pretendem fazer, não para pensar o Brasil do
futuro e sugerir ideias para a superação dos problemas
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que ainda existem, mas como uma tentativa, simplesmente, de desgastar o Governo.
Também há perspectiva de melhoria da qualidade de vida de cada um. A pesquisa demonstra que as
expectativas positivas se renovam. Embora estejamos
muito longe de poder dizer que os problemas estão superados, muito longe de imaginar que o crescimento
que tivemos agora, da aprovação da Presidenta Dilma, é algo que devamos comemorar, por outro lado,
isso mostra que a população vai assentando os pés
no chão, vai observando o que de fato construímos e
que podemos construir, qual o melhor caminho para
a construção e como devemos construir o roteiro para
chegar até lá.
Aliás, chama a atenção o fato de que, ontem,
dentro da mesma pesquisa, já se falando de intenções de voto, o que vimos foi, também, o crescimento
da intenção de voto na Presidenta Dilma. Mas o que
mais chama a atenção é a perda, a queda da intenção de voto no candidato de maior poder de fogo
dentro da oposição. Apesar de todo o foguetório que
a oposição tem feito até agora, toda a tentativa de capitalizar a insatisfação da população, transferindo-a,
simplesmente, para o Governo Federal, esquecendo-se, muitas vezes, de que governadores de todos os
partidos também foram atingidos por essa queda de
popularidade, nós vimos o candidato da oposição
perder terreno e não crescer como sendo o depositário das esperanças da população de que o Brasil
tenha dias melhores.
Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer
este registro não, como eu disse, para nos ufanarmos, mas simplesmente para registrar que, da forma
como temos trabalhado, como a Presidenta Dilma tem
trabalho, o que ela tem feito no dia a dia, a cada dia,
inaugurando obras, entregando à população ações
importantes e consistentes, nós estamos no caminho
certo para fazer com que o Brasil, de fato, continue
a melhorar.
Isso mostra que os pactos que ela propôs estão
corretos, o pacto de estabelecimento da disciplina fiscal, o pacto de melhoria das condições de saúde, de
educação, de transporte público, e um pacto político
também. Sim, todas as pesquisas têm demonstrado,
também, que a população, pela via direta ou indireta,
aposta em que o Brasil promova mudanças significativas na sua estrutura política, na sua lei eleitoral, a
fim de que haja um aprofundamento da democracia.
Quero, mais uma vez, lembrar o que tivemos
oportunidade de ver na semana passada, quando a
OAB apresentou uma pesquisa que fez com milhares
de brasileiros, de forma representativa, analisando o
que pensa o povo sobre a reforma política. E ali há
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uma aceitação inconteste da reforma política. Mas o
que mais nos chama a atenção são alguns aspectos
do juízo que a população faz hoje sobre o tema reforma
política, que, em princípio, é um tema abstrato, mas em
relação ao qual, quando colocada diante de questões
concretas, a população não tem dúvida.
Entre elas, uma questão que considero crucial
é a que trata do financiamento das campanhas eleitorais. E, ali, a OAB assina uma proposta de reforma
política, juntamente com uma série de outras entidades
da sociedade civil, um movimento contra a corrupção
eleitoral, o que nós entendemos que representa um
grande avanço.
Meu Partido é defensor da tese do financiamento
público exclusivo no que tange ao financiamento das
campanhas eleitorais. Acredito, até, que seja a forma
melhor. Porém, é inegável reconhecer – eu próprio
tenho feito um esforço junto ao PT no sentido de que
adotemos a tese que está sendo proposta pela OAB
– que nós devemos ter um financiamento privado, obviamente misto, no sentido de que hoje já há recursos públicos financiando os partidos e as campanhas
eleitorais, porém, um financiamento privado restrito às
pessoas jurídicas, proibido às empresas. E isso a população entende muito bem. A população entende que
empresas não votam e que, se participam do apoio e
do financiamento eleitoral das campanhas, elas o fazem, embora não sejam todas, não por interesse no
futuro do Brasil, mas por uma série de outras razões
que lhes dizem respeito específico, seja para terem
uma boa relação com aqueles que estão no poder, seja
para poderem influir no Parlamento e no Executivo e,
assim, obter benefícios,...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Governo/PT
– PE) – ... alguns republicanos, outros não tão republicanos. Mas, observando-se o perfil de quem financia,
são quase que exclusivamente aqueles que têm interesses junto aos governos, ao Parlamento.
Portanto, eu entendo que é crucial, é necessário
que nós tenhamos uma medida no sentido de o Congresso Nacional votar algo nessa linha, em que o financiamento esteja restrito ao setor público, financiamento
público, e às pessoas físicas. Aliás, isso até seria bom,
porque os partidos passariam a buscar, junto a seus
eleitores, apoio para garantir o financiamento de suas
campanhas. Isso por si só representaria...
(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Governo/PT
– PE) – ... um fator de mobilização, e não estariam os
partidos preocupados... Apenas uma tolerância de V.
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Exª... (Fora do microfone.) ... para concluir aqui a minha fala.
Portanto, os partidos não perderiam tanto tempo,
que poderia ser gasto com o proselitismo eleitoral, com
a discussão de propostas em busca de recursos para
o financiamento das campanhas eleitorais por parte
das empresas.
É mais importante ainda destacar isso porque
sabemos que sempre que nos encontramos diante
de um escândalo, de uma acusação de corrupção, no
fundo, no fundo, no fundo, há ali alguma coisa relacionada aos financiamentos das campanhas eleitorais.
Agora mesmo nos vemos diante desse episódio
que mobiliza todo o Brasil e que permaneceu, durante muito tempo, encoberto. Apenas alguns órgãos secundários da imprensa, apenas algumas vozes mais
secundárias puderam verbalizar, trazer esse caso do
metrô de São Paulo, da companhia de trens metropolitanos de São Paulo. Eu aqui não quero fazer prejulgamento de quem é ou não responsável, nem de acusar
quem quer que seja, porque não é do meu feitio. Mas
certamente temos a obrigação de cobrar que se apure
se é verdade que houve aquele conluio, aquele cartel entre as empresas, que se apure se houve algum
tipo de leniência ou conivência do governo paulista,
em qualquer momento, quanto à construção desses
cartéis. Se houve ou não algum tipo de benefício, seja
com apoio eleitoral ou beneficiamento individual de
agentes públicos nesse episódio.
O Brasil quer um esclarecimento sobre isso. Nós
aqui no Parlamento devemos cobrar um esclarecimento
sobre isso. Mas eu tenho certeza que se, ao final, for
provado qualquer tipo de envolvimento de partidos ou
de agentes políticos nesse processo, podem apostar,
haverá, com certeza, o fator importante do financiamento de campanhas eleitorais.
Por isso, é mais do que necessário discutir esse
tema nos dias de hoje, e que ele já possa valer para as
próximas eleições, não somente porque, muitas vezes,
a raiz da corrupção está vinculada a esse tema, mas
porque precisamos continuar a lutar por condições
iguais de disputas eleitorais, a fim de que aqueles que
não têm acesso a interesses empresariais ou que não
defendem ideias que se coadunam com os interesses
do setor financeiro, do setor industrial ou do setor agrícola, tenham também o direito de professar suas ideias,
de defender seus pontos de vista e de lutar junto ao
eleitorado para obter a representação necessária para
governar e estar presente no Parlamento.
Portanto, Sr. Presidente, agradecendo, mais uma
vez, a V. Exª pela tolerância, quero dizer que os fatos
que hoje acontecem no Brasil, atinjam a quem quer
que seja, precisam ser, em primeiro lugar, esclarecidos,
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mas precisam, também, ser analisados, para que nós
possamos, mais uma vez, constatar que o vírus que
corrói o corpo das estruturas parlamentares e governamentais do Brasil, que é o financiamento privado,
está lá, de fato, consubstanciado, está ali presente.
Tenho absoluta convicção disso.
Por isso, entendo que nenhum de nós poderá fugir
mais desse debate. Não adianta que uns se alegrem
com as denúncias que atingem os outros, que a oposição fique feliz porque algum integrante do governo
está sendo atingido, ou o contrário, que governos da
oposição estejam sendo atingidos por denúncias. A nós
nos cabe, além de cobrar a apuração disso, além de
apurar aquilo que nos disser respeito, acima de tudo,
cortar esse mal pela raiz.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Governo. PT –
PE) – E, para começar a cortá-lo, Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, temos que começar uma
ampla reforma política, e o início dessa reforma, o início do enfrentamento deste câncer que é a corrupção
em nosso País está em debatermos o financiamento
das campanhas eleitorais e acabarmos definitivamente
com a possibilidade de que empresas, de que interesses privados participem diretamente deste processo
de financiamento das campanhas eleitorais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Pela ordem de inscrição, por
vinte minutos, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Roberto Requião, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, há pouco protocolamos – o
Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB, e eu –,
na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor,
Fiscalização e Controle, requerimento na tentativa de
ouvirmos, nesta Casa, o Sr. João Augusto Henriques,
ex-diretor da BR Distribuidora, para que possa prestar os devidos esclarecimentos sobre as denúncias à
revista Época sobre a existência de um esquema de
corrupção na Petrobras para favorecer parlamentares,
partidos políticos e campanhas eleitorais.
A denúncia é da maior gravidade; sinaliza para o
fato de que, apesar de haver o Supremo Tribunal Federal condenado o mensalão, a sua presença na vida
do atual governo brasileiro é uma realidade.
Se essas denúncias forem confirmadas, o mensalão está mais presente do que nunca na administração
federal, como conseqüência deste sistema promíscuo
instalado em Brasília há 12 anos, com o objetivo de
cooptar forças políticas, especialmente partidos, para
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consolidarem uma ampla base de apoio ao governo
do PT.
Sem dúvida, trata-se de um sistema que instala
um balcão de negócios para lotear os cargos públicos
e se torna a matriz de governos incompetentes, abertos à corrupção.
Quando nós propusemos a instalação da CPI
da Petrobrás em 2009, não imaginávamos o caos
administrativo e ético que encontraríamos. Enfrentamos verdadeira operação de guerra, com vistas a
inviabilizar a investigação, comandada pelo Palácio
do Planalto.
Inicialmente, pretendia-se impedir que se instalasse essa CPI. Com o fato consumado, houve uma
dominação completa não só do comando da CPI, inteiramente governista, mas também do Plenário da mesma, onde se inviabilizou a aprovação de requerimentos
essenciais para a concretização da investigação.
O próprio Tribunal de Contas da União, à época,
se referia à Petrobras como uma “caixa preta”. As informações e documentos requisitados eram negados,
assim também procedia a administração da empresa
em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no Senado.
Portanto, a crise atual, explicitada pela imprensa, que envolve a Petrobrás é uma crise anunciada
há algum tempo.
Quando instalamos essa Comissão Parlamentar
de Inquérito, pretendíamos investigar os indícios de
fraude nas licitações para a reforma de plataformas
de exploração de petróleo, apontados pela Operação
Águas Profundas, da Polícia Federal; graves irregularidades nos contratos de construção de plataformas,
apontados pelo Tribunal de Contas da União; indícios
de superfaturamento na construção da refinaria Abreu
e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do
Tribunal de Contas da União; denúncias de desvio
de dinheiro dos royalties do petróleo, apontados pela
Operação Royalties, da Polícia Federal; denúncias
do Ministério Público Federal de fraudes envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela
Agência Nacional do Petróleo a usineiros; denúncias
de uso de artifícios contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições
no valor de R$4,3 bilhões; e denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal.
Portanto, uma seleção de irregularidades justificava
a instalação da CPI.
Como já disse, a CPI se transformou em verdadeira farsa. Investigar era impossível. O que se pretendia era oferecer um atestado de boa conduta à administração da empresa. Diante desse fato, a oposição
retirou-se dessa Comissão Parlamentar de Inquérito
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e protocolou 18 representações junto ao Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gurgel. Nessas representações, apontamos um desfalque de US$2 bilhões,
conforme estudo realizado pela assessoria técnica, que
estabeleceu um comparativo dos preços das obras da
refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, com os preços das obras do gênero mais caras do mundo. Àquela época, o que se estabelecia como sobrepreço nas
obras da refinaria Abreu e Lima chegava a um valor
de US$2 bilhões. Essa constatação era feita, à época,
pelo Tribunal de Contas da União.
Tivemos a oportunidade de ouvir, na comissão,
técnicos da Petrobras e também técnicos do Tribunal
de Contas da União. Evidentemente, não havia concordância entre uns e outros.
Na verdade, os técnicos do Tribunal de Contas
defendiam a sua avaliação de existência do superfaturamento. E, em oposição a essa constatação do Tribunal de Contas, os técnicos da Petrobras apontavam
um caminho diferente.
O que é visível é que os valores foram crescendo
assustadoramente, e, hoje, já temos valores extraordinariamente superiores àqueles anunciados no início das obras dessa refinaria. Inclusive, o Presidente
da Venezuela à época, Hugo Chávez, afirmava que
o seu país não estava repassando os recursos que
competia a ele repassar a essa obra – e havia esse
compartilhamento do Brasil com a Venezuela – por
constatar que era uma obra exageradamente cara e
superfaturada.
Fomos além, com outras denúncias, oferecendo, por exemplo, representação contra empresas
que, mesmo denunciadas pelo Ministério Público,
continuavam celebrando contratos e se beneficiando de recursos da Petrobras, bem como contra os
fatos que envolviam os gastos com a manutenção e
recuperação do sistema de produção de óleo e gás
natural da Região Norte.
Denunciamos, ainda, no caso da compra da
Suzano Petroquímica pela Petrobras, violação da
Constituição Federal e fortes indícios de improbidade administrativa, sem falar na violação do sigilo
funcional.
O rol de ilícitos identificados nos contratos da
Petrobras e de suas subsidiárias parecia infindável.
A venda de refinarias para a Bolívia, por preço
inferior ao valor de mercado, foi objeto de outra representação junto ao Ministério Público.
A despeito do cenário de tantas ilicitudes, fomos
impedidos de ter acesso a documentos, informações,
prestações de contas, sem falar na obstrução para
convocarmos pessoas para depor à CPI. Até mesmo
os envolvidos e indiciados criminalmente, no curso da
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Operação Águas Profundas, da Polícia Federal, foram
blindados pela tropa de choque do governo nessa CPI.
Portanto, Sr. Presidente, as denúncias que se
renovam agora circulavam no ambiente daquela comissão parlamentar de inquérito.
O trabalho, imposto pelo Executivo, para impedir
que a CPI investigasse, apenas confirmava as suspeitas.
O Sr. Humberto Costa (Bloco Governo/PT – PE)
– Peço um aparte a V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Concedo, com prazer, um aparte ao Senador
Humberto Costa.
O Sr. Humberto Costa (Bloco Governo/PT – PE)
– Senador Alvaro Dias, agradeço o aparte concedido
por V. Exª e quero aproveitar, primeiramente, para dizer
que o fato de existirem denúncias não significa que
sejam verdadeiras. Sou, inclusive, favorável a que se
possa trazer esse cidadão a quem V. Exª se referiu para
esclarecer as suas declarações. Na revista, diz-se que
ele falou; e ele, depois, disse que não falou, enfim, não
se sabe exatamente quem está com a verdade nesse
fato. A revista diz que tem gravações, embora não as
tenhas mostrado. Mas, independentemente disso, se
ele faz essa denúncia, precisa, de fato, comprová-la.
Aliás, as denúncias frequentes contra a Petrobras não
têm sido, muitas vezes, desdobradas como se desejava. Ainda na semana passada, tivemos a presença
do ex-presidente da empresa, José Sérgio Gabrielli,
falando aqui sobre um dos temas que foi alçado à
condição de verdadeiro escândalo nacional – a compra, por parte da Petrobras, da refinaria de Pasadena,
nos Estados Unidos. Naquela reunião da Comissão
de Fiscalização, o ex-presidente conseguiu responder
a contento a todos os questionamentos que lhe foram
feitos. E, por último, queria recomendar a V. Exª, já
que exerce com tanta correção o papel que tem aqui,
como Senador, que estenda essa convocação, por
exemplo, ao Sr. Adilson Primo, que foi Presidente da
Siemens do Brasil durante muitos anos, hoje “supersecretário” na Prefeitura de Itajubá, e que sabe de
muitas coisas sobre esse escândalo, relatado para
o Brasil inteiro, que, supostamente, envolveria cinco
grandes empresas multinacionais, agentes públicos
de São Paulo ou mesmo integrantes do Governo de
São Paulo. Poder-se-ia trazer a Bombardier, a CAF;
poder-se-ia convocar o CADE para aqui vir e também
falar sobre esse episódio. Digo isso por entender que,
quando queremos colocar um país a limpo, é necessário que se coloque como um todo, que não se coloque a limpo um aparte e que se jogue o resto das
coisas para baixo do tapete. Sugiro a V. Exª que faça
também esse convite.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Agradeço a sugestão de V. Exª e respondo a ela. Se
V. Exª propuser o convite às pessoas nominadas, eu
apoiarei prontamente, embora esteja satisfeito com as
providências adotadas em São Paulo, que deve ser o
palco para o trato desta questão. Uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo seria, certamente, oportuna, já que se trata de uma obra estadual
no âmbito do governo de São Paulo.
Eu disse a V. Exª que me satisfazem as providências adotadas pelo Governador Geraldo Alckmin, que,
imediatamente, anunciou o seu desejo de ver a investigação ocorrer com o maior rigor possível. Não apenas
anunciou o desejo, mas instaurou procedimentos para
uma investigação insuspeita envolvendo nela inclusive
entidades representativas da sociedade paulista. Creio
que esta é a postura que deve adotar o governante.
Eu ficaria feliz se o Governo Federal adotasse as mesmas providências em relação a essas denúncias que
envolvem a Petrobras.
O Sr. Humberto Costa (Bloco Governo/PT – PE)
– Se me permite, Excelência...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Se for rapidamente, sim.
O Sr. Humberto Costa (Bloco Governo/PT –
PE) – Sim, rapidamente. Primeiro, para dizer a V. Exª
que esse é um assunto que interessa ao Congresso
Nacional porque envolve também recursos públicos
federais. Segundo, para, até captando aqui a sugestão de V. Exª, fazer com que chegue ao Governador
de São Paulo, porque, por exemplo, o pedido de CPI
que foi feito na Assembleia Legislativa foi derrubado pela base de apoio do Governador Geraldo Alckmin. Terceiro, não me parece que essa comissão,
por maior que seja a sua representatividade, a sua
confiabilidade, substitui, por exemplo, algo que tem
o poder de investigação definido pela Constituição,
que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, especialmente o instrumento da CPI. Mas não quero mais
interromper V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Obrigado, Senador Humberto Costa.
Além dessa comissão idealizada pelo Governador Alckmin, a Polícia Federal está em campo para investigar e o Ministério Público em São Paulo instaurou
procedimentos para a investigação.
Essa questão dos cartéis deve merecer a atenção do Congresso Nacional e eu pretendo voltar a esta
tribuna para abordá-la brevemente. Hoje, pretendo dar
prosseguimento a isto que realmente interessa ao País,
que é um escândalo monumental que revive os grandes momentos do mensalão, denunciado em 2005.

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Em relação à usina de Pasadena, nós também
protocolamos representação em dezembro do ano passado e tivemos a oportunidade de ver o Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gurgel, cumprindo o
seu dever, determinando a instauração do necessário
inquérito para a investigação judiciária competente.
Está em curso essa investigação através do Ministério
Público, porque cremos que o depoimento referido do
Sr. Sérgio Gabrielli a Senadores em uma Comissão
desta Casa foi um depoimento insuficiente, já que o
que transparece dessa operação é a desonestidade
de agentes públicos que buscaram o enriquecimento
ilícito num verdadeiro assalto aos cofres da Petrobras,
num prejuízo monumental de mais de US$1 bilhão
nessa operação.
O desmonte da Petrobras estampado atualmente é decorrente desse declínio que foi anunciado antecipadamente pela Oposição, já em 2009, quando
propusemos a instalação da comissão parlamentar
de inquérito.
Não é por acaso que o lucro da empresa em
2012 foi 36% menor do que o do ano anterior. Não é
surpreendente verificar que a Petrobras perdeu R$53,9
bilhões em valor de mercado somente em 2013, até 28
de fevereiro, segundo cálculos da consultoria Economatica. O montante é maior que o verificado em todo
o ano de 2012, de R$36,7 bilhões. E mais: desde o fim
de 2010, a estatal perdeu R$179,3 bilhões de valor de
mercado. É a consequência, portanto, desse modelo
de gestão que promove a abertura dos cofres da União
para a corrupção.
Como bem afirmou, recentemente, em editorial,
o jornal O Estado de S. Paulo, “(...) a Petrobras paga
um preço devastador pela sujeição aos interesses
político-partidários do Palácio do Planalto. Investimentos mal planejados, orientação ideológica, loteamento
de cargos”.
E prossegue: “Os danos impostos à companhia
são parte da herança desastrosa deixada pelo ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sua sucessora.”
Enfim, esse capítulo escrito pela revista Época
é o mais novo capítulo, e escabroso capítulo, da melancólica crônica de um declínio anunciado.
Nós esperamos que o Ministério Público possa
dar prosseguimento às ações consequentes das 18
representações que protocolamos no ano de 2009
e daquela que protocolamos em dezembro do ano...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Estou concluindo, Sr. Presidente. Estou concluindo.
Muito obrigado.
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Muitas das representações protocoladas deram
origem a inquéritos, como, por exemplo, a referente à
Refinaria Getúlio Vargas, no Município de Araucária,
no Paraná, cuja ampliação custou R$800 milhões a
mais do que estabeleceriam padrões de honestidade.
Esses valores foram revelados pelo Tribunal de Contas da União.
Houve a instauração do inquérito, por determinação do Procurador-Geral da República, mas
ele ainda não foi concluído, como os demais, que,
certamente, se encontram em andamento, sobre os
quais aguardamos, para em breve, esclarecimento
do Ministério Público.
Eu peço a V. Exª...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Eu peço a V. Exª que autorize o registro, nos Anais
do Senado Federal, dessa matéria do jornalista Diego
Escosteguy, da Revista Época, que diz respeito a esse
novo escândalo na Petrobras.
Peço a V. Exª que autorize a publicação nos Anais
da Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
A Sombra do PMDB na Petrobras
“Depois que você conhece os bastidores, não dorme
mais tranquilo” (João Augusto Henriques)
Diego Escosteguy, Época
João Augusto estava em silêncio. Permanecia
inclinado à frente, apoiava-se na mesa com os antebraços. Batia, sem parar, a colherzinha de café na
borda do pires – e mantinha o olhar fixo no interlocutor. Parecia alheio à balbúrdia das outras mesas no
Café Severino, nos fundos da Livraria Argumento do
Leblon, no Rio de Janeiro, naquela noite de sexta-feira, dia 2 de agosto.
A xícara dele já estava vazia. O segundo copo
de água mineral, também. João Augusto falava havia
pouco mais de uma hora. Até então, pouco dissera de
relevante sobre o assunto que o obrigara a estar ali:
as denúncias de corrupção contra diretores ligados ao
PMDB, dentro da Petrobras.
Diante dos documentos e das informações obtidos por Época sobre sua participação no esquema,
João Augusto respondia evasivamente. Por alguma
razão incerta, algo mudara nos últimos minutos. O
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semblante contraído sumira. Esperei que o silêncio
dele terminasse.
– O que você quer saber?, disse ele.
– Sobre os negócios, respondi.
Foi então que João Augusto Rezende Henriques
disse, sem abaixar a voz ou olhar para os lados: “Do
que eu ganhasse (no contratos intermediados com a
Petrobras), eu tinha que dar para o partido (PMDB).
Era o combinado, um percentual que depende do negócio”. A colherzinha não tilintava mais.
Iniciava-se, ali, um desabafo motivado pelas denúncias que Época investigava havia cerca de um mês.
O caso envolvia a Petrobras – maior empresa do país,
25a do mundo, com faturamento anual de R$ 281 bilhões. Começara com apenas uma pista: um contrato
assinado em 2009, em Buenos Aires, entre o advogado e ex-deputado Sérgio Tourinho e o argentino Jorge
Rottemberg.
No documento, previa-se que Tourinho receberia US$ 10 milhões de uma empresa no Uruguai, um
conhecido paraíso fiscal, caso a Petrobras vendesse
a refinaria de San Lorenzo, avaliada em US$ 110 milhões, ao empresário Cristóbal Lopez, conhecido como
czar do jogo na Argentina e amigo da presidente Cristina Kirchner.
À primeira vista, o contrato não fazia sentido. Por
que um lobista de Buenos Aires se comprometeria a
pagar US$ 10 milhões a um advogado brasileiro, de
Brasília, caso esse advogado, sem experiência na
área de energia, conseguisse fechar a venda de uma
refinaria da Petrobras na Argentina?
Época foi buscar a resposta em entrevistas com
partícipes do negócio, parlamentares e funcionários
ligados ao PMDB. O advogado Tourinho era sócio
dos lobistas do PMDB, que trabalhavam em parceria
com Jorge Zelada, diretor internacional da Petrobras
desde 2008 e, segundo João Augusto, apadrinhado
do PMDB. A operação San Lorenzo, diz ele, não era
um caso isolado.
Era mais um dos muitos negócios fechados pelos
operadores do PMDB na área internacional da Petrobras. De acordo com João Augusto, todos os contratos
na área internacional da Petrobras tinham que passar
por ele, João Augusto, que cobrava um pedágio dos
empresários interessados.
De acordo com ele, de 60% a 70% do dinheiro
arrecadado dos empresários era repassado ao PMDB,
sobretudo à bancada mineira do partido na Câmara,
principal responsável pela indicação de Zelada à Petrobras. De acordo com João Augusto, o dinheiro servia
para pagar campanhas ou para encher os bolsos dos
deputados. O restante, diz ele, era repartido entre ele
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próprio e seus operadores na Petrobras – os responsáveis pelo encaminhamento dos contratos.
Segundo João Augusto e outros quatro lobistas
do PMDB, o dinheiro era distribuído a muita gente em
Brasília. A maior parte seguia para os dez deputados
do partido em Minas, entre eles o atual ministro da Agricultura, Antonio Andrade, e o presidente da Comissão
de Finanças da Câmara, João Magalhães.
O dinheiro, de acordo com João Augusto, não
ficava apenas com essa turma. Segundo o relato dele
e dos outros lobistas, o secretário das Finanças do PT,
João Vaccari, recebeu o equivalente a US$ 8 milhões
durante a campanha presidencial de Dilma Rousseff
em 2010. João Augusto diz que organizou, pessoalmente e por meio de Vaccari, o repasse para a campanha de Dilma.
O dinheiro, segundo ele, foi pago pela Odebrecht,
em razão de um contrato bilionário fechado na área internacional da Petrobras, que dependia de aprovação
do então presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli, do
PT. À Justiça Eleitoral, a campanha de Dilma declarou
ter recebido R$ 2,4 milhões da Odebrecht.
As denúncias de João Augusto são contestadas pelos acusados. Vaccari, secretário de finanças
do PT, diz que não era responsável pela tesouraria
da campanha de Dilma. Afirma ainda que “todas as
doações ao PT são feitas dentro do que determina
a legislação em vigor e de uma política de transparência do PT”.
Gabrielli diz, por meio de nota, não ter conversado sobre o contrato da Odebrecht com Vaccari. Zelada
afirma desconhecer a atuação de João Augusto na intermediação de contratos na Petrobras e nega ter sido
indicado pelo PMDB. A Petrobras informou em nota
que não comentaria o assunto.
Apesar de todas as contestações, a reportagem
de Época confirmou, por meio de entrevistas em três
cidades, vários pontos do depoimento de João Augusto. Investigações oficiais ainda são necessárias para
apurar todas as suas denúncias.
Uma Diretoria para o PMDB
Em janeiro de 2008, o presidente Lula aceitou entregar a Diretoria Internacional da Petrobras ao PMDB.
Mais especificamente, ao grupo que [hoje] comanda
o PMDB da Câmara dos Deputados. Engenheiro de
carreira da Petrobras, João Augusto fora apresentado
à política em meados dos anos 90, quando era diretor da BR Distribuidora, a empresa de combustíveis
da Petrobras. Para fazer qualquer operação de relevo
na BR, João Augusto precisava do apoio dos demais
diretores. No começo, nunca conseguia.
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“Não tinha a menor ideia de como as coisas funcionavam”, diz. “Mas aí conheci o Benjamin Steinbruch
(dono da CSN), que me explicou como era preciso
ter apoio político para fazer as coisas. O Steinbruch
ligou para o Tasso Jereissati (do PSDB), que ligou
para o Marcelo Alencar (governador do Rio, também
do PSDB).
O Alencar avisou o Joel Rennó (então presidente
da Petrobras): ‘Ó, o João Augusto está com a gente’”,
diz João Augusto. E ri das lembranças. “Eu não tinha
ideia do que ‘estar com a gente’ significava... A partir
dali, mudou muito. Da água para o vinho. Tudo passava.
Você vai mudando. O mundo real é outro, e eu tinha
de me adequar a ele.”
Em pouco tempo, João Augusto migrou dos tucanos para o PMDB – segundo ele, por obra do então
deputado Michel Temer. Em 1999, João Augusto prosperava na política e nos negócios. Tinha, segundo ele,
apoio do PMDB para virar diretor da Petrobras. Mas
uma grave hepatite C o impedira. Para sobreviver, foram
precisos dois transplantes de fígado e quatro meses
num hospital em Londres.
Na volta ao Brasil, João Augusto deixou a Petrobras. “Fui fazer negócios”, diz. Usava, segundo ele,
o conhecimento e a rede de contatos acumulado nos
anos de Petrobras para ajudar empresários com interesses na empresa. Sabia que técnicos e diretores a
procurar, dependendo do assunto – e, sobretudo, que
métodos de persuasão aplicar a cada um.
“A Petrobras tem três tipos de caras: o técnico,
o político e o carreirista”, diz. “O técnico não vai mudar o que ele pensa porque você diz. O que ele gosta
é de visitar obra, viajar em helicóptero, se sentir importante de vez em quando. Ele acha que merece. O
carreirista faz o que chefe mandar. Não quer saber o
que é. Nem pensa duas vezes. Hoje é cheio de carreirista. E o político é o que observa as coisas dentro
da empresa, atende aos amigos, ao pessoal da área
dele, aos políticos. Se você errar a abordagem, confundir um com o outro, você quebra a cara. Eu sei fazer
essa abordagem.”
Com todas essas credenciais, João Augusto era
o nome favorito do PMDB para assumir a diretoria na
Petrobras que Lula prometera aos deputados do partido,
em janeiro de 2008. Seu nome, porém, foi barrado na
Casa Civil: João Augusto fora condenado pelo Tribunal
de Contas da União a pagar uma multa de R$ 500 mil,
em virtude de irregularidades cometidas quando ele
era diretor da BR Distribuidora.
O deputado Fernando Diniz, que comandava a
bancada do PMDB de Minas, comunicou-lhe o óbice.
E pediu um nome alternativo. João Augusto indicou um
de seus melhores amigos na empresa, o engenheiro
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Zelada, que trabalhava com um dos diretores petistas
da estatal. Ao nomear Zelada, João Augusto se tornou, segundo deputados e lobistas, o diretor “de fato”
da área internacional.
“A função do Zelada era obedecer às ordens de
João Augusto”, diz um lobista do PMDB. Para garantir
que as operações do partido correriam como esperado, João Augusto recrutou técnicos de sua confiança
na Petrobras. Distribuiu, pela área internacional, seus
colegas de turma na Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Sócrates José virou chefe de gabinete de Zelada. Era o cicerone dos parceiros do grupo que visitavam a sede da Petrobras para fazer reuniões. “Se o
projeto fosse bom para a Petrobras, eu levava adiante.
Fazia isso por amizade”, diz Sócrates.
Ele também tinha como missão reportar o que
via e ouvia a João Augusto. José Carlos Amigo assumiu a gerência para América Latina. Essa gerência,
segundo João Augusto, esteve envolvida na contratação de um navio-sonda da empresa Vantage, por US$
1,6 bilhão – uma operação que, diz ele, rendeu uma
comissão de US$ 14,5 milhões, US$ 10 milhões dos
quais repassados ao PMDB.
Clóvis Correa virou diretor da Petrobras Argentina,
onde a empresa mantinha a refinaria de San Lorenzo.
De acordo com João Augusto e os demais envolvidos
no negócio, Clóvis participava das reuniões em hotéis e
receberia uma parte do “sucesso” de US$ 10 milhões.
Fernando Cunha, o único que não estudara com os
demais, tornou-se gerente para negócios na África.
João Augusto diz que ele participou da compra de
um campo na Namíbia, operação encaminhada após
ele ter fechado comissão com a empresa que detinha
o controle desse campo.
A Incompreensão dos Deputados
De acordo com os envolvidos, havia uma incompreensão entre os deputados sobre como funcionava
a Petrobras e quanto era possível arrecadar por mês.
Dois lobistas do PMDB afirmam que fora estipulada
uma meta de R$ 150 mil por mês para a bancada.
Num almoço na churrascaria Porcão, num domingo
de sol no começo de 2009, o deputado Fernando Diniz, ao lado de assessores e de lobistas, reclamou da
“performance” de Zelada.
“O‘ Gelada’ não está entregando”, disse aos
amigos. Essa percepção é confirmada por João Augusto. “Num primeiro momento, eles (os deputados
do PMDB) achavam que tinha um monte de coisa (na
Petrobras). Não tinha. Os caras não entendiam. Achavam que estávamos (a dupla João Augusto e Zelada)
de má vontade. Não entendiam que a Petrobras tem
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uma diretoria, um conselho, que não dá para fazer o
que quiser”,diz.
A cobrança dos deputados exasperava João
Augusto. “Se você não tiver os valores muito enraizados, o cara (político) vem e pega o dinheiro que está
na sua carteira”, diz. “Tem que saber lidar. A pior coisa no pedido político é você engavetar. Ou você diz:
‘desse jeito aqui não dá’. Ou diz: ‘posso fazer assim’
(de acordo com os interesses da empresa). Não sou
vestal. Gosto de ganhar dinheiro”, diz João Augusto.
“Mas não faço coisa que vai dar prejuízo à
Petrobras, como Pasadena (a refinaria nos
Estados Unidos na qual a empresa perdeu dinheiro). De zero a dez, numa escala de ética,
não sou zero, mas também não sou dez. Bandido eu não sou, não. Sou três ou dois. Tenho
que ser reconhecido como um cara técnico,
de negócio, mas que não faço m...”
João Augusto faz uma pequena pausa, pede mais
uma água mineral e continua: “Quando estava na BR,
eu não podia parar o trem. Se tentasse, seria atropelado. Tinha que entrar no trem para levar na direção que
eu quisesse. Eu vendia álcool quando era diretor da
BR. Você não tem ideia. O Brasil inteiro me procurava.
Todo político conhece um usineiro que quer comprar
(em melhores condições). O que eu fazia? Fazia uma
planilha menor, de coisas que a BR precisava vender
mesmo, e deixava separado. Sempre que eu tinha que
atender a um pedido político, pegava essa planilha e
tentava conciliar o que havia nela, que era interesse
da empresa, com o pedido do político.”
O que parece incomodar João Augusto, e talvez
tenha contribuído para seu desabafo, seja o desequilíbrio entre os interesses dos políticos, que cobram cada
vez mais de operadores como ele, e os interesses da
Petrobras. “A Petrobras sempre teve influência política.
Mas a decisão era técnica. A política se adequava à
técnica. Se, por exemplo, os técnicos decidissem que
era preciso ter uma refinaria no Nordeste, os políticos
poderiam brigar para escolher em que estado. Mas a
refinaria era necessária”, diz.
“De uns tempos para cá, isso se inverteu. Os
políticos decidem que haverá uma refinaria no Maranhão ou no Ceará, e os técnicos têm que correr
atrás.” Ele credita essa inflexão, como os demais
ouvidos nesta reportagem, ao ex-presidente Lula.
“O PT aparelhou demais. Gente que não tinha capacidade subiu rápido.”
O Projeto Atreu
A venda da refinaria de San Lorenzo era, para o
grupo, o começo da venda de todos os bens da Petrobras na Argentina – algo que, conforme revelou Época
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em abril, quase aconteceu. “Quem descobriu a Argentina fui eu”, diz João Augusto. Foi sugerido a ele que
contratasse advogados brasileiros.
“‘A gente que vai fazer negócio fora, seria bom
receber por advogado aqui. Tudo bonitinho. Topei. Fizemos o contrato para receber tudo por eles (advogados) e cada um ia receber sua parte depois.” (Por
meio de nota, o advogado Sérgio Tourinho afirma
que foi contratado “para fazer o acompanhamento
jurídico” na venda da refinaria San Lorezo. “Em um
determinado momento, me passaram que parte dos
meus honorários deveria ser repassado a terceiros.
Claro que não concordei. E. por isso. tive o contrato
rescindido.”)
Se a refinaria fosse vendida a Cristóbal, o amigo
de Cristina Kirchner, os lobistas receberiam, segundo
João Augusto, US$ 10 milhões. A divisão do “sucesso”
demonstra a força do PMDB nos negócios da Petrobras
lá fora. Pela conta dele, dos US$ 10 milhões, US$ 6,8
milhões estavam destinados a João Augusto.
“Eu tinha de repassar US$ 5 milhões ao
PMDB. A maior parte disso era PMDB de
Minas, porque era o Fernando (Diniz). A partir
daí, não sei quem eles pagavam, nem quanto.
Deputado é f... Você dá para um e, a partir
dali, não dá para saber se ele deu para um,
se ele deu para meia dúzia, se ele ficou (com
o dinheiro)...”
Entre eles, a operação, não se sabe por que
motivo, era conhecida como “projeto Atreu”. Em setembro e outubro de 2009, os lobistas reuniram-se
muitas vezes na sala de reuniões do Hotel Hilton, em
Buenos Aires, para avançar nas tratativas. Uma das
presenças certas, segundo João Augusto, era o diretor
Clóvis Correa. (Hoje, Clóvis é assessor da Transpetro,
empresa da Petrobras comandada pelo PMDB, e nega
ter participado das negociações para a venda da refinaria de San Lorenzo.)
“O Clóvis estava conosco em todas as reuniões.
Como ele havia sido meu colega de faculdade, e eu
tinha boas relações com ele, fiquei mais tranquilo”, diz
João Augusto. Ele conta que, nas reuniões, combinava
com outros lobistas pagamentos em contas no exterior.
Uma das contas citadas, segundo um dos lobistas, era
identificada como Tiger, na China – uma conta usada
por doleiros para fazer pagamentos a partidos como
PT e PMDB, conforme afirmou a Polícia Federal, em
2009, na operação Castelo de Areia, que investigou
denúncias de pagamento de propina a políticos.
Enquanto a venda da refinaria avançava, o grupo
oficializava a união para organizar os futuros negócios
na Petrobras. Chegaram a assinar um instrumento par-
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ticular de parceria, em que se comprometiam a dividir
os contratos que cada um obtivesse. A união durou
pouco. Era muito dinheiro e pouca confiança entre eles.
João Augusto diz que exigiu aos demais subir
sua participação de US$ 6,8 milhões para US$ 8,8
milhões, por causa da pressão do PMDB. “Ele disse
que o PMDB precisava fazer caixa para a campanha
de 2010”, diz um dos lobistas. Houve briga entre eles,
mas o advogado Tourinho aceitou assinar um aditivo
ao contrato principal de sucesso, reduzindo a participação dele e dos demais a US$ 1,2 milhão.
João Augusto quis fazer um contrato em separado com os argentinos. Conta que foi até Buenos
Aires tentar persuadir Rottemberg, o operador do negócio pelo lado argentino, encarregado pelo amigo
de Cristina Kirchner de pagar os brasileiros. Temendo
que seus parceiros no PMDB não confiassem em sua
palavra, João Augusto levou uma testemunha: Felipe
Diniz, filho do deputado Fernando Diniz, que morrera
recentemente.
Àquela altura, a pressão do PMDB por resultados era imensa. “Usei o nome do PMDB, até para todo
mundo saber que não estava dando calote em mim,
estava dando calote no partido”, diz João Augusto. O
novo contrato, ele afirma, não deu certo. Em maio de
2010, a Petrobras anunciou a venda da refinaria, por
US$ 110 milhões, ao empresário Cristóbal Lopez.
“O negócio saiu, mas não recebi nada. Eles (os
outros lobistas) receberam. E o cara em quem eu achava que eu podia confiar, o Clovis, foi o que recebeu
mais. Eu tinha compromissos e fiz papel de idiota. A
única atitude que pude tomar foi mandar o Zelada tirar
o Clovis da Pesa (Petrobras Argentina).”

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

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

Uma CPI para Cá, um Contrato para Lá

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

Ao cabo de duas horas de revelações, João Augusto parece pronto para contar sua maior proeza,
de acordo com os outros lobistas do PMDB: o contrato de quase US$ 1 bilhão entre a área internacional
da Petrobras e a empreiteira Odebrecht, fechado às
vésperas do segundo turno da eleição de 2010. Pelo
contrato, a Odebrecht cuidaria da segurança ambiental
da Petrobras em dez países.
– E a Odebrecht?
– Odebrecht? Eu montei tudo.
João Augusto diz que, no auge da CPI da Petrobras no Senado, no segundo semestre de 2009, o
relator da comissão, senador Romero Jucá, do PMDB,
que também era líder do governo, convocou-o para uma
reunião em Brasília. Disse que fizera um acordo com o
então presidente da Petrobras, Gabrielli: o PMDB ajudaria a enterrar a CPI, que já estava morna, e, em troca,
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Gabrielli não criaria dificuldades à aprovação, pela diretoria executiva da Petrobras, do “projeto” Odebrecht.
“Manda o João apresentar”, disse Gabrielli a Jucá,
segundo o relato de João Augusto. Logo depois, em
dezembro de 2009, Jucá apresentou seu relatório final que isentava a Petrobras de irregularidades. A CPI
morria conforme o previsto. (Jucá nega ter chamado
João Augusto a Brasília para tratar do contrato entre
Petrobras e Odebrecht. “Não houve nenhum tipo de
conversa com o Gabrielli sobre qualquer contrato em
troca de CPI. Até porque eu era líder do governo, eu
estava tratando com seriedade.”)
Para fazer o contrato, João Augusto conta que fez
“um grupo de trabalho, técnico, sério”. “Trabalhamos
um ano nisso. A Petrobras precisava mesmo consolidar essas operações de meio ambiente lá fora. A empresa não sabia o tamanho do passivo, quem cuidava
do quê. Era preciso centralizar”, diz João Augusto. Por
que não fazer uma licitação?
“A Odebrecht tinha que ganhar. Foi até ideia minha. Pelo tamanho dela. Pelo padrão”, diz. Segundo
João Augusto, a Petrobras convidou formalmente outras empreiteiras. Todas declinaram. Deu Odebrecht.
Ouvida a respeito do caso, a Odebrecht nega ter feito
contrato com João Augusto Henriques. E afirma, em
nota: “A afirmação que a Odebrecht pagou o equivalente a US$ 8 milhões para a campanha de 2010 da
presidente Dilma Rousseff, por intermédio do secretário de Finanças do PT, João Vaccari, não procede.
A Odebrecht faz suas doações dentro de uma visão
republicana e em prol da democracia e do desenvolvimento econômico e social do País, respeitando
rigorosamente os limites e condições impostas pela
legislação eleitoral”.
No momento em que Gabrielli deveria cumprir sua
parte do acordo com Jucá, o PMDB foi traído, diz João
Augusto. “Quando ela (a Odebrecht) ganhou, Gabrielli
fez de tudo para derrubar na diretoria. A CPI, claro, já
tinha passado. Quis f... o negócio. O contrato entrava
na pauta da diretoria, mas eles enrolavam.” Com sua
experiência política, João Augusto sabia o que fazer.
Conta que conversou primeiro com seus parceiros na
Odebrecht. Em seguida, procurou Vaccari, também
tido como homem do PT na Petrobras. “Avisei a ele:
a Odebrecht vai ajudar vocês na campanha. Vai lá e
acerta com eles”, diz João Augusto. Qual o valor acertado? “Deram, mais ou menos, o equivalente a US$ 8
milhões para o Vaccari”, afirma.
As dificuldades na diretoria prosseguiram por
mais algumas semanas. Em 26 de outubro de 2010, a
cinco dias do segundo turno entre Dilma e José Serra,
do PSDB, a diretoria da Petrobras aprovou o contra-
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to. “Todo mundo recebeu. O partido, eu e as pessoas
que ajudam. Quem ajuda, ganha”, diz João Augusto.
E quem recebeu? Ele não responde. “Pessoas de
dentro (da Petrobras) que eu pago.” Quanto o PMDB
recebeu? “Foram US$ 10 milhões, ou US$ 11 milhões.
Não mexo com dinheiro dos outros. A Odebrecht tem
os canais dela com os partidos”, diz ele. E como se
dava o pagamento? “A parte deles (PT e PMDB) eu
não sei. A minha foi lá fora”, disse. “Todos os contratos são assim.”
O contrato da Odebrecht parece ter sido a última grande operação da turma de João Augusto. Logo
depois, no governo Dilma, o aparelhamento diminuiu.
Saíram muitos dos diretores ligados ao PT. Zelada foi
perdendo poder e pediu demissão em julho do ano passado. João Augusto, porém, continua à cata de negócios na Petrobras. Recentemente, participou da venda
da sociedade que a Petrobras tem numa distribuidora
de energia na Argentina. “Você não vai acreditar, mas
não preciso de políticos para ganhar dinheiro. Ganho
mais sem eles”, diz João Augusto, antes de se levantar
e ir embora. Paguei a conta.
Com Flávia Tavares, Marcelo Rocha, Murilo Ramos
e Leandro Loyola
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr.
Roberto Requião deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco Governo/PT – PE) – A Presidência comunica ao Plenário
que, nos termos do art. 374, III, do Regimento Interno,
foram apresentadas, perante a Comissão Temporária
de Modernização do Código de Defesa do Consumidor:
– trinta e uma emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012, do Senador José Sarney,
que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor), para
aperfeiçoar as disposições gerais do Capítulo I
do Título I e dispor sobre o comércio eletrônico;
– trinta e três emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 282, de 2012, do Senador José Sarney,
que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor), para
aperfeiçoar a disciplina das ações coletivas; e
– quarenta e duas emendas ao Projeto de Lei
do Senado nº 283, de 2012, do Senador José
Sarney, que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar a disciplina do crédito
ao consumidor e dispor sobre a prevenção do
superendividamento.
São as seguintes as Emendas:
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco
Governo/PT – PE) – As emendas vão à publicação
no Diário do Senado Federal e em avulsos, na forma
regimental.
As matérias voltam à Comissão Temporária de
Modernização do Código de Defesa do Consumidor,
para exame dos Projetos e das emendas.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco
Governo/PT – PE) – Dando continuidade, com a palavra, na condição de orador inscrito, o Senador Vital
do Rego, do PMDB da Paraíba.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB
– PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Agradeço ao Senador Jarbas Vasconcelos
pela permuta de tempo com S. Exª.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, depois das
férias escolares de julho, os problemas nos transportes públicos certamente voltam a afetar a qualidade
da vida dos cidadãos, aumentando o estresse urbano, causando danos à saúde, ao meio ambiente e à
produtividade.
Sem dúvida, se houve alguma mensagem inequivocamente compreendida por todos a partir das manifestações populares, esta foi a insatisfação quanto
à qualidade dos serviços públicos.
A crise da mobilidade urbana decorre mormente,
em meio a tantas deficiências, de congestionamentos
cada vez mais intensos, atrapalhando o fluxo normal das
vias nas cidades, mesmo em algumas de médio porte.
Com isso, agrava-se o estresse urbano, afetando
as condições ambientais, de saúde e de produtividade.
No extremo, especialistas concordam que o caos na
mobilidade urbana influi até no crescimento da violência nas grandes cidades.
Sr. Presidente, segundo estimativas divulgadas
recentemente pela mídia, pelo menos 2 milhões de
brasileiros estavam nas ruas reivindicando melhorias
gerais, sobretudo no transporte urbano.
A falta de qualidade do serviço público oferecido
pelo Estado mediante concessões e permissões aos
empresários do setor tem sido criticada pela população
brasileira. Isso tira o sono do brasileiro que depende
da condução para trabalhar, estudar ou aproveitar algumas oportunidades para o seu lazer.
Em São Paulo, por exemplo, 61% dos paulistanos
despendem entre uma e três horas por dia em congestionamentos no trajeto de casa ao trabalho. O Instituto
de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo
calcula em R$11 milhões as perdas diárias com combustível e tempo durante esses congestionamentos.
Nada surpreendente, a urbanização tão acelerada
quanto desorganizada tem pesado na normatização do
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trânsito no Brasil. Enquanto, nos anos sessenta, apenas
45% dos brasileiros habitavam nossas cidades, hoje
cerca de 85% da população vive nos centros urbanos.
Com isso, as cidades se desagregaram, afastando os trabalhadores dos centros de emprego. Não por
acaso, contra isso, estudam-se, atualmente, políticas
de estímulo à concentração nas cidades, reunindo em
um mesmo espaço urbano trabalho, moradia e lazer.
Na verdade, desde abril de 2012, vigora legislação
que prevê novas regras e condicionamentos para as
obras públicas urbanas, definindo o marco regulatório
da mobilidade urbana. Trata-se da Lei nº 12.587, que
também dispõe sobre novas exigências impostas às
prefeituras dentro do âmbito do planejamento urbano.
Ela lhes estabelece princípios que impõem o transporte
público coletivo como prioridade incontestável no ordenamento do plano diretor. Outra novidade recai sobre a obrigação dos Municípios de terem que divulgar
impacto dos benefícios tarifários concedidos no valor
cobrado pelo transporte público.
Enquanto aguardamos os efeitos alentadores da
nova norma adotada, temos de nos conformar com
os dados assustadores que nos informam que a atual
frota em circulação no Brasil já se aproxima de cem
mil unidades, com uso médio de cinco anos; cem mil
unidades, com uso médio de cinco anos. De acordo
com a Associação Nacional de Transportes Urbanos,
quase duas mil empresas atuam neste mercado, que
emprega 500 mil trabalhadores. No entanto, a distribuição desse serviço é bastante irregular em todo o
Território Nacional, pois apenas duas mil cidades dispõem de um sistema organizado de transporte coletivo.
O que é mais dramático é que tal sistema não
atende aos anseios de deslocamento e de qualidade
dos usuários, tampouco satisfaz as metas de produtividade por parte dos empresários. Cabe recordar que
já houve um tempo em que se transportavam 900 mil
passageiros por dia; hoje mal se alcança a marca dos
400. Para agravar esse quadro, a alta dos preços dos
itens que compõem a estrutura de custos do transporte público – como óleo diesel e salários – pesou
sobre o aumento desenfreado das tarifas dos ônibus.
Do lado do passageiro, para além da carestia das tarifas, as queixas ficam desde a constatação de frota
velha, suja, lenta, até a falta de linhas e desrespeito
a horários programados e a direitos adquiridos por cidadãos brasileiros.
Felizmente, Sr. Presidente, empresários do setor,
gestores públicos e urbanistas emitem hoje sinais de
consenso sobre a iminência de uma mudança radical.
Embora, nos últimos quinze anos, uma política de visível valorização e incentivo ao transporte individual
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tenha sido eficaz para os objetivos da macroeconomia,
tal política muito deixou a desejar para a ordenação
do transporte público nacional.
Segundo a coordenação do Movimento Nacional
pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade, os
paulistanos, por exemplo, chegam a permanecer, no
período de um ano, nada menos que o equivalente a
40 dias dentro de carros ou ônibus.
Agora, em vez de privilegiar a indústria automobilística, cabe ao Poder Público e à sociedade promover o transporte público na agenda desenvolvimentista
do País.
Já não era sem tempo, uma vez que, entre 2003
e 2012, aproximadamente 4 milhões de novos veículos foram licenciados, elevando a frota nacional para
mais de 35 milhões de unidades. A isenção tributária
aliada à facilidade de crédito determinou a explosão
da venda de automóveis na última década.
Diante disso, faz-se urgente providenciar estudos
técnicos mais densos que apontem as regiões detentoras dos maiores gargalos no trânsito do País, de modo
a priorizar investimentos em transportes públicos nos
espaços urbanos mais deteriorados.
Sr. Presidente, da perspectiva das ações do Governo Federal, quase R$13 bilhões estão previstos no
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para
a implementação de mudanças estruturais com vistas
à realidade de hoje e do amanhã.
Trata-se de recursos para viabilizar a integração
total das redes multimodais de transporte. Em outras
palavras, uma oferta racional de ônibus, metrôs, veículos leves sobre trilhos e veículos leves sobre pneus
torna-se imprescindível para que o quadro atual se
modifique.
Pelo menos sessenta projetos para modernizar o
sistema de transporte de passageiros sobre trilhos estão em alguma fase de execução no Brasil, com datas
de entrega entre 2016 e 2020. Foram R$100 bilhões
investidos na frota da rede ferroviária.
De 2011 a 2012, registrou-se uma alta de acesso
aos trilhos de 8%, chegando a 9 milhões de passageiros/dia, o que é insignificante para o Brasil de hoje. A
expectativa é de que, em 2013, essa marca já suba
para 10%, alcançando a previsão de 10 milhões de
passageiros, o que continua insignificante.
Segundo avaliação da Associação Nacional dos
Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, há 60
regiões metropolitanas no Brasil onde, em tese, se
esperaria a existência desses transportes estruturantes. Contudo, somente 15 delas dispõem de sistemas
montados. Tal quadro tão desalentador deve mudar,
pois os novos projetos de mobilidade urbana, baseados
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nos diversos sistemas de transporte sobre trilhos, têm
impulsionado volume expressivo de negócios no País.
Para contribuir, enfim, com a melhoria das condições dos transportes urbanos no País, não poderíamos
deixar de mencionar o nosso interesse, na condição
de Relator do projeto de lei relativo ao passe livre estudantil, atendendo a uma das mais expressivas reivindicações da juventude brasileira.
Sr. Presidente, reitero o clamor dos brasileiros,
por destravar os empecilhos legislativos de toda ordem,
para cumprir efetivamente as nossas funções nesta
Casa. Na condição de Relator da proposição que institui
o passe livre estudantil, de autoria do Sr. Presidente
Renan Calheiros, já nos expomos, entre outras iniciativas, a participar desta nova fase de entendimentos.
O projeto chega à Comissão de Constituição e
Justiça, e imediatamente nós vamos proceder a audiências públicas para tratar dessa matéria. Entendo que há
a necessidade de uma resposta imediata à sociedade,
no que diz respeito aos transportes urbanos no País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco
Governo/PT – PE) – Dando sequência à lista de oradores, convido agora o Senador Roberto Requião para
fazer uso da palavra.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Convidado pela Presidência, agradeço o convite e ocupo a tribuna para trazer as minhas
preocupações.
Eu ouvi vários Senadores que me precederam,
Senador Jarbas, falarem numa espécie de visita da
saúde: a inflação brasileira caiu nos últimos meses. Mas
esses companheiros estão se esquecendo da retração
da expansão monetária dos Estados Unidos, que vai
provocar uma situação de atração de investimentos
para eles, menos para nós. A China, com freio de arrumação, encolhendo a sua economia, está preocupada
com o mercado interno, o que provocará necessariamente uma diminuição no preço das commodities. O
“pibinho” brasileiro, segundo anúncio do Banco Itaú,
já está em 1,7. Do jeito que vai teremos um PIB bem
abaixo disso. Não é que eu queira, mas é o que vejo
nos dados da economia. O endividamento da população – com empréstimo consignado ou não – não vai
viabilizar mais um aumento significativo do consumo.
Eu poderia atribuir essa retração do processo inflacionário à pressão das manifestações das ruas, que
seguraram o crescimento das tarifas de transporte, e
à retração da economia brasileira. Então, não tenho
como festejar essa visita da saúde.
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Vi a elevação de cinco pontos da Presidenta Dilma
ser saudada. Caiu 26%, mas, numa arrumação de situação, sobe 5%. Significa que a queda continua sendo
de 20%. E eu não sou dos que torcem por isso. Torço
por uma mudança da política econômica do Governo.
Visita da saúde é manifestação semelhante à
daquele menino otimista que, acordando de manhã,
viu a horta de sua casa devastada. Otimista que era,
bateu na porta do quarto do pai e da mãe e disse: “Papai, mamãe, ganhamos um cabrito”. Não foi isso o que
aconteceu: esse otimismo não tem nenhum sentido.
Eu, na primeira sessão depois da volta do recesso, no dia 1º, vim a esta tribuna para falar das ameaças
que espreitam e sitiam o País. Não vim para falar de
otimismo, vim para falar de correção de rumos. E volto
hoje ao tema, porque, às vezes, repetir e repetir é o
melhor recurso para ser ouvido, embora até tenhamos
a dificuldade da participação do povo na TV Senado,
porque estão jogando a repetição da sessão plenária
para a madrugada.
Esta não é uma hora em que o povo brasileiro
esteja apto, dentro do seu trabalho, a assistir a uma
sessão do plenário e, na madrugada, muito menos,
porque o trabalhador brasileiro está dormindo. Eu acho
que é um desvirtuamento da condição de televisão institucional, que é a televisão do Senado Federal. Não é
uma televisão de variedades. É uma televisão de reprodução do discurso de Senadores – bons ou ruins. Ela
não tem que sair a procura de audiência. Senão, vamos acabar propondo a contratação da Xuxa, do Huck
ou de um apresentador qualquer famoso de televisão.
Eu fiz um apelo ao Presidente do Senado para
que corrija este erro. A televisão do Senado não é uma
televisão de variedades. Ela não procura audiência;
ela procura transparência. E ela tem que comunicar
à população o que acontece nas comissões e o que
acontece no plenário, o que dizem os Senadores, sem
edição, sem seleção e sem escolha de variedades.
Eu gostaria, então, Senador Jarbas, que solitário
me acompanha no plenário nesta tarde, que o Brasil
me ouvisse. A primeira grande ameaça que ronda o
nosso País somos nós mesmos, os políticos. A nossa indiferença ou a baixa percepção da gravidade da
situação que nós vivemos potencializa e avoluma os
riscos do País. Nós somos uma ameaça quando deixamos o barco da República desgovernar-se pelos descaminhos de uma política econômica inconsequente;
absolutamente inconsequente.
Não interessa se somos Base do Governo ou se
somos oposição. A nossa insensibilidade, a nossa apatia diante da valorização do câmbio e do aumento de
juros, por exemplo, têm consequências trágicas para
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o Brasil. Será que não compreendemos que o câmbio
e os juros nos empurram para a desindustrialização,
e o desequilíbrio do balanço de pagamentos, para a
sangria das remessas de lucros e intensifica o perigo
do desemprego? Portanto, a nossa abulia é a primeira
grande ameaça ao Brasil.
A segunda ameaça é a redução sistemática dos
investimentos públicos. O Governo puxa o freio, na
fiúza de que o investidor privado venha substituí-lo.
Esquece aqui uma lição elementar, uma lição primária: no capitalismo, é o investimento público que puxa
o investimento privado, e não o contrário.
À medida que o PAC deixou de cumprir a sua missão de acelerar o crescimento, matou-se o investimento
público. Qual, então, a esperança do Governo para a
retomada dos investimentos? Ora, as mal-afamadas
parcerias público-privadas, as famosas PPPs. Mas as
duas tentativas recentes de licitar a conservação de
rodovias fracassaram, como mais uma vez soçobrou
outro ensaio de se licitar essa fantasia, esse delírio
chamado trem-bala. Hoje, com o que acontece em São
Paulo, parece que esses trens todos, na República e
em São Paulo, são na verdade “trens-bolas”.
Com as ruas em transe, protestando também
contra as tarifas escorchantes do pedágio, que empresário arriscaria, Senador Jarbas Vasconcelos, ir a uma
PPP de rodovia pedagiada? O Governo não investe;
as PPPs empacam; a iniciativa privada sente-se insegura; e as obras de infraestrutura não saem do chão.
A terceira grande ameaça é o despreparo do
Governo para fixar estratégia de enfrentamento da
crise mundial, sobretudo da crise europeia. As nossas
reações são tópicas e limitadas. O Governo tange a
economia a golpes de desonerações fiscais. Só que as
desonerações já esgotaram a capacidade de simular
o consumo e o investimento, e elas não têm qualquer
outro efeito além de favorecer o lucro de empresas
estrangeiras e, por via de consequência, a remessa
de lucro para o exterior.
A espantosa enxurrada de dólares que, neste
último ano, temos exportado sob a rubrica de lucros
e juros coincide, Senador Jarbas, com a exacerbação
das desonerações.
A quarta ameaça é o risco de uma crise cambial
de curto prazo. Toda vez que se fala em crise cambial,
os que não acreditam nela, os otimistas e o Governo
sacam como argumento os US$350 bilhões de nossas
reservas; aliás, são mais de US$350 bilhões. Contudo, mesmo um elevado nível de reservas não resiste o efeito combinado de déficit comercial; déficit em
conta corrente; remessa de lucros e juros crescentes
ao exterior; redução dos investimentos externos; e a
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diminuição das exportações, tanto das manufaturas
como dos produtos primários.
Foi por causa disso – e não para combater a
inflação, que nunca fugiu do controle – que o Banco Central voltou a aumentar juros. Enfim, voltamos
ao ciclo traiçoeiro de ter de alimentar a especulação
externa para atrair aplicações financeiras. Com isso,
ingressamos no pior dos mundos, ou seja, revalorizamos a nossa moeda, radicalizamos o processo de
desindustrialização e diminuímos a possibilidade de
retomada das exportações, agravando o círculo vicioso
da crise. Mas, dessas ameaças, acentuo uma que se
sobrepõe a todas: a ameaça representada pela crise
dos partidos industrializados sobre a nossa economia.
Na verdade, essa contaminação já começou e avança
muito, basta ver o desempenho de nossa balança comercial. Sem uma estratégia de enfretamento da crise,
vamos ser levados de roldão, nós e nossos vizinhos,
parceiros latino-americanos; afinal, o que se arma e
tolda o horizonte não é apenas uma marolinha. A crise na Europa e nos Estados Unidos não é o vale de
um ciclo que acabará entrando em um processo de
retomada por vias naturais, arrebatando-nos juntos
para os céus. Não!
Antigamente, as crises cíclicas do capitalismo
eram revertidas por políticas fiscais e monetárias expansivas. Hoje, o sistema resiste e políticas monetárias,
Senador Diniz, tornaram-se ineficazes. É a “armadilha
da liquidez” de que falava John Maynard Keynes: as
empresas têm dinheiro abundante para investir, mas
não investem porque não há demanda. É tão simples
assim.
As violentas políticas de contratação fiscal adotadas pelos países europeus, para salvar o seu sistema bancário, travaram a retomada do crescimento e
espalharam a recessão e a depressão.
Qual, então, a saída para a Europa do euro? A única saída, Senador Diniz, é aumentar as exportações e
o superávit comercial, para substituir a demanda interna
contraída pelas políticas ditas de austeridade – corte
na Previdência, na saúde, nas leis sociais e no salário.
Aumentar as exportações para quem? Ora, fazer
superávit comercial a todo custo em cima de quem?
Ora, em cima de nós! Em cima do Brasil e dos países
latino-americanos.
Mas o cerco amplia-se. Os Estados Unidos anunciaram a meta de dobrar as exportações a cada cinco
anos. O Japão está com uma política cambial agressiva
para aumentar suas exportações e aposta também na
ampliação do mercado interno. A China intensifica e reforça seu modelo exportador e de superávit comercial.
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Enfim, o nosso sistema comercial sofre ataques
em todas as frentes. Com seus mercados retraídos,
os países industrializados miram os mercados dos
emergentes como sua única e exclusiva salvação. E
os emergentes somos nós. E isso acontece em um
momento em que, depois de 19 anos de superávit comercial, o Brasil passa a acumular déficits comerciais
e déficits em conta corrente.
E qual é a estratégia proposta ou sinalizada pelo
Governo brasileiro diante disso tudo? Nenhuma! Daí
por que eu não entendo essa euforia pela redução do
processo inflacionário em um determinado momento
em que a balança comercial sofre déficits tão absurdos.
Nenhuma estratégia ao mesmo tempo em que
os movimentos táticos de desonerações se estiolaram
não tem mais efeito algum, a não ser aumentar os lucros das multinacionais e a remessa para o exterior
de juros e de lucros.
É claro que a saída não pode ser essa bobagem
de acordos de livre comércio com os países desenvolvidos, acordos bilaterais. Seria o confronto de Davi, sem
a funda, com o Golias extraordinariamente bem armado.
A saída visível, e possível, é o aprofundamento da integração produtiva e econômica da América
do Sul como eixo central para a retomada de nosso
desenvolvimento. Apenas como bloco podemos nos
defender do verdadeiro dumping comercial que se
engatilha contra nós.
Mais ainda, dessa vez o declínio da indústria manufatureira, em toda a América do Sul, não será compensado pelo aumento das exportações de commodities, como ocorreu nos anos 2000 até a crise de 2008.
Afinal, a China – o glutão insaciável de grãos, de
minérios, de carnes da América do Sul, o nosso grande
consumidor – revela-se indisposta.
Quer dizer, estamos no mesmo barco. Em consequência, precisamos de uma estratégia comum para
não afundar. Contudo, não chegaremos a um porto
seguro sem a decidida liderança brasileira, que não
existe, não se expressa, não se define.
Será que é tão difícil entender isso? Eu acho
que não.
Mas, do alto desta tribuna, lanço um olhar ao
Brasil, ao Plenário. Apuro os ouvidos para os sons
e murmúrios da Esplanada dos Ministérios. Espero,
com ansiedade, um movimento no Palácio do Planalto.
Desejo até mesmo que a oposição diga alguma coisa, algo diferente do que o Senador Alvaro Dias disse
hoje, à procura dos escândalos que se sucedem em
todos os governos, os cartéis das empresas militando
contra os interesses do País, mas não escuto absolutamente nada. Não escuto nada que seja um pouco
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mais criativo do que as mesmices dos enganosos e
marqueteiros “choques de gestão”. E nada ouço, nada
vejo, nada sinto.
E esta Casa? E o nosso Senado? Ora, o Senado
diverte-se, distrai-se com a dita pauta positiva.
E o meu Partido, o PMDB? Bom, o meu Partido
é assunto para outro discurso. Mas, cá entre nós, vai
realmente muito mal.
Presidente, obrigado pelo tempo que me concedeu.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Governo/PDT
– DF) – Senador, eu gostaria de ter um aparte.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Como não, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Governo/PDT –
DF) – Senador, eu quero acrescentar mais uma grande
ameaça, que é a euforia do Governo não percebendo
a dificuldade do momento que nós atravessamos. E
talvez essa, Senador, seja a mais grave de todas as
ameaças, porque ela impede de ver as outras ameaças. Essa é uma ameaça que cega. A comemoração,
por exemplo, da redução, nestas semanas, da taxa de
inflação, como se isso fosse a vitória diante da inflação.
As condições estão dadas para que essa inflação não
seja resolvida tão fácil.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Quais sejam, manifestação nas ruas e
retração da economia interna.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Governo/PDT
– DF) – Pronto, isso provoca...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Ou seja, o desastre não justifica a euforia da redução.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Governo/PDT –
DF) – É claro, não justifica. Isso daí é como dizer que lá
no Paraná este ano houve o maior frio de muitos anos
e isso é prova de que não há aquecimento global, como
ouvi gente dizendo. Isso é prova da desorganização
climática. Então essa euforia que impede o Governo de
ver, impede os nossos partidos de verem é uma ameaça
a nos preocupar. Nesse sentido, o seu discurso ajuda
muito mais do que todos os elogios feitos aqui a favor
do Governo, porque ajuda o Governo a acender uma
luzinha e dizer: Será que as coisas estão bem mesmo? Será que não é preciso uma mudança de rumo?
Será que não é preciso ajustar, e mais do que ajustar,
mudar diversas coisas? Além disso, a outra ameaça
é o médio e o longo prazo, porque o senhor falou: A
oposição não diz para que viria, não dá nenhuma proposta alternativa, faz críticas sem dizer o que faria no
Governo. A gente fica com dupla ameaça: a ameaça
daqueles que pensam conforme o Governo atual e
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a ameaça da falta de proposta dos que não pensam
como o Governo atual. E muitos, como nós e alguns
de nossos partidos, a ameaça de estarmos omissos,
salvo um discurso seu, um discurso meu, um discurso
do Senador Jarbas, uma omissão desta Casa em um
momento tão crítico, tão difícil, não só pela crise conjuntural, mas, sobretudo, pela falta de uma proposta de
reorientação da estrutura que caracteriza a sociedade
e a economia brasileira. O seu discurso, a Presidenta
deveria olhar com mais cuidado, mais atenção, mais
gratidão do que todos os elogios que tenham sido feitos a ela nessas últimas semanas e meses aqui. Pena
que isso não vai acontecer. Ela vai continuar preferindo
ler os elogios, mesmo que sejam produtos da cegueira
que a euforia provoca.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria /
PMDB – PR) – Senador, na verdade, esse meu discurso de hoje é uma reiteração do discurso que eu fiz
no dia 1º, na abertura dos trabalhos do segundo semestre deste ano no Senado. Mas eu, realmente, não
entendo como é que esse desastre da economia pode
levar a Base do Governo à euforia.
Logo, Senador Cristovam, a maior ameaça que
o Brasil tem hoje é o Congresso Nacional e o nosso
silêncio. À exceção de alguns poucos, a ausência
absoluta de propostas alternativas da oposição, que
fica falando na corrupção que existe e que tem que
ser combatida – e eu acho que as instituições estão
dando conta disso –, não há nenhuma proposta de
mudança de rumo.
Eu começava a minha intervenção hoje, V. Exª
não estava no Plenário...
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria /
PMDB – PR) –... dizendo que é uma visita da saúde; é
um momento em que parece que o organismo econômico brasileiro se reabilitou e todo mundo bate palma.
A Presidenta subiu cinco pontos, depois de ter caído
26. É a visita da saúde. E eu dizia que este Plenário se
assemelha, no discurso, àquele menino otimista que,
vendo a horta da sua casa completamente devastada pela manhã, bate na porta do quarto do pai e da
mãe e diz: “Papai, mamãe, provavelmente ganhamos
um cabrito”.
Há uma indiferença absoluta do Congresso Nacional, e a nossa Presidente responde a tudo isso
inaugurando o trem elevado Coester, que é um trem
movido a sopro que transporta o pessoal do aeroporto
de Porto Alegre até a rodoviária num percurso de 800
metros. E isto vira a grande notícia do Governo para o
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Brasil: a Dilma recuperou cinco pontos. Mas caiu 26,
e a situação da economia é muito ruim.
O Brasil não pode ver o Governo se dirigindo com
opiniões de marqueteiros para um processo eleitoral.
A nossa Presidente tem de cuidar do País, tem de
entender que a economia está desorientada. A minha
insatisfação, embora Base do Governo – o que quero é
que isso melhore –, aumenta quando vejo na imprensa
hoje, na Internet, pelo menos, a notícia de que o Cade
aprovou uma brutal associação da nossa Embrapa
com a Monsanto, dos transgênicos norte-americanos.
Então, o que eu vejo é que todos os compromissos, tudo o que nos levou a apoiar este Governo – e
continuamos apoiando, porque não somos cínicos,
somos céticos, e os céticos se caracterizam por uma
vontade desesperada de voltar a acreditar, enquanto
que o cínico não acredita em mais nada – vai se desfazendo, e aquilo que nos levava a participar desse
processo com entusiasmo vai desaparecendo. A economia vai mal, e não é um bonde movido a sopro, em
Porto Alegre, que, aliás, foi construído há mais de 25
anos, recentemente inaugurado pela Presidente, que
vai resolver os problemas nacionais.
Enquanto isso, o Congresso continua nesse obtuso, completo e inexorável silêncio, na falta de propostas, na falta de discussão. E, ainda – repito o que
já disse no começo da minha intervenção –, os gênios
da comunicação do Senado resolveram retirar a repetição do plenário do Senado, que é onde falamos,
colocamos as nossas opiniões, que era replicado às
oito e meia da noite, para as 23 horas. Portanto, V. Exª,
que provavelmente vai falar depois de mim, agora será
pouco escutado, porque está dentro do expediente dos
trabalhadores brasileiros, e menos escutado ainda será
à noite, porque irá para o ar a intervenção de V. Exª
depois das 3 horas da manhã.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, o
Sr. Humberto Costa deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Roberto Requião.
Agora, com a palavra, o Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria. PMDB – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, algumas pessoas afirmaram que eu
tinha exagerado quando, há exatamente 33 dias, no
dia 11 de julho, antes do recesso, afirmei desta tribuna que a chamada agenda positiva estabelecida pelo
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Senado era uma lorota, uma tentativa de enganar os
brasileiros, tanto aqueles que foram às ruas protestar,
quanto os que, mesmo em casa, cobram mudanças
na prática política existente no Brasil.
Há uma semana, também aqui desta tribuna, o
Senador Cristovam Buarque disse coisa parecida. Vou
repetir, palavra por palavra, o que disse o nobre Senador. Abre aspas: “De repente, vem a ideia de uma
agenda positiva para enganar o povo. Vamos falar com
franqueza. O povo quer mudanças. O povo não quer
ajustes. O povo quer uma nova história, não quer pontos e vírgulas nos documentos oficiais. Essa agenda
positiva é uma ilusão que estamos criando na população ou mesmo um engano. Mas é isso o que estamos
fazendo.” Fecha aspas.
Só quem não percebe essa realidade é o Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, ele mesmo um dos alvos preferidos dos manifestantes, seja
aqui em Brasília, no Recife, em São Paulo ou no Rio
de Janeiro. Uma verdadeira unanimidade às avessas.
No último dia 7, em artigo intitulado “Precisamos
mudar, já!” publicado no jornal O Globo, o Presidente
Renan Calheiros afirmou, para minha surpresa. Abre
aspas: “É consensual a necessidade de mudar o sistema proporcional. Ninguém entende como um candidato
com poucos votos se elege com as sobras e outros
mais votados, não. A decisão do novo modelo poderia
vir da consulta popular.” Fecha aspas.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
falta autoridade ao atual Presidente do Senado para
defender o fim das coligações proporcionais. Afinal de
contas, o Senador Renan Calheiros contribuiu para o
engavetamento da minha Proposta de Emenda à Constituição n° 29/2007, que trata do assunto, apresentada
há mais de seis anos, em abril de 2007. Essa PEC ficou no limbo e não foi colocada para votação. Nesse
período, esta Casa foi presidida por Renan Calheiros
e pelo Senador José Sarney.
A razão desse descaso? Talvez porque eu tenha
sido o autor da PEC nº 29/2007. É o que ficou claro
pelo rumo dos acontecimentos.
Eu gostaria, também, Sr. Presidente, de fazer um
breve histórico da tramitação da minha proposta que
acaba com as coligações nas eleições proporcionais.
A PEC nº 29 foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça desta Casa no dia 15 de agosto de
2007. Esta semana, por coincidência, aquela votação
completará seis anos.
A minha proposta teve como Relator o nobre Senador Tasso Jereissati, que deu parecer favorável, e
recebeu o “sim” dos Senadores Sibá Machado, Eduardo Suplicy, Mozarildo Cavalcanti, Antonio Carlos
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Valadares, Valter Pereira, Eduardo Azeredo, Antonio
Carlos Júnior, Flexa Ribeiro, Marco Maciel, além do
meu próprio voto, pois naquele momento integrava a
CCJ. Apenas os Senadores Inácio Arruda e Marcelo
Crivella votaram contra.
Desde o dia 28 de agosto de 2007, a PEC 29 ficou
aguardando a sua inclusão na Ordem do Dia. Como
isso nunca ocorreu, vim à tribuna, em 21 de fevereiro
de 2008, cobrar a apreciação da proposta. Talvez por
eu ser um dissidente do PMDB, não concordar com
o apoio ao PT, discordar da orientação do comando
nacional do Partido, a verdade é que fui sabotado repetidamente e de forma escancarada.
Essa postura antidemocrática da Presidência do
Senado ficou evidente em 2011, quando o então Presidente José Sarney criou uma comissão para debater
a Reforma Política e apresentou uma PEC idêntica à
minha – a PEC 40/2011 –, numa tentativa mesquinha
de me alijar de um debate do qual venho participando
ativamente desde que cheguei ao Senado Federal.
Infelizmente, essa manobra contou com o respaldo do Presidente do PMDB, Senador Valdir Raupp, que,
como Relator da PEC 40, apresentou parecer favorável
à proposta do Senador Sarney e pela prejudicialidade
da minha PEC.
O relatório do Senador Raupp foi uma afronta ao
Regimento Interno do Senado Federal, que no seu artigo 260, inciso II, item b, determina que, na tramitação
em conjunto, a proposta mais antiga tem precedência
sobre a mais recente. Essa premissa clara foi desobedecida com o objetivo de jogar para escanteio a minha
PEC, apresentada quatro anos antes.
Apesar dessa visível ilegalidade, o parecer do
Senador Valdir Raupp foi aprovado pela Comissão
de Constituição e Justiça no dia 14 de junho de 2012.
Pois bem, com tudo isso, a PEC que acaba com as
coligações nas eleições proporcionais, até hoje, não
foi incluída na Ordem do Dia.
Senhoras e Senhores Senadores, o fim das coligações nas eleições proporcionais ainda não foi aprovado
porque assim não quiseram os últimos Presidentes do
Senado, desta Casa, José Sarney e Renan Calheiros.
Não adianta agora jogar para a torcida, falar de agenda positiva. É uma grande balela falar de sintonia com
as ruas. O que tem ocorrido até agora é uma farsa, é
exatamente o contrário.
Caso a minha PEC tivesse sido aprovada, o Brasil
já teria uma grande mudança no seu sistema político-eleitoral, ao acabar com a existência das chamadas
“legendas de aluguel” e a história de se votar em João
e eleger Manoel.
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Meu temor, Sr. Presidente, é que as boas ideias
sejam comprometidas de forma irremediável pelos interesses escusos que movem boa parte da atual Base
Governista do Congresso Nacional. Esse é o caso do
chamado orçamento impositivo, que em tese é uma
excelente proposta. E ninguém discute que é uma excelente proposta.
Apenas, com esses partidos todos aqui dentro,
verdadeiras legendas de aluguel que têm sido denunciadas ao longo do tempo, como permitir que Deputados e Senadores, sobretudo Deputados, apresentem
emendas e a gente aceite isso como verdadeiro, como
legítimo, como correto, como existente, quando se sabe
que na Câmara, vez por outra, há denúncias de venda
de emendas? Agora por ser o orçamento impositivo
um avanço, uma coisa moderna, uma técnica mais
democrática, a gente tem que votar nesse momento?
A gente tem que lutar, Sr. Presidente, para fazer
as reformas, proibir as coligações em eleições proporcionais. Ninguém vai acabar com legendas de aluguel,
mas se poderia reduzir drasticamente o número de legendas de aluguel, essas negociatas, sobretudo, que
existem na Câmara. E aí, sim, poderíamos pensar num
orçamento impositivo, num orçamento que desse tranquilidade a qualquer membro do Congresso Nacional,
por saber que se estaria votando com transparência,
com decência, com correção.
O que eu não posso é aqui acompanhar, a pretexto de se defender orçamento impositivo, alguém vender
uma emenda para prefeito ou para governo de Estado.
É no mínimo estranho quando a Presidente da
República, os Presidentes do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados, os Líderes dos maiores partidos dizem que são favoráveis à determinada proposta
e ela não sai do lugar. Eu acho que foi por isso que o
Senador Cristovam Buarque, recentemente, desta tribuna, disse o que disse com relação a essas reformas
e a essa agenda positiva, que eu li, inclusive aspeado,
aqui, no início do meu discurso.
Esse é o caso da reforma política, a população
assiste a todo esse blá-blá-blá pela televisão e tem
todos os motivos, Senador Cristovam, para não acreditar em nada do que sai de Brasília. V. Exª foi feliz,
muito feliz, ao citar aquela frase lida por mim aqui, que
de repente vem a ideia de uma agenda positiva para
enganar o povo. É exatamente isso o que ocorre. Infelizmente, é isso o que ocorre no Congresso Nacional,
em especial aqui, nesta Casa, composta e integrada
por 81 Senadores.
Eu mesmo tenho a obrigação de desconfiar, de
ficar com o pé atrás, quando ideias certas partem das
pessoas erradas.
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A lógica que uso para avaliar o Orçamento Impositivo também se aplica ao financiamento público de
campanha, defendido pela Presidente Dilma Rousseff
e pelo Partido dos Trabalhadores. Como ensina o ditado popular, “de boas intenções o inferno está cheio”.
Ouço V. Exª, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Governo/PDT
– DF) – Senador Jarbas, o seu discurso mereceria
uma longa consideração, mas eu vou ficar só numa
frase: o povo tem o direito de não acreditar em nada
que sai daqui hoje. É muito triste a gente dizer isso e
mais triste ainda a gente reconhecer que é pura e absoluta verdade. Nós estamos fazendo um teatro, querendo passar à opinião pública que estamos ouvindo
a opinião pública nas ruas. Nós viramos as costas ao
povo mais uma vez; e não é a primeira. Nós já viramos
outras vezes, quando fizemos eleições aqui de Presidente, em que a população toda estava contra. Nós
viramos, quando chegou aqui um abaixo-assinado de
1.4 milhão assinaturas e não fizemos nada. Não era
aceitar essas assinaturas, até porque ninguém tem
certeza se eram verdadeiras ou não, mas era dizer:
Vamos conversar sobre isso! Vamos ver o que está por
trás! Vai ver que é uma manipulação de opositores do
Presidente. Mas não fizemos nada. Viramos as costas
e estamos virando outra vez; com uma diferença: até
aqui a gente virava, Senador, com certa, vamos dizer,
omissão, esnobação; agora nós estamos virando as
costas com cinismo. Até aqui a gente virava as costas
sem dar satisfação. Agora a gente está dando uma satisfação ridícula. Nós estamos sendo, além de omissos
e inoperantes, cínicos na maneira com a gente está
tratando a rebelião do povo nas ruas. E, além disso,
com uma burrice, porque essa rebelião não vai parar.
Ela suspende um mês, dois, três, um ano, dois anos.
Mas, se nós daqui não mudarmos o Brasil, ela voltará
e voltará cada vez com mais força e cada vez menos
controlável pelos que querem controlar, porque cada
jovem hoje neste País tem uma trincheira dentro de
casa, que é o seu computador ligado na Internet. Uma
trincheira que lhe permite reunir no dia seguinte, dois
dias depois, uma semana depois, cem, quinhentos,
mil e às vezes estoura e vai até os cem mil que nós
vimos em algumas manifestações. E mais, nós estamos sendo omissos, cínicos e o que vamos pagar de
preço é ainda maior do que já estamos pagando. Na
pesquisa, todo mundo deu atenção ao fato de que o
apoio à Presidenta Dilma subiu um pouquinho, mas
não prestaram atenção que o do Congresso caiu. E
olhe que já era muito baixo! Se os índices de avaliação
tivessem uma maneira, como a física tem, de analisar
índices negativos, eu acho que ele já estaria abaixo de
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zero, sim. E a gente não percebe isso? Não faz nada
para reverter isso? O povo diz, fala e a gente não faz
nada. Daí aquele meu desabafo – que agradeço a sua
gentileza de citar no seu discurso – que é mais do que
um desabafo: é uma profunda decepção, preocupação
e, eu diria, angústia de que estamos aqui sem darmos
as respostas que o povo quer, que são mudanças concretas, reais, estruturais, que façam deste País um Brasil limpo, porque exige o fim da corrupção, mas exige
também não sermos submissos às forças econômicas
que nem sempre estão a favor do Brasil, como o Senador Requião sempre insiste em falar. E ainda mais
essas tentativas agora de dar – eu chamava aqui, conversando com o Senador Requião – uma espécie de
censura neoliberal, que é não transmitir o discurso da
gente: Você fala o que quiser, a gente não transmite.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Transmite de madrugada.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Governo/PDT
– DF) – Pois é. Transmitir de madrugada é o mesmo
que não transmitir. Além disso, estão querendo reduzir
o tempo de campanhas. Se quisesse reduzir o custo
de campanha reduzisse acabando o marketing. Cada
candidato que vá para a televisão dizer o que pensa e
o que quer, mas não reduzindo o tempo de televisão.
Como é que a gente vai reduzir o tempo de campanha, se a única maneira de alguém conseguir chegar
ao povo é tendo tempo de falar para o povo. E, no fim,
é um pouco de golpe porque vai beneficiar nós que já
temos mandatos. Quem não tem mandato, agora sim,
vai ter dificuldade em conseguir vencer para alguém,
se não vai ter a oportunidade de uma campanha onde
exponha, onde busque o eleitor. Eu creio que no lugar
de a gente aprender, a gente está querendo é passar
por meio de fraude. Nós estamos querendo é fazer
cola. Em vez de passar no exame em que o povo nos
está colocando, a gente está querendo colar, enganando o povo, para dar a impressão de que estamos
fazendo alguma coisa. Isso não deveria ser um teatro.
Mas hoje estamos aqui como se isso fosse um teatro
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – É por isso, Senador Cristovam Buarque,
que vim à tribuna até incentivado pela sua frase, embora eu tivesse ocupado um pouco antes e dito coisa
parecida. Cheguei a classificar essa agenda positiva
como uma lorota.
A pior coisa do mundo é a gente, num ambiente
de trabalho, não acreditar no que está fazendo, não
ter condições de atuar, de avançar, de ver uma pauta
dessa chamada positiva. Por que colocar em discussão agora orçamento impositivo?

53268 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Que condições eu tenho – eu, V. Exª, o ex-Governador do Paraná Roberto Requião – de votar um
orçamento impositivo se não se conhecem as práticas
que o permeiam, hoje, na Câmara dos Deputados?
Qual a transparência que tem a Comissão Mista de
Orçamento se suas ações já provocaram até uma CPI
chamada CPI do Orçamento? É difícil, é muito difícil.
É como a questão do foro privilegiado.
O foro privilegiado funcionava antigamente como
um descaso. Senadores, Parlamentares, governadores
– eu fui governador duas vezes – não eram punidos
pelo Supremo. O Supremo não punia ninguém, não
punia Parlamentares, governadores, políticos de um
modo geral. Veio o mensalão e o Tribunal resolveu,
quase que pela unanimidade, enfrentar a questão do
mensalão. E aí, agora, não ficou só no mensalão, para
não dizer que era uma coisa petista; começa a avançar e a julgar Parlamentares. Agora querem mudá-lo.
O foro privilegiado está na pauta aqui do Senado e
está na pauta também da Câmara dos Deputados,
estranhamente as duas Casas dirigidas pelo PMDB.
Querem mudá-lo. Ora, mudá-lo é um retrocesso. Você
tirar o foro que está hoje lá em cima e botá-lo para o
juiz singular lá em baixo, onde ele pode sofrer pressão
a toda hora e a todo instante, é uma tragédia.
Por isso que é importante. Pode parecer que é
uma coisa insignificante, que não tem muito sentido vir
para cá e dizer o que temos dito eu e V. Exª. O discurso
do Senador Roberto Requião! Foi uma novidade o que
Requião disse hoje aqui? Não. Eu já ouvi uma parte
desse discurso ou esse discurso no seu conjunto, no
seu todo, três ou quatro vezes. Ele hoje repetiu o que
ele disse aqui que fez na abertura, numa quinta-feira,
1º de agosto. Chama a atenção para isso, chama a
atenção para aquilo. Não perfila entre os otimistas
nem desce lá para os pessimistas de “quanto pior
melhor”. Vai em cima de toda essa coisa de economia
que nos intranquiliza, intranquiliza as pessoas livres,
independentes, atentas, que ficam preocupadas com
câmbio, com inflação, com a qualidade de emprego,
enfim com tudo.
Então, com todos esses contrassensos, com todas essas coisas ruins, ainda se vê um discurso como
o do Senador Roberto Requião hoje à tarde, ouve-se a frase cunhada há uma semana por V. Exª desta
mesma tribuna.
Então, eu acho que é importante a gente não
aceitar isso, porque senão um setor da população imagina que a gente está fazendo realmente uma agenda
positiva, altamente positiva, o que não é verdade. No
fundo, é uma mentira.
Eu ouço V. Exª, Senador Roberto Requião.
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O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Quero aproveitar esse espaço do aparte que V.
Exª me concede para trazer uma notícia que reforça
tudo o que eu disse, que V. Exª tem dito a respeito da
economia e do Governo e do Senador Cristovam Buarque. Eu acabo de receber pela Internet uma notícia
de que o famoso leilão do trem-bala foi postergado
por mais um ano por absoluta falta de concorrência.
O trem-bala do Bernardo Figueiredo, que nós derrubamos aqui (...)
(Soa a campainha.)
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – (...) para a presidência da ANTT no plenário do
Senado e que foi promovido a superministro do Brasil.
Quer dizer que sobrou o trem a sopro, o Coester: 800
metros de trem a sopro, levando do aeroporto à estação rodoviária de Porto Alegre. E o outro aspecto é
essa captis diminutia que querem nos oferecer, a nós
políticos. A diminuição do horário de televisão é criminosa. Então, só se elege agora pastor com programa
de televisão, radialista, apresentador de televisão, ou
os favoritos da rede, que serão promovidos nos seus
jornais nacionais e estaduais. Não sobra para mais
ninguém. E a tudo isso se acrescenta essa brincadeira de transformar essa televisão institucional, que é a
televisão do Senado, que existe para transmitir o que
os Senadores dizem, para que o povo possa saber
ao vivo, ou reproduzido depois, o que nós pensamos;
que terá audiência se nós estivermos corretos e terá
queda de audiência se nós estivermos mal, se nós
não estivermos nada, ela passa para a madrugada.
E nós passamos a ter um horário de televisão de
variedades escolhidas pelos jornalistas do Senado,
que não tiveram os dois, três, quatro milhões de votos
para vir aqui dizer o que pensam e com isso serem
criticados. Enquanto o Brasil fala em transparência,
nós jogamos para a madrugada os pronunciamentos
dos Senadores. Na minha opinião, uma televisão que
é institucional não devia ter programa de variedades.
Programas escolhidos, editados por um grupo de técnicos competentes? Não. Ela deve ser transparente
quanto ao que pensam os Senadores, para que eu
possa ser avaliado e criticado, V. Exª possa ser avaliado e criticado. Mas isso não vai acontecer às três,
quatro horas da madrugada. Então, o que eu estou
vendo é que a tal agenda positiva é uma agenda para
tirar os políticos da política (...)
(Soa a campainha.)
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – (...) e entregar a opinião pública do Brasil às
grandes redes de televisão. Nós estamos numa situ-
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ação de divertimento, não de mudança. Eu tenho insistido também nesta análise: divertimento do italiano
divertere, desviar do que realmente importa. É o Senado sem Senador; é o Senado agora com programas
pilotados pelos editores, pelas escolhas dos debates
feitas por profissionais extremamente competentes,
que não têm nada a ver com a votação popular que
nos trouxe para esta Casa.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Eu agradeço, Senador, o seu aparte.
Essa questão do horário de retransmissão dos
nossos discursos, das nossas atuações aqui, no Senado, tem de ser revista. Não é possível irmos para
um retrocesso deste em que as nossas falas, as nossas propostas sejam analisadas apenas pela madrugada. Não tem sentido. É o que V. Exª disse: de dia,
os trabalhadores estão trabalhando e o momento que
eles têm para ver isso é à noite, quando seria mais
conveniente, mais racional, mais objetivo por parte do
Senado retransmitir.
Eu quero parabenizar V. Exª pelo seu discurso,
que não é uma coisa nova, que não é uma iniciativa
recente. V. Exª, desde que aqui chegou, eleito na última eleição de 2010, tem marcado a sua atuação pela
independência e pelo ponto de vista equilibrado de não
perfilar, como disse, entre otimistas e nem de querer
que o País pegue fogo. De forma que eu quero saudar
essa sua atuação.
V. Exª vai ver, amanhã, a repercussão de seu
discurso. Não preciso dizer mais nada para V. Exª saber que ele não vai ter eco, que ele não vai encontrar
guarida.
Pois não, Senador.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Mesmo que seja retransmitido às 3 horas da
manhã.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Pois é. Pior ainda.
Eu queria agradecer, Presidente Anibal, a V. Exª,
sua atenção. Quero agradecer aos Senadores Cristovam Buarque e Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
gostaria de pedir a minha inscrição e de pedir licença
a V. Exª apenas para registrar a presença entre nós
do Dr. Paolo Gerbaudo, professor do King’s College,
em Londres, professor de Cultura Digital e Sociedade.
É um estudioso dessas manifestações populares que
têm ocorrido em todo o mundo e veio, na sexta-feira, a
convite de diversas fundações vinculadas aos partidos
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de esquerda para participar de um debate no Rio de
Janeiro. E hoje é convidado da Fundação João Mangabeira para fazer uma palestra e, em seguida, participar
de um debate sobre esse tema. Ele nos honra com a
sua presença aqui no Senado. Tivemos uma conversa
longa agora; tive esse privilégio no meu gabinete com
a presença do Senador Pedro Taques.
Portanto, com muita alegria gostaria de fazer
este registro.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Governo. PT/AC) – Obrigado, Senador Rodrigo, nós estamos
com a inscrição invertida agora.
Com a palavra o nobre Senador Cristovam Buarque, que está inscrito. V. Exª é o último da fila.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Governo.
PT/DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Jarbas
Vasconcelos trouxe aqui a denúncia, a convicção, a
ênfase no fato que nós estamos enganados.
Nós estamos enganando quando falamos em
uma agenda positiva, que é uma agenda de marketing do Senado, casada com a agenda de marketing
do Governo, querendo enfrentar as manifestações,
concretas, reais, Senador Taques, do povo nas ruas.
Mas é mais do que isso, Senador Roberto Requião. Pela sua fala, nós estamos querendo usar as
manifestações do povo com a desculpa de que estamos fazendo a reforma que eles querem para tirar o
poder deles.
Quando o senhor diz nós estamos, hoje, no Senado, querendo caçar nossa palavra através de uma
censura neoliberal, Senador Taques, que é não transmitir nossos discursos na intensidade que se deve, o
que se está fazendo é dizer ao povo: vocês querem
mudar todos os deputados e senadores. Pois vamos
tomar uma medida que dificultará a nossa mudança por
vocês, porque a medida que o tempo de campanha encurta fica mais difícil tirar cada um de nós daqui. É uma
medida de manutenção dos nossos mandatos contra
os candidatos que as ruas vão apresentar em 2014,
porque um jovem que está nas ruas hoje, ele não têm
a exposição que nós temos. Se eles são candidatos,
eles já entram com uma desvantagem em relação a
nós, que estamos aqui, na Câmara dos Deputados, na
Assembléia Legislativa e na Câmara de Vereadores.
Ao reduzir o tempo de campanha, nós estamos
amarrando a democracia brasileira àqueles que já têm
mandatos. Isso não é o que o povo quer. O povo quer
exatamente o contrário. O povo quer mudar a gente e
colocar outros no lugar. Eu falo isso dos democratas,
porque tem uns que não querem nem colocar outros no
lugar; querem simplesmente nos tirar e fechar isso aqui.
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Então, Senador, a sua colocação foi muito oportuna. Eu confesso que não estava sabendo disso, mas
espero que nós aqui nos rebelemos contra essa decisão que aparentemente foi da Mesa, não sei, e que
não é possível de se fazer. Nem a ideia de reduzir o
prazo de campanha, que ainda virá para cá, e a gente
tem que reverter aqui, nem isso...
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Na verdade, Senador, já foi reduzido pela metade há algum tempo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Governo/
PDT – DF) – Já foi reduzido, isso mesmo. Vão reduzir
tanto que vão acabar com ela e vão dar mandato vitalício para cada um dos que hoje são parlamentares.
Então, contra isso a gente tem que lutar aqui, na
hora em que chegar a proposta.
O outro é essa ideia da transmissão de nossas
falas sendo restritas a horários sem audiência. Mais
uma vez também, Senador, é não entender o que está
acontecendo nas ruas. As audiências estão caindo – se
é que estão, mas eu imagino que sim – pela falta de
credibilidade nossa. Em vez de nós fazermos mandatos
que retomem a credibilidade para que a audiência da
TV Senado aumente, jogamos programas alternativos
que busquem a audiência no lugar dos nossos discursos, porque o povo está percebendo que são vazios.
É jogar contra, é não entender, é estupidez não sentir
o que a política está dizendo nas ruas. É omissão e é
cinismo também.
Eu digo isso, Senador, mas ao mesmo tempo eu
quero falar de outra coisa aqui.
Os jornais de hoje dizem – e eu comprovei pelas análises estatísticas da minha assessoria – que o
Governo da Presidenta Dilma gastou 3,56 bilhões de
publicidade, em 2010 e 2011 –, 3,56 bilhões. É dinheiro
pra caramba, não é? Mas isso fica muito mais visível
quando a gente compara com o quanto foi gasto na
construção de creches: 2% disso, 100 milhões. Cem
milhões, se a gente considera que as 50 creches feitas
são do maior custo possível. Se elas não são, aí sim,
a situação é ainda pior.
Nós não podemos continuar com essa ideia,
também manipuladora, de gastar muito dinheiro em
publicidade para dar impressão de que o Brasil vai
bem enquanto não se gasta dinheiro com aquilo de
que o Brasil tanto precisa, que são creches para as
nossas crianças e as mães e as famílias dos nossos
meninos e meninas na primeira infância. Mas é o que
está acontecendo. Gasta-se dinheiro com publicidade
para dar impressão de que não se está precisando de
creche, que o Governo vai bem, que o Governo está
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produzindo, funcionando, fazendo o trenzinho de que
o Senador Requião falou ainda há pouco.
É um absurdo esse uso do orçamento em que
se gasta 50 vezes mais em publicidade do que em
creche. Eu não vou comparar com outros itens, mas
também daria para comparar. O próprio jornal Folha
de S.Paulo, que faz a denúncia dos gastos com publicidade, compara com a quantia necessária para a
obra de transposição do Rio São Francisco.
Eu acho que muito mais grave é o resultado dessa
comparação com o gasto em creche. Com esses três
bilhões daria para fazermos 1.700 creches em vez das
50 que foram feitas. Vejam bem: 50 no lugar de 1.700
que poderiam ter sido feitas!
Alguns dizem: “Mas são campanhas importantes”!
Essas campanhas importantes não custariam mais do
que 100 ou 200 milhões por ano. “Use camisinha no
Carnaval”, por exemplo. Não há muitas campanhas
dessas. “Dê gotinhas”, da campanha de vacinação. A
imensa maioria dessas campanhas é institucional, inclusive aquelas feitas pelas estatais, que querem passar
a ideia de que o Governo está fazendo um Brasil muito
melhor do que ele é, em vez de usar esse dinheiro para
fazer com que o Brasil fique melhor e não para que o
Brasil seja mostrado como se fosse melhor.
Eu fico muito preocupado quando vejo o povo na
rua exigindo, e a gente tendo um governo que gasta
dinheiro com publicidade para dar a impressão de que
as coisas vão bem, em vez de gastar com aquilo que
é preciso para que, de fato, fiquemos bem, como esse
item que escolhi: creche para as nossas crianças na
primeira infância.
Eu quero pedir licença ao Presidente para passar
a palavra ao Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Governo/PDT – MT)
– Senador Cristovam, o Senador Requião trouxe uma
novidade. Quer dizer que, até 20h30, a TV Senado
transmitirá, como vem fazendo, o pronunciamento dos
Senadores e a participação nas comissões – algumas
comissões se iniciam às 18 horas. E, depois das 20h30,
não mais a fala dos Senadores, mas a repetição do
que foi feito desde as 14 horas. Isso é um absurdo.
Em Estados do Norte, Centro-Oeste e Nordeste, a audiência da TV Senado é altíssima, porque o cidadão
quer ouvir o que o seu representante tem a dizer, não
programas feitos por jornalistas competentes – é bom
que se diga – desta Casa, programas para debater assuntos outros, matérias frias, por exemplo. Como nós
poderemos perder um debate como esse que aqui foi
travado entre o Senador Jarbas, o Senador Requião
e V. Exª, tratando da questão econômica? Quem vai
assistir de madrugada não é o trabalhador. De madru-
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gada, o trabalhador está dormindo para acordar às 5
horas da manhã para voltar a trabalhar. Portanto, nós
temos que discutir isso sim com a Presidência, temos
que debater isso sim com a Mesa do Senado. Quanto
à segunda parte do discurso de V. Exª, é um governo
cerveja, é um governo sabonete, é um governo refrigerante, que precisa fazer propaganda. É óbvio que
nós precisamos de que o Governo faça propagando
institucional, como V. Exª fez referência à saúde, à
educação, à segurança, a propagandas institucionais.
Agora, gastar essa fábula, quase o orçamento de uma
produtora de Hollywood para divulgar as obras – muitas vezes, obras inacabadas – do próprio Governo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Governo/
PDT – DF) – Obrigado, Senador.
Eu concluo dizendo, Senador, que o povo na rua
quer acabar com o voto secreto, e a gente criando o
discurso secreto, porque é isto que vai haver agora.
Além de votar secretamente, sem ninguém saber em
quem votamos, agora nós vamos fazer discursos secretos, para que o povo não saiba o que cada um de
nós está dizendo.
É isso Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Cristovam.
V. Exª tem algum compromisso agora ou pode
assumir a presidência para a continuidade?
O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/PDT – DF) – Eu passo a palavra ao Senador
Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco de Apoio ao Governo/
PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Senador Cristovam Buarque, Senador Roberto
Requião, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio
Senado, concordo integralmente com o protesto do
Senador Roberto Requião e devo afirmar que também considero a TV Senado e a Rádio Senado como
instrumentos essenciais para o acompanhamento dos
trabalhos aqui do Senado.
A missão precípua desses veículos é justamente
externar a transparência das discussões que ocorrem
tanto aqui no plenário como nas comissões. E não faz
sentido essa missão precípua se tornar secundária
por qualquer outro tipo de entretenimento que venha
a ser transmitido pela TV Senado. Há muitas outras
categorias de TVs, promocionais, educativas, culturais, especializadas no entretenimento que podem
muito bem atender a essa outra demanda, ficando a
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prioridade da TV Senado e da Rádio Senado para as
ações desenvolvidas aqui na Casa.
Começaria o meu pronunciamento fazendo uma
saudação especial à população lá do Município de Porto Walter, onde estivemos na última sexta-feira – ao
lado do Governador Tião Viana, do Vice-Governador
César Messias, do Deputado Edvaldo Magalhães, ex-Deputado e hoje Secretário de Indústria e Comércio
do Estado do Acre – com a comunidade de agricultores ribeirinhos daquela região, região especializada
na produção de farinha e de feijão, que recebeu vários
equipamentos do Governo do Estado para facilitar justamente essa produção de farinha – é de boníssima
qualidade a farinha daquela região – e de feijão. Esses
produtores receberam equipamentos para facilitar sua
vida. Então, vai uma saudação especial aos moradores
lá do Município de Porto Walter.
Ao mesmo tempo, saudamos a cidade de Cruzeiro do Sul, onde estivemos na sexta-feira pela manhã
para a entrega dos ônibus do FNDE/MEC. Foram sete
ônibus para facilitar o transporte escolar de jovens e
crianças que fazem o ensino fundamental. Agora eles
terão um pouco mais de conforto e de segurança no
caminho de casa à escola. Além disso, também foram
entregues equipamentos como tablets para professores e outros equipamentos para os estudantes. Como
parte do Programa Saúde na Escola, receberam óculos
e outros benefícios como preocupação para a qualidade do atendimento do escolar no que diz respeito
à saúde do escolar.
E estivemos na quinta-feira, no Município de Feijó,
onde participamos da abertura do Festival do Açaí e,
ao mesmo tempo, de uma caminhada com os evangélicos, na marcha para Jesus, que envolveu a cidade.
Foi também a programação especial do início do Festival do Açaí, na cidade de Feijó, com o Prefeito Merla
Albuquerque e o ex-Prefeito Francimar Fernandes.
Pudemos fazer uma agenda muito interessante
e também a entrega de várias ruas do programa Ruas
do Povo, que é um programa que tem mobilizado cidades inteiras e tem gerado um boníssimo resultado
em termos de inclusão das pessoas e de melhoria na
qualidade de vida e na condição de transporte das famílias nessas cidades.
E eu gostaria, Sr. Presidente, de tratar de um tema
ao qual o Senador Cristovam Buarque tem se dedicado
há muitos anos, que é a educação. Esse tema, que me
traz hoje à tribuna, é essencial pela grande contribuição que pode dar para a elevação do Índice de Desenvolvimento Humano e para o crescimento do País.
Nas últimas décadas, os avanços econômicos e
sociais que o Brasil conseguiu são inegáveis. O País
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progrediu muito, como podemos verificar, por exemplo,
nos dados do relatório a respeito do Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios brasileiros, divulgado
no final do último mês de julho pelo PNUD – Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Os dados do Atlas do Desenvolvimento Humano
no Brasil 2013 mostram a redução de disparidades entre Municípios do Norte e Sul nas últimas décadas e
revelam que os Municípios do Norte e Nordeste apresentam melhora nas condições de desenvolvimento
humano entre 1991 e 2010.
Nesse período, o Brasil registrou um salto de
47,8% no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Esse avanço, extremamente positivo e
consistente, foi puxado pela melhoria acentuada dos
Municípios menos desenvolvidos nas três áreas acompanhadas pelo Índice: longevidade, educação e renda.
Em 1991, menos de 1% dos Municípios tinham
o IDHM alto ou médio, enquanto que, em 2010, 74%
estão nesse nível de desenvolvimento. Os dados são
do Atlas 2013, apresentado pelo PNUD em parceria
com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
e a Fundação João Pinheiro (FJP). Esses dados são
calculados com base nos Censos Demográficos de
1991, 2000 e 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, o IBGE.
Pelo documento, o Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal na área de longevidade foi de 0,816
e foi o que mais contribuiu em termos absolutos para
o nível atual do IDHM do Brasil. Essa evolução da dimensão longevidade reflete o aumento de 9,2 anos
(ou 14,2%) na expectativa de vida entre 1991 e 2010.
Neste mesmo período, o IDHM Longevidade do País
acumulou alta de 23,2%.
Já no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal na área da renda o crescimento no período de
1991 a 2010 foi de 14,2%, o equivalente a cerca de
R$346 de aumento da renda per capita mensal, com
números ajustados para valores de agosto de 2010.
O IDHM Educação, tema de nosso pronunciamento de hoje, ficou em 0,637 e, infelizmente, é o que
tem a menor contribuição em termos absolutos para
o valor atual do Índice de Desenvolvimento Humano
de Municípios do Brasil. Esse é um desafio que temos
de enfrentar.
Por outro lado, a área da Educação teve o maior
crescimento em termos relativos no IDHM, com crescimento de 129% no período de 1991 a 2010. O principal responsável por essa elevação foi o aumento de
156% no fluxo escolar da população jovem. Na mesma
comparação, a escolaridade da população adulta, outro
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subíndice do IDHM Educação, ficou quase duas vezes
maior na comparação com 1991, com alta de 82,4%.
Ou seja, progredimos na melhoria de todos os
índices – renda, educação e no enfrentamento à desigualdade.
O Atlas Brasil 2013 mostra redução de disparidade entre Municípios do Norte e do Sul nas últimas
duas décadas e que Municípios do Norte e do Nordeste apresentam melhora acentuada nas condições de
desenvolvimento humano entre 1991 e 2010.
Esses resultados são, em boa parte, resultado do fato de que a sociedade brasileira atingiu uma
nova etapa.
Conseguimos, graças aos grandes esforços dos
governos da última década – do ex-Presidente Lula e da
Presidenta Dilma –, retirar milhões e milhões de brasileiros da miséria. Conseguimos, ainda, criar condições
para a ascensão social de outros tantos brasileiros que
passaram a integrar a chamada “nova classe média”.
Entretanto, mais avanços passam obrigatoriamente por uma revolução em termos de qualidade na
educação brasileira.
Não é equivocado afirmar que a nossa economia
tem na baixa produtividade boa parte de seus problemas. Isso não diz respeito apenas ao trabalhador, mas
também envolve o empresário, o agricultor, o empreendedor, parte daqueles que estão envolvidos com a
economia nacional.
É preciso enfatizar que vários atores envolvidos
com a atividade econômica encontram dificuldades em
razão de uma formação insuficiente para atender às
exigências de uma economia moderna e globalizada.
Uma educação insuficiente, além de reduzir horizontes sociais e culturais, afeta negativamente os
resultados das atividades produtivas e o desenvolvimento do País.
Com efeito, se queremos dar início a um novo
ciclo de desenvolvimento sustentável, precisamos que
a educação brasileira se torne a nossa prioridade número um. E, aqui, devo ressaltar que a educação de
qualidade só pode ser considerada quando ocorre a
soma do acesso, a permanência e o sucesso do aluno
na escola. A qualidade deve ser considerada nesses
três requisitos. E essa qualidade deve ser o objetivo
principal quando tratamos do desafio de avançar na
educação.
Não basta que todas as crianças estejam na escola. Isso é insuficiente. É preciso que todas as crianças
saibam ler, escrever, realizar operações matemáticas
e tenham domínio de outras habilidades exigidas por
uma sociedade moderna. Esses aspectos foram muito
bem concatenados no relatório do nobre Senador José
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Pimentel do Plano Nacional de Educação (PNE), relatório já aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos.
O texto, com grande habilidade, conciliou as demandas dos vários grupos que discutem o tema. Os
benefícios do Plano Nacional de Educação, aliás, foram
definidos e muito competentemente defendidos pelo
Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, quando esteve em audiência pública, na Comissão de Assuntos
Econômicos, em maio deste ano.
Como o Senador José Pimentel observou, um
dos objetivos do Plano é o de resolver a adequação
orçamentária e financeira necessária ao financiamento da educação no País. Para que consigamos atingir
essa qualidade desejada, precisamos de um recurso
financeiro capaz de amparar adequadamente os projetos relacionados à educação.
O primeiro ponto para tanto observado no substitutivo foi manter a obrigatoriedade de os entes da
Federação – União, Estados, Municípios e Distrito
Federal – investirem 10% do Produto Interno Bruto
em educação. Esse percentual deverá ser atingido no
prazo de dez anos.
O Senador Pimentel apontou que decidiu manter esse valor de 10%, que foi aprovado pela Câmara
dos Deputados, porque responde ao que a sociedade
vem pedindo e também atende ao que está previsto
no art. 214 da Constituição, modificado pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009, que determina que
o Plano Nacional de Educação estabeleça meta de
aplicação de recursos públicos em educação, como
proporção do PIB.
Observou, ainda, que um estudo da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico verificou que os investimentos com educação no Brasil estão bem abaixo daqueles praticados por outros países.
Vejamos: o Brasil investe US$2.545 ao ano, por aluno;
por sua vez, a Finlândia investe US$9.113 por ano;
a Coreia investe US$7.629 por ano; Portugal investe
US$7.504 por ano; e Chile investe US$3.381 por ano.
Portanto, o Brasil, investindo US$2.554 por ano,
está atrás de todos esses países citados. São países
que estão muito à frente do Brasil em exames internacionais de proficiência. É fácil perceber que investimos
muito menos do que eles. Como observou acertadamente o Senador José Pimentel, é por essa razão que
se coloca urgência de ampliação do investimento em
educação no Brasil.
O segundo ponto importante, apontado por Pimentel, é a necessidade de se investir não apenas no
sistema público, mas também em programas públicos
como o caso do ProUni, Ciência sem Fronteiras, Pronatec ou FIES, todos programas de altíssimo impacto
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na juventude universitária que cresceu consideravelmente durante os governos do Presidente Lula e agora
no Governo da Presidenta Dilma. Além disso, há os
convênios com escolas especializadas em atendimento
dirigido a estudantes com deficiência.
O terceiro ponto fundamental aponta no sentido de incluir os royalties, oriundos dos contratos de
exploração de petróleo. Como observou o Senador
Pimentel, hoje, quando o conhecimento pauta a economia, a educação representa o destino mais nobre
para o emprego desses recursos. Países produtores
que investiram essa riqueza na educação de sua população, como é o caso da Noruega, desenvolveram
novos setores e cresceram social e economicamente.
Podemos observar que houve a preocupação em assegurar um valor adequado para a educação brasileira
de modo que ela possa suprir as necessidades nacionais ao longo do século XXI.
Ressalto que agora é preciso ir além da etapa de
discussão. É preciso, sim, partir para a aprovação final
do projeto o mais rapidamente possível na Comissão
de Constituição e Justiça, na Comissão de Educação
e no Plenário deste Senado. É isso que o País e a sociedade esperam do Parlamento brasileiro, e eu espero
que nós consigamos cumprir esse ritual de apreciação
e aprovação do Plano Nacional de Educação, o mais
rapidamente possível, para que a gente dê uma resposta a essa necessidade que o Brasil tem, pois tivemos um crescimento considerável na inclusão social,
elevação do padrão de renda e melhoria da qualidade
de vida de milhões de brasileiros, mas temos de admitir
que não daremos um salto significativo se não houver
esse investimento forte na educação.
E o Plano Nacional de Educação, na forma em
que foi aprovado na Câmara e em que está sendo
mantido, com alguns adendos, no relatório do Senador
José Pimentel, aponta para este sentido da obrigatoriedade do investimento de 10% do PIB na educação,
em um prazo estabelecido para que essa meta seja
cumprida. E o mais importante é que envolve todos os
entes da Federação, pois estabelece limites de investimento para a União, para os Estados, para o Distrito
Federal e para os Municípios, que vão ter também a
responsabilidade de um investimento de 10% do Produto Interno Bruto, percentual que deverá ser atingido
nos próximos dez anos.
Eu fico na expectativa de que aprofundemos o
máximo que pudermos esse debate sobre educação,
porque se há algo que podemos fazer para a atual e as
futuras gerações do Brasil é tentarmos definir a melhor
forma de garantir os investimentos, para que as nossas
crianças e os nossos jovens tenham a educação com
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a melhor qualidade possível, para que essas gerações
sejam devidamente preparadas para os desafios em
uma sociedade cada vez mais competitiva, e para
atender os anseios inclusive tecnológicos e também
os desafios da governabilidade, que vão exigir cada
vez mais uma geração preparada.
Ao mesmo tempo, eu gostaria de informar que o
Índice de Desenvolvimento Humano nos Municípios,
que trouxe esse estudo recente, apresenta muitos
números para apreciarmos com toda a atenção. Eu
espero me ocupar, em outro pronunciamento, desse
assunto para tratar da evolução que aconteceu não
só na média nacional, mas também nas localidades
No Estado do Acre, houve um crescimento significativo na última década, com as participações dos
governos do governador Jorge Viana, do governador
Binho, e agora também do Governador Tião Viana.
Então, nós temos números muito interessantes para
serem trabalhados, principalmente no que diz respeito
à educação, ao que conseguimos de avanço e ao que
isso significou em termos de elevação do IDHM, no
Estado do Acre, a partir dos investimentos acertados,
conscientes, que foram feitos na educação.
Eu tenho certeza de que vamos poder analisar
esses números com muito cuidado, com muita paciência e também com muito otimismo, porque os passos
foram dados no sentido de conseguirmos bons avanços
e, agora, vamos ter que reforçar a perspectiva dos investimentos para que possamos dar saltos ainda mais
qualificados no futuro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador Anibal.
Agora, com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg, falando pelo PSB.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Governo/PSB – DF) – V. Exª pode chamar o Raupp, como
Líder.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/PDT – DF) – Então, trocamos.
Passamos a palavra ao Senador Raupp, pela
Liderança do PMDB.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB
– RO. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Cristovam Buarque, Srªs e Srs.
Senadores, em 2012, as exportações brasileiras de
carne bovina quebraram todos os recordes históricos,
suplantando em volume e valor agregado o montante exportado em 2008, ano que registrou o recorde
anterior.
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De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), houve crescimento de 7,3% ante a receita totalizada em 2011,
atingindo a significativa cifra de US$5,77 bilhões. Os
resultados poderiam ter sido ainda melhores não fosse
o quadro recessivo mundial e a depressão do valor da
tonelada da came no mercado internacional.
É possível concluir, portanto, Sr. Presidente, que
as exportações de carne, em geral, e de produtos bovino e seus derivados, em particular, têm representado
um papel importante para equilibrar a balança comercial brasileira, que vem apresentando resultados preocupantes. Não só a questão da carne mas também
o agronegócio brasileiro têm salvado as nossas exportações e – por que não dizer? – a nossa economia.
Como todos sabemos, o Rio Grande do Sul é um
Estado cujo perfil econômico se assenta na produção
agropecuária. Há séculos, é um grande produtor e
exportador de carne – uma verdadeira tradição dos
pampas gaúchos. Digo isso para pôr em relevo a conquista que o jovem Estado de Rondônia logrou atingir,
no mês de junho.
Segundo o jornal Gazeta Mercantil, pela primeira vez Rondônia ultrapassou o Rio Grande do Sul em
receita e volume embarcado, ficando entre os cinco
maiores exportadores de carne bovina do País e como
o primeiro da Região Norte nesse ranking.
Srªs e Srs. Senadores, ainda que essa posição
seja transitória, pois a produção rio-grandense vivencia
uma entressafra, trata-se de uma notícia importante.
Mas as notícias alvissareiras não param por aí. A partir
deste mês de agosto, Rondônia, de maneira inédita,
irá exportar carne bovina diretamente para os Estados
Unidos da América, um mercado imenso e exigente.
Tais resultados derivam da ação incansável e articulada dos governos local e nacional. Já em meados
do ano passado, durante a Conferência dos Estados
Americanos, em Paris, o modelo de produção de carne
rondoniense foi citado como referência. Há tempos somos reconhecidos como território livre de febre aftosa,
e mantemos rigorosa vigilância sanitária nas fronteiras.
Eu estive pessoalmente, há mais ou menos oito
anos, em Paris, recebendo, com o governador do Estado e as autoridades locais, o certificado de área livre
de febre aftosa com vacinação.
Mais recentemente, recebemos a certificação
Boi Verde, a qual atesta que o gado é criado exclusivamente no pasto, um distintivo de alcance mundial.
Os produtores locais, por sua vez, têm feito sua
parte, investindo em melhoramento genético e cuidando da saúde dos rebanhos.
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Diante de problemas como a degradação das
pastagens, o Governo do Estado de Rondônia não
cruzou os braços. Ao contrário, investiu mais de R$10
milhões na construção de uma nova usina de calcário
para a correção do solo, além de investimentos em
tecnologias de produção, como o sistema de confinamento do gado ou a disponibilidade de grãos para
complementar a dieta dos bovinos, um rebanho que já
ultrapassou a casa dos 12 milhões de reses – 12 milhões de cabeças, entre gado de leite e gado de corte.
Além da exportação e da produção acentuada de
gado de corte, nós também temos um rebanho muito grande, um rebanho imenso de gado de leite, com
mais de 50 indústrias de laticínios no Estado. E, no final desta semana, vamos inaugurar mais uma fábrica
de leite em pó. É a terceira fábrica de leite em pó do
Estado de Rondônia, na cidade de Rolim de Moura –
minha cidade, onde eu fui prefeito por duas vezes –,
cujo proprietário é o Sr. Pedro Bertelli. É um orgulho
para nós inaugurar mais esta grande indústria do Estado de Rondônia, na cidade de Rolim de Moura.
No outro polo, Rondônia possui em seu território
alguns frigoríficos de porte internacional, com tecnologia de ponta e alta produtividade, suficientes para
absorver mais de dois milhões de animais por ano.
Eu estive, nesse último final de semana, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na chamada Ponta do
Abunã, em Extrema, que está prestes a se emancipar, uma região com mais de 20 mil habitantes, onde
há um frigorífico iniciado pelo grupo Guaporé Carne
e adquirido pelo JBS-Friboi. O compromisso deles é
para, no próximo ano, colocar essa indústria também
em funcionamento naquela região.
Assim, Sr. Presidente, não é por acaso que hoje
exportamos produtos de significativo valor agregado,
como a carne desossada, que constitui o principal item
da pauta de exportações. A Rússia é o nosso principal cliente, mas também exportamos para a União
Europeia, o Reino Unido e países do Oriente Médio
e da América Latina, totalizando nada menos do que
35 países. E, como falei, agora os Estados Unidos da
América também irão comprar a carne de Rondônia.
De acordo com números oficiais, os embarques
de carne bovina provenientes de Rondônia atingiram,
em junho, 8,64 mil toneladas. O Superintendente Federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Dr. Valterlins Calaça Marcelino, parabenizou
pessoalmente o Governador Confúcio Moura pelos
avanços obtidos na produção agropecuária do meu
Estado, o Estado de Rondônia.
Srªs e Srs. Senadores, o sistema agroindustrial
exportador de carne bovina brasileiro tem alcançado
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resultados expressivos na última década, com crescente participação no mercado internacional. Os ganhos
de mercado estão fortemente vinculados a mudanças
significativas nas tecnologias de produção no campo e
na conduta estratégica das indústrias frigoríficas, que
têm procurado abrir seu capital, adotar novas rotinas
de produção, internacionalizar-se e diversificar seus
produtos e atividades para competir globalmente.
Assim, observo que o Estado de Rondônia, capitaneado pelo Governador Confúcio Moura, não perdeu o trem da história. Muito ao revés, temos nos consolidado como referência em termos de qualidade e
produtividade nesse mercado competitivo e dinâmico.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de
finalizar meu pronunciamento cumprimentando entusiasticamente todos os produtores do Estado de Rondônia pelo grande feito alcançado: grandes produtores,
fazendeiros, médios pecuaristas, pequenos produtores,
que têm contribuído para esse sucesso na produção de
carne e de leite no Estado de Rondônia. Seguiremos,
certamente, essa trilha ascendente, crescendo cada
vez mais, melhorando as nossas pastagens, mecanizando as nossas propriedades.
Como já falei aqui, Sr. Presidente, além do grande
rebanho de gado – mais de 12 milhões de cabeça – e
de leite, temos também uma grande produção de soja
crescendo muito no Estado de Rondônia. Então, com
as novas tecnologias, com os novos financiamentos,
haveremos de continuar nessa escalada de crescimento para abastecer o Brasil e exportar o excedente
para outros mercados.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco
Governo/PDT – DF) – Convido o Senador Suplicy para
presidir a sessão e o Senador Rodrigo Rollemberg para
fazer uso da palavra pelo PSB.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Governo/PSB – DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) –
Prezado Senador Eduardo Suplicy, prezado Senador
Cristovam Buarque, prezadas Senadoras, prezados
Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado, amanhã, Sr. Presidente, será entregue à Presidência do Senado um projeto estratégico
para o enfrentamento da crise da saúde pública no
Brasil: o Saúde+10.
Com o apoio de quase 1,9 milhão de assinaturas,
o projeto de lei de iniciativa popular prevê o investimento de 10% da receita corrente bruta da União em
saúde pública.
De fato, o Brasil ainda gasta pouco com o setor.
Mesmo com mais de 80 bilhões destinados à saúde
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em 2013, o Sistema Público de Saúde (SUS) se vê
estrangulado.
Hoje temos um déficit de R$70 bilhões, se consideramos os parâmetros da Organização Mundial da
Saúde.
Atualmente, vão para a saúde menos de 4% do
Produto Interno Bruto. Dados da Organização Mundial
da Saúde revelam que, em países que implementam
sistemas públicos universais e de qualidade, os gastos em saúde alcançam a média de 7% do Produto
Interno Bruto, sendo pelo menos 75% de responsabilidade pública.
É preciso encarar este debate com a celeridade
e a complexidade que o problema exige; a priorização
da saúde não pode mais ser adiada. O País – Estados
e Municípios – precisa adotar como prioridade absoluta o suporte básico e qualificado à saúde de sua
população. Isso implica responsabilidades solidárias,
pactos firmados em cima de metas claras, priorização
de ações com recursos definidos e avaliação cotidiana
de rumos e resultados.
Desde as disposições transitórias da Constituição
Federal de 1988, garantindo a destinação de, no mínimo, 30% do Orçamento da Seguridade Social para a
saúde, já era possível vislumbrar um posicionamento
resistente à vinculação específica e permanente de
fontes de financiamento para o setor. Alguns anos depois, em 1993, em meio à primeira revisão constitucional, a saúde é desvinculada das despesas cobertas
pelas contribuições sobre a folha de salários, a mais
importante fonte de financiamento da seguridade social. Trava-se, a partir de então, um duro e prolongado
embate constitucional para a definição de pisos mínimos e permanentes de recursos financeiros a serem
aplicados no SUS nos três níveis de gestão.
No ano passado, a regulamentação da Emenda
Constitucional nº 29, de 2000, na forma da Lei Complementar nº 141, em que pese tenha confirmado a
definição de despesas em saúde e responsabilidades
no financiamento para Estados e Municípios, terminou
preservando um nível de gastos da esfera federal incapaz de reverter o quadro de subfinanciamento que
tem caracterizado a saúde pública nos últimos 25
anos. O texto, Senador Valadares, só definiu percentuais mínimos de investimentos para Estados (12%) e
Municípios (15%). Com os vetos ocorridos, foi impedida a ampliação de recursos para a saúde relativos às
aplicações da União.
Segundo a organização do 2º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, o
Ministério da Saúde, que já foi responsável por 75%
do financiamento da saúde na década de 80, teve re-
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duzida esta participação para 45% no ano de 2010.
Com isso, o percentual público de gastos em saúde
foi de 3,8% do PIB, segundo o IBGE, sendo 1,7% de
recursos federais e 2,1% de recursos somados para
Estados e Municípios.
A persistência do subfinanciamento nas últimas
décadas traduz-se também na precarização de diversos segmentos do processo assistencial em saúde no
SUS, resultando em perda de capacidade efetiva de
atendimento do sistema público.
A agilidade da colheita de assinaturas, 1,9 milhão de assinaturas recolhidas em menos de dois
anos, só mostra como o projeto é uma necessidade do
povo brasileiro, e como é preciso, além de garantir o
financiamento, já assegurado por lei, buscar soluções
criativas, inovadoras e alternativas para o modelo de
financiamento da saúde pública no Brasil, ampliando os
instrumentos de financiamento como propõe o projeto.
Com as incertezas de superação da crise mundial
e seus impactos no Brasil, não há como se esconder,
nem ficar na defensiva, ou num processo justificatório
de ineficiências e inoperâncias. É hora de transparência,
de ousadia, de inovação e cooperação, obviamente, zelando pelo compromisso com a responsabilidade fiscal.
E a solução não passa apenas pelo enfrentamento do déficit de médicos, mas pela modernização
das estruturas dos hospitais e postos de atendimento;
pela estruturação da carreira de Estado dos profissionais de saúde e pela garantia de condições dignas e
adequadas de trabalho; pelo fortalecimento do sistema de atenção primária e das estratégias de saúde
da família; pela qualificação e ampliação de medidas
preventivas, para citar apenas alguns exemplos que se
colocam hoje como desafios urgentes do setor no País.
É incontestável a necessidade de se ampliarem
os recursos para a saúde. O financiamento do setor
requer uma postura positiva e imediata do Parlamento,
que passa pela busca de novas fontes e pela definição de estratégias de alavancagem de recursos e de
maior participação social na fiscalização dos gastos
públicos, a fim de que se criem condições efetivas para
que os governos garantam a eficiência e a eficácia da
cobertura integral do Sistema Único de Saúde (SUS).
A falta de ação na saúde é um crime, porque
ceifa vidas. A infraestrutura hospitalar do País é praticamente a mesma há muitos anos, cresceu muito
pouco em relação a quando tínhamos uma população
de 100 milhões de pessoas; hoje temos praticamente
o dobro. O problema de escala ocasionado pelo déficit de médicos em toda a rede pública é gravíssimo.
Não é raro encontrar grandes hospitais com apenas
um médico de plantão.
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Ainda temos pelo menos 700 Municípios com carência absoluta de médicos. As filas de espera para a
realização de consultas, exames e cirurgias são intermináveis, com casos de espera superior a dois anos.
Outra deficiência gravíssima para os atendimentos é
a falta de medicamentos, insumos básicos e de manutenção nos equipamentos para exames, como tomógrafos e aparelhos de raios X.
Um drama não só para a população, mas para os
profissionais de saúde, que trabalham em condições
tão precárias, atendendo sob pressão, muitas vezes
sem material básico, sem insumos laboratoriais, sem
medicamentos e isso não pode continuar. Trata-se de
uma questão que não se resolve apenas com choque
de gestão, mas também é necessária a injeção de
recursos.
Segundo os organizadores do movimento, que
são mais de 100 entidades que integram o Movimento
Nacional em Defesa da Saúde Pública, seriam necessários mais R$45 bilhões adicionais por ano se o projeto
for aprovado. Um valor que não é absurdo diante do
que foi gasto pelo Governo com a ostensiva política de
desoneração tributária, que custou aos cofres públicos
mais de R$300 bilhões, segundo O Globo, em incentivos concedidos pelo Governo nos seus dois primeiros
anos, sem apresentar sequer impactos expressivos no
crescimento do País.
Por outro lado, somos um dos poucos ou, quiçá,
o único País do mundo com mais de 100 milhões de
habitantes, com um Sistema de Saúde Universal. Mesmo com grandes desafios que hoje se apresentam,
já foram muitos os avanços conquistados pelo País:
como a redução da mortalidade infantil, o aumento da
expectativa de vida e o alcance das metas do milênio
na cobertura vacinal, na política de sangue, transplantes e na crescente abrangência da Atenção Básica e
Saúde da Família, dentre outros.
Sem dúvida, a implantação do Sistema Único de
Saúde foi uma das maiores vitórias da população brasileira na Constituinte de 1988, mas precisamos garantir
o seu financiamento, a ampliação do seu financiamento.
É fundamental continuar avançando, não só na
qualificação da gestão, mas na garantia de um padrão
de financiamento que seja suficiente para assegurar
um sistema eficaz, com um atendimento de qualidade
para a população. O movimento Saúde+10 vem reforçar o compromisso da sociedade na fiscalização e
controle social da saúde, exigindo não só a vinculação
de mais recursos para a saúde, mas a transparência e
a correta aplicação desses recursos no Sistema Único de Saúde. Um movimento que contará com apoio
irrestrito da Bancada do Partido Socialista Brasileiro,
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para que seja aprovada, com a maior brevidade possível pelo Parlamento, a ampliação de recursos para
o financiamento da saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg,
o Sr. Cristovam Buarque deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Muito obrigado, Senador Rodrigo
Rollemberg, Líder do PSB do Distrito Federal, pelo seu
pronunciamento. Meus cumprimentos por suas preocupações com a área da saúde.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Há aqui uma comunicação.
A Presidência designa o Senador Alvaro Dias
para integrar, como titular, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, nos termos do Ofício nº 155, de 2013, da Liderança do PSDB.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 155/2013-GLPSDB
Brasília, 12 de agosto de 2013
Assunto: Indicação para Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Alvaro
Dias para integrar, como titular, a Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle em vaga destinada ao PSDB – Partido da
Social Democracia Brasileira.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – Senador Rodrigo Rollemberg, V. Exª
poderia presidir um pouco a sessão, porque o Senador
Ruben Figueiró tem um compromisso.
Agradeço, se puder.
O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco Governo/PSB – DF) – Com a palavra, o Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/
PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Agradeço, Senador Rodrigo Rollemberg,
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Presidente desta sessão neste momento, pela gentileza e atenção.
Gostaria, primeiramente, de expressar a minha
concordância com o Senador Roberto Requião, a minha
solidariedade, quando aqui estranhou diretriz tomada
pela TV Senado de, a partir de 20h30, em vez de retransmitir a sessão do Senado que aconteceu durante a tarde, passar a colocar uma série de programas
de entrevistas, os mais diversos, não dando prioridade àquilo que é de extraordinária relevância sobre o
trabalho dos Senadores. Ou seja, a retransmissão, a
partir de 20h30, da sessão que começou às 14 horas
e terminou até 20h30.
Ora, suspende-se a retransmissão da sessão do
Senado, privando milhões de brasileiros que durante
a tarde estiveram trabalhando nas suas mais diversas
funções, mas que de noite gostam de assistir à TV
Senado para saber como cada um dos 81 Senadores
tem atuando, através de seus debates. O que pode ser
mais importante que o diálogo entre todos os Senadores e a expressão de cada Senador tentando colocar
o pensamento de seus representantes aqui?
Apelo, muito respeitosamente, perante o Presidente Renan Calheiros, o 1º Secretário, Senador Flexa
Ribeiro, todos os membros da Mesa Diretora, o próprio Vice-Presidente do meu Partido, Senador Jorge
Viana, e a direção da TV Senado para fazerem uma
reflexão no sentido da retransmissão das sessões do
Senado regularmente.
Concordo com o Senador Roberto Requião, com
os demais Senadores que o apoiaram, o Senador Pedro Taques, o Senador Cristovam Buarque – acredito
que também o Senador Rodrigo Rollemberg e o Senador Ruben Figueiró, que aqui me assinalam –, não
sei a opinião do Senador Antonio Carlos Valadares,
se também está de acordo, no sentido da retransmissão das sessões plenárias do Senado. Resolveu-se
colocar outros programas no lugar da retransmissão.
Desde o dia 6, as pessoas lá do Sergipe que trabalharam, Senador...
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Governo/
PSB – SE. Fora do microfone.) – A partir de que horas?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/
PT – SP) – Às 8h30 da noite, até mesmo se a sessão
do Senado estiver em andamento, a partir do dia 6 de
agosto último, ela passou a ser não mais transmitida.
O que acontecia, quando a sessão terminava até às
oito e trinta da noite? Era a retransmissão da sessão
iniciada às 14 horas.
Às oito e trinta da noite, cansados, os trabalhadores de Sergipe que, durante o dia, estiveram trabalhando nos seus afazeres querem saber o que o Senador
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Antonio Carlos Valadares falou durante o dia, quais
foram os debates dos quais ele participou no plenário
do Senado. Não acha adequado, Senador Valadares,
que volte a retransmissão? É esse o ponto.
Eu quero me somar às vozes dos Senadores no
sentido de que aquela decisão não foi a mais adequada. Então, pedimos à TV Senado que volte a transmitir
as sessões, no início da noite, a partir das oito e trinta
da noite, atendendo à sugestão do Senador Roberto
Requião e de todos os demais que falaram.
Eu, hoje, gostaria de...
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco
Governo/PSB – DF) – Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/PT
– SP) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco
Governo/PSB – DF) – Se V. Exª me permitir, eu não
tive oportunidade de me manifestar, pois não estava
presente no momento do discurso do Senador Roberto
Requião, mas quero me solidarizar com V. Exª e com
o tema trazido. Eu desconhecia essa decisão da Mesa
ou da direção da TV Senado. Quero me somar aos Senadores que estão solicitando a revisão dessa decisão.
Entendo que as TVs legislativas foram criadas com
o objetivo de dar transparência ao trabalho legislativo
e de permitir à população brasileira acompanhar, com
profundidade, os trabalhos do Senado Federal – no
caso da TV Senado, do Senado Federal. Portanto, eu
entendo que a repetição da sessão e dos debates promovidos no plenário após o encerramento da sessão dá
a oportunidade a que V. Exª se refere: a oportunidade
dos trabalhadores, das pessoas, dos cidadãos de todo
o País que não tiveram a possibilidade de acompanhar
a sessão durante a tarde de fazê-lo à noite. Portanto,
também sou solidário, solicitando de forma muito respeitosa que a Mesa do Senador reveja essa decisão,
para que a população possa acompanhar as sessões
plenárias, os debates do Plenário do Senado Federal.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/PT
– SP) – Muito obrigado pelo apoio a esta iniciativa, que
teve hoje, na palavra do Senador Roberto Requião, um
ponto muito importante.
Mas eu gostaria, hoje aqui de comentar pelo Instituto Datafolha entre quarta e sexta-feira passadas, 7 e
9 de agosto, que revelou alguns pontos que merecem
nossa reflexão. Foram entrevistadas 2.615 pessoas de
160 Municípios de todas as regiões do País.
O primeiro ponto que chama a atenção é a recuperação da popularidade do Governo da Presidenta
Dilma Rousseff. Depois de ter sofrido uma queda entre
os meses de maio e de junho deste ano, período em
que ocorreram as grandes manifestações populares
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nos principais centros urbanos, a Presidenta Dilma
Rousseff recuperou 6 pontos percentuais: o índice dos
que consideram o Governo ótimo ou bom subiu de 30,
no final de junho, para 36% neste início de agosto.
A aprovação da Presidenta Dilma é maior entre
os mais pobres: 41% dos que ganham até dois salários mínimos aprovam o seu governo. Entre os mais
ricos – as pessoas que percebem acima de dez salários mínimos –, a Presidenta Dilma tem o menor índice
de aprovação: 29%. Apesar disso, é nesta faixa que o
seu governo teve o maior crescimento entre aqueles
que consideram a sua gestão ótima ou boa. O crescimento de aprovação nesta faixa de renda foi de 8
pontos percentuais.
A avaliação do governo da Presidenta Dilma
Rousseff, na área econômica, também revelou um
aumento da aprovação: passou de 27 para 30%. A
pesquisa mostrou, também, que cessou o movimento
dos que acreditavam que a inflação iria aumentar. O
pessimismo com a inflação estava em ascensão desde
dezembro do ano passado.
A pesquisa do Datafolha mostrou, ainda, que
cresce o otimismo em relação ao emprego. Caiu em
5 pontos percentuais – de 44 para 39% – o índice das
pessoas que diziam acreditar que o desemprego iria
aumentar. E, felizmente, tanto a inflação tem diminuído
– os últimos indicadores estão nesta direção. Também a
taxa de desemprego está dentre as mais baixas, desde
que foi iniciada a taxa da medida e desemprego nas
seis regiões metropolitanas do País.
No que toca ao poder de compra, o resultado do
Datafolha mostrou uma queda de seis pontos percentuais no grupo daqueles que achavam que o poder
dos salários iria diminuir: passou de 38%, em junho,
para 32% nesta nova pesquisa. No geral, subiu de 44%
para 48% os que acreditam que a situação econômica
vai melhorar.
Todos esses resultados positivos mostram que
o Governo da Presidenta Dilma Rousseff está no caminho certo. Ao analisar os resultados da pesquisa
Datafolha, avalio, com satisfação, que as prioridades
estabelecidas pela Presidenta e por sua equipe de governo, na implementação de políticas públicas, estão
sendo entendidas pela população como decisões que
respeitam os anseios da maior parte dos brasileiros,
tomados seja por renda familiar, escolaridade, sexo
ou idade. Eu e meus colegas da Bancada do PT, na
última semana, estivemos por quase três horas com a
Presidenta Dilma e tivemos a oportunidade de externar
a ela nossa confiança de que as coisas estão bem e
vão melhorar em nosso País.
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O mesmo não tem ocorrido, infelizmente – com
respeito aos resultados da pesquisa da Datafolha –,
em relação à resposta dada pelos Senadores e Deputados Federais. A reprovação ao Congresso Nacional
subiu nove pontos após os protestos, passando de 33%
para 42%, Presidente Rodrigo Rollemberg. A resposta dos Parlamentares às manifestações foi avaliada
como ruim ou péssima por 44% dos entrevistados;
apenas 13% consideraram o trabalho do Congresso
como bom ou ótimo.
O índice de reprovação do Parlamento está quase
encostando no percentual de 44%, que foi estabelecido quando, em 2009, veio à tona que o Senado Federal utilizava atos secretos para realizar sua gestão
administrativa.
Esses resultados da pesquisa Datafolha sobre a
reprovação do Poder Legislativo precisam passar pela
reflexão de todos nós. O que a sociedade brasileira
quer de seu Parlamento neste momento?
Ora, se a Câmara dos Deputados rejeitou a Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de 2011, que
retirava do Ministério Público os poderes de investigação e, ainda, arquivou o projeto de lei da chamada
“cura gay”; se o Senado, numa maratona de votação
de projetos de lei, que davam respostas às manifestações, aprovou, entre outras, a matéria que converte
a corrupção em crime hediondo e outra, que muda
as regras de escolha dos suplentes de Senador; se
as duas Casas estão empenhadas em trabalhar realmente representando o eleitorado, o que está faltando
para que os Deputados e Senadores recebam a aprovação do povo?
Eu considero, Presidente Rodrigo Rollemberg,
que está faltando modificar a atuação do Parlamento
nas questões de fundo. Realizar uma reforma política
que conceda transparência ao sistema eleitoral e à escolha dos candidatos dos partidos políticos aos cargos
eletivos; estabelecer mecanismos legislativos que permitam a implantação da democracia participativa com
maior vigor, na qual todo cidadão possa apresentar e
opinar sobre as matérias legislativas; e aprovar matéria
que estabeleça a obrigatoriedade do voto aberto em
todas as votações do Parlamento, conforme projeto do
Senador Paulo Paim, que foi aprovado. Acredito que
precisamos aguardar e insistir para que a Câmara dos
Deputados vote essa proposta de todos nós Senadores.
Eu destaco quatro proposições legislativas que
apresentei e que, julgo, dão algumas respostas a muitas das aspirações do povo: primeiro, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 73, de 2005, que institui o
referendo revocatório do mandato do Presidente da
República e dos Congressistas, o chamado recall”, de
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modo a fortalecer a vida política e a soberania do povo,
proposta que, inclusive, foi apresentada pela OAB, pelo
Movimento pela Democracia e que recebeu de Fábio
Konder Comparato, professor da Universidade de São
Paulo e um dos nossos mais brilhantes juristas, a formulação da sugestão que acatei; segundo, o Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2011, que tem por finalidade
admitir e disciplinar a subscrição eletrônica de projetos
de lei de iniciativa popular; o PLS nº 84, de 2011, prevê
que as assinaturas dos eleitores na apresentação de
matérias legislativas possam ser realizadas por meio da
Rede Mundial de Computadores; terceiro, a Proposta
de Emenda à Constituição n° 55, de 2007, que institui
as eleições diretas para os suplentes de candidatos
ao Senado Federal e que pretendo reapresentar com
as adaptações que considerem o já aprovado pelo
Senado, que diz que agora será apenas um Senador
suplente que não pode estar relacionado em termos
de parentesco com o titular, mas levando em conta a
obrigatoriedade de a eleição ser direta e para apenas
este um suplente de Senador.
A Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de
2011, que prevê a realização de eleições internas diretas no âmbito dos partidos políticos para a escolha
de candidatos a cargos eletivos e estabelece número
igualitário de candidatos de ambos os sexos.
Quero ressaltar, Senador Presidente, Rodrigo
Rollemberg, a Argentina realizou ontem – e pela segunda vez, porque a primeira, eu acho que foi em
2011 – uma eleição primária para a escolha de seus
candidatos dentro de cada um dos partidos, seja no
partido da Presidenta Cristina Kirchner, seja no partido da oposição e outros, aquele candidato que não
obtiver, pelo menos, 1,5% não poderá disputar as eleições que serão para valer. Mas é muito interessante
que mais e mais países estejam realizando eleições
primárias, com a possibilidade de todos os eleitores
poderem escolher quais aqueles que serão candidatos, inclusive ao Legislativo.
Na verdade, são cinco propostas e não quatro,
porque a quinta é o Projeto de Lei do Senado 280, de
2012, que institui a prestação de contas em tempo
real pelos candidatos, partidos e coligações, durante
a campanha eleitoral.
Eu quero aqui dizer que estou inteiramente de
acordo com a proposta do Movimento de Combate à
Corrupção e por Eleições Limpas, que proíbe a contribuição de pessoas jurídicas aos partidos políticos e
aos candidatos e que limita a contribuição de pessoas
físicas a um valor que possamos considerar como de
bom senso, ou seja, um salário mínimo ou, digamos,
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até R$1.000, porque isso significaria uma democratização da influência do poder econômico nas eleições.
Gostaria de afirmar que esses resultados negativos obtidos pelo Congresso Nacional nessa pesquisa
do Datafolha do início de agosto de 2013 merecem
uma atenção especial de todos nós, individualmente,
bem como das Lideranças dos partidos e das Presidências das duas Casas legislativas.
Sr. Presidente, eu gostaria de assinalar que hoje
estive na cidade de Campinas, mais precisamente na
Universidade de Campinas, a convite do Reitor da Universidade de Campinas, José Tadeu Jorge; do Diretor
da Faculdade de Ciências Médicas, Mário José Abdalla
Saad; do Superintendente do Hospital das Clínicas,
Manoel Barros Bertolo; do Vice-Reitor Alvaro Crósta;
de João Batista Miranda, Coordenador Administrativo
do Hospital das Clínicas; de Marcelo Weishaupt Proni,
Vice-Diretor do Instituto de Economia; de Caius Lucilius, da área de Relações Institucionais do Hospital das
Clínicas; et alii. Participei da inauguração do tomógrafo
que vai prestar serviços muito relevantes para o Hospital das Clínicas, que é exemplar e que atende, com
mais de 4 mil servidores daquela extraordinária universidade – aí incluídos médicos, enfermeiros e outros
servidores –, pessoas da Grande Campinas, do sul de
Minas e de todo o Brasil. Convidaram-me porque tive
a oportunidade de também colaborar com emenda –
daquelas que nós, Senadores, temos a prerrogativa de
apresentar – para que pudesse o Hospital das Clínicas
da Unicamp ser contemplado.
Tive a alegria de também ter sido convidado pelo
Instituto de Economia, pelo Professor Fernando e sua
esposa Ana Rosa, para dar uma aula para os alunos de
Economia da Unicamp. Combinaram tudo de uma maneira muito positiva e tive a honra de ter o próprio Reitor
e todas essas autoridades que mencionei assistindo
à minha aula sobre a construção de uma sociedade
justa, inclusive expondo a proposta da Renda Básica
de Cidadania. Quando concluí, todos concordaram
que se trata de uma ótima proposição e recomendam
à Presidenta Dilma, ao Governador Geraldo Alckmin
e ao Prefeito de Campinas que logo a implementem.
Assim, querido Senador Wellington Dias, que
agora preside a sessão, eu gostaria de dizer que,
quando usei da palavra na inauguração do tomógrafo,
eu transmiti a todo o corpo de saúde que me sentia
bem de ter ali o reconhecimento pela apresentação
de emenda que resultou na compra de um tomógrafo,
que foi hoje inaugurado.
Mas porque avalio que neste momento em que
a população protesta com veemência sobre a vida
política, então é importante que nós, Senadores e
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Deputados, estejamos prestando contas da maneira
como agimos e de qual é o critério para a escolha de
emendas a que temos direito de apresentar.
Eu normalmente, a cada ano, sempre escolho,
sobretudo, as áreas de educação e saúde, bem como
projetos que realmente tenham grandes significado
de benefício para a população. Transmito sempre que
nunca coloco qualquer obstáculo, que nunca solicitei,
seja quando estivesse na oposição, seja agora, na Base
de Apoio do Governo, e nunca transmiti ao Presidente
ou a algum Ministro que eu só iria votar em projetos,
desde que fossem liberadas as minhas emendas.
Aprendi que é muito importante termos a maior
transparência e seriedade na escolha de nossas emendas. Sobretudo quando, em 1993, naquela oportunidade, juntamente com o Senador Pedro Simon, nós apresentamos o requerimento que foi aqui aprovado para
a constituição da CPI do Orçamento, que nos ensinou
tantos procedimentos, infelizmente, que entristeciam a
população pela forma como os Parlamentares agirem
com respeito a emendas orçamentárias.
Então, eu fico muito contente de hoje, na Universidade Estadual de Campinas, ter participado de três
eventos: a inauguração do tomógrafo; o almoço com o
reitor e inúmeros professores e a direção de institutos,
inclusive, da área da saúde e de economia; e também
de ter sido honrado pelo convite do Instituto de Economia para lá proferir uma aula que durou 1h10min.
Fiquei muito feliz, Presidente Wellington Dias, de poder,
mais uma vez, transmitir minhas ideias.
Quero dizer a todas as faculdades e universidades
que tenho o maior prazer – e que me sinto feliz – de
ser convidado para falar para estudantes de Economia
e de outras áreas afins para transmitir o quão importante é a proposição da Renda Básica de Cidadania.
Senador Wellington Dias, se V. Exª quiser vir à
tribuna, com muita honra irei presidir a sessão.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco Governo /PT – PI) – Será um prazer.
Quero aqui dizer do orgulho que temos de ter V.
Exª em nossa Bancada, como Senador, representando
não São Paulo, mas o Brasil. Ao mesmo tempo, externo
minha admiração por sua luta pelos mais pobres, por
uma sociedade mais igual, mais justa, principalmente
pela defesa do Projeto de Renda Básica de Cidadania.
Passo a presidência a V. Exª.
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O Sr. Wellington Dias deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo
Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – Muito obrigado, caro Líder, Senador
Wellington Dias. V. Exª, tendo chegado do Piauí, agora
vem nos transmitir as suas preocupações como Líder
do PT e Senador eleito pelo Piauí.
No caminho de Viracopos para cá, uma senhora de 82 anos, lá do Piauí, disse-me que o conhecia,
que era amiga de sua esposa, que o considerava um
excelente Senador e que V. Exª foi um ótimo Governador do Estado do Piauí. Então, por toda a parte, nós
recebemos os bons testemunhos a respeito do trabalho de V. Exª. Meus cumprimentos!
Com a palavra o Senador Wellington Dias, Líder
do PT no Senado Federal.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT
– PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Com um preâmbulo desse, a gente até se
anima para falar.
Queria, também, agradecer-lhe e transmito a essa
admiradora, amiga de minha esposa, meus agradecimentos pela gentileza.
Querido Senador, eu queria, antes de entrar no
tema, dizer que hoje apresentei um requerimento, nos
termos do art. 212, do Regimento Interno, para que
sejam apresentadas nossas condolências à família
de Dom Joaquim Rufino, falecido no último dia 10 de
agosto. Nosso bispo de Parnaíba, uma pessoa muito
querida do Estado do Piauí, que agora Deus o levou.
Ele era filho de José Gomes do Rêgo e Tereza
Maria de Jesus. Fez o curso primário em sua cidade
natal, Picos. Cursou o ensino médio no Seminário de
Teresina, onde ingressou em 1940.
Em 1947, foi transferido para o Seminário Arquidiocesano de Olinda para cursar Filosofia até o ano de
1948. Em 1949, ele foi enviado a Roma para continuar
sua formação no Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Efetuou seus estudos teológicos na Pontifícia Universidade
Gregoriana, especializando-se em Teologia Dogmática.
Sua ordenação sacerdotal ocorreu em Roma
ainda em 5 de outubro de 1952. Ao retornar ao Brasil,
assumiu o cargo de Vigário Auxiliar da Catedral Diocesana de Oeiras – a minha cidade natal – no Piauí,
onde também era secretário do bispado.
Em 1956, assumiu a paróquia de Simplício Mendes – bem próximo da região em que vivem os meus
pais, Municípios de Paes Landim e de São Miguel do
Fidalgo –, dedicando-se à construção da Igreja Matriz
Paroquial, uma bela estrutura, um cartão postal da cidade de Simplício Mendes.
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Em 1961, assumiu a paróquia de Picos – próximo
de quando eu nasci, 1962 –, onde foi eleito Bispo por
Sua Santidade o Papa Paulo VI para a nova Diocese
de Quixadá em 21 de abril de 1971. Deixou a paróquia
de Picos em abril daquele ano.
Recebeu, em 4 de julho de 1971, a ordenação
episcopal das mãos de Dom Umberto Mozzoni, Núncio
Apostólico no Brasil, em concelebração realizada em
Picos. Tomou posse da Diocese de Quixadá na sua
instalação, em 20 de agosto de 1971, em solenidade
presidida por Dom Umberto Mozzoni que, depois de
instalada a nova Diocese, deu posse ao seu primeiro
Bispo Diocesano.
Dom Rufino governou a Diocese por 15 anos
como Bispo Diocesano, até 2 de abril de 1986, quando anunciou sua renúncia da Diocese de Parnaíba,
tornando-se bispo emérito.
Ele faleceu aos 87 anos em Teresina, no último
dia 10 de agosto. E eu queria, aqui, em nome do povo
do Piauí, dirigir esta nota pelo Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – O requerimento de V. Exª será
devidamente considerado e encaminhado àquelas
pessoas que V. Exª designa no requerimento.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT
– PI) – Eu agradeço. Muito obrigado.
Sr. Presidente, faço ainda um registro, inclusive
encaminhando um requerimento, nesse caso de louvor,
de um evento que participei, junto com outros líderes. A
minha esposa é evangélica, a Deputada Rejane Dias,
e participamos de um evento extraordinário: a comemoração dos 77 anos da Igreja Assembleia de Deus
Missionária no Piauí.
Estou encaminhando ao Pastor Nestor Mesquita
e ao Pastor Raimundo Leal. Um é nosso Pastor que
dirige, Presidente da Assembleia de Deus, e o Pastor
Raimundo Leal. E, ali naquele evento, me chamou atenção o trabalho pastoral, o depoimento de pessoas que
foram, num primeiro momento, 77 anos atrás, o que era
esse trabalho pastoral. Montado em cavalo, andando
de bicicleta, podendo ter que desbravar o meu Estado.
Hoje é uma igreja que tem uma presença muito
forte. Eu brinco muito que, se eu chego a uma cidade,
um povoado, e não há a presença da Assembleia de
Deus, eu digo: Aqui há algum problema, nem a Assembleia de Deus chegou aqui ainda. Vamos ter que atuar.
Um trabalho missionário extraordinário, no sentido de
preparação para a vida.
Aqui também destaco outro evento, nesse caso
da Assembleia de Deus Madureira, de que participei
ontem, saudando aqui o Pastor João Batista e o Pastor
Francisco, que foi realizado em Teresina, no Colégio
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Liceu Piauiense, onde estudei. Nesse evento da Assembleia de Deus Missionária, havia cerca de 5 mil
participantes. Esse outro, da Assembleia de Deus Madureira, teve a participação de cerca de 2 mil pessoas
do Piauí e do Maranhão, um evento para a juventude,
um evento que prepara a juventude para os desafios
desse mundo moderno, para os desafios da vida.
Destaco, ainda, Sr. Presidente, uma viagem que
fiz com outras lideranças pelo meu Estado.
Em Campo Maior, na companhia do Deputado
Assis Carvalho, do Prefeito Paulo Martins, do Superintendente da Caixa Econômica Federal, da Deputada
Rejane e do Deputado João de Deus, participamos,
com a Superintendência da Caixa Econômica e com
a representação do Estado, da inauguração de 250
casas do Minha Casa Minha Vida.
Por que eu fiz questão de ir a essa inauguração?
Muitas acontecem e eu nem tenho condição de ir. Porque ali, em Campo Maior, nós vivenciamos, no final do
meu mandato, uma enchente muito forte e fizemos a
opção de trabalhar para atender a essas famílias com
a quota que o Piauí tinha no Minha Casa Minha Vida.
São pessoas que perderam as suas habitações e ali
se alegravam em recebê-las. Fizemos uma visita: são
casas bem estruturadas, no padrão próprio, com todo
o zelo, trabalhado a partir da gestão do Prefeito Paulo
Martins, que fez a conclusão.
Estive ainda visitando os Municípios de Bertolínia
e Sebastião Leal.
Bertolínia é uma das cidades mais antigas do
Brasil. Lá, a colonização do Brasil foi o ciclo do gado.
Então, ali nós tínhamos uma fazenda nacional, uma
fazenda estatal – parece uma coisa estranha, mas já
foi assim no passado –, e os primeiros fundadores
construíram uma capela, que tem a padroeira Nossa
Senhora Aparecida, que surgiu numa gruta, no fundo
da capela. Tem uma gruta, essa imagem apareceu ali
e ela é reverenciada. Aliás, pessoas de São Paulo, de
Pernambuco e de outros Estados participavam ali, daquele momento. O festejo é uma espécie de romaria
em que surgem fiéis, enfim, de vários lugares.
O Prefeito Luciano é de nosso Partido, venceu as
eleições agora, em 2012. A cidade manifestava muita
satisfação, porque ele tinha cuidado de várias coisas
simples, como a própria praça da matriz, que estava
abandonada e agora toda reformada, bonita, assim
como o atendimento a várias comunidades, coisas que
são novidades lá em Bertolínia, inclusive na escola rural
a sala de aula ter ar condicionado. Todo mundo sabe
que no Piauí, não só Teresina, em muitas regiões, chega a 40º, 45º a nossa temperatura. E o Prefeito teve a
sensibilidade de a escola pública tratar dessa forma. Eu
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também já busquei, como Governador – não consegui
em todas –, também ter experiências, especialmente
na capital Teresina. Também foram anunciados novos
investimentos: quadra poliesportiva e outros que estão
sendo trabalhados.
Em Sebastião Leal, uma cidade próxima, também governada pelo Partido dos Trabalhadores – é o
Prefeito Ângelo –, onde, além dos Prefeitos, nesses
dois Municípios, fomos recebidos por lideranças de
diversos partidos, a Câmara Municipal, a Câmara de
Vereadores, pessoas do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais e de outras entidades. E eu queria destacar a
animação de estarmos buscando contribuir com esses
dois Municípios.
Ali também eu tive oportunidade de visitar a obra
da Transcerrados, que é uma obra importantíssima no
meu Estado, tocada pelo Governador Wilson Martins.
Iniciei lá atrás as condições desse projeto, e ali ouvi
depoimentos das pessoas que demoravam até 24 horas
para ir de um Município como Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro, para chegar à capital do Piauí,
porque não tinha estrada, era uma região muito isolada. Tão isolada que, quando assumi o mandato, toda
a defesa que faziam era da separação daquela região
do Piauí, para criar o Estado do Gurgueia. Ainda hoje
tem a defesa dessa tese, mas já não é mais por esse
abandono em que se encontrava o sul do Piauí. E ali
é o exemplo. É uma rodovia que começa lá em Baixa
Grande do Ribeiro, vai a Ribeiro Gonçalves, a Uruçuí,
que é uma região da soja, tive nessa mesma ocasião
– soja e algodão – de visitar o plantio de algodão lá na
Fazenda Progresso, que tem uma das mais modernas
indústrias de beneficiamento do algodão do meu Estado, a exemplo de Santa Filomena e outras indústrias
na área da soja, como a Bunge Alimentos. Pois bem. E
hoje é interligado até a capital do Estado. Quero aqui
também comemorar este momento.
Enfim, eu quero, com essas palavras, Sr. Presidente, dizer da satisfação de termos participado desse
importante momento no meu Estado e percebo que há
uma confiança muito grande, nas pessoas do Piauí,
no seu futuro. Nos debates que travo, nas viagens que
realizo, como fizemos agora nessa região, nós temos
encontrado, tanto na capital como em todas as outras
cidades... Tivemos a oportunidade de passar também
por Canto do Buriti, cidade onde nasceu o meu bisavô.
Meu bisavô, Senador Suplicy, teve 22 filhos, se dedicou à agricultura e, como agricultor, criou todos esses
filhos. Ali, em Canto do Buriti, comemoro a presença
de uma nova agência. Antes, havia a agência do Banco do Brasil; agora, uma agência da Caixa Econômica
Federal. Há também a presença da agência do INSS.
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Ainda era Lula o Presidente, quando traçamos juntos
um plano para a expansão bancária: Banco do Brasil,
Banco do Nordeste, Caixa Econômica, especialmente.
Em primeiro lugar, com a chamada agência com banco
postal e, de outra forma, com ponto de atendimento
bancário da Caixa Econômica. Mas, nas cidades-polos,
mesmo que pequenas, que tivéssemos condição de ter
a presença das agências bancárias. Temos algumas
dívidas que estou trabalhando, como ter a presença
do Banco do Brasil ou o Banco do Nordeste em Santa
Filomena, que fica nessa região, Eliseu Martins, enfim,
para garantir as condições de um atendimento em regiões que têm um foco de desenvolvimento muito forte
no Estado do Piauí.
Eu destaco ainda, em Canto do Buriti, o funcionamento do Colégio Agrícola. Ali nós temos uma das
maiores produções de fruticultura do meu Estado:
São João do Piauí, Canto do Buriti e João Costa com
produção irrigada de uva, banana, melão e manga.
Destaca-se Canto do Buriti pela produção de melão. É
o Município do Piauí com a maior produção de melão.
Tive a oportunidade de lá fazer o levantamento dessa
realidade. Também tive a oportunidade de encontrar
com lideranças locais. Estou fazendo outra agenda de
debate nessa região. Então, queria fazer esse registro.
O que mais queria era transmitir a importância desse
momento no meu Estado.
Por último, Sr. Presidente, eu não posso deixar
de registrar que temos uma preocupação, porque o
período não chuvoso, o período da seca, como a gente
chama em nosso Estado, se dá exatamente agora, do
mês de julho em diante. Como tivemos bastante irregularidades de chuvas em meu Estado – e a Presidenta
tem mantido uma rede de proteção aos produtores –,
detectamos um problema no abastecimento de milho
nos armazéns. Houve um esforço, ora da Conab, com
os armazéns existentes, ora do Governo do Estado
com os Municípios.
Destaco aqui o trabalho do Prefeito Heli, em Simplício Mendes, do Prefeito Gil Carlos, com o Governo
do Estado, em São João do Piauí, para citar aqui algumas cidades, como Campo Maior, enfim, que alcançaram as condições de ampliação do atendimento no
abastecimento, o que ajuda inclusive a regular o preço
naquela região.
Pois bem, o fato é que ali há necessidade, para
o atendimento pleno na venda do milho, para regular
o preço do milho, de aproximadamente 24 ou 27 mil
toneladas – é esta a capacidade –, e chegamos a receber 17,5 mil toneladas. E agora houve uma redução para 7,5 mil. Então, hoje, estive tratando já como
Secretário Rubem Martins, que se encontra aqui em
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Brasília. Através dele, recebi um conjunto de informações e tratamos com o Ministério da Agricultura,
a Casa Civil e a Conab no sentido de ter a ampliação
desse atendimento.
Estarei aqui atento ao compromisso de garantir esse atendimento, pela importância que tem para
a proteção dos nossos rebanhos. Este é um período
em que mais vamos precisar, porque de um lado há
pastagem, exceto em algumas regiões.
Eu estive recentemente na região do Vale do
Piauí, do Vale do Fidalgo, e ali pude ver que até há um
volume de pasto maior do que em outras regiões. Mas,
em outras regiões do Estado, haverá necessidade da
complementação do milho para a ração animal. E certamente esse atendimento do Governo da Presidenta
Dilma será da maior importância.
Então era mais um relato da agenda que fizemos.
Eu queria agradecer a V. Exª, saudando aqui todo o
povo do Brasil e do Piauí. Que Deus abençoe a todos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Senador Wellington Dias, é importante o seu testemunho sobre o que pôde acompanhar em tantos Municípios do Piauí. V. Exª tem tido
o cuidado de acompanhar de perto as necessidades
dos piauienses.
É possível que V. Exª tenha acompanhado, hoje
à tarde, que diversos Senadores, como o Senador Requião, o Senador Pedro Taques, o Senador Cristovam
Buarque, o Senador Rodrigo Rollemberg, eu próprio,
e outros, fizemos a sugestão à TV Senado para que
volte a transmitir as sessões que tivemos aqui...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT
– PI) – A repetição do período das sessões.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – A repetição a partir, digamos,
das 20 horas e 30 minutos e não apenas depois das
11 e tanto da noite.
O pronunciamento que V. Exª agora fez ...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT
– PI) – Sai ao vivo e depois das 20 horas é repetido.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – Sai ao vivo, mas, pela forma como, a
partir de 6 de agosto, iniciou a TV Senado, o pronunciamento que, digamos, V. Exª faz a partir das 19 horas
ou das 5 para as 6 horas, ao invés de sair, digamos,
por vota de 1 da manhã, vai acabar saindo só às 5, 6
da manhã ou 4, 5 da manhã, pela nova regra, ou se
V. Exª tiver feito um pronunciamento e tiver havido um
debate de grande significado aqui, no período das 14
até as 17 horas, isso será retransmitido à noite, no
período entre 8 e meia e meia-noite.
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Os piauienses que estiveram, durante a tarde,
na capital e no interior, trabalhando em seus afazeres,
mas que de noite poderiam ver o seu pronunciamento,
a atuação, da forma como iniciou a TV Senado a fazer
na semana passada, só os que ficarem assistindo de
madrugada.
Então, muitos de nós estamos fazendo um apelo
para que a Mesa Diretora reconsidere essa decisão.
Quem sabe, V. Exª queira também externar a sua opinião. Está aberta a possibilidade.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT
– PI) – Com o maior prazer. Eu quero dizer que me
somo a V. Exª, ao Senador Requião e aos demais Senadores nesse pleito.
Considero que o que nós temos de mais importante aqui, aliás, a população nem tem ideia de quantas
são as atribuições de cada um dos Senadores e Senadoras. Há as comissões técnicas, as permanentes,
as temporárias, as comissões para tratar de PECs,
comissões para tratar de medidas provisórias, nós temos o trabalho relacionado aos relatórios, temos que
dar parecer, enfim, e eu diria que o ponto alto e mais
democrático do Parlamento é o plenário. Aqui, não interessa de qual Estado eu sou, a qual partido pertenço, quantos votos cada um teve. Aqui, cada um tem
o mesmo direito na tribuna livre do Senado Federal.
Por essa razão, eu acredito que é fundamental
que possamos garantir esse espaço democrático. Eu
me comprometo. Amanhã, certamente, nós vamos ter
reunião do Colégio de Líderes. Amanhã vamos ter, às
17 horas, uma reunião dos Líderes da Base do Governo com a Presidenta Dilma, mas, normalmente, às
14 horas fazemos uma reunião do Colégio de Líderes.
Como Líder do PT, da Base de Apoio, estarei
tratando com a Mesa Diretora para que possamos rever, buscando mais informações e, é claro, ao mesmo
tempo buscando rever esse posicionamento.
Eu acho que não há nada melhor para a própria
imagem do Senado do que manter esse espaço próprio para a democracia.
Então me somo a V. Exª e aos demais Senadores
na mesma posição.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – Todos os dias, Senador Wellington
Dias, há pessoas que, em todas as partes do Brasil
onde estou, falam que acompanham os nossos pronunciamentos pela TV Senado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Governo/PT
– PI) – É verdade.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – A TV Senado, sobretudo nas ses-
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sões plenárias, tem altíssima audiência por parte do
povo brasileiro e presta um serviço fundamental. Eu
cumprimento todos os que trabalham na TV Senado.
Sei da qualidade dos jornalistas que inclusive
estão fazendo esses programas agora, a partir de oito
e meia às onze e pouco da noite.
Mas eu acho que, do ponto de vista da divulgação do trabalho dos Senadores, nada melhor do que
a retransmissão da sessão do Senado daquele dia, e
por isso cumprimento também V. Exª por ter externado
opinião que comunga com a dos Senadores que hoje
expressaram sua opinião.
Obrigado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Estarei tratando, como eu disse, com o Presidente da
Casa, com a Mesa Diretora, onde temos dois membros
do nosso Partido, o Senador Jorge Viana e a Senadora Angela Portela, de um lado buscando informações
do que motivou essa tomada de posição, de outro fazendo essa defesa que V. Exª também apresenta aqui.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Muito obrigado, Senador Wellington Dias.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 894, DE 2013
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de
Voto de Pesar pelo falecimento do jornalista Carlos
Zamith, bem como seja encaminhada o referido Voto
aos seus familiares e amigos no endereço: Rua C, nº
16 Conjunto Residencial Aristocráticos, bairro: Chapada CEP:69050-130. Terezinha Zamith (viúva), Carlos
Zamith, Caryle, Carlos e Douglas (filhos) e Pedro, Giovana, Cárlyson, Roberto e Lucas (netos).
Justificação
O jornalista esportivo e historiador Carlos Zamith
Júnior morreu no dia 27 de julho de 2013. Incansável,
solícito, estudioso, detalhista, brilhante, único e extremamente competente. Esses e tantos outros adjetivos
podem ser aplicados ao jornalista, cronista e escritor
Carlos Zamith, fundador da Associação dos cronistas
e locutores Esportivos do Amazonas (ACLEA).
Carlos Zamithi morreu, aos 87 anos em casa,
seu corpo foi velado no hall da Assembleia Legislativa
do estado (ALE), e ele foi sepultado no cemitério São
João Batista. A cerimônia foi marcada por momentos
de emoção. Amigos homenagearam o jornalista com
discursos, aplausos e cantando a música ”Despedida”,
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do rei Roberto Carlos. A causa da morte foi complicações provocadas por câncer nos rins, descoberto há
três meses.
Jornalista há mais de 50 anos, nasceu em Manaus em 20 de fevereiro de 1926, começou na Rádio
Rio Mar em 1954. Como repórter esportivo colaborou,
ao mesmo tempo, com o jornal A Crítica assinando
uma coluna chamada Retalhos Esportivos, abordando
somente assuntos do futebol local.
Em 1956 ajudou a fundar a Associação dos Cronistas e locutores Esportivos do Amazonas (ACLEA).
Em 1959, a convite do diretor Umberto Calderaro Filho,
assumiu a direção das páginas esportivas de A Crítica,
quando lançou uma coluna com o título Talvez Você
Não Saiba…, relatando fatos antigos do nosso futebol.
Paralelamente também dirigiu a página esportiva do
O Jornal Do Comércio.
Em 1960, por vontade própria, deixou o jornal
A Crítica para ficar apenas no O Jornal Do Comércio, onde criou a coluna intitulada Baú Velho, também
focalizando coisas antigas do futebol amazonense,
ilustrada com fotos. Permaneceu no veterano matutino até 1980. Novamente à convite do diretor Umberto
Calderaro Filho e de Flaviano Limongi, voltou ao Jornal A Crítica em 1981, com a coluna Baú Velho, publicada semanalmente aos domingos. Seu legado está
garantido para a eternidade para a eternidade, graças
a “Bíblia” do futebol baré: o livro Baú Velho. Obra literária obrigatória de todo o jornalista
A memória do esporte no Amazonas, sem dúvida
Zamith deu uma contribuição inegável para o futebol
amazonense. Foi o primeiro a analisar, pesquisar e
sistematizar, desde o início, o futebol no Amazonas.
Hoje, qualquer pessoa em Manaus que consultar os
livros de Zamith terá acesso à história. Ele foi um grande homem e merece o respeito de atletas, jornalistas
por fortalecer através do seu trabalho o futebol aqui.
Neste momento de perda e dor, transmito meus
sentimentos a seus familiares e amigos.
Sala das Sessões, de agosto de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
REQUERIMENTO Nº 895, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, para o amazonense
José Aldo da Silva Oliveira Júnior, pela sua vitória na
luta da UFC 163 contra o coreano Chang Sung, que
permitiu a manutenção do cinturão, bem como seja
encaminhado o referido voto no seguinte endereço:
Avenida Max Teixeira, Bloco 25 Aptº 203, residencial
Osias Monteiro. 69.095-000, Manaus/AM.
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Justificação
O amazonense José Aldo foi o grande vitorioso
brasileiro na última luta da UFC, ocorrido no último dia
03 de agosto. O manauara enfrentou mais dificuldades
que o previsto, mas conseguiu a vitória contra o lutador Chan Sung Jung, da Coreia do Sul, já no quarto
round, vencendo a luta principal do UFC 163, realizado
na noite do dia 03 de Agosto de 2013 no Rio.
José Aldo da Silva Oliveira Júnior nasceu em
Manaus, no dia 9 de setembro de 1986 é um lutador
brasileiro de MMA especialista em Muay thai. Ele é o
atual campeão do UFC na categoria peso pena representando as artes marciais brasileiras. Atualmente,
segundo os mais famosos rankings de MMA, Aldo é
classificado como o Peso Pena número 1 e está entre os 3 melhores lutadores peso-por-peso do MMA
mundial. Aldo foi consagrado recebendo o prêmio
World MMA Awards de “Lutador do Ano de 2010”.
Aldo atualmente é classificado em 4 no Ranking Peso
por Peso do UFC.
Após rodar em eventos nacionais, Aldo fez sua
estreia no WEC em 1 de junho de 2008, no Arco Arena
em Sacramento, Califórnia. Em sua estreia com a organização, ele derrotou o lutador Alexandre Nogueira
no WEC 34. Em sequência na organização, Aldo nocauteou três adversários, o campeão do The Ultimate
Fighter Jonathan Brookins no WEC 36, Rolando Perez
no WEC 38, tendo ganhado o prêmio de melhor “Nocaute da Noite”, e Chris Mickle no WEC 39.
Aldo voltou a vencer com um nocaute em 7 de
junho de 2009 no WEC 41 enfrentando Cub Swanson,
com uma joelhada voadora dupla aos 8 segundos do
primeiro round. Aldo se tornou o Campeão dos Pesos
Penas do WEC ao nocautear Mike Brown no dia 18
de novembro de 2009 no WEC 44. Aldo vinha de nove
vitórias consecutivas na organização, sendo que todas
elas terminaram em nocaute.
José Aldo foi o vencedor do prêmio de lutador do
ano (2009) segundo o famoso site Sherdog.
Após a grandes conquistas, Aldo teve uma luta
casada com a lenda do WEC e ex-campeão dos pesos penas Urijah Faber, a luta aconteceu no dia 25 de
abril de 2010 no WEC 48. Durante a luta, Aldo manteve a mesma estratégia nos cinco rounds, castigando Faber com dezenas de chutes baixos na perna
esquerda. Aldo dominou o centro do octógono todo
o tempo, conseguindo boas combinações de socos e
chutes. A partir do 3º round, Faber não conseguia mais
caminhar no octógono, em virtude dos inúmeros chutes bem aplicados por Aldo. Durante o intervalo entre
rounds, o treinador de Faber entrou no octógono para
carregar Faber e o conduzir ao banco por causa da
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grande quantidade de chutes recebidos. Aldo ainda
teve a chance de levar o combate para o solo, onde
passou a guarda, montou, pegou a costas, mas não
conseguiu finalizar o combate.
Aldo tornou-se o primeiro campeão dos Pesos
Pena do UFC, recebendo o cinturão oficial em 20 de
novembro de 2010, no UFC 123. Sua primeira defesa
havia sido definida para o UFC 125 contra Josh Grispi. Aldo foi forçado a retirar-se depois de sofrer uma
lesão no pescoço três dias depois de receber seu cinturão do UFC.
Aldo voltou ao octógonto no primeiro evento
do UFC realizado em um estádio, o UFC 129 em Toronto, Canadá, contra o canadense Mark Hominick.
Aldo venceu por decisão unânime depois de deformar o rosto do seu adversário, estreando no UFC em
grande estilo.
Aldo teve sua segunda defesa de cinturão no
UFC contra Kenny Florian no dia 8 de outubro de 2011
no UFC 136, onde ele venceu por decisão unânime.
Aldo lutou contra Chad Mendes no dia 14 de janeiro
de 2012 no UFC 142 e venceu por nocaute aos 4:59
do primeiro round, defendendo assim seu cinturão
pela terceira vez.
Aldo era esperado para enfrentar Erik Koch no
dia 13 de outubro de 2012 no UFC 153, porém Koch
se lesionou e foi substituído pelo ex-Campeão Peso
Leve do UFC e recém chegado na categoria, Frankie
Edgar. Porém, Aldo se lesionou e foi obrigado a se
retirar da luta. Aldo enfrentou Frankie Edgar no dia 2
de fevereiro de 2013, no UFC 156. Aldo venceu por
decisão unânime.
Aldo era esperado para fazer mais uma defesa
de cinturão contra o recém-chegado na categoria dos
penas Anthony Pettis em 3 de agosto de 2013 no UFC
163, porém uma lesão tirou Pettis do evento, e agora
Aldo enfrentou Chan Sung Jung e venceu por decisão
unânime dos jurados, e manteve o cinturão.
Parabéns Aldo pela vitória. Obrigada por representar a nação manauara e por defender tão bravamente o cinturão.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – A Presidência encaminhará os
votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – Sobre a mesa, parecere que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Foi encaminhado à publicação
o Parecer nº 840, de 2013, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 380, de 2012,
que conclui pela apresentação do Requerimento nº
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896, de 2013, de informações ao Ministro de Estado
das Comunicações.
O requerimento vai à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Sobre a mesa, pareceres que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 141, de 2013, do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que comunica a apreciação,
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado
nº 202, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 141/2013/CE
Brasília, 6 de agosto de 2013
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 202, de 2010, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Arthur Virgílio,
que “Dispõe sobre a inscrição do nome de Ajuricaba
no Livro dos Heróis da Pátria”.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Com referência ao Ofício nº 141,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
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interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 202,
de 2010, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – A Presidência recebeu os Ofícios
nºs 157 e 158, de 2013, do Presidente da Comissão
de Assuntos Sociais, comunicando, respectivamente,
a deliberação pela declaração de prejudicialidade dos
Projetos de Lei do Senado nºs 269, de 2007; e 406,
de 2008.
São os seguintes os Ofícios:
OFÍCIO Nº 157/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 7 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa,
a declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei do
Senado nº 269, de 2007, que institui o Cargão de Seguridade Social (CSS), altera dispositivos a respeito
do registro de empregados e dá outras providências,
de autoria do Senador Sérgio Zambiasi.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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OFÍCIO Nº 158/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 7 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa,
a declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei do
Senado nº 406, de 2008, que altera a Lei nº 8.630, de
1993, para revigorar a cobrança do Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso – AITP, e dá
outras providências, de autoria da Senadora Ada Mello.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Com referência aos Ofícios nºs
157 e 158, de 2013, as matérias serão incluídas em
Ordem do Dia oportunamente, a fim de serem declaradas prejudicadas, nos termos do § 1º do art. 334 do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº
159, de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 294, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO Nº 159/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 7 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o
Projeto de Lei do Senado nº 294, de 2012, que altera
a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatudo da
Criança e do Adolescente), para deteminar a execução
de ações voltadas para a promoção da alimentação
saudável, de autoria do Senador Gim.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Com referência ao Ofício nº 159,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 294,
de 2012, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº
156, de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos
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Sociais, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 150, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO Nº 156/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 7 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o
Projeto de Lei da Câmara nº 150, de 2010, que dispõe
sobre o exercício da profissão de Oleiro ou Ceramista,
de autoria do Deputado Wanderkolk Gonçalves.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Com referência ao Ofício nº 156,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei da Câmara nº 150,
de 2010, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº
152, de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO Nº 152/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 7 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o
Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2010, de autoria do
Senador Marcelo Crivella, que acrescenta dispositivo
à Lei nº 5.991, de 13 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas,
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos,
e dá outras providências, para proibir a produção, a
importação, a comercialização e a prescrição de anfetaminas no País, ocasião em que esta Presidência
designou Relator do Vencido, Senador Humberto Costa, que apresentou na Reunião Extraordinária desta
Comissão, realizada nesta data, o Parecer Vencedor,
nos termos do art. 132, § 5º, do Regimento Interno do
Senado Federal.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – Com referência ao Ofício nº 152, de
2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que a matéria seja apreciada pelo Plenário,
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – A Presidência recebeu os Ofícios
nºs 203 e 228, de 2013, do Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que comunicam
a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos
de Lei do Senado nºs 121, de 2011; e 20, de 2012,
respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 203/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 17 de julho de 2013
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Com referência aos Ofícios nºs
203 e 228, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que as matérias sejam
apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 142, de 2013, do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, comunicando a deliberação
pela declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei
do Senado nº 29, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 142/2013/CE
Brasília, 6 de agosto de 2013

Assunto: decisão terminativa

Assunto: Prejudicialidade da matéria

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

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

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

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

Agosto de 2013

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Governo/PT – SP) – Nada mais havendo a tratar, a
Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às
Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão
deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com Ordem do Dia previamente designada.

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

53436 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.

14
REQUERIMENTO Nº 837, DE 2013

10
REQUERIMENTO Nº 828, DE 2013

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

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

15
REQUERIMENTO Nº 842, DE 2013

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

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

12
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013

16
REQUERIMENTO Nº 843, DE 2013

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

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

11
REQUERIMENTO Nº 834, DE 2013

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

17
REQUERIMENTO Nº 846, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
846, de 2013, do Senador Rodrigo Rollemberg, solicitando a tramitação conjunta das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 27 e
42, de 2011, por tratarem de matéria correlata
(reforma do sistema eleitoral).
18
REQUERIMENTO Nº 847, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 847, de 2013, do Senador Valdir Raupp,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 112, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
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Econômicos(incentivos para implantação de
sistemas de coleta, armazenamento e utilização de águas pluviais).
19
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 848, de 2013, do Senador Valdir Raupp,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 112, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais
(incentivos para implantação de sistemas de
coleta, armazenamento e utilização de águas
pluviais).
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20
REQUERIMENTO Nº 849, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
849, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Relações Exteriores e
Defesa Nacional (proíbe a venda de produtos
de tabaco nos locais que especifica).
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 17 minutos.)
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53454 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53455

53456 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53457

53458 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53459

53460 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53461

53462 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53463

53464 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53465

53466 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53467

53468 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53469

53470 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53471

53472 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53473

53474 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53475

53476 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53477

53478 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53479

53480 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53481

53482 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53483

53484 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53485

53486 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53487

53488 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53489

53490 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53491

53492 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53493

53494 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53495

53496 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53497

53498 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53499

53500 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53501

53502 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53503

53504 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53505

53506 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53507

53508 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53509

53510 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53511

53512 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53513

53514 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53515

53516 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53517

53518 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53519

53520 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53521

53522 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53523

53524 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53525

53526 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53527

53528 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53529

53530 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53531

53532 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53533

53534 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53535

53536 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53537

53538 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53539

53540 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53541

53542 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53543

53544 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53545

53546 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53547

53548 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53549

53550 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53551

53552 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53553

53554 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53555

53556 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53557

53558 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53559

53560 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53561

53562 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

53563

53564 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DAS ASSINATURAS
SEMESTRAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada) R$ 58,00
Porte do Correio
R$ 488,40
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada) R$ 546,40
ANUAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada) R$ 116,00
Porte do Correio
R$ 976,80
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada) R$ 1.092,80
.

NÚMEROS AVULSOS
Valor do Número Avulso
Porte Avulso

R$ 0,50
R$ 3,70
ORDEM BANCÁRIA

UG - 020054
GESTÃO - 00001
EMISSÃO DE GRU PELO SIAFI
UG - 020054
GESTÃO - 00001
COD. – 70815-1
Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho a favor do FUNSEN
ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União - GRU, que poderá ser retirada no
SITE: http://www.tesouro.fazenda.gov.br código de recolhimento apropriado e o
número de referência: 20815-9 e 00002 e o código da Unidade favorecida – UG/gestão:
020054/00001 preenchida e quitada no valor correspondente à quantidade de
assinaturas pretendidas e enviar a esta Secretaria.
Para Órgãos Públicos integrantes do SIAFI, deverá ser seguida a rotina acima
EMISSÃO DE GRU SIAFI.
OBS.: QUANDO HOUVER OPÇÃO DE ASSINATURA CONJUNTA DOS DIÁRIOS
SENADO E CÂMARA O DIÁRIO DO CONGRESSO
NACIONAL SERÁ
FORNECIDO GRATUITAMENTE.
Maiores informações pelos telefones: (0XX-61) 3303-3803/4361, fax:3303-1053
Serviço de Administração Econômica Financeira / Controle de Assinaturas, falar com
Mourão.
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