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Ata da 28ª Sessão, Especial,
em 17 de março de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Mozarildo Cavalcanti.

(Inicia-se a sessão às 11 horas e 1 minuto e encerra-se às 12 horas e 35 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB - RR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a homenagear a Ordem DeMolay, em alusão ao Dia do DeMolay,
nos termos do Requerimento nº 22, de 2014, de minha autoria e de outros Srs. Senadores e Senadoras.
Quero convidar para compor a mesa o Deputado Izalci. Representando aqui a Câmara dos Deputados,
o nosso irmão Izalci. (Palmas.)
Convido, agora, o Mestre Conselheiro Nacional do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil,
Sr. Sérgio Luiz Gonçalves. (Palmas.)
Sr. Yan Walter Carvalho Cavalcante, Secretário Executivo do Grande Conselho da Ordem DeMolay do Estado da Paraíba. (Palmas.)
Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente do Distrito Federal, o Sr. Lucas Galdeano. (Palmas.)
Composta a Mesa, queremos saudar todos os irmãos maçons, e também os nossos sobrinhos DeMolay,
e dizer da felicidade de estar presidindo esta sessão, porque entendo que uma das grandes ideias postas em
prática pela Maçonaria foi exatamente a criação da Ordem DeMolay.
Não adiantaria fazermos o trabalho só com as pessoas de 21 anos para cima, se não preparássemos os
jovens de 21 anos para baixo, para que eles realmente já começassem a incorporar os princípios básicos da
Maçonaria e pudessem amanhã ser bons cidadãos como nós pregamos e queremos que todos sejam.
Quero, inicialmente, fazer referência a um fato. A Ordem DeMolay foi criada por um maçom que praticamente adotou o filho de outro maçom que havia morrido, assumindo, assim, a sua paternidade. Inicialmente,
ele trabalhava com esse jovem somente; algum tempo depois, ele trouxe esse jovem da sua escola e, dessa
forma, eles foram expandindo o trabalho para criarem, de fato, a Ordem DeMolay.
Os maçons desejam um mundo em que vigore plenamente a consciência de que somos todos irmãos,
sem distinção de credo, raça, cor ou status social. Em sua organização interna, assim deveria ser com decorrência lógica, sob a governança do Grande Arquiteto do Universo, todo mundo vivendo em paz, harmonia,
compreensão e assistência fraterna.
Não é diferente o fundamento da Ordem DeMolay, uma organização que visa auxiliar os jovens com idade entre 12 e 21 anos em um momento crucial da formação e desenvolvimento de seu caráter, tornando-os
mais aptos a adentrarem o mundo adulto como seres conscientes e plenos.
Em sua origem, era não mais que um grupo de jovens patrocinado e apoiado pela Maçonaria. Fundada
em 1919 nos Estados Unidos pelo maçom Frank Sherman Land, a Ordem DeMolay deve sua denominação ao
23º e último Grão-Mestre da Ordem dos Templários, que tombou sob Filipe IV, da França, por sua obstinação
em não aceitar falsas acusações de heresia e por jamais trair seus companheiros, ainda que isso lhe tenha custado a própria vida.
Como disse há pouco, a Ordem tem por objetivo criar bons cidadãos, cumpridores de seus deveres legais,
morais e familiares. Seus membros respeitam um rigoroso código de conduta, que, na verdade, chamamos de
“Sete Virtudes Cardeais”, que são:
1 – amor filial. Realmente, o cidadão que não tem amor pelos pais e pela família dificilmente será um
bom cidadão. O amor filial é o amor e o carinho que todos devemos ter pelos nossos pais, que nos
semearam, geraram e nos ensinaram as primeiras lições de nossas vidas e se sacrificaram por nós.
Através deles, nós tivemos as primeiras lições de educação, respeito e crença em Deus;
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2 – reverência pelas coisas sagradas, que significa a crença em Deus, não importando a sua religião.
Para ser um DeMolay, o jovem tem que ter fé nEle, o Grande Arquiteto do Universo;
3 – cortesia, interpretada como educação e solidariedade, que são os princípios que um DeMolay
procura pôr em prática, por meio da filantropia, mas somente válida quando é feita com sentimento, colocando o coração naquilo que faz. Os DeMolays possuem o seguinte pensamento: para ser
útil à sociedade, não é necessário ser um DeMolay, mas, para ser um DeMolay, é necessário ser útil
à sociedade. Então, ser útil à sociedade é um princípio muito importante mesmo;
4 – companheirismo, que é ser sempre um amigo leal tanto nas horas boas quanto nas ruins. Um
verdadeiro companheiro e amigo é aquele que estende a mão para um irmão em momentos de dificuldade. Companheirismo é levar uma chama de amizade no coração para que, quando um amigo
estiver no meio do túnel, ele possa iluminar e mostrar onde está a saída;
5 – fidelidade, que é sempre acreditar em seus ideais e virtudes, mantendo em segredo tudo aquilo
que lhe for confiado. É ser fiel a Deus, à sua Pátria e aos seus amigos, seguindo o exemplo de fidelidade de Jacques DeMolay, que preferiu morrer a trair seus irmãos ou faltar com seu juramento;
6 – pureza, que é ser um cidadão idôneo, puro de alma e de coração. É sempre estar de bem com a
própria consciência. É manter a mente longe de tudo o que vá contra os princípios de um bom cidadão;
7 – finalmente o patriotismo, até porque o patriotismo requer as outras virtudes anteriores. É respeitar e defender a nossa Pátria, o nosso Estado e a nossa cidade e, além disso, conservar tudo o que
diz respeito ao patrimônio público, como escolas, asilos, orfanatos e hospitais que prestam ajuda às
pessoas mais carentes da nossa sociedade.
Assim, cada integrante da Ordem se vê integrado e harmonizado à sociedade em que vive, auxiliando
o próximo em suas necessidades.
Convém, aqui, abrir um parêntese para comentar o especial interesse que a Ordem dedica à educação,
particularmente à educação pública. Em consonância com os ideais de fraternidade, companheirismo e também de desenvolvimento pessoal, a DeMolay consagra intenso valor à educação, entendendo-a como o caminho capaz de conferir a todos os jovens, indistintamente, um futuro mais luminoso.
Em síntese, o cidadão formado de acordo com os princípios da Ordem deve servir como exemplo e modelo a ser seguido por todos os jovens. Nas palavras do Primeiro Diácono na Cerimônia de Iniciação – abro aspas:
O grande objetivo de nossa Ordem é ensinar e praticar as virtudes que nos levam a uma vida pura, reta,
patriótica e reverente, como a melhor preparação para a maioridade da qual nos aproximamos. Nós
procuramos, sinceramente, ser melhores filhos, melhores irmãos e melhores amigos, para que, ao chegarmos aos anos da maioridade, possamos ser melhores homens.
Senhoras e senhores aqui presentes, a Ordem DeMolay chegou ao Brasil em 1980, com a instalação de
sua célula mater, chamada “Capítulo Rio de Janeiro n° 001”. Foi, também, o pioneiro Capítulo da América do
Sul, trazido pelo Soberano Grande Comendador do Supremo Conselho do Rito Escocês, o inesquecível amigo
Alberto Mansur. Sua expansão em nosso País se deu em ritmo vertiginoso, espraiando-se por todas as unidades federativas.
Hoje, a Ordem DeMolay conta com mais de 200 mil membros filiados. A instituição obteve amplo reconhecimento internacional, e o Brasil foi um dos países que teve autorização para instalar um Supremo Conselho próprio, já em 1985. Portanto, ambas as instituições dos DeMolays, do Supremo Conselho, são legítimas e
devem, de fato, digamos assim, ter, uns com os outros, a melhor das boas relações.
Na atualidade, a Ordem defronta-se com um desafio premente, mas que ela, certamente, saberá conduzir a bom termo. Trata-se dos arranjos destinados a unificar a Ordem DeMolay no Brasil.
Eu, particularmente, encaro como um desafio da Ordem DeMolay, assim como da Maçonaria no geral.
Eu acho que se nós queremos realmente a união, nós temos de estar unidos. Então, não adianta pregar a união
se nós temos desuniões entre nós mesmos.
Nos 792 Capítulos instalados em Território brasileiro, espalhados de norte a sul e de leste a oeste, se
reúnem milhares de jovens, sequiosos pelo acesso aos ensinamentos de Frank Sherman Land. Pertencente a
uma família com profundas raízes na Maçonaria, posso afirmar que, com apoio nas “Sete Virtudes Cardeais”, já
mencionadas, a Ordem DeMolay transformou a vida de milhares de jovens brasileiros e continua a ajudar na
formação de um sem-número de líderes juvenis.
A Ordem DeMolay comemora o seu dia em 18 de março, mas nós estamos fazendo a sessão no dia 17
por questões internas do Senado, e a estamos fazendo hoje justamente em reverência, em homenagem ao
Dia do DeMolay, data da execução do seu patrono, o lendário e insubmisso Jacques DeMolay. Trata-se de uma
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data que nos traz a todos nós que sempre lutamos pelo engrandecimento da família maçônica e de suas organizações paralelas muito contentamento e muita emoção.
Ocorre que homenageamos, nesta data, em pleno Senado Federal, o portento em que se transformou
esse grande movimento de jovens, um dos maiores, senão o maior, de todo o mundo. Eu olho para o passado
e vejo que, modestamente, contribuí para tal evolução, do mesmo modo que vários irmãos, famosos ou anônimos, entre eles: a ex-Senadora Rosalba Ciarlini, atualmente Governadora do Rio Grande do Norte, que é uma
entusiasta da Maçonaria; o amigo e irmão, já mencionado aqui, Alberto Mansur, falecido em 2012, que participou, inclusive, de outras solenidades aqui, no Senado, em homenagem à Ordem DeMolay, mas que, embora
falecido, nós temos sempre presente em nossas recordações.
Por óbvio, a humildade, um dos pilares da mundividência preconizada pela DeMolay, impõe que se reconheça e se exalte o labor cotidiano de seus próprios membros, os jovens, que efetivamente construíram e
continuam a fazer a história da Ordem. Não obstante, desejo terminar este pronunciamento com as emocionadas palavras proferidas por Alberto Mansur, por ocasião da primeira homenagem que esta Casa prestou à
Ordem DeMolay, por requerimento de minha autoria também. Abro aspas para o nosso irmão Alberto Mansur:
Eu quero pedir, então, aos nossos queridos DeMolays do Supremo Conselho para o Brasil: defendam
essa conquista brasileira! Defendam essa conquista que os DeMolays construíram. Defendam sempre,
para que essas mensagens maravilhosas dos ensinamentos da DeMolay possam se propagar sempre na
nossa terra. Queremos homens bons se tornando melhores; queremos que essas lições, as Sete Virtudes
Cardeais, tantas vezes ditas aqui, sejam realmente postas em prática por vocês, DeMolays, porque assim
nós poderemos realmente mudar e transformar o mundo, como sempre nós sonhamos, em um mundo
de paz, de fraternidade, de amor, sob a proteção do Grande Arquiteto do Universo.
Então, com essas palavras, quero dar as boas-vindas a todas as autoridades maçônicas aqui presentes,
a todas as autoridades dos DeMolays, e dizer que realmente tenho muita honra, primeiro de ser maçom – não
tive oportunidade, na minha época, de sequer saber da Ordem DeMolay; só entrei com vinte e poucos anos na
Maçonaria; mas creio realmente, como eu disse no início, que essa talvez tenha sido a melhor obra da Maçonaria, de realmente se preocupar com os jovens, que costumamos dizer são o futuro do País; mas, como será
um futuro, é preciso praticarem essas Sete Virtudes Cardeais e terem, principalmente, a ideia de o próprio indivíduo necessitar ser útil à sociedade, antes de cobrar coisas da sociedade.
Por último, quero dizer que fico muito feliz com a presença de vocês todos e também com a presença
de algumas senhoras e jovens. É também orgulho para nós – aliás, é uma pregação principal da Maçonaria – a
honra e o cuidado com a família, que, na verdade, é a célula mater do Estado e do País, enfim.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB - RR) – Convido agora o Deputado
Izalci para dar a sua mensagem, como representante da Câmara dos Deputados.
O SR. IZALCI – Bom dia a todos e a todas.
Quero aqui cumprimentar o meu querido colega, irmão e também signatário desta sessão solene, Senador Mozarildo Cavalcanti – parabéns a V. Exª pela iniciativa; quero cumprimentar também o Grande Mestre
Nacional do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, irmão Sérgio Luiz Gonçalves; Mestre Conselheiro Nacional do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, Sr. Yan Walter Carvalho Cavalcante; Secretário Executivo do Grande Conselho da Ordem DeMolay do Estado da Paraíba, Sr. Dihego Amaranto;
Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente do Distrito Federal, nosso querido irmão Lucas Galdeano; e também
aproveito para cumprimentar o nosso colega Senador Cícero Lucena, nosso Senador da Paraíba; cumprimentar
as demais autoridades, grãos-mestres estaduais; maçons ligados ao Grande Oriente do Distrito Federal, membros da Ordem Paramaçônica; os irmãos, as cunhadas, os sobrinhos, os convidados.
Tudo de que o Brasil precisa hoje é exatamente aquilo que é defendido e trabalhado na Ordem DeMolay.
É exatamente o que precisamos para os nossos jovens. É tudo que hoje não se faz mais na educação do País.
Como foi dito aqui pelo nosso Senador Mozarildo, as Sete Luzes, as Sete Virtudes, que são a orientação
da Ordem DeMolay, hoje praticamente é o que falta na nossa educação.
Amor filial, amor à família: hoje a gente assiste a agressões internas dentro de casa, assassinato dos pais,
muitas vezes em questão de drogas.
A reverência pela coisa sagrada: hoje não se respeita mais o Grande Arquiteto do Universo, há muitos
ateus, ocorre confusão entre o Estado laico e a sociedade, há uma distorção muito forte nessa interpretação.
Este lema muito interessante aqui da Ordem: “Para ser útil à sociedade, não é necessário ser DeMolay,
mas, para ser um DeMolay, é necessário ser útil à sociedade”. Isso é muito importante e fundamental.
A questão do companheirismo: hoje se valoriza muito mais o ter do que o ser; então praticamente não se
trabalha mais essa questão. Talvez até em função ainda do reflexo da ditadura, nossas escolas, principalmente
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as universidades, trabalham com o sistema de crédito e não há um trabalho das turmas durante três, quatro,
cinco anos, e perdeu-se muito essa relação.
A fidelidade, a pureza, o patriotismo. Quanto ao patriotismo, hoje não se vê mais nenhuma ação, nas
escolas principalmente, que valorize a nossa nacionalidade, o nosso País. Não se respeita. A maioria hoje não
consegue tocar nem o Hino Nacional, cantar o Hino Nacional.
Então, eu quero dizer da minha alegria de estar aqui, nesta sessão solene. Acho que essa atitude e tudo
o que é defendido pela Ordem DeMolay deveria ser trabalhado um pouco mais, principalmente nas escolas,
que é onde se forma o cidadão, desde a adolescência.
Evidentemente, um dos motivos também desta sessão seria a saudação e a homenagem a Jacques DeMolay, que foi quem iniciou esse processo do caminho do bem, tendo como parâmetro a Ordem dos Templários, cujo lema é honra, coragem, determinação e vontade. E percebemos que ainda existe essa vontade, essa
determinação de espalhar para a sociedade essas virtudes, que são necessárias.
Então, Senador Mozarildo, parabenizo V. Exª. Temos de buscar uma forma de incentivar ou, através da
legislação, até mesmo de obrigar, se for necessário, que as escolas restabeleçam esses princípios, essas Sete
Luzes que são trabalhadas na Ordem DeMolay, para que possamos resgatar um pouco as nossas crianças, os
nossos jovens, porque, de fato, a sociedade hoje caminha, a passos largos, para uma situação caótica, principalmente em função das drogas.
Quero parabenizar a Maçonaria pelo trabalho incessante com relação a essas questões da liberdade, da
filantropia. Muitas vezes não é divulgado esse trabalho maravilhoso que é feito. Mas que possamos, cada vez
mais, divulgar esse trabalho, e uma das formas é exatamente reverenciar e homenagear as pessoas que tomam
esse tipo de iniciativa.
Parabéns a V. Exª. E que vocês possam realmente espalhar essas virtudes para todos os jovens do nosso
País. Parabéns.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB -RR) – Antes de passar a palavra às
autoridades DeMolays, com a permissão de todos, quero convidar o Senador Cícero Lucena, nosso irmão, para
também dizer algumas palavras sobre o evento de hoje. (Palmas.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB - PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente e signatário desta presente sessão, Senador Mozarildo Cavalcanti; Exmo Sr. Deputado Izalci; Grande Mestre Nacional do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, Sr. Sérgio Luiz Gonçalves;
Mestre Conselheiro Nacional do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, Sr. Yan Walter Carvalho
Cavalcante; Secretário Executivo do Grande Conselho da Ordem DeMolay do Estado da Paraíba, Sr. Dihego Amaranto; Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente do Distrito Federal, Sr. Lucas Galdeano; grão-mestres estaduais;
maçons ligados ao Grande Oriente do Distrito Federal; membros de ordens paramaçônicas; minhas senhoras
e meus senhores, hoje é um dia muito especial em todas as partes do mundo, por ser comemorado o Dia do
DeMolay. No Brasil, não poderia ser diferente. E, mais uma vez, o Senado Federal homenageia esses jovens que,
verdadeiramente, lutam na tentativa constante da construção de um mundo cada vez mais justo e perfeito.
A Ordem DeMolay é uma organização internacional para jovens do sexo masculino, com idades entre
12 e 21 anos, fundada nos Estados Unidos em 24 de março de 1919, pelo Irmão Maçom Frank Sherman Land.
A Ordem é inspirada pela vida e morte do nobre francês Jacques DeMolay, 23º e último Grão-Mestre da
Ordem dos Templários. Nascido em Vitrey, região do sul da França, em 1244, ao completar 21 anos, entrou para
a Ordem Monástico-Militar dos Pobres Soldados de Cristo e do Templo de Salomão, organização que recebeu
a sanção papal em 1128, com o intuito de fazer a proteção dos caminhos da terra santa.
Essa ordem de cavalaria de monges, que também pegavam em armas para defender as porções cristãs
do Oriente, tornou-se famosa não somente pela sua bravura estratégica, mas também porque recebeu várias
doações de terras e outras riquezas para manter os seus trabalhos.
Essas doações e outras negociações tornaram os templários extremamente ricos e poderosos. Como
banqueiros de reis e grandes senhores de terras, exerceram grande influência nos governos da época, sendo
os pioneiros no uso de algo muito parecidos com os nossos cheques e cartões de crédito. Um peregrino poderia entregar seus valores numa casa templária para viajar mais despreocupado e, quando chegasse ao seu
destino, poderia retirar a mesma quantia. Acreditava-se até que eles seriam capazes de criar um estado independente somente para a Ordem.
Em 1298, Jacques DeMolay subiu ao posto de Grão-Mestre da Ordem do Templo. A situação era um tanto
complicada, pois, com a perda da terra santa, a Ordem tinha perdido sua razão de ser e concentrava um grande
contingente de homens e de imensas riquezas. Porém, não podiam ser aplicadas porque, ainda que consideráveis, não poderiam bancar uma nova cruzada. A Ordem esperava o apoio do povo, do clero e dos reis europeus.
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Tal apoio não veio. Em vez disso, a Ordem, que se concentrava em Chipre, assistiu à cobiça do rei francês Felipe
IV, o Belo, e sua tentativa de fundir os templários com os hospitalários para controlar ambas e livrar a França de
dívidas, além de tornar-se o monarca mais poderoso da Europa. Nessa época, ele já tinha sob sua influência o
Cardeal Bertrand de Gouth, que assumiu o nome de Clemente V, mantendo-o em Avignon, na França.
Em 13 de outubro, uma sexta-feira, ordens até então secretas foram executadas por Guillaume de Nogaret, primeiro-ministro francês. Ele determinava a prisão de Jacques DeMolay e de todos os templários que
fossem encontrados, sob a acusação de heresia e traição. Os cavaleiros não resistiram e foram levados, inclusive
o grão-mestre, para o calabouço, onde os que aguentaram foram torturados por sete anos.
Após ser tão torturado, Jacques DeMolay já tinha sido obrigado a confessar falsos crimes e atitudes inimagináveis para a ética e a disciplina templária. Porém, jamais entregou a localização dos demais ou o paradeiro
das riquezas da Ordem. Contudo, no julgamento final, ao ouvir as acusações e prestes a se definir a sentença,
negou as acusações, voltou atrás nas confissões, denunciando perseguições e torturas sofridas por ele mesmo
e por seus irmãos da Ordem.
Tal procedimento era punido com a fogueira, o que Jacques DeMolay teve que enfrentar juntamente
com um preceptor da Normandia, numa ilha em frente à Catedral de Notre Dame, em Paris, no dia 18 de março de 1314, diante do povo.
Em janeiro de 1919, Frank Sherman Land recebeu uma ligação de um maçom chamado Sam Freet. Ele
pedia que recebesse, como pupilo, um jovem órfão de pai que precisava de um emprego de meio expediente
e alguma orientação. O moço em questão chamava-se Louis Gordon Lower, tinha 17 anos e ajudava a mãe a
manter a família depois da partida do pai, Elmer Lower, que, assim como Freet e Land, fazia parte da Loja Maçônica Ivanhoe.
A experiência de interação entre os dois foi excelente. Tanto que Land deu a ideia de juntar mais jovens
convidados por Lower para reunirem-se como um clube. O jovem pupilo atendeu ao chamado levando mais
oito jovens. Ao receber esses jovens, aquele homem, que não era tão mais velho que os meninos, sugeriu a
criação de um clube no qual eles pudessem se reunir e realizar atividades saudáveis, organizadas e sob a supervisão de um adulto. A ideia foi aceita de pronto.
Esse clube foi muito propício, pois era uma época de pós-guerra, e muitos jovens que haviam perdido
os pais para a Primeira Guerra Mundial precisavam de um modelo masculino e uma referência paterna que
pôde ser preenchida com cuidado e amor praticamente paternal, que foi oferecido pelo time de adultos que
se juntou a Land para cuidar desses jovens.
O passo seguinte foi escolher um nome para esse clube. Vários nomes foram citados, e nenhum agradava aos rapazes. Um deles sugeriu que, já que estavam dentro da Maçonaria, era justo que se usasse o nome de
alguém ligado a ela. Mais uma enxurrada de nomes apareceu, e nenhum consenso foi atingido até o nome e
a história de Jacques DeMolay, cavaleiro francês da Idade Média que exemplificou a fidelidade e lealdade com
o seu comportamento de preservar seus amigos da morte.
Assim, o novo clube passou a denominar-se Clube DeMolay, no dia 24 de março de 1919. O que veio
depois foi o crescimento, que se estendeu até os mais longínquos lugares da Terra. Foi transformado de clube
em Conselho e, por fim, em Ordem, que pode ser encontrada em países de grandes proporções, como o Brasil,
ou em pequenas ilhas, como Aruba.
A Ordem DeMolay chegou ao Brasil em agosto de 1980, com a instalação do Capítulo Rio de Janeiro nº
1, primeiro da América do Sul, trazida pelo então Soberano Grande Comendador do Supremo Conselho do
Rito Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria para a República Federativa do Brasil, o Irmão Alberto Mansur. Com
reconhecimento internacional, o Brasil foi um dos países que teve autorização para instalar um supremo conselho próprio, em 1985.
Presente em todos os Estados brasileiros, a Ordem DeMolay ultrapassa a marca dos trinta mil membros
ativos cadastrados nos últimos dez anos. E no mesmo período, a aproximação com o DeMolay Internacional
tomou proporções inéditas, transformando o Brasil como referência em Ordem DeMolay, para países como
Estados Unidos, Alemanha, Itália, Bolívia e Romênia.
Atualmente, a Ordem DeMolay possui mais de oitocentos capítulos espalhados por todo o território brasileiro, transformando a vida de mais de 200 mil jovens e ajudando na formação de líderes.
A Paraíba é um dos Estados mais atuantes da Ordem DeMolay, em nível nacional. Possuímos cerca de
trinta capítulos, além de Priorados, Cortes, Clube de Mães, Távola de Escudeiros e Preceptorias.
No mundo, a Ordem DeMolay pode ser encontrada na Argentina, Aruba, Alemanha, Austrália, Bolívia,
Canadá, Colômbia, Estados Unidos, Filipinas, França, Itália, Japão, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai.
Os baluartes da Ordem DeMolay são a defesa das liberdades civil, representada pela bandeira do Brasil;
intelectual, representada pelos livros escolares; religiosa, representada pela Bíblia Sagrada.
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A Ordem também é baseada em sete virtudes cardeais: amor filial, que é o amor e carinho que devemos
ter por nossos pais, que nos semearam, geraram, nos ensinaram as primeiras lições de nossas vidas e se sacrificaram por nós. Através deles, nós tivemos as primeiras lições de educação, respeito e na crença em Deus.
Segunda virtude: reverência pelas coisas sagradas, que significa a crença em Deus, não importando a
sua religião. Para ser um DeMolay, o jovem tem que ter fé Nele.
Cortesia: cortesia, educação e solidariedade são princípios que um DeMolay procura por em prática
usando a filantropia, mas somente é válida quando é feita com sentimento, colocando o coração naquilo que
faz. Os DeMolays possuem o seguinte pensamento – abro aspas: “Para ser útil à sociedade não é necessário ser
um DeMolay, mas para ser um DeMolay é necessário ser útil à sociedade” – fecho aspas.
Companheirismo, que é ser um amigo leal, tanto nas horas boas quanto nas ruins. O verdadeiro companheiro e amigo é aquele que estende a mão para um irmão em momentos de dificuldade. Companheirismo
é levar uma chama de amizade no coração, para que, quando um amigo estiver no meio do túnel, ela possa
iluminar e mostrar onde está a saída.
Fidelidade: é sempre acreditar em seus ideais e virtudes, mantendo em segredo tudo aquilo que lhe for
confiado. É ser fiel a Deus, à sua Pátria e aos seus amigos, seguindo o exemplo de fidelidade de Jacques DeMolay, que preferiu morrer a trair seus irmãos ou faltar com seu juramento.
Pureza: é ser um cidadão idôneo, puro de alma e de coração, é sempre estar de bem com a própria consciência, é manter a mente longe de tudo que vá contra os princípios de um bom cidadão.
Patriotismo: é respeitar e defender a nossa Pátria, o nosso Estado e as nossas cidades e, além disso, conservar tudo que diz respeito ao patrimônio público, como escolas, asilos, orfanatos e hospitais, que prestam
ajuda às pessoas mais carentes de nossa sociedade.
Em 19 de janeiro de 2010, foi promulgada a Lei Federal nº 12.208, que instituiu o dia 18 de março como
o Dia Nacional do DeMolay, razão pela qual estamos todos reunidos aqui, neste momento.
Em 2012, tive a oportunidade de acompanhar de perto a Ordem DeMolay, quando o meu sobrinho Dihego Amaranto, tomou posse como Mestre Conselheiro do Capítulo Branca Dias nº 800, em João Pessoa, capital
do meu Estado. Tornei-me um admirador da Ordem, pois vi que tudo não era só teoria. O grupo de jovens daquele capítulo trabalhava intensamente em projetos filantrópicos, como arrecadação de alimentos para serem
distribuídos para crianças carentes, arrecadação de kit de higiene para ser entregue a hospitais, campanha de
doação de sangue, campanha de conscientização política, onde tive a oportunidade de participar de um debate, dentro da reunião, exclusivo para irmãos maçons e sobrinhos DeMolays.
No ano passado, tive a oportunidade de participar de algo ainda mais grandioso, um congresso DeMolay.
Participei do Congresso Paraibano da Ordem, realizado pelo Grande Conselho Estadual da Ordem na Paraíba,
em agosto de 2013, na cidade de Catolé do Rocha, sertão do meu Estado. Presenciei centenas de jovens, em
um final de semana, dedicados à causa, não apenas do meu Estado, mas de Pernambuco, do Rio Grande do
Norte, da Bahia e de tantos outros Estados.
Muitos jovens, em um final de semana, que poderiam estar no mundo das drogas, no mundo do álcool,
no mundo da prostituição, no mundo do crime ou em qualquer outro vício que o mundo lá fora oferece com
facilidade, porém, preferiram optar pelo melhor caminho, ser um cidadão livre e de bons costumes.
Portanto, Sr. Presidente e irmão, encerro minhas palavras citando uma frase de um ilustre DeMolay, o
Walt Disney: “Se você pode sonhar, você pode fazer.”
Façamos o bem. Amemos a Ordem DeMolay.
Rogo ao Grande Arquiteto do Universo, Deus todo-poderoso, que ilumine e proteja a todos, e que de
fato possamos construir, a cada dia, um mundo mais justo e perfeito.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB - RR) – Ao cumprimentar o ilustre irmão e Senador Cícero Lucena, quero dizer que vocês ouviram três Parlamentares aqui que são maçons.
Agora, quero convidar um Parlamentar não maçom, mas que tem profunda admiração pela Ordem, Senador Cristovam Buarque, aqui pelo Distrito Federal.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Mozarildo, digamos que sou primo.
Eu quero cumprimentar, obviamente, em primeiro lugar, o Senador –esse amigo que eu tenho aqui –
Mozarildo Cavalcanti. E mais que isso, de vez em quando, passa-me receita quando estou com problema de
saúde aqui sentado nestas cadeiras.
Cumprimento o Grande Mestre Nacional do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, Sr. Sérgio
Luiz Gonçalves; o Mestre Conselheiro Nacional do Supremo Conselheiro da Ordem DeMolay para o Brasil, o Sr.
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Yan Walter Carvalho Cavalcante; o Secretário Executivo do Grande Conselho da Ordem DeMolay do Estado da
Paraíba, Sr. Dihego Amaranto; e o Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente do Distrito Federal, Sr. Lucas Galdeano.
Mas eu quero cumprimentar, sobretudo, os jovens DeMolay que aqui estão e todos os outros – os duzentos mil – que estão no Brasil e até mesmo os milhões que estão pelo mundo afora.
O Senador Mozarildo falou que sou simpatizante do trabalho de vocês. Eu o sou porque conheço a história do Brasil e sei o papel que teve a Maçonaria nos grandes momentos da história de nosso País, seja no
momento da Abolição da Escravatura, no momento da República sobretudo – e eu até não duvidaria no momento da nossa descoberta, porque ninguém pode dizer se Pedro Álvares Cabral era maçom ou não era, pois
já existia a Maçonaria.
No passado, não há dúvida de que foi fundamental para o Brasil o trabalho de vocês. No presente, a
gente sabe, também, que esse trabalho é feito, seja por meio de atividades diretamente junto aos brasileiros,
individualmente, que precisam, seja, também, e às vezes de maneira discreta, na política, para mudar o Brasil.
Isso é a Maçonaria.
Aqueles que são DeMolay têm, além disso, uma característica especial: trazer a juventude do mundo
ameaçador que aí está para uma prática com as sete, se não me engano, virtudes que vocês praticam.
Hoje, nós estamos com uma juventude ameaçada, ameaçada pela falta de escolaridade, por exemplo;
ameaçada pela droga, sob todas as formas; ameaçada pelo desemprego; ameaçada pelo consumismo que vicia
tanto quanto droga; ameaçada pela falta de uma mística, de uma proposta que englobe todos os brasileiros na
busca de um novo Brasil, e vocês representam uma exceção nesse mundo. Vocês representam uma juventude
que, ao invés de cair nesses problemas que eu coloquei, não apenas ficou fora desses problemas, como luta
para que esses problemas não mais existam para nenhum brasileiro.
Aí, ficam, como eu gosto sempre de fazer aqui, inspirado pelo passado: provocar e cobrar para o futuro.
Hoje, o que corresponde à Abolição da Escravatura e corresponde à República é a educação de qualidade
assegurada para todos os brasileiros desde a primeira infância e com a mesma qualidade.
Esta é a República, este é o fim da escravidão, esta é a construção de um País: a escola igual para todos,
porque é aí que a gente faz um país. A gente não faz um país nas indústrias, nas estradas, nas pontes. Tudo isso
é necessário, mas um país é feito na educação.
Tem um exemplo muito claro de como acontece: a Itália, quando se formou, tinha diversos idiomas. Foi
na escola que todos passaram a falar italiano e os maiores jovens, no exército. Imaginem se, hoje, não tivesse
uma unidade integradora linguística naquele país.
Agora, imagine o que é um país sem um sistema integrado, em que “jovem” não quer dizer uma coisa
só; quer dizer uma coisa para os que estão dentro da modernidade; e quer dizer outra coisa para os que estão
excluídos. Dia das Mães não dá para comemorar de uma maneira única por todas, porque há um tipo de mãe
que tem os seus filhos bem cuidados, bem educados, e outro tipo de mãe que tem seus filhos abandonados;
500 mil encarcerados; quem sabe quantos na droga, no desemprego?
Nós temos que lutar pela educação de qualidade igual para todos, e eu creio que a Maçonaria em si e o
grupo específico dos DeMolay podem ter um papel muito grande nisso, Senador Mozarildo. Mas eu não falo
na promoção direta de algumas ações – o que vocês provavelmente já fazem. Eu falo é na ação política para
que este País se transforme em uma nação que ofereça igualdade na educação.
Não é fundamental ter igualdade no tamanho ou na propriedade de carro, de roupa bonita ou não, de
ter dinheiro para ir ou não em férias distante. Isso é desigualdade. Dá para tolerar. Agora, não ter escola igual
é imoralidade. Isso não dá para tolerar. Isso desestrutura o País; isso escraviza os que não tiveram educação;
isso não é uma república, quando a escola é desigual para um e para outro, seja pela renda dos pais, seja pela
cidade onde vive.
Por isso, concluo, ao mesmo tempo em que homenageio todos esses anos da DeMolay – desde 1919, se
não me engano –, homenageio o dia de hoje, em homenagem à DeMolay, e o dia, se não me engano, 25 de
março, em que foi iniciada realmente, e, ao mesmo tempo, homenageio, provoco e cobro.
Vamos nos unir para que neste País nenhuma criança fique de fora de um sistema de qualidade; vamos
lutar para que neste País a torneirinha do analfabetismo seja fechada, na medida em que todos concluam a
sua educação. Isso, para mim, só vai ser possível com o que chamo de federalização da educação, que outros
podem chamar de forma diferente.
Na verdade, o conceito é que o Governo Federal adote as crianças do Brasil. Esqueçamos o nome federalização – muitos não gostam, nem eu. O que se quer é que o Governo Federal adote as crianças do Brasil como
algo nacional, e não municipal; faça com que a criança, ao nascer, seja federal, e não municipal, como é hoje.
Criança é nacional, porque criança é o futuro do País. Então, como a gente abandona as crianças conforme a
renda daquela cidade e o gosto daquele prefeito pela educação?
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O caminho é a União assumir a responsabilidade pela educação de base no Brasil. E é isto que eu gostaria de pedir: que vocês, que têm o espírito do passado, que têm essa história, olhando o futuro, ajudem, lutem,
façam com que o Brasil tenha uma educação de qualidade igual para todos, com conteúdos diferentes – liberdade pedagógica –, mas com a qualidade dos professores, dos equipamentos, do tempo de ficar na escola
igual para todos.
Um grande abraço pelo passado de vocês. Meus parabéns ao Senador Mozarildo, que sempre toma a
iniciativa de prestigiar a Maçonaria em todos os aspectos. Muito obrigado a vocês, jovens, por estarem como
DeMolay em vez de estarem perdidos em outras atividades.
E fica aqui, depois de toda a homenagem e agradecimento, a minha cobrança: vamos lutar para que, no
Brasil, aconteça aquilo em que ninguém acredita, pensam que é demagogia, mas que já aconteceu em muitos outros países; vamos lutar para que o filho do trabalhador possa estudar na mesma escola do filho do seu
patrão; que o filho da mais pobre família tenha acesso a uma escola com a mesma qualidade do filho da mais
rica família do Brasil. Isso é possível, isso é preciso, e o Brasil conta com vocês.
Um grande abraço a cada um e a cada uma. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB - RR) – Cumprimento o Senador Cristovam, que, como todos sabem, é um profundo defensor da educação e, por isso mesmo, preocupa-se com
essa questão da juventude. E todos nós temos o dever de nos preocupar e de ajudar a juventude, mas é evidente que a juventude tem a opção de ser seguidora daquelas Sete Virtudes Cardeais ou não. Não quer dizer
que quem não seja DeMolay não possa fazê-lo.
E é por isso que, como grande defensor da federalização do ensino básico, S. Exª diz sempre, claramente,
que o problema não é o Governo Federal tomar conta em si ou tirar o poder do Estado ou do Município. Não;
é para que, realmente, a responsabilidade maior... Acho que não há outra responsabilidade maior para um governante do que cuidar dos seus jovens, desde a mais tenra idade.
Quero dar a palavra agora ao Sr. Dihego Amaranto, que é Secretário Executivo do Grande Conselho DeMolay do Estado da Paraíba.
Já que tivemos um Senador paraibano falando, vamos ouvir outro paraibano.
O SR. DIHEGO AMARANTO – Exmo Sr. Presidente, Senador e Tio, Mozarildo Cavalcanti; Exmo Sr. Senador,
meu Tio, Cícero Lucena; Exmo Sr. Senador Cristovam Buarque; Exmo Sr. Deputado Federal Izalci, que teve que se
retirar; Grande Mestre Nacional do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, meu ilustre Tio, Sérgio
Luiz Gonçalves; meu irmão Yan Walter Carvalho Cavalcante, Mestre e Conselheiro Nacional, também do SCODB;
Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente do Distrito Federal, meu Tio Lucas Galdeano. O meu abraço ao meu
também Tio Ricardo Napoleão, do gabinete do nosso Tio Mozarildo, que nos auxiliou também a vir fazer essa
homenagem; ao Tio Hélio, que é do gabinete do Senador Cícero Lucena; ao nosso amigo Francisco Sineide,
que se encontra aqui nesta tribuna.
A nossa participação é bem rápida. É com muita satisfação que a Ordem DeMolay do Estado da Paraíba
vem até esta solenidade falar sobre respeito e gratidão. Assim como os antecessores falaram, a Ordem DeMolay
prega as sete virtudes cardeais e é baseada nas liberdades civil, intelectual e religiosa, mas o respeito que um
irmão tem por outro, independentemente do seu supremo, independentemente da sua potência maçônica, é
o diferencial, acho que, de fato, é o que faz a Ordem DeMolay ser a Ordem DeMolay.
Apenas para quem entende da situação, quando não fazemos parte da mesma jurisdição, creio que, pelo
menos na minha opinião, como DeMolay – e, na Paraíba, isso acontece muito –, apenas papéis nos separam.
Acho que questões superiores não são pelo menos da nossa alçada.
Mas, Senador Mozarildo, é com muita satisfação que o Grande Conselho do Estado da Paraíba vem até
esta solenidade trazer duas homenagens simples, mas feitas de coração, para o senhor, Senador Mozarildo, e
para o nosso querido tio e Senador, Cícero Lucena, que sempre nos acompanha naquele Estado.
Então, eu queria pedir autorização, se possível for, para passarmos uma placa, um diploma, e, assim, fazer a leitura.
Saibam todos que o Grande Conselho nº 4 da Ordem DeMolay da Paraíba, filiado ao Supremo Conselho
da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil, expede o presente diploma em forma de agradecimento a Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti, pelo incentivo à juventude brasileira, apoiando e abraçando
a Ordem da Causa DeMolay. João Pessoa-PA, 18 de março de 2014. Gildemberg Severino dos Santos, Grande
Mestre Estadual, Ivan de Souza Lucena, Grande Mestre Estadual Adjunto, Jefferson Fernandes de Aquino, Grande Secretário Estadual, e Dihego Luiz Cavalcanti do Amaranto, Secretário-Executivo. (Palmas).
Para concluir, saibam todos que o Grande Conselho nº 4 da Ordem DeMolay da Paraíba expede o presente
diploma, em forma de agradecimento, ao ilustre tio Cícero Lucena Filho, pelo incentivo à juventude brasileira,
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em especial do Estado da Paraíba, apoiando e abraçando a causa da Ordem DeMolay. João Pessoa-PA, 18 de
março de 2014. Os mesmos que assinam o diploma do tio Mozarildo.
Nosso muito obrigado, e a todos: façamos o bem; amemos a Ordem DeMolay. (Palmas).
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB - RR) – Concedo a palavra neste instante ao Yan Walter Carvalho Cavalcante, que é o Mestre Conselheiro Nacional do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil.
O SR. YAN WALTER CARVALHO CAVALCANTE – Exmo Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti, Tio Mozarildo
Cavalcanti, Presidente signatário desta sessão; Exmo Sr. Deputado Federal Izalci, nas pessoas dos quais peço
vênia para saudar os demais Parlamentares que nos prestigiam nesta manhã; ilustre Tio Sérgio Luiz, Grande
Mestre Nacional do Supremo Conselho da Ordem Demolay para o Brasil, por meio do qual peço vênia para
saudar todos os DeMolays aqui presentes; ilustre Tio Lucas Galdeano, Grão Mestre Estadual Adjunto do Grande Oriente do Distrito Federal, a partir do qual cumprimento todos os tios maçons aqui reunidos. Senhoras e
senhores convidados, bom dia!
França, 18 de março de 1314. Ao entardecer deste fatídico dia, Jacques DeMolay entregou seu espírito ao
Pai, sendo queimado vivo a mando de homens que desconheciam os elevados ideais e preceitos pelos quais
nosso herói se sacrificou.
Hoje, setecentos anos depois, milhares de jovens espalhados por todo o mundo adotam o exemplo de
retidão deixado pelo último Grão-Mestre da Ordem do Templo e por toda a Cavalaria Medieval.
Atualizando seu código de ética para os modernos conceitos, senhoras e senhores, nós, jovens DeMolays, desde o surgimento de nossa Ordem, em 18 de março de 1919, edificamos nossas vidas nas virtudes do
amor filial, da reverência pelas coisas sagradas, da cortesia, do companheirismo, da fidelidade, da pureza e do
patriotismo.
No Brasil, desde agosto de 1980, graças aos esforços hercúleos do nosso amado e saudoso Tio Alberto
Mansur, a juventude brasileira não é mais a mesma. Mais de cem mil jovens, espalhados por todos os rincões
desta Nação, já ingressaram nas fileiras da Ordem DeMolay, dedicados, incondicionalmente, a amar e servir
aos seus pais, ao seu País e a seu Deus.
É importante ressaltar, senhoras e senhores, que não professamos em nossa estrutura nenhum credo
específico, assim como também não nos alinhamos a nenhuma política partidária determinada. Antes de tudo,
pregamos e defendemos arduamente a liberdade civil, religiosa, política e intelectual.
Acreditamos, piamente, que apenas o homem livre é capaz de ser um cidadão pleno. Por isso, temos que
as escolas públicas são os alicerces para a grandeza de nossa nação.
Armados com esses ideais, figuramos como uma das maiores organizações juvenis do mundo, de caráter filosófico, filantrópico e sem fins lucrativos. Estamos espalhados por todas as esferas da sociedade civil, nas
mais diversas funções e profissões, mas sempre unidos pelos laços de nossa fraternidade e pelo desejo imensurável de fazer o bem, de lutar pela verdade e de ter a justiça concretizada.
Diversas personalidades famosas já passaram por nossas fileiras, como Walt Disney, astronautas, jogadores
profissionais dos mais diversos esportes, enfim, homens que conseguiram sucesso não por serem DeMolays,
mas se destacaram por carregarem consigo uma formação moral e ética, sólida e edificada em elevados ideais.
Já, nossa preocupação com o próximo pode ser exemplificada por ações sociais, como o Arrastão Nacional da Solidariedade, com o qual distribuímos, anualmente, centenas de toneladas de alimentos a quem tem
fome. Também somos engajados e reconhecidos por campanhas de doação de sangue e de cadastramento de
doadores de medula óssea. Lutamos, ainda, contra o câncer, razão pela qual destacamos nosso trabalho junto
ao Hospital do Câncer de Barretos.
Nosso cuidado pelo meio ambiente e sustentabilidade se encontra concretizado com nosso projeto
DeMolay Sustentável, com o qual buscamos conscientizar sobre práticas ecologicamente corretas e, principalmente, pô-las em ação.
Além dessas ações macro, uniformes em nível nacional, cabe destacar que nossos mais de 750 Capítulos DeMolays possuem seus trabalhos paralelos e locais, atendendo as especificidades das sociedades em que
estão inseridos, seja visitando asilos ou doando suprimentos a casas de recuperação ou, ainda, mobilizando
categorias profissionais para prestar a assistência aos que necessitam.
Nós, contudo, não buscamos nos promover pelo bem que fazemos. Desejamos, na realidade, é irradiar
e contagiar esse altruísmo a mais e mais jovens de nossas cidades, de nossos Estados e de nosso País, complementando os esforços de nossos políticos para a construção de um Brasil melhor, a exemplo de políticos de
porte do Tio Mozarildo Cavalcanti, Senador da República, maçom e membro honorário vitalício do Supremo
Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, que luta, diuturnamente, não só por melhorias para o seu Estado,
mas para todo o Brasil, em especial no tocante aos projetos que beneficiam nossa juventude.
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Poderíamos, senhoras e senhores, nos envaidecer de nossas conquistas e, realmente, temos orgulho
do que somos e do que temos construído até então. Entretanto, a exemplo dos Cavaleiros Medievais, temos
a humildade de reconhecer que esta homenagem aos nossos trabalhos por esta Casa Legislativa não serve
para nos enaltecer, mas, pelo contrário, amplia a nossa obrigação e responsabilidade em honrar o mérito e a
confiança que nos são ofertados.
Direciono-me, ao final das minhas palavras, ratificando, em nome de todos os jovens de nossa nação
DeMolay, os agradecimentos à Maçonaria Brasileira, que tornou o sonho da Ordem DeMolay uma realidade e
que nos apoia e patrocina até então.
Srs. Maçons, tenho a plena convicção de que, se somos jovens grandes, é porque tomamos como exemplo gigantes homens de bem como vocês. Agradecemos, ainda, a esta Casa Legislativa, em especial ao Exmº Sr.
Senador Tio Mozarildo Cavalcanti���������������������������������������������������������������������������
, pelo reconhecimento de nossa função social e pela parceria em nossos projetos sociais; e, por fim, a toda sociedade brasileira, a qual temos a honra de servir como verdadeiros guerreiros.
Despeço-me dos senhores e das senhoras, em especial dos nossos políticos, clamando para que nunca
desistam ���������������������������������������������������������������������������������������������������
da juventude. Queremos ser os líderes do amanhã e dar continuidade a história de excelência de virtudes e de muita luta que temos trilhado na construção de nossa democracia.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalanti. Bloco União e Força/PTB - RR) – Depois desse brilhante discurso
com o pronunciamento feito aqui no Senado Federal, eu quero convidar o Senador Rodrigo Rollemberg, aqui
do Distrito Federal, que, também como o Senador Cristovam, embora não sendo maçom, conhece os princípios e a importância tanto da Maçonaria quanto da Ordem DeMolay.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB - DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.
Quero cumprimentar o eminente Senador, amigo, Mozarildo Cavalcanti; cumprimentar também os Senadores Cristovam Buarque e Cícero Lucena; o Grande Mestre Nacional do Supremo Conselho da Ordem DeMolay
para Brasil, Sr. Sérgio Luiz Gonçalves; Mestre Conselheiro Nacional do Supremo Conselho da Ordem DeMolay
para o Brasil, o Sr. Yan Walter Carvalho Cavalcante; o Secretário Executivo da Ordem DeMolay do Estado da Paraíba, o Sr. Dihego Amaranto; o Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente do Distrito Federal, o Sr. Lucas Galdeano;
os Parlamentares, os Mestres estaduais, maçons ligados ao Grande Oriente do Distrito Federal, membros das
ordens paramaçônicas, enfim, a todos os presentes aqui, que muito nos honram com as suas presenças hoje.
Estou aqui na condição de Líder do Partido Socialista Brasileiro para me juntar àqueles que reconhecem
a importância da Ordem DeMolay para cerca de 30 mil jovens brasileiros diretamente e indiretamente para um
conjunto muito maior de pessoas que são beneficiadas pelos trabalhos desenvolvidos pela Ordem DeMolay.
Eu quero registrar que, mais do que nunca, nós precisamos cultivar valores, valores como companheirismo, como a honestidade, a correção, a solidariedade, a família. Valores que são capazes de construir uma sociedade justa, solidária e generosa. Valores que percebam que o investimento em educação de boa qualidade,
garantindo que todas as brasileiras e todos os brasileiros tenham o acesso a uma educação de boa qualidade
já desde a creche, do ensino infantil até chegar à universidade, é o que vai dar oportunidades iguais a todos,
para construir um País melhor.
É muito bom ver que a Maçonaria investe e investe fortemente nesses jovens, quase 30 mil jovens no
Brasil, no sentido da construção e do cultivo a esses valores, valores capazes de construir um País melhor.
Nós tivemos uma grande transformação neste País, uma demonstração de que o Brasil está mudando, e
está mudando profundamente, com as manifestações de junho, quando, por meio de mobilizações nas redes
sociais, sem uma liderança específica, jovens de todo o Brasil ocuparam as ruas para dizer que não estão satisfeitos com a forma como as instituições estão funcionando; não estão satisfeitos como o Brasil está sendo gerido
e dizendo que querem serviços públicos de boa qualidade, que querem seriedade no trato da coisa pública,
desmentindo a afirmativa de que os jovens não gostam de política ou não gostam da política. Não gostam de
política ou da política da forma como ela está sendo feita no Brasil, mas querem participar politicamente e de
forma efetiva como protagonistas, mas construindo um novo País, um País assentado sobre valores, como os
valores cultivados pela Ordem DeMolay.
Portanto, eu não poderia deixar, embora estivesse com a agenda extremamente apertada, presidindo
uma audiência pública, de vir aqui, em meu nome e no do meu Partido, o Partido Socialista Brasileiro, para
cumprimentar, em primeiro lugar, o Senador Mozarildo Cavalcanti, e todos vocês de todo o Brasil, que fazem
um trabalho que dignifica e que, sobretudo, contribui para construir um País melhor, justo, solidário e generoso.
Muito obrigado e parabéns a todos vocês. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB - RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao Irmão Celso Deusdeti Costa, Grande Mestre Conselheiro da Ordem DeMolay no Distrito Federal. (Palmas.)
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O SR. CELSO DEUSDETI COSTA – Bom dia a todos!
Senador Mozarildo Cavalcanti, eu o saúdo em nome de todos os Senadores e Deputados aqui presentes.
Meu irmão Sérgio Luiz Gonçalves, Grande Mestre Nacional da Ordem DeMolay, Yan Walter, nosso Grande Mestre Nacional da Ordem DeMolay, nosso irmão Lucas Galdeano, nosso Grão-Mestre Adjunto do Grande
Oriente do Distrito Federal, senhoras e senhores, meus irmãos, meus sobrinhos DeMolays, senhores convidados, estou surpreso de o Senador ter me chamado à tribuna. Eu não estava no cardápio, nem na programação.
Mas é com muita honra que digo a esta Casa, que abriu as portas para mais esta homenagem justa e
perfeita, que, além de ser uma homenagem aos nossos jovens, esta é uma homenagem ao nosso herói-mártir
Jacques DeMolay, pelos, porque se completaram 200 anos do seu martírio.
E quero convocar todos os jovens que estão nas fileiras para que tragam mais sobrinhos e mais jovens
que são diferentes, para fazer, realmente, a diferença na sociedade.
Então, é com muita honra que faço parte desse grupo. E quero convocar todos os nossos irmãos, sobrinhos, convidados e familiares, porque, sem dúvida alguma, é com essa base familiar que conseguimos um
mundo melhor, uma juventude melhor, justa e perfeita.
Muito obrigado, Senador, pela lembrança. Boa tarde a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB -RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao Irmão Lucas Galdeano, Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente do Distrito Federal, portanto, o anfitrião, vamos dizer assim, já que é o Grão-Mestre do Distrito Federal.
O SR. LUCAS GALDEANO – Boa tarde a todos. Boa tarde a todas.
Reverenciando a memória do Irmão Alberto Mansur, eterno, soberano Grande Comendador da Ordem
DeMolay no Brasil, eu cumprimento o signatário da presente sessão, Exmo Sr. Senador, irmão e amigo, Mozarildo Cavalcanti. Exmo Sr. Senador Cristovam Buarque, nossos cumprimentos. Cumprimento o Grande Mestre
Distrital do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, o Irmão Sérgio Luiz Gonçalves; o Mestre Conselheiro Nacional do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, o Irmão Walter Carvalho Cavalcante;
o Irmão Dihego Amaranto, Secretário Executivo do Grande Conselho da Ordem DeMolay do Estado da Paraíba;
os Senadores Rodrigo Rollemberg e Cícero Lucena, que fizeram uso da palavra e que, talvez, não estejam mais
presentes. Cumprimento os poderes internos do Grande Oriente do Brasil e do Grande Oriente do Distrito Federal aqui presentes. Na pessoa do Irmão Israel, Secretário das Instituições Paramaçônicas do Grande Oriente
do Distrito Federal, cumprimento os dirigentes das entidades paramaçônicas aqui presentes. Cumprimento o
irmão, venerável mestre da Obreiros do Planalto, um grande mestre da Ordem DeMolay no Distrito Federal, o
Irmão Celso Deusdeti.
Meus irmãos, jovens DeMolay, minhas sobrinhas presentes, meus sobrinhos, em nome do Eminente Jafé
Torres, Grão-Mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, por meu intermédio, eu os cumprimento e saúdo,
trazendo o abraço fraterno e o carinho agradecido aos membros dessa Ordem, que tanto faz à formação do
jovem, que é o futuro da nossa Nação.
Eu não sei se vocês DeMolay têm consciência, mas aqui eu vejo chama à procura de combustível. Vocês
são os responsáveis para transformar a Nação e a Maçonaria em particular. Nós, seus tios, depositamos confiança e esperamos isso de vocês. Já são líderes, formadores de opinião nas suas escolas e dentro da Ordem
DeMolay. Então, nesse amálgama da juventude de vocês conosco, já com um pouco mais de experiência, é
que está a dose certa para que a Maçonaria e todas as Ordens e entidades paramaçônicas cresçam com a responsabilidade de fazer um Brasil que todos nós queremos.
Vocês são a oxigenação da Maçonaria, e nós esperamos muito dessa juventude. Nós sempre vemos, nos
nossos templos, os movimentos, a educação que vocês têm para com os seus tios, e é sempre uma alegria vê-los
trabalhar, embora nós achemos que vocês devem fazer os seus trabalhos, sim, com orientação, mas seguindo
aquela chama de incendiar as mentes e os corações, próprio dessa faixa etária que vocês têm.
Para terminar, peço e rogo ao grande arquiteto do universo, que é Deus, que nos ilumine, que nos dê um
caminho para a reunião da Maçonaria brasileira e para a reunião das Ordens DeMolays aqui no Brasil.
Então, rogando ao grande arquiteto, que é Deus, que nos dê tudo isso, o Grande Oriente do Distrito Federal abraça cada um dos irmãos e dos convidados aqui presentes com um grande calor fraternal.
Viva a Ordem DeMolay no Brasil! Vida longa à Ordem DeMolay no Brasil!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB - RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao irmão Sérgio Luiz Gonçalves, Mestre Conselheiro Nacional do Supremo Conselho da Ordem DeMolay.
O SR. SÉRGIO LUIZ GONÇALVES – Exmo Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti, meu irmão, companheiro,
Membro Honorário do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, V. Exª nos honra com este requerimento, que permite homenagear todos os jovens DeMolay deste Brasil.
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Exmo Sr. Senador Cristovam Buarque; meu querido sobrinho Yan Walter, Mestre e Conselheiro Nacional
do Supremo Conselho; meu irmão querido Lucas Galdeano, um poeta do Distrito Federal, nosso líder; Dihego
Amaranto, Secretário da Paraíba; e Ilan, peço vênia para saudar todos os grandes mestres estaduais aqui presentes, na pessoa do nosso Decano, nosso Tio Toshio, aqui presente, meus tios, meus irmãos, meus sobrinhos
que vieram de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, para nos prestigiar, aqui,
neste dia tão importante.
Meu irmão Mozarildo, na proposição da lei que institui o Dia DeMolay, a então Deputada Federal Luciana Costa disse o seguinte:
A Ordem DeMolay apresenta dois aspectos fundamentais e de grande importância na sociedade contemporânea: a luta pela manutenção das escolas públicas – base essencial para qualquer desenvolvimento
posterior – e a promessa da construção de um novo mundo com o melhor preparo de nossa juventude,
que um dia assumirá o comando de todas as atividades.
A autora da lei definiu em poucas palavras a missão de um DeMolay e a esperança que depositamos
nestes jovens líderes.
Esta Casa de Lei, todos os anos, implementa o projeto Jovens Senadores, que, neste ano, tem um tema
desafiador: “Buscar voz para ter vez: cidadania, democracia e participação”. E é exatamente isso que estamos
necessitando neste momento.
Gostaria de dizer ao Senador Cristovam Buarque que, neste momento, vários jovens líderes estão nas
escolas públicas fazendo palestras, ativando a curiosidade, semeando a semente do bem, da sustentabilidade
de um projeto DeMolay sustentável.
Nossos agradecimentos, então, a todos os Parlamentares que acreditam na força de nossa amada Ordem.
Os jovens DeMolay são pessoas únicas, são escolhidas e servem à sociedade sob a égide das luzes que
nos iluminam e iluminam o reto caminho de um DeMolay – tão dito e tão falado aqui das nossas luzes. Dirijo,
então, as minhas palavras a esses jovens para que nunca desistam do nosso ideal, jamais desistam de serem
úteis à sociedade. Nunca, por motivo justificado ou não, sejam falsos aos seus votos, às suas promessas, aos
seus amigos e ao seu Deus. Vocês serão chamados, diariamente, a defender os baluartes e preceitos da nossa
Ordem, de modo que vocês não poderão falhar.
Nelson Mandela, no seu discurso de posse, em 1994, disse que o “nosso grande medo não é o de que
sejamos incapazes; nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida”. É a nossa luz, e não a nossa escuridão, que mais nos amedronta. E nos perguntamos: Quem sou eu para ser brilhante? Quem sou eu
para ser atraente, talentoso e incrível? Na verdade, quem é você para não ser? Bancar o pequeno não ajuda o
mundo. Não há nada de brilhante em encolher-se para que outras pessoas não se sintam inseguras em torno
de você. À medida que deixamos a nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo.
Peço vênia, Senador, para homenagear, neste momento, aquele que dedicou sua vida inteira pela causa
maçônica e foi o fundador da Ordem DeMolay do Brasil, nosso amado e saudoso Tio Alberto Mansur. Este homem, cuja biografia tão vasta e pujante e cuja história se entrelaça com a própria história da Ordem DeMolay,
saudava a todos com palavras de amor e de humildade, dizendo: “Minha querida família da Maçonaria” – as
mesmas palavras que ele utilizou, pronunciou, nesta mesma tribuna, em 2011, quando aqui se fez presente.
Não fossem a persistência e a firmeza de caráter deste homem, nós todos não estaríamos aqui.
Nosso tributo ao eterno Tio Mansur, que da mansão dos justos possa ouvir o meu juramento – Tuebor.
Em nome da nossa amada Tia Célia Mansur, eu agradeço a todas as mães que nos ajudam nos Capítulos.
A essas mães que apóiam seus filhos nesse maravilhoso trabalho do bem, dedicando seu tempo à nossa causa
e trazendo perfume para dentro de nossas almas, nossa gratidão.
Ninguém realiza uma grande obra sozinho. Muitos auxiliaram o nosso saudoso Tio Mansur a edificar a
Ordem DeMolay – está aqui, na nossa primeira fileira, o nosso amado Tio Toshio, que lutou lado a lado – e tantos outros ainda continuam trabalhando sem reservas e em prol dos menos favorecidos, instruindo a nossa
juventude através do exemplo e pela busca incessante do saber e da verdade, amparada pelos conhecimentos maçônicos.
Estou me referindo aos maçons idealistas e abnegados, e a estes relembro as palavras de Frank Sherman
Land:
Se trabalharmos sobre o mármore, um dia ele se acabará. Se trabalharmos sobre o metal, um dia o tempo o consumirá. Se erguermos templos, um dia se tornarão pó. Mas, se trabalharmos sobre almas jovens
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e imortais, se nós as imbuirmos com o princípio do justo temor ao criador e amor à humanidade, nós
gravaremos sobre essas almas algo que brilhará eternamente.
Daqui a cem anos pouco importará o quanto tenhamos acumulado no banco; que tipo de casa, palacete ou carro possuímos, mas o mundo poderá ser diferente, talvez porque fomos importantes na vida
dos jovens.
Meus irmãos, continuem firmes como sentinelas avançadas neste trabalho edificador e não esmoreçam,
assim como nosso herói mártir Jacques DeMolay, que há 700 anos atrás, no dia 18 de março de 1314, foi queimado na fogueira da ignorância e da perfídia, sem trair os seus princípios.
Jacques DeMolay, o último Grão Mestre dos Cavaleiros Templários empresta seu nome à nossa Ordem e
norteia o caminho de milhares de jovens pelo exemplo de fidelidade, honra e amor à causa.
Para reverenciar a memória de Jacques DeMolay, Frank Sherman Land e Tio Alberto Mansur, eu dedico
as palavras de Abraham Lincoln:
Cumpre-nos, antes, a nós os vivos, dedicarmo-nos hoje à obra inacabada até este ponto tão insignemente
adiantada pelos que aqui combateram. Antes, cumpre-nos, a nós os presentes, dedicarmo-nos à importante tarefa que temos pela frente – que estes mortos veneráveis nos inspirem maior devoção, que todos
nós aqui presentes solenemente admitamos que esses homens não morreram em vão, que esta Nação,
com a graça de Deus, venha gerar uma nova liberdade, e que o governo do povo, pelo povo e para o povo
jamais desaparecerá da face da terra.
Por Deus, pela Pátria e por DeMolay, muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB - RR) – O irmão Sérgio pede a palavra
novamente para complementar sua participação nesta sessão.
O SR. SÉRGIO LUIZ GONÇALVES – Eu gostaria de convidar nosso Tio Toshio, por gentileza, que se fizesse... (Pausa.)
Senador Mozarildo, eu gostaria de entregar esta placa comemorativa do Dia DeMolay ao Senado Federal.
Já que o irmão possui todas as honras do Supremo Conselho, eu passo, então, a homenagear todos os Senadores, em sua presença, em sua homenagem, e a entrego, também, das mãos do nosso Decano.
Esta placa diz o seguinte:
Agradecimento especial ao Senado Federal
O Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil agradece a esta Casa pela sessão solene em homenagem à Ordem DeMolay brasileira, no ano em que, respeitosamente, lembramos os 700 anos de
falecimento do nosso mártir Jacques DeMolay.
Brasília, 17 de março de 2014.
Assina o Grande Mestre Nacional da Ordem DeMolay, Sérgio Luiz Gonçalves. (Palmas.)
Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB - RR) – Passando ao encerramento
desta sessão, eu quero, inicialmente, pedir desculpas se omiti ou deixei de mencionar alguma autoridade maçônica ou da Ordem DeMolay que aqui esteja presente, mas quero dizer que, como nós pregamos muito, acredito
que todos entendem que a omissão ou a falha na relação não foi, digamos assim, uma atitude antifraternal.
Eu gostaria de dizer, antes de terminar, que esta sessão é transmitida pela TV Senado e, portanto, assistem a ela maçons e não maçons, jovens DeMolay por esse Brasil todo, mas também os outros jovens que não
são DeMolay. Nós consideramos todo mundo igual, então não tem essa distinção.
Eu quero, principalmente, explicar por que usaram muito os termos “irmãos”, “tios” e “sobrinhos”. É bom
explicar: irmãos, porque nós pregamos a fraternidade. Os filhos dos irmãos são o quê? Sobrinhos. Então, a mesma coisa com as filhas, que são sobrinhas.
Então, esses termos “irmãos”, “sobrinhos” e “tios” são usados pelo jovem DeMolay ou o jovem maçom. O
jovem que pertence a qualquer ordem paramaçônica chama, exatamente, de “tio”, assim como aqueles que
não são de nenhuma ação paramaçônica.
Quero realmente encerrar esta sessão dirigindo umas palavras finais aos DeMolays.
Foi dito aqui, acho que pelo Irmão Lucas, que o que a gente espera dos maçons da atualidade e dos jovens principalmente é que nós possamos verdadeiramente transformar a Maçonaria e o País. Nós podemos,
portanto só depende de nós.
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Por fim, duas frases, que quero deixar gravadas no encerramento desta sessão. Primeiro, uma frase do
Almirante Barroso, que, naquela guerra que estávamos enfrentando com o Paraguai, na batalha, disse: “O Brasil
espera que cada um cumpra o seu dever”.
Então, essa história de muitos que só reclamam, apontam erros e não fazem nada para mudar, nós não
queremos; queremos justamente que cada um faça o seu dever para com o País.
Finalmente, uma frase do Presidente Kennedy, dos Estados Unidos. Nas suas palavras de posse, ele disse:
“Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas antes pergunte o que você pode fazer pelo seu país”.
Muita gente, na atualidade, até com razão, por descrer de certos comportamentos de pessoas que ou
administram ou são políticas, e quero ressaltar que é uma minoria, mas é uma minoria que sempre aparece... E
há outra frase que diz muito bem: “No dia em que homens e mulheres de bem se unirem e forem mais ousadas
do que as pessoas do mal, tudo mudará”.
Depende, portanto, de nós.
Quero agradecer a todas as autoridades maçônicas e da Ordem DeMolay aqui presentes e dizer que,
para mim, é uma felicidade ter tido a iniciativa de pedir esta sessão, com apoio de outros Senadores e Senadoras, porque sempre digo: o meu pai era maçom, eu sou maçom, meu filho é maçom e meu neto é DeMolay.
Então, para mim, realmente... E acho que a Maçonaria não pode mais continuar, digamos assim, praticando a maçonaria só entre quatro paredes. Nós temos que, de fato, mostrar a nossa cara, procurar influenciar
a sociedade não maçônica e não ficar apenas com as coisas ditas e praticadas só por nós. Senão, como é que
vamos soerguer a humanidade como nós pretendemos e pregamos em nossos princípios?
Então fico muito feliz por esta oportunidade, agradeço a todos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB - RR) – Declaro encerrada a presente
sessão. (Palmas.)
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 35 minutos.)
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Ata da 29ª Sessão, Não Deliberativa,
em 17 de março de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 8 minutos e encerra-se às 17 horas e 20 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 91, DE 2014
Dá nova redação, acrescentando parágrafos, ao art. 6º da Lei nº 8.666, de 1993, que “regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 8.666, de 1993, Fica acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
§ 1º. Nenhuma licitação pode ser iniciada sem que o disposto nos incisos IX e X estejam plenamente atendidos em todos os seus requesitos e atestados por parecer jurídico do órgão responsável pelo processo
licitatório que comprove tal regularidade.
§ 2º O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior sujeita o dirigente do órgão responsável pelo
processo licitatório a responder por crime de responsabilidade.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Um dos maiores problemas que existem no Brasil no que diz respeito à execução das obras é o mau uso
dos recursos públicos e o atraso na finalização das mesmas. É necessário que a legislação seja alterada a fim de
que se possa impedir que ocorram tais situações. Assim, o presente projeto de lei visa a aprimorar a lei de licitações a fim de determinar que nenhuma obra seja iniciada sem que sejam plenamente atendidos os requisitos
previstos no disposto no art. 6 da lei nº 8.666, de 1993. Tal artigo em seus incisos IX e X determinam que para
se iniciar uma obra exista projeto básico que estabeleça conjunto de elementos necessários e suficientes, com
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do
custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter uma série de elementos especificados no dispositivo legal. Além disso, determina que também se tenha projeto Executivo estabelecendo
o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas
pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Ora, a falta de “cultura de planejamento” em nosso país faz com que, por não haver responsabilização
dos gestores públicos, muitas obras sejam iniciadas sem que sejam preenchidos os requisitos legais mínimos
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para a boa execução do empreendimento. Esta situação acaba gerando desvios de recursos, desperdícios e
atraso na conclusão das obras.
Dentro deste contexto, venho, com a presente proposição legislativa, estabelecer que somente com
parecer jurídico atestando o pleno cumprimento dos requisitos legais se possa iniciar o processo licitatório e,
caso se constate que qualquer obra seja iniciada sem que tais requisitos estejam presentes, o dirigente máximo responsável pelo órgão responda por crime de responsabilidade.
Não é mais admissível que a população seja lograda com promessas de obras que nunca se realizam ou
se arrastam indefinidamente, drenando uma quantidade enorme de dinheiro dos elevados impostos pagos
pelos brasileiros. É preciso seriedade na execução de obras e acabar com a irresponsabilidade e a impunidade
dos gestores públicos em nosso país.
Assim, conto com o apoio dos meus pares para que a presente proposição legislativa tenha celeridade
em sua tramitação, visto ser um problema de ordem gravíssima.
Sala das Sessões, – Senador Alvaro Dias.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Texto compilado
Mensagem de veto
Vide Medida Provisória nº 544, de 2011
(Vide Lei nº 12.598, de 2012)
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Capítulo I
Das Disposições Gerais
Seção I
Dos Princípios
.........................................................................................................................................................................................................................
Seção II
Das Definições
Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:
I – Obra – toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta;
II – Serviço – toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração,
tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;
III – Compra – toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente;
IV – Alienação – toda transferência de domínio de bens a terceiros;
V – Obras, serviços e compras de grande vulto – aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 (vinte e
cinco) vezes o limite estabelecido na alínea “c” do inciso I do art. 23 desta Lei;
VI – Seguro-Garantia – o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos;
VII – Execução direta – a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios;
VIII – Execução indireta – a que o órgão ou entidade contrata com terceiros, sob qualquer das seguintes
modalidades:
VIII – Execução indireta – a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes
regimes: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
a) empreitada por preço global – quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total;
b) empreitada por preço unitário – quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo
de unidades determinadas;
c) (VETADO)
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c) (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
d) tarefa – quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais;
e) empreitada integral – quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até
a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais
para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às
finalidades para que foi contratada;
IX – Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado,
para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base
nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição
dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização
das obras e montagem;
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem
como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias
e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação,
a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;
X – Projeto Executivo – o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra,
de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
XI – Administração Pública – a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas;
XII – Administração – órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente;
XIII – Imprensa Oficial – veículo oficial de divulgação da Administração Pública;
XIII – Imprensa Oficial – veículo oficial de divulgação da Administração Pública, sendo para a União o
Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for definido nas respectivas
leis; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
XIV – Contratante – é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual;
XV – Contratado – a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração Pública;
XVI – Comissão – comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a função de receber,
examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.
XVII – produtos manufaturados nacionais – produtos manufaturados, produzidos no território nacional
de acordo com o processo produtivo básico ou regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal;
(Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010)
XVIII – serviços nacionais – serviços prestados no País, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo
Federal; (Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010)
XIX – sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos – bens e serviços de tecnologia
da informação e comunicação cuja descontinuidade provoque dano significativo à administração pública e
que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às informações críticas: disponibilidade,
confiabilidade, segurança e confidencialidade. (Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010)
XVII – produtos manufaturados nacionais – produtos manufaturados, produzidos no território nacional
de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo
federal; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
XVIII – serviços nacionais – serviços prestados no País, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo
federal; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
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XIX – sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos – bens e serviços de tecnologia
da informação e comunicação cuja descontinuidade provoque dano significativo à administração pública e
que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às informações críticas: disponibilidade,
confiabilidade, segurança e confidencialidade. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência designa o Senador Marcelo Crivella para integrar, como titular, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em vaga
anteriormente ocupada pelo Senador Eduardo Lopes, nos termos do Ofício nº 29, de 2014, da liderança do
Bloco Parlamentar União e Força.
É o seguinte o ofício:
OF. Nº 29/2014-BLUFOR
Brasília, 17 de março de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador MARCELO CRIVELA, como membro Titular, para integrar a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH – desta Casa, em vaga anteriormente
ocupada pelo Senador Eduardo Lopes.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força – PTB-PR-PSC-PRB
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência designa:
– como suplente, o Senador Marcelo Crivella, em substituição ao Senador Eduardo Lopes, para integrar
as Comissões Mistas destinadas a proferirem pareceres às Medidas Provisórias nºs 627, 628, 629, 630, 631,
636, de 2013, e 638, de 2014, conforme os Ofícios nºs 31 a 35, 37 e 38, de 2014, respectivamente, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força no Senado Federal; e
– como titular, o Senador Marcelo Crivella, em substituição ao Senado Eduardo Lopes, para integrar a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 632, de 2013, conforme Ofício nº 36, de
2014, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força no Senado Federal.
Os ofícios serão publicados e encaminhados às Comissões Mistas para serem juntados aos processados
das matérias.
São os seguintes os ofícios:
OF. Nº 31/2014-BLUFOR
Brasília, 18 de março de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador MARCELO CRIVELA, para integrar, como membro suplente, a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 627, de 2013, em vaga anteriormente
ocupada pelo Senador Eduardo Lopes.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força – PTB-PR-PSC-PRB
OF. Nº 32/2014-BLUFOR
Brasília, 18 de março de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador MARCELO CRIVELA, para integrar, como membro suplente, a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 628, de 2013, em vaga anteriormente
ocupada pelo Senador Eduardo Lopes.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força – PTB-PR-PSC-PRB
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OF. Nº 33/2014-BLUFOR
Brasília, 18 de março de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador MARCELO CRIVELA, para integrar, como membro suplente, a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 629, de 2013, em vaga anteriormente
ocupada pelo Senador Eduardo Lopes.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força – PTB-PR-PSC-PRB
OF. Nº 34/2014-BLUFOR
Brasília, 18 de março de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador MARCELO CRIVELA, para integrar, como membro suplente, a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 630, de 2013, em vaga anteriormente
ocupada pelo Senador Eduardo Lopes.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força – PTB-PR-PSC-PRB
OF. Nº 35/2014-BLUFOR
Brasília, 18 de março de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador MARCELO CRIVELA, para integrar, como membro suplente, a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 631, de 2013, em vaga anteriormente
ocupada pelo Senador Eduardo Lopes.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força – PTB-PR-PSC-PRB
OF. Nº 37/2014-BLUFOR
Brasília, 18 de março de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador MARCELO CRIVELA, para integrar, como membro suplente, a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 636, de 2013, em vaga anteriormente
ocupada pelo Senador Eduardo Lopes.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força – PTB-PR-PSC-PRB
OF. Nº 38/2014-BLUFOR
Brasília, 18 de março de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador MARCELO CRIVELA, para integrar, como membro suplente, a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 638, de 2013, em vaga anteriormente
ocupada pelo Senador Eduardo Lopes.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força – PTB-PR-PSC-PRB
OF. Nº 36/2014-BLUFOR
Brasília, 18 de março de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador MARCELO CRIVELA, para integrar, como membro titu-
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lar, a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 632, de 2013, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Eduardo Lopes.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força – PTB-PR-PSC-PRB
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu da Câmara
dos Deputados os seguintes Projetos de Lei da Câmara:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
2014, vai à Comissão de Serviços de Infraestrutura.
Os Projetos de Lei da Câmara nºs 2 e 3, de 2014, vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lido os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 28,
de 2014, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 452, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
OF. 28/2014/CAE
Brasília, 11 de março de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 452
de 2012, que “altera a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência – Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas
pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências, para instituir
isenção de pagamento de pedágio em rodovias em favor das pessoas com deficiência “, com as Emendas
nº 1-CDH-CAE e nº 2-CAE.
Atenciosamente, Senador Luiz Henrique, Presidente em exercício da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Com referência ao Ofício nº 28, de
2014, 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 452, de 2012, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art.
91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Foram encaminhados à publicação os
Pareceres nºs 162 e 163, de 2014, das Comissões de Assuntos Sociais; e de Assuntos Econômicos, respectivamente, concluindo contrariamente ao Projeto de Lei do Senado nº 307, de 2013-Complementar.
De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recurso, por um décimo dos membros do Senado, para que a matéria continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 31,
de 2014, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que comunica a apreciação, em caráter terminativo,
do Projeto de Lei do Senado nº 340, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO Nº 31/2014-PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 12 de março de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 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 340, de 2011, que altera
a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, para permitir o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde das despesas médicas e suplementares quando o atendimento da vítima
for realizado por serviço próprio, contratado ou conveniado do Sistema Único de Saúde, de autoria do Senador
Ivo Cassol.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Com referência ao Ofício nº 31, de
2014, 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 340, de 2011, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91,
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu o Ofício n° 23,
de 2014, do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, que
comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado n° 606, de 2007.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 23/2014/CMA
Brasília, 11 de março de 2014.
Assunto: Turno Suplementar do Substitutivo ao PLS 606, de 2007.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, na 5ª Reunião Extraordinária de 11/03/2014, submeteu
o substitutivo integral oferecido ao Projeto de Lei do Senado nº 606, de 2007, a turno suplementar de discussão.
Como não foram apresentadas emendas durante a discussão suplementar, o substitutivo foi definitivamente adotado sem votação, nos termos do artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal.
Nestes termos, encaminho o projeto para as devidas providências.
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Com referência ao Ofício nº 23, de
2014, 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 606, de 2007, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91,
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Há oradores inscritos.
Passamos a palavra ao nobre Senador Rodrigo Rollemberg, que realizou, hoje pela manhã, uma excelente audiência pública para discutir a floresta de Brasília na visão do meio ambiente e dos povos que habitam
essa região.
V. Exª tem o tempo disponível para o seu pronunciamento.
Em seguida, Senadores Cristovam Buarque, Mozarildo Cavalcanti, Pedro Simon e Cícero Lucena.
V. Exª será chamado, Senador Cícero Lucena, no momento oportuno.
Senador Rollemberg, com a palavra.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto a esta tribuna para tratar de dois temas sobre
os quais já tive oportunidade de falar. Considero importante reiterar esta minha preocupação, em função do
compromisso que tenho com Brasília e com o Distrito Federal, na esperança de que o Ministério Público, o
Tribunal de Justiça, a Controladoria-Geral da União, o Governo Federal e a população, de uma forma geral, se
mobilizem para evitar o que está acontecendo com Brasília.
Em primeiro lugar, quero me referir à matéria da Folha de S.Paulo desse domingo que diz: “Custo do estádio dobrou em quatro anos. A análise aponta irregularidades em compra e transporte de materiais entre
outras. A reforma custaria R$700 mil em 2010.” E a capa da Folha de S.Paulo se refere ao relatório dos auditores
do Tribunal de Contas do Distrito Federal, apontando um superfaturamento de R$431 milhões na obra desse
estádio estratosférico – estratosférico nos seus valores.
Eu, aqui, chamei a atenção da Ministra Gleisi sobre a importância de o Governo Federal fazer uma segunda intervenção no Governo do Distrito Federal, como o fez ao final do primeiro ano, salvo engano, quando
tudo indicava que o Governo Agnelo estava perdendo completamente as rédeas e nomeou o Secretário Bege
para secretário de Governo.
É um acinte, é uma insanidade, é uma loucura, é uma aberração o que estão fazendo com o Distrito Federal! Parece que não há limites para o desgoverno, para a irresponsabilidade, para o desvio de recurso público.
Senador Paulo Paim, eu falei aqui do relatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal que aponta o
superfaturamento de R$431 milhões. Eu não estou dizendo que o estádio custou R$431 milhões. Eu estou dizendo que o Tribunal está apontando superfaturamento – e, portanto, desvio – de R$431 milhões, numa obra
que já está beirando os R$2 bilhões.
Agora, nós começamos a entender por que o estádio de Brasília é o único do Brasil em que não há recursos federais. E se comentava, no início da construção desse estádio, por que não havia, ao longo da construção,
recursos federais: exatamente para fugir ao controle da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União e da
Controladoria-Geral da União. E as explicações começam a aparecer.
O relatório do Tribunal de Contas do DF – eu quero aqui cumprimentar os auditores do Tribunal de Contas
do DF – aponta já um superfaturamento de R$431 milhões. E é coisa feita de forma grosseira. O transporte de
material pré-moldado, que é feito de dentro do próprio canteiro de obras para o local onde vai ser colocado, a
uma distância de um quilômetro, não mais do que isso, é contabilizado como se tivesse vindo de Goiânia para
Brasília. É esse o nível de grosseria da roubalheira que está acontecendo na construção desse estádio.
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Eu quero aqui fazer uma comparação e quero a atenção da população do Distrito Federal para isso. O
Governo do Distrito Federal praticamente não construiu nenhuma creche pública. Eu soube, no final do ano
passado, que o FNDE estava assumindo para si a responsabilidade de construir creches no Distrito Federal, porque o Governo do Distrito Federal não estava conseguindo construí-las. Mas, com esse dinheiro superfaturado,
apenas com esses R$431 milhões, poderiam se construir 240 creches para 120 alunos, em período integral. Eu
chamo a atenção da população do Distrito Federal, dos órgãos de controle para estes números: 240 creches
para 120 alunos, com orçamento do próprio Governo, para período integral, apenas com o superfaturamento
do estádio Mané Garrincha, Senador Cristovam.
Referia-me aqui, Senador Cristovam, à matéria da Folha de S.Paulo, dando conta do superfaturamento
identificado pelos auditores do Tribunal de Contas do DF de R$431 milhões – não é um valor de uma obra, que
já está próxima dos R$2 bilhões –, e fazia aqui algumas comparações, Senador Cristovam. A primeira delas é
em relação ao valor máximo identificado pelo FNDE para a construção de creches para 120 alunos em período
integral, com dois turnos. Ou seja, o Governo, que praticamente não construiu nenhuma creche, poderia, só
com o superfaturamento da obra, ter construído 243 creches em todo o Distrito Federal!
Nós todos sabemos o caos em que se encontra a saúde do Distrito Federal. A saúde com que o Governador Agnelo se comprometeu, prometeu resolver em seis meses, e a gente sabe o que passa uma cidadã, um
cidadão hoje que precisa da rede pública de saúde.
Pois bem, Senador Cristovam, eu busquei os dados do Fundo Nacional de Saúde. Uma Unidade Básica
de Saúde mais complexa, as mais complexas, que abrigam, no mínimo, quatro equipes de atenção básica, a
estrutura do prédio, com os seus equipamentos, custaria R$773 mil a unidade. Ou seja, apenas com o sobrepreço do Estádio Mané Garrincha – chamo a atenção –, apenas com o sobrepreço identificado pelos auditores
do Tribunal de Contas do DF, daria para construir 586 Unidades Básicas de Saúde!
É isso, é assim que está sendo governado o Distrito Federal! E depois não entendem por que a população
vai às ruas, mostra toda a sua indignação e quer, literalmente, invadir os prédios públicos. Isso ocorre porque
a população perdeu a paciência. Essa mesma população que, quando vai ao hospital, não consegue um medicamento, não consegue uma internação, não consegue fazer um exame, está assistindo, a três quilômetros,
dois quilômetros do Palácio do Planalto, um estádio de futebol ser erguido por quase R$2 bilhões, com superfaturamento identificado pelo Tribunal de Contas do DF de R$431 milhões.
Ouço, mais para frente, o Senador Cristovam Buarque.
Então, eu dizia aqui, Senador Cristovam, que o Governo Federal, preocupado com Brasília, promoveu
uma intervenção branca no Distrito Federal no início do Governo, ao encaminhar pessoas sérias, responsáveis,
como o Secretário Swedemberger Barbosa, para dar alguma responsabilidade no trato da coisa pública, para
que não se perdesse completamente o controle.
Eu quero registrar que o Governo Federal precisa intervir no Distrito Federal politicamente, para alertar, porque isso vai se transformar num grande escândalo nacional, com consequências graves, inclusive para
a Presidenta da República, porque estamos tratando de um governador do mesmo Partido da Presidenta da
República.
Portanto, fica aqui esse alerta, essa nossa indignação contra a forma como as coisas estão sendo geridas
no Distrito Federal.
Mas não poderia deixar de voltar a esta tribuna, Senador Paulo Paim, também chamando a atenção do
Governo Federal, chamando a atenção das pessoas de responsabilidade, porque parece que o Governo do Distrito Federal... Aí quero me referir especificamente ao Governador Agnelo e ao Secretário de Habitação, Magela.
Parece que eles perderam a medida das coisas.
A manchete do Correio Braziliense de hoje expressa, mais uma vez, a preocupação da sociedade civil do
Distrito Federal. Ela está preocupada com o crime que está se perpetrando, que está se ensaiando, que está
se realizando contra as próximas gerações, contra o futuro do Distrito Federal, contra a nossa condição de Capital, contra a nossa condição de Patrimônio Cultural da Humanidade. Refiro-me ao Plano de Preservação do
Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), porque, como diz o nome, ele deveria ter um objetivo exatamente
contrário ao que ensejam suas planilhas, seus artigos, à forma como está sendo feito.
É impressionante! É impressionante a falta de autoridade do Governo, do Governador do Distrito Federal!
A mesma falta de autoridade, Senador Cristovam, que faz com que o Governador assista a um policial militar
invadir sua antessala, jogar R$200 mil na mesa de uma secretária, quebrar o dedo de uma secretária, e esse
policial sequer responder a um processo administrativo ou a um processo de expulsão da Polícia Militar; pelo
contrário, no Governo Agnelo, foi promovido.
É essa mesma falta de autoridade que fez com que o Governador, no ano passado, quando houve pressão
da opinião pública por se posicionar contra esse PPCUB, assumisse o compromisso de que tiraria do PPCUB a
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possibilidade de privatização das escolas classes e das escolas parques, a transformação dos clubes em hotéis,
a criação da 901 Norte. E todo mundo em Brasília já sabe qual será a empresa a beneficiada – para quem está
o pacote pronto, envelopado –, porque é sempre a mesma. Outro ponto é a cidade colada, pregada no Plano
Piloto, que está sendo prevista atrás da rodoferroviária.
Portanto, são crimes – crimes! – que estão sendo cometidos contra as futuras gerações no Distrito Federal.
E eu, que tenho a honra de representar o Distrito Federal, de ser um dos representantes do Distrito Federal, não posso me calar! Não posso me calar diante disso.
E eu fico a perguntar: quais são os interesses que estão movendo essas ações? Eu só posso imaginar
que são interesses financeiros, econômicos, às vésperas de campanhas eleitorais. Todo mundo é contra, Senador Cristovam! O IAB é contra, a Universidade de Brasília é contra, o Instituto Histórico e Geográfico é contra,
a população é contra, os prefeitos comunitários são contra, a presidente do Conselho Comunitário da Asa Sul
é contra, a presidente do Conselho Comunitário da Asa Norte é contra. Todos são contra, mas o Secretário de
Habitação e o Governo do Distrito Federal insistem, insistem, de forma autoritária, sem discussão, sem debate,
sem permitir as manifestações, sem permitir os votos por escrito de entidades como a UnB e o IAB. Querem
passar de qualquer jeito.
E eu vou lembrar uma história. Eu me lembro que eu assumi uma posição até de muito risco político
quando o PSB defendeu uma intervenção federal no Distrito Federal, no episódio da Caixa de Pandora. Nós
defendemos, sim, porque achávamos que devíamos sanear o Distrito Federal, em função da gravidade da corrupção naquele momento. E eu me lembro de que, naquela ocasião, estive com o Procurador da República,
Procurador Roberto Gurgel, e ele manifestou uma preocupação, que na conversa revelou, de que tinha dúvidas
até se a própria intervenção federal seria suficiente para acabar com a corrupção, tão grande era a corrupção
no Distrito Federal.
Eu fico pensando hoje! E eu vejo estas forças se movimentando: Arruda, Roriz, Agnelo, Magela . E eu tenho uma conclusão: é tudo a mesma coisa. É tudo e mesma coisa! Não muda. Muda um partido aqui, muda um
partido lá, mas as práticas são as mesmas, as obras são as mesmas, os instrumentos são os mesmos.
Eu quero lembrar que – e circulava essa informação nos meios políticos – uma das origens da Caixa de
Pandora foi a votação do Plano Diretor de Ordenamento Territorial. E são aqueles mesmos que buscavam transformar áreas rurais em áreas urbanas. É ali que agora o Governo do Distrito Federal – e vou voltar a esta tribuna
para falar especificamente disso –, também nessa reunião do Coplan, está autorizando uma cidade de 900 mil
habitantes, em que grande parte das áreas são privadas. Isso é uma vergonha! O que está acontecendo com o
Distrito Federal é uma vergonha!
E eu faço questão de alertar aqui da tribuna do Senado, porque isso é responsabilidade de todos os brasileiros! Isso é responsabilidade do Governo Federal! Se o Governo Federal não tomar providências, será acusado de omissão, será acusado pela história de omissão, porque nós estamos falando da Capital da República, e
parece que essas pessoas não assistem à televisão – não veem o que está acontecendo no Sistema Cantareira
em São Paulo, por exemplo, que está sem água – e querem construir uma cidade de 900 mil habitantes em
terra privada, que foi transformada de área rural em área urbana, e a gente sabe como.
Portanto, eu me sentiria omisso, se não viesse aqui fazer essa denúncia, alertando a população do Distrito Federal, alertando a Polícia Federal, os órgãos de controle, porque nós estamos tratando da Capital. Ou
nós tomamos providências efetivas para conter a sanha sem limites, esse desejo de arrecadar sem limites, ou
efetivamente nós vamos comprometer para sempre a qualidade de vida do Distrito Federal e a própria condição de capital do Distrito Federal.
Ouço agora o Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Rodrigo, eu creio que nós temos
a obrigação – o senhor, eu, se o Senador Gim quisesse – de impedir que o Distrito Federal continue sob o governo atual. Mas temos também a responsabilidade de não deixar que volte o governo de antes, até porque
um construiu o estádio com superfaturamento, o outro foi quem fez o desenho e o primeiro orçamento. Como
disse o senhor, é o mesmo governo. É o governo de uma obra concebida na época do Governador Arruda e
construída na época do Governador Agnelo, ou seja, é a mesma coisa, como o senhor disse, é a mesma tolerância. Agora, o que me surpreende é que esse Governo é do Partido dos Trabalhadores. Eu me pergunto cada
vez que leio essas matérias: o que estão pensando os petistas do Distrito Federal? O que eles pensam? É um
grupo combativo, do qual tenho orgulho de ter participado durante 15 anos, desde o início da minha carreira
eleitoral. O que estão pensando os companheiros, os amigos, os militantes do Partido dos Trabalhadores? O
Sr. Agnelo sequestrou o PT. Ele sequestrou o Estado petista, que é a cúpula. E essa cúpula, esse Estado petista
sequestrou a militância inteira. Eu me pergunto: o que tem a dizer a minha Vice-Governadora Arlete Sampaio?
Como ela deve estar quando vê essa matéria? Pergunto-me como deve estar o Deputado Chico Vigilante, com
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quem tenho uma relação fraternal. Como eles estão pensando? O que está pensando um dos homens mais importantes do Governo Agnelo, que é Swedemberger Barbosa? O que ele pensa quando lê essa matéria? Como
ele explica que não tem conhecimento daquilo? Como explica?
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu me pergunto: a partir daí, Senador, o que
a gente vai fazer? Nós temos responsabilidade. É claro que o Governo Federal tem responsabilidade, Senador
Paim, tem obrigação de intervir, como o senhor diz, não do ponto de vista de tomar o Governo – o Governo
tem que concluir o seu mandato –, mas do ponto de vista jurídico de analisar as legalidades dos atos feitos,
a roubalheira que está tomando conta; mas a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é dos líderes do
Distrito Federal. E nós não podemos deixar que aconteça a disputa entre a corrupção e a incompetência. Nem
vou dizer de que lado está cada uma das chapas que estão apresentadas.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – É questão das duas.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Pois é. É questão das duas. Não podemos
deixar que fique essa opção. Temos que encontrar um caminho que o povo do Distrito Federal veja com orgulho, com satisfação, com esperança, sem ter vergonha. Qualquer dessas duas chapas que vencerem a eleição
vai fazer com que volte uma coisa que tínhamos superado: as pessoas não poderem sair do Distrito Federal
em um automóvel com a placa do Distrito Federal. A gente esquece, mas, não faz muito tempo, as pessoas que
saíam daqui dirigindo um carro com a placa do Distrito Federal eram ridicularizadas; zombava-se delas, e ainda
bem que não se fazia agressão física. Hoje em dia, inclusive, mudou o clima; hoje em dia, vai haver é agressão
física. Hoje se queima ônibus com a maior facilidade. Se continuar dessa maneira, se a vitória for de um desses dois lados, da incompetência ou da corrupção, cada um da gente daqui que sair por aí com um automóvel
com a placa do Distrito Federal está sujeito a reações muito bravas da população do Brasil, até porque esta é
a capital de todos os brasileiros. É por isso que eu quero aproveitar este momento e dizer: nós precisamos nos
unir. Eu quero fazer um apelo a todos que não estão de um lado ou do outro: que nós superemos nossas divergências; que nós superemos nossas disputas que já ocorreram e que continuam ocorrendo; que superemos as
simpatias e as antipatias; e que nos unamos. A divisão pode representar a derrota de uma esperança, de uma
alternativa decente e competente. A gente tem a obrigação de tentar construir isso. E eu vou dedicar o meu
tempo, que eu tenho usado muito na campanha nacional pela educação – mas eu sinto a minha responsabilidade chamando –, para tentar ajudar a construir uma unidade, uma unidade em torno de um nome novo, que
não tenha nem passado pelo Governo, que eu passei, e que traga uma proposta que seja redentora para o Distrito Federal. Veja que a palavra redentora é muito forte. É quando se é escravo que vai haver a redenção. Nós
estamos escravos da corrupção, da sem-vergonhice, da falta de vergonha geral de como as coisas são feitas.
Esse PM que o senhor falou e que jogou R$200 mil na mesa do secretário era soldado, foi promovido a cabo e
aposentado. Sabe qual foi o argumento? Ele aceitou que tinha problema psíquico. Agora, o que falam por aí
é que ele até hoje recebe, todo mês, uma soma de dinheiro para ficar calado. Isso é o que se fala. Então, uma
coisa dessa mancha o Distrito Federal e nos mancha; mancha todos nós da cidade, especialmente aqueles que
têm alguma liderança, que têm responsabilidade pública e que foram eleitos. Eu vou dedicar o meu tempo
muito mais, a partir de agora, à ideia de colocar todo mundo junto: quem não for do lado da corrupção ou do
lado da incompetência. Está na hora de nos juntarmos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam.
V. Exª sempre com as intervenções muito sábias. Quero saudá-lo pela sua disposição, porque V. Exª é a nossa
liderança maior nesse campo de esquerda, nesse campo ético da cidade, e faz política não buscando o interesse pessoal ou particular, mas faz política buscando o interesse coletivo.
Eu estou impressionado, Senador Cristovam, porque eu nunca vi nada tão parecido com o governo Arruda ou Luiz Estevão como o Governo Agnelo ou Magela. O que me impressionou foi a transparência – não
se esconde mais isto –, quando eu vi, no Correio Braziliense, os comentários sobre a aprovação, às pressas, do
Conplan, das diretrizes para essa nova cidade, e o ex-Senador cassado, Luiz Estevão, elogiando o Secretário
Magela e a Secretaria de Habitação pela agilidade com que a Secretaria de Habitação aprovou as diretrizes
dessa megacidade destruidora do futuro do Distrito Federal.
Enquanto V. Exª fazia o seu aparte, eu ficava pensando: “Meu Deus, o que será que passa na cabeça da
Deputada Arlete Sampaio?”, porque eu tive a oportunidade de ir, com a Deputada Arlete, a uma reunião do
IAB. Ali houve um constrangimento enorme, porque todos que se manifestaram foram absolutamente contundentes na condenação do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico.
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E a Deputada Arlete sempre foi uma pessoa muito sensata, muito ponderada, muito comprometida com
o Distrito Federal. Eu fico pensando o que passa na cabeça desses Parlamentares ao verem o que está efetivamente acontecendo com o Distrito Federal.
De fato, Senador Cristovam, nós temos uma responsabilidade muito grande mesmo. V. Exª falou da corrupção e da incompetência, e eu diria que elas se misturam, porque um governo que não termina o seu mandato pela corrupção é um governo incompetente; e um governo que não consegue fazer nada em função da
corrupção também é um governo corrupto e incompetente.
É por isso que eu digo que a forma é a mesma, os instrumentos são os mesmos, a falta de compromisso
com Brasília é a mesma. Eu acho, cada vez mais, que eles são muito parecidos ou são a mesma coisa, travestidos de nomes e partidos eventualmente diferentes.
Mas quero aqui manifestar minha crença na mobilização da opinião pública do Distrito Federal, das pessoas que gostam desta cidade, que têm responsabilidade pelo Distrito Federal, pelos meios de comunicação
desta cidade, que têm compromisso com o Distrito Federal, no sentido de se mobilizarem, de contribuírem
para a mobilização da população para que essas questões não sejam efetivadas.
E nós vamos tentar também, Senador Cristovam – além de fazer a denúncia que estamos fazendo aqui e
que faz parte desse processo –, trazer uma audiência pública, para o Senado, como fizemos ano passado, para
discutir o PPCUB. Vamos pensar meios de acionar o Ministério Público e a Justiça para evitar essa degradação
do Distrito Federal.
Eu fico impressionado com a capacidade das pessoas de se curvarem diante do poder econômico, diante
dos interesses econômicos, ainda que para isso estejam comprometendo o futuro de uma cidade, o futuro de
uma população grande, o futuro de uma capital do País, como estão tentando fazer com Brasília.
Mas quero aqui manifestar a minha crença na nossa população, nas nossas entidades, nas nossas instituições, e, se a nossa população não for capaz, através do voto, de saber construir alternativas, que possa, efetivamente, mudar o rumo das coisas no Distrito Federal.
Eu quero dizer, Senador Cristovam, que nós precisamos retomar, no Distrito Federal, o orgulho de ser
brasiliense, porque Brasília, quando V. Exª foi governador do Distrito Federal, virou referência de boas práticas:
as pessoas tinham orgulho de dizer que eram de Brasília porque era a cidade em que se respeitava a faixa de
pedestre. A cidade tinha políticas que orgulhavam os brasilienses. Infelizmente, desde o final do seu governo,
nós não vemos mais isso.
É por isso que eu digo: são a mesma coisa travestidos de nomes e partidos diferentes. Eu não vejo a
menor diferença nas práticas políticas de Luiz Estevão, de Arruda, de Agnelo, de Magela; não vejo diferença
alguma. E nós precisamos mudar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Expôs o Senador Rodrigo Rollemberg.
Antes de chamar o próximo orador, eu vou ler, Senador Cristovam, a exemplo do que fiz hoje de manhã,
com a tolerância de V. Exª, uma carta que recebi aqui endereçada à Senhora Presidenta da República.
Diz a carta, que me foi encaminhada pelos líderes do Aerus:
As lideranças do Congresso Nacional vêm, em ato conjunto, clamar por uma solução urgente no chamado Caso Aerus.
É de conhecimento de todos a luta que os aposentados e pensionistas do citado fundo de pensão têm
travado em busca de seus direitos há quase dez anos. Sabe-se também que, há mais de seis meses, V. Exª
determinou que se buscasse uma solução para o caso.
Eu estava lá presente, nesse dia em que assim a Presidente se posicionou, com a presença de oito Senadores.
Desde então, tem se buscado, junto às autoridades responsáveis, um acordo envolvendo a União e os
participantes do fundo, de forma a salvar essas pessoas que estão em situação de miséria.
Na última quarta-feira [Senador Alvaro Dias], 12/03/2014, o Supremo Tribunal Federal julgou [e V. Exª
esteve lá] importante causa que contempla direitos desses participantes. A União foi, em última instância,
condenada a indenizar a Varig pelo congelamento de preços ocorrido durante os anos de 1985 a 1992.
Essa condenação reflete diretamente no Fundo Aerus, pois foi firmado contrato em que a Varig entregou
essa ação em garantia pelas dívidas que possui com o fundo. Ou seja, ao final do processo de execução,
o dinheiro que será pago pela União irá, em sua grande parte, aos trabalhadores da aviação, tanto pelas dívidas trabalhistas da empresa quanto pela dívida com o fundo de pensão, em que há garantia real
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fundada em contrato [para os aposentados e pensionistas do Aerus, que estão aqui à nossa esquerda, na tribuna de honra].
Dessa forma, diante do cenário trágico em que estão vivendo esses idosos, diante da condenação irrecorrível da União na ação de defasagem tarifária, diante da sentença na ação civil pública publicada em
13/07/2012 pela Justiça Federal de Brasília, responsabilizando a União em face de sua omissão no poder-dever de fiscalizar o fundo de pensão, que hoje se encontra em grau de apelação no TRF-1, roga-se a V.
Exª [Srª Presidenta], uma solução imediata que viabilize a sobrevivência dessas pessoas.
Um grupo de idosos que há anos lutam por seus direitos saiu do Supremo Tribunal Federal, no último dia
12/03, direto para o Salão Verde da Câmara dos Deputados. Lá estão vivendo [desde a última quarta-feira], da mesma forma que fizeram em agosto do ano passado, quando só saíram [daquele espaço]
diante da promessa de um acordo, que até hoje [infelizmente] não aconteceu.
Dessa vez, só sairão daquele salão com uma solução concreta para suas vidas, pois não podem mais esperar.
Já foram mais de 950 mortos desde a liquidação do Fundo no ano de 2006.
E finaliza a carta, dizendo:
Por esses motivos, as Lideranças do Congresso Nacional se uniram para clamar a V. Exª uma imediata
solução para o caso Aerus. Pedimos a vossa especial atenção para com essa causa a fim de que se corrijam os erros cometidos nas décadas de 80 e 90 e se possibilite a esse contingente de idosos o mínimo de
dignidade na reta final de suas vidas.
Certos de vossa atenção, as lideranças do Congresso Nacional subscrevem atenciosamente.
Essa é a carta em que eles apõem suas assinaturas e que será, então, encaminhada à Senhora Presidenta
da República.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Chamo, para usar da palavra, pela Liderança
do PDT, Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.)
– Senador Paim, eu vim aqui com a intenção – e vou levar adiante – de fazer um discurso sobre o meu tema
constante. Mas eu não posso deixar, em primeiro lugar, de manifestar meu apoio aos trabalhadores da Aerus.
Não posso deixar de manifestar meu apoio e toda minha solidariedade. É inacreditável que nós tenhamos jogado, em condições precaríssimas, centenas de trabalhadores de uma empresa com a credibilidade, seriedade
e dimensão da Varig. É inacreditável! E eles ganharam na Justiça... Mais inacreditável ainda é se não for cumprido, rapidamente, o que a Justiça determinou. E vocês não contem, aqui, apenas com o Senador Paim e eu;
aqui os senhores e as senhoras têm muitos aliados.
Também não era minha intenção falar sobre o Distrito Federal. Mas, depois do discurso feito pelo Senador Rodrigo Rollemberg, eu não posso deixar de dizer do constrangimento que eu sinto, como brasiliense e
como Senador pelo Distrito Federal, quando vejo que a disputa para Governador se aproxima, e temos dois
candidatos, um ex-Governador e um Governador, sobre os quais pesam suspeitas de diversos tipos.
Senador Alvaro, são suspeitas fortíssimas, como foi dito aqui, pelo Senador Rodrigo Rollemberg. Eu não
posso acreditar que nós não tenhamos competência, que nós não tenhamos força, para que o povo perceba
que uma terceira alternativa é a única que pode retomar, no Distrito Federal, um bom caminho.
Nesse sentido, então, eu quero deixar aqui patente a minha responsabilidade, a minha obrigação de
trabalhar para que tenhamos uma outra alternativa, diferente dessas duas. O povo não pode ficar entre a incompetência e a corrupção, tem que ter uma alternativa decente e competente.
Dito isso, eu quero falar, aqui, de uma matéria que passou no Fantástico no domingo. É a segunda vez
que chego aqui, numa segunda-feira, para falar desse assunto. Na outra vez, foi para falar da vergonha que
sentíamos com a matéria mostrando a terrível condição de escolas de Alagoas, Pernambuco e Maranhão. Hoje,
é o contrário. Hoje, eu venho falar da matéria que mostrou uma solução positiva, que mostrou que é possível
ter uma escola pública de qualidade no Brasil.
A matéria trata de uma escola na cidade de Cocal dos Alves, no Piauí, uma cidade muito pobre, em um
Estado muito pobre. A matéria mostra como nessa escola, Augustinho Brandão, as crianças estudam, as crianças aprendem. Tocou-me, profundamente, quando ouvi a professora dizer: “Todos os nossos alunos que disputaram uma vaga em uma universidade de qualidade passaram.” Todos.
Na outra vez em que vim aqui falar sobre a má qualidade das escolas, eu disse que a única maneira de
superar isso é com o Governo Federal adotando as escolas dessas cidades pobres; o Governo Federal federalizando a educação de base.
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Hoje, depois de assistir àquele programa que mostra como um Município pode fazer uma escola de qualidade, eu estou com mais firmeza, ainda, na ideia da federalização, porque mostrou que é possível, mas não
dá para fazer todas daquela qualidade. Duvido que Cocal dos Alves consiga fazer todas as escolas com aquela
qualidade.
Só com recursos e força do Governo Federal, só com a adoção das escolas pelo Governo Federal é que a
gente vai poder fazer com que todas elas tenham a qualidade da Escola Augustinho Brandão.
No sábado, Senador Paim, eu fui a Palmas, onde já tinha estado e visto escolas da máxima qualidade que
a gente pode desejar, escolas que podem entrar na categoria que chamo de escola ideal. Eu já tinha visto umas;
vi outras. São escolas onde as crianças estudam das 7h às 6h10. Eu olhei o papel, porque quero deixar claro o
número, não quis errar E aqui é uma entrevista que fiz com o secretário e com o prefeito.
As crianças estudam de 7 às 6h10. Inacreditável! Uma escola pública municipal da cidade de Palmas. Essas crianças têm aula pela manhã de matemática e português, que, aliás, no currículo, dobrou a quantidade
de horas de português e matemática, mas metade das aulas pela manhã é teórica; à tarde, em laboratórios, na
prática, uma técnica lúdica.
Por isso que, ao final do dia, tem criança que não ir para casa; antigamente, não queria ir para a escola. Eu
vi isso, eu vi. Eu não estou dizendo que li propaganda do Governo de Palmas, eu visitei essa escola. É possível.
Agora, Palmas tem 67 escolas. Até aqui, é a continuação do prefeito anterior, e esse continua. Então, são
dez anos. Nesse período, das 67, 5 são desse tipo ideal, 4 serão inauguradas até o final do ano. Ficam faltando,
portanto, 58 escolas das 67. E Palmas não tem condições de fazer todas.
Nessa velocidade, 9 a cada 10 anos, para fazer todas, a gente vai precisar de 60 anos, 50 anos. Não dá para
esperar. Não dá para esperar pelos bisnetos dos meninos de hoje entrarem na escola. Só tem um jeito de fazer
as 67 escolas, todas elas, ideais, todas elas com aulas de 7 às 6h10 da tarde, com aulas da maior competência.
A Prefeitura de Palmas leva grupos de professores, Senador Alvaro, para ver como é a educação. Já levou
à Finlândia, a Cingapura, à Coreia. Eles ficam ali uma semana, duas, estudando, analisando, trabalhando, para,
na volta, trazerem as experiências desses países para nós. Eles não têm condições de fazer todas.
O próprio prefeito disse uma coisa interessante: já estão no limite da responsabilidade fiscal. Não é só
questão de ter ou não ter dinheiro – e não tem. É questão de saber se pode ou não pode gastar dinheiro, porque fere a responsabilidade fiscal na hora de pagar os salários dos professores.
Há muitas prefeituras hoje no Brasil que não podem pagar um salário minimamente descente, mas nenhuma pode pagar um salário realmente descente sem ferir a responsabilidade fiscal. Como sempre fui um
defensor da responsabilidade fiscal, só vejo uma maneira: com recursos nacionais, com recursos federais. Se
não for assim, a Escola Augustinho Brandão não será repetida no Estado do Piauí inteiro. Não será!
Achei lindo assistir à escola, mas, na minha cabeça, e os outros? Os que, no lugar de Augustinho Brandão,
estão nas escolas do tipo da que o Fantástico mostrou na semana passada, em Alagoas, Pernambuco, Maranhão? Também não devem ser muito diferentes das condições do Piauí.
Essa é uma exceção que serve para mostrar que é possível. E serve para mostrar que é necessário ampliar
esse número e chegar a todas as crianças do Brasil. Não há outra maneira, a não ser o Governo Federal adotando essas escolas, para que os recursos existam, e todas as crianças tenham essa escola.
Eles praticam técnicas extremamente criativas, novas. Uma coisa simples, que me pareceu surpreendente:
eles colocaram a pré-escola – e têm todas as crianças na pré-escola – na mesma escola dos primeiros anos do
ensino fundamental. Com isso, eles eliminaram uma coisa que eu não tinha percebido – e olhem que a minha
experiência não é pequena: o trauma da criança de entrar na escola no primeiro dia de aula.
E eu me lembro como sofri para isso. porque, quando entra, aos três anos, não há esse trauma, não há
essa percepção, até porque não vai para a escola; vai para o jardim de infância, vai para a pré-escola. Na hora
de ir para a escola, de verdade, a criança fica traumatizada.
Lá, eles colocaram no mesmo prédio. Então, as crianças da pré-escola convivem com as crianças dos
primeiros anos do ensino fundamental – não dos últimos anos, obviamente. São técnicas como essa que me
enchem de esperança de dizer: “Sim, é possível termos escolas de qualidade.”
A ideia de que falo sempre, de que nós deveríamos ter nossos filhos nas escolas públicas, o que alguns
dizem que é demagogia, é uma realidade em Palmas. Em Palmas, quando digo que o filho do trabalhador deveria estudar na mesma escola que o do patrão, que o filho do mais pobre deveria estudar na mesma escola do
filho do mais rico, isso acontece em Palmas nessas escolas, nas cinco que já existem e nas quatro que existirão,
e ninguém sabe quanto tempo vai levar para ter novas como essas.
É possível e é necessário para o futuro do Brasil, mas não vejo condições, deixando nas mãos, nos ombros, nos recursos dos prefeitos de nossas cidades, pobres e, ao mesmo tempo, desiguais. Mas, mesmo as grandes. Fiquei chocado hoje – o Senador Paim estava presente, na audiência que fizemos sobre analfabetismo no
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Brasil – de descobrir que um Estado como São Paulo tem 1,3 milhão de analfabetos. Só a cidade de São Paulo
tem 256 mil.
Fiquei pasmo, porque é um Estado que tem renda per capita de países de média elevada, mas é a menor
percentagem ainda do Brasil, uma das menores percentagens de analfabetismo. Nada a ver com o Maranhão,
onde quase 50% é analfabeto – 48% –, nada a ver; a percentagem em São Paulo é pequena, mas o número é
grande. E alfabetização não pode ser tratada como simples educação, é um direito humano. Você ser universitário é um problema da educação, mas você ser alfabetizado é um problema da decência nacional.
Discutimos hoje de manhã como ninguém aceitaria a ideia de um Estado que tem menos tortura do que
outro Estado. Não, ninguém aceita! Não adianta dizer: “No meu Estado há menos torturados do que no seu Estado.” Enquanto tiver um torturado, a situação dos direitos humanos não está respondida.
Ninguém aceitaria a ideia de disputar quem tem menos escravos, ninguém. Ninguém aceita isso, porque a escravidão ficou indecente. Então, a gente não quer nenhum no Brasil, desde 1888, embora ainda haja
alguns por aí, mas os que têm ninguém diz que tem menos do que o outro Estado.
A mesma coisa é alfabetização. A gente não pode ficar nessa ideia de que um tem menos percentualmente que outros, que um tem mais absolutamente que outros. Temos que zerar isso, e é possível, no curto
prazo, muito curto, Senadora Ana Amélia.
A senhora, que vai ser governadora de um Estado, que, aliás, é o que tem menor índice de analfabetismo,
o que o faz, portanto, ser o mais fácil de resolver – algumas das cidades já resolveram –, por que não espalha
isso num programa? Talvez, não em quatro anos de um governo, mas pode começar em quatro e chegar a dez
– nem precisaríamos de dez; com seis anos, se a gente quiser, resolve.
É barato fazer a alfabetização, sem falar que isso gera uma renda ao contratar jovens como alfabetizadores. Brasília, para erradicar todo o analfabetismo – não fiz a conta direitinho recentemente –, deve precisar
de, no máximo, uns R$10 milhões. Tivemos R$400 milhões de superfaturamento em um estádio! A construção
de um estádio já é não necessária; o tamanho do estádio é menos necessário ainda; o luxo do estádio, ainda
menos necessário. Agora, a roubalheira do dinheiro que deveria ir para o estádio é mais grave ainda!
É insignificante o que se precisaria no Distrito Federal para erradicar o analfabetismo. E eu quero dizer que
isso é fruto de 20 anos depois de eu ter sido. Eu, no meu governo, investi muito na educação de base, mas não
tive o cuidado, não tinha a percepção de que deveria ter tido um programa para a erradicação do analfabetismo.
Eu precisei ir amadurecendo para perceber isso, senão eu teria feito. Não tenham dúvida de que eu teria
feito, porque não faltavam recursos necessários para isso, mas, naquela época, eu me preocupava com a torneirinha de que pingam analfabetos todos os anos que é a escola sem qualidade.
Fechamos aquela chave, mas não dediquei tempo suficiente para erradicar, apesar de programas muito
bons como pagar R$100,00 ao adulto que aprendesse a ler, um programa chamado Bolsa Alfa. Nós comprávamos a primeira carta que ele escrevesse em sala de aula.
Fiz o esforço, mas sabe qual foi o erro? Eu não fui buscar o analfabeto onde ele estava. Eu criei um atrativo, mas, dos que não vieram, eu não fui atrás. Um erro. Nós precisamos ir atrás dos 13 milhões e, hoje, nós sabemos, no Brasil, com os dados de que dispomos, até o endereço de cada um deles, pelo menos dos que têm
endereço, porque alguns nem isso têm.
Então, Senador Paim, quero dizer que, na matéria do domingo passado, eu vi como é necessária a federalização, a adoção das escolas pelo Governo Federal, por causa da pobreza daquelas escolas. Hoje, eu venho
defender a mesma coisa por causa da qualidade das escolas que foram mostradas. Na outra é pela tragédia
das escolas; nesta é pela tragédia de que todas não sejam iguais àquela.
O caminho continua sendo, para mim, o mesmo: o Governo Federal adotar as escolas das cidades que
não têm recursos.
Antes de concluir, Senador Paim, eu peço a licença para passar a palavra, o que muito me orgulha, para
o aparte do Senador Alvaro, que, inclusive, teve a generosidade de me colocar no seu Facebook, em uma foto
conosco.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Senador Cristovam Buarque, realmente, no final de semana, fiz justiça a V. Exª dizendo que é, sem dúvida alguma, o Parlamentar que mais estimula o debate sobre
a educação no Brasil. V. Exª é quem, no Brasil, estimula mais o debate sobre a educação. Nós podemos discordar das suas ideias, eventualmente, mas não podemos negar a sua persistência, a sua dedicação a este tema
e a contribuição que oferece por promovê-lo, por estimular o seu debate. E V. Exª tem autoridade para se pronunciar porque, recentemente, aqui no Senador, agiu. Aqueles que não agem quando há a oportunidade de
mudar as coisas perdem a autoridade para falar. V. Exª não. Nós perdemos, aqui no Senado – não por causa
minha, de V. Exª, da Senadora Ana Amélia, do Paulo Paim, mas por força de uma maioria –, a oportunidade de
darmos um salto de qualidade na educação do Brasil, quando tivemos em nossas mãos o Plano Nacional de
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Educação e tentamos impor exigências que determinariam o cumprimento das vinte metas estabelecidas para
dez anos. Não impusemos qualquer responsabilidade pelo descumprimento. Nós tentamos – V. Exª e outros
Senadores – valorizar o professor ao máximo e dar condições para sua formação de forma eficiente. Tentamos
assegurar que 10% do Produto Interno Bruto seriam destinados à educação. Enfim, tentamos estabelecer responsabilidades e apontamos um caminho para a responsabilização dos que, eventualmente, desrespeitassem
as normas aprovadas. Lamentavelmente, de cento e uma alterações que propusemos no relatório, apenas cinquenta foram acolhidas, e aquelas que eram essenciais para que esse plano pudesse ser executado não foram
acolhidas, transformando o plano em mero estatuto de intenções, poderia ser o estatuto do futuro, estatuto
da cidadania. Não, estatuto de intenções, promessas que, certamente, não serão cumpridas, infelizmente. Por
isso, V. Exª tem uma árdua missão pela frente, que é continuar com esse entusiasmo, persistindo, defendendo
os avanços, que são negados à educação brasileira, e nós queremos ser seus parceiros nessa luta, porque sabemos da importância da educação para o futuro do Brasil. Parabéns a V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Muito obrigado, Senador Alvaro. Eu
fico muito contente de ter lembrado o parecer que o senhor fez para o PNE, que teria permitido dar um salto
de qualidade no PNE. Como o senhor mesmo disse, eventualmente a gente discorda. Eu ainda achava que o
seu relatório era modesto, a gente queria algo mais ambicioso, mas o seu teria sido um grande salto. Ficou esse
aí que nem aprovado foi.
Então, o seu trabalho, também, aqui tem que ser reconhecido na luta por uma boa educação, no Brasil
inteiro e não só no Paraná.
Senadora Ana Amélia, com muito prazer, passo a palavra a V. Exª e quero dizer que eu lhe fiz o desafio.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Senador Cristovam, aqui a gente está sempre aprendendo, em matéria de educação, com o caro colega. Claro, como disse o Senador Alvaro, nem em todos os seus
pontos de vista a gente tem coincidência, mas eu diria que com 80% deles nós concordamos. Quando eu vi a
matéria ontem, eu não tinha assistido à anterior, na edição anterior, no domingo, mas, no meu Twitter, houve
uma reação muito forte e, até, atacando a classe política por conta dessas mazelas. Quando, ontem, a matéria
apareceu, no interior do Piauí, e quando a imagem da escola apareceu no meio daquele cenário de pobreza,
não de miséria, de pobreza, como é em grande parte da região nordestina, e existe pobreza no meu Estado,
no Rio Grande do Sul, aqui, no seu Distrito Federal, igualmente, a má distribuição de renda, os problemas das
diversidades regionais. Tudo isso acompanha esse cenário, e, quando a gente viu aquela escola, parecia um
oásis no meio daquele cenário, primeiro porque me chamou a atenção que a escola não tinha uma pichação,
Senador. Nada. Era uma casa de residência, muito bem cuidada. Então, já mostrou a diferença nessa forma de
a comunidade e os alunos tratarem aquele lugar sagrado. Ele se tornou sagrado quando aquela diretora fez
tudo aquilo que ela falou, com uma simplicidade, uma simplicidade...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – É verdade!
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – ...sem nenhum academicismo, sem palavrório bonito, sem
palavra difícil, dizendo simplesmente que os professores precisavam ter curso superior porque quanto mais
qualificados melhores seriam. Ela fez uma outra coisa: valorizar as pessoas do lugar. E isso não foi uma discriminação aos outros, mas quem não cuida dos seus não pode cuidar dos outros. E o que ela fez foi isso, ela deu
uma lição para o Brasil inteiro. Para prefeito, para vereador, para deputado, para governador, para Presidente
da República, com aquela simplicidade. E naquela mesma matéria se viu que aqueles alunos amam a escola. E
o grande problema que nós temos hoje com absenteísmo, com as faltas – eu queria um apoio dos colegas ali
e tal –, com as faltas que nós temos dos alunos, com a ausência. Por que isso acontece? Porque a escola está
desfocada do interesse do aluno, e isso dá uma dificuldade no aprendizado e do próprio comportamento dele
para um lugar que ele deveria amar; a escola ele deveria amar. É que eu fui normalista, meu querido professor, Senador, colega, Cristovam Buarque; eu fui professora, eu comecei, o meu curso de formação foi de normalista. Hoje não existe mais, hoje chama-se magistério. E, naquela mesma edição, vi uma outra cena muito
bonita, de alunos – de novo a escola – ajudando gerações distintas. Jovens fazendo a diferença e melhorando
a qualidade de vida de pessoas idosas, algumas com dificuldade até para comer e um menino dando na boca
de uma senhora a comida que ela precisava. E tratando aquela senhora como se uma criança fosse. “A senhora
tem que comer mais um pouquinho”. Ela disse: “Não, não quero mais comer”. Ele disse: “A senhora come mais
um pouquinho”. O jeito daquele menino dizer à senhora que comesse mais um pouquinho. É um professor,
é um aluno de uma escola que está ali aprendendo com uma geração muito diferente da dele a respeitar as
pessoas idosas. Então, é bom quando a imprensa dá essa contribuição para não mostrar só as coisas ruins que
nos deixam os domingos muito amargos, mas também terá, digamos, a responsabilidade social de mostrar
coisas que nos comovem e que podem ser feitas no Brasil. Então, quero cumprimentá-lo pela oportunidade e
dizer que é por isso que a periferia vem para a rua, é por isso que a periferia vem para o shopping de luxo, para
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mostrar que se pode fazer isso. Se se faz no Piauí, por que não se faz em Brasília? Parabéns, Senador Cristovam
Buarque, mais uma vez.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senadora.
Eu quero fazer uma correção. Quando eu lhe disse que fiz um desafio, retiro o desafio; eu coloco sugestão.
Como governadora, faça uma coisa que eu não fiz. Faz 20 anos que eu fui eleito, não tinha percepção.
Coloque uma placa, no final de seu governo, à frente do aeroporto, escrito: Você está entrando em um Estado
que é território livre do analfabetismo.
É possível, em quatro anos; é possível, em quatro anos, num Estado como o Rio Grande do Sul. No Maranhão, não. No Maranhão, vai ser preciso mais tempo, e depende de recursos, porque eu acho que devem
ser recursos federais, mas fica a minha sugestão para o seu compromisso de campanha: vou cuidar para erradicar o analfabetismo de adultos, e eu quero dizer que erradicar não é zerar. Não se preocupe que algum dia
a senhora diga: você está entrando em território livre de analfabetismo, e lá chegue um jornalista e descubra
um analfabeto. Nem Suécia é zero, zero, zero, porque há pessoas que não vão aprender. Há pessoas que têm
alguma dificuldade, deficiência, isso existe, pessoas com deficiência, inclusive pela idade, chega um ponto em
que fica muito difícil, mas, em quatro anos, é possível erradicar pelo menos de todos que tiverem de 60 anos
para baixo. Fica aqui a minha sugestão, Senadora.
No dia de colocar essa placa, eu peço que a senhora me convide para estar presente.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Eu espero que o nosso Deputado Vieira da Cunha, que é candidato do seu partido ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, não o esteja ouvindo agora, para que não
lhe puxe a orelha, mas ele também merece, aliás, todos, não só o Vieira da Cunha...
(Soa a campainha.)
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – O agora candidato anunciado do PMDB, José Ivo Sartori, que
foi Deputado, Prefeito de Caxias, o atual Governador, Tarso Genro. Essa é uma sugestão para todos, Senador
Cristovam Buarque. Todos devem ter esse compromisso. Mas eu queria lembrar, Senador: nós estamos juntos
num programa muito interessante, discutindo o Brasil do século XXI, e eu me esqueci, peço licença a V. Exª, de
mencionar, por questão de justiça. Não sei se V. Exª estava no seminário, quando nós fomos visitar escolas no
Rio de Janeiro. Eu visitei duas escolas: a Escola Chico Anysio, uma escola estadual, e a Escola José Leite Lopes,
também uma escola estadual. Lá também eu percebi que os alunos gostam da escola, porque eles sugerem,
inclusive, o cardápio da refeição, porque é escola em tempo integral. Aquilo que o Brizola sempre defendeu.
Era um gaúcho, que aplicou, nos anos 60, a prioridade educacional. Então, no Rio Grande, terra da Varig. Estamos aqui com esses corajosos, destemidos, ainda esperançosos, esperando que agora o Executivo cumpra
uma sentença judicial no caso Aerus. O Rio Grande do Sul, do Brizola, da Varig, pode fazer o que vimos lá, nessas escolas do Rio de Janeiro, algo que ele começou com o ambicioso projeto do Ciep, que foi – digamos – a
vitrine maior daquilo que ele idealizou e que V. Exª sempre defende, que é a escola em tempo integral. Com
essa escola Chico Anysio, que é do Estado do Rio de Janeiro, e com a escola José Leite Lopes, fiquei realmente
impressionada. Conversei com os alunos. Nós ficamos conversando com os professores. Nós entramos na aula.
Ela não fica naquele currículo fechado, hermético, de que o aluno não participa. Estavam todos sentados sobre
um tatame, os sapatinhos deles na frente da porta, e todos eles discutindo, entusiasmados; nem notaram que
havia pessoas estranhas dentro da sala. Isso é difícil entre adolescentes, Senador, o senhor sabe como educador
que é. Então, há zonas de excelência maravilhosas. E desejo, sinceramente, que todos, no meu Estado, tenham
esse compromisso de colocar essa placa, que V. Exª, com sabedoria, está sugerindo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Quero dizer, Senadora, que ao meu
correligionário e amigo Vieira da Cunha darei igualmente. E, se houver outro candidato lá, avise-me, que darei
igualmente. Agora, não darei ao Tarso Genro, porque já passou a vez dele, como a minha. Eu perdi a chance
de fazer isso. Ele já perdeu.
Além disso, a perda dele é coerente com a história dele no Ministério da Educação. Ele chegou lá, encontrou uma secretaria para erradicação do analfabetismo, que criei, mas a fechou, o que, aliás, é um gesto
inacreditável no Brasil. Fechar uma caixinha do organograma é uma coisa... É preciso muita vontade para desfazer uma secretaria. Desfez.
O programa de erradicação parou. Foi substituído pelo programa de alfabetização lenta, até que a biologia cuide de matar os velhinhos analfabetos. Parou o programa de publicar livros com linguagem própria
para recém-alfabetizado. A alfabetização não é ensinar a decifrar as letras, é manter isso. Perde-se, como, aliás,
o médico perde o conhecimento, se não praticar. O analfabeto perde, se não praticar.
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Nós tínhamos um programa que – lembro – traduziu até livros que serviram de base a novelas de televisão,
porque isso atrai. A Academia Brasileira de Letras participou disso. Havia um programa de levar livro e deixar
na casa pelo carteiro. O carteiro levava o livro e dizia: “Fique com esse livro aí; daqui a um mês, venho buscar”.
Tudo isso foi parado. Então, não tem sentido eu perder tempo dando essa sugestão ao Governador Tarso
Genro – a vez dele já passou, mesmo que seja reeleito –, mas ao Sr. Vieira da Cunha e aos outros eu darei, com
muita satisfação, a mesma sugestão.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Cristovam, que fez
o seu pronunciamento no campo da educação.
Neste momento, passamos a palavra ao Senador Mozarildo; depois, ao Senador Pedro Simon, Senador
Cícero Lucena, Senadora Ana Amélia. Na sequência, ao Senador Alvaro Dias.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Caro Senador Paulo Paim, colegas Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
é claro que não posso me furtar, novamente, ao ver as nossas lideranças, os nossos aposentados do Fundo Aerus, a manter a vigilância, porque uma sentença não garante uma execução, depende que o Poder Executivo a
cumpra. Por isso, a oportunidade da mensagem, Senador Paim, já firmada por V. Exª, pelo Senador Alvaro, pelo
Senador Cristovam, por mim, que estamos aqui.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Rodrigo Rollemberg.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – O Senador Rodrigo também já estava aqui. Não tenho
dúvida de que haverá unanimidade. O drama do Aerus sensibiliza todo o Senado Federal. Então, não tenho
dúvidas de que todos aqui vão assinar embaixo, porque é um pedido absolutamente justo, oportuno e, diria,
até urgente, porque o tempo já esgotou, já passou do limite, e é preciso uma solução.
Aliás, hoje, o Jornal do Comércio, da nossa Porto Alegre, traz uma matéria sobre isso, fazendo um comentário da necessidade da implementação através da execução. Não precisa mais fazer embargos, usar o processo
para tentar modificar o que, de forma absolutamente cristalina, foi decidido, na semana passada, pelo Supremo
Tribunal Federal. V. Exª estava lá e o Senador Alvaro esteve lá também. Eu não pude comparecer, pois estava
aqui, presidindo uma audiência pública, debatendo uma questão de fronteira. Eu apenas assisti inteiramente ao
voto da Ministra Carmem Lúcia, no ano passado, e, aliás, eu tinha convicção de que ele seria confirmado pelos
demais Ministros, como acabou acontecendo. Então, vocês novamente tenham a certeza de que não faltará o
apoio desta Casa, especialmente o do Senador Paim.
Eu começo hoje falando de uma questão que, se temos, como disse o Senador Cristovam, de nos orgulhar pelos altos índices de alfabetização no Estado, lamentavelmente, por outro lado, como Senadora mulher,
eu fico muito chocada com o noticiário envolvendo a criminalidade ou o chamado agora feminicídio, que é a
agressão, a violência, a tentativa de homicídio e o assassinato de mulheres.
Nessa semana que passou, lá em Rio Grande, uma cidade com 150 mil eleitores – portanto, uma população maior que isso – com o maior porto marítimo do nosso Estado, o terceiro maior do País, uma professora
de português de 32 anos, a Paula Rodrigues Veleda, foi assassinada, a caminho da escola, com quatro tiros pelo
namorado, que não aceitou o rompimento de uma relação de quatro anos.
As estatísticas mostram que, em 2013, a cada 38 horas, uma mulher gaúcha sofreu atentado à vida no
Rio Grande do Sul. E as cidades que lideram a violência são Porto Alegre, com 36 notificações; Rio Grande, com
11; Caxias do Sul, com 10.
De fato, isso pode ser muito maior, mas uma constatação importante no âmbito da CPMI que examinou
a violência contra a mulher, liderada pela Senadora Ana Rita, hoje Presidente da CDH (Comissão de Direitos
Humanos), confirmou que, pelos levantamentos nessa investigação, constatou-se que 2/3 das vítimas de tentativa de homicídio, no caso, mulheres, procuram a delegacia.
Não deixa de ser um avanço, porque a mulher, sobretudo aquela que depende financeiramente do marido, tinha receio ou, ante novas ameaças, quando ia fazer a queixa, retirava a queixa. E hoje, por uma lei de
outra mulher, a Senadora Gleisi Hoffmann, isso já não pode mais. Não há como retirar queixa de uma tentativa
de homicídio, de uma violência contra a mulher.
De qualquer modo, o fato de a Lei Maria da Penha ter sido um enorme avanço – ela própria foi vítima de
uma violência horrível, que a deixou paraplégica, cadeirante – mostra que, embora haja uma evolução satisfatória na coragem das mulheres para denunciar a violência, cada vez mais estamos tendo cidades violentas.
As mulheres são mortas a facadas, a tiros, alvejadas, espancadas até a morte, tudo isso sempre acontecendo
dentro de casa, onde a convivência deveria ser harmoniosa, amorosa e solidária.
Na verdade, isso reflete um pouco o clima que vivemos de amor e ódio. A relação homem-mulher, seja
namorado, amante, companheiro, marido, envolve sentimentos que nós temos dificuldade de julgar.
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Por isso, Senador Paim, eu recorro à leitura de um texto escrito por uma professora da Furg (Fundação
Universidade Federal de Rio Grande), que, hoje, casualmente, pela primeira vez, tem como reitora uma mulher.
Pela primeira vez na história da Furg, uma mulher comanda a universidade, a Reitora Cleuza Maria Sobral Dias,
que eu tive o prazer de encontrar há uma semana, na segunda-feira passada, lá em Rio Grande.
Pois eu vou ler esta mensagem feita pela docente da Universidade Federal do Rio Grande Carolina Coch:
“Que tipo de marido têm algumas mulheres?” Este é o texto que a Prof. Carolina escreveu:
Parece até uma ironia, mas, dois dias após, o Dia da Mulher, aqui em Rio Grande, minha filha entrou no
carro, na saída da escola, aos prantos. Perguntei: o que foi, filha? Chorando muito, disse: a Paula Veleda,
nossa professora de Literatura, foi assassinada hoje de manhã pelo [...] namorado, em pleno centro da
cidade. Ela falava desconsolada, chocada. E eu também, obviamente. Afinal, uma professora de colégio
e de cursinho, uma pessoa calma, foi assassinada [...] no centro da cidade pelo namorado com o qual
teve um relacionamento de quatro anos.
Minha filha disse: o relacionamento deles terminou na quinta-feira, e ele não aceitou.
Ele não era dono da Paula. Ele tinha sido apenas o companheiro, mas não o dono. Ao não aceitar o rompimento, ele se portou como se fosse dono da Paula e da vida dela. E esse, talvez, seja o maior problema que
nós temos hoje na nossa sociedade. As pessoas não são propriedade de outras pessoas.
Quantos colegas de minha filha e quantos cidadãos ficaram e estão chocados neste momento? E a família desta minha colega? Digo colega, porque também sou professora e, para mim, não há diferença
nenhuma onde atuamos. Somos todos humanos e estamos tentando transmitir nossos conhecimentos
para, de alguma forma, construirmos um País melhor.
Estou revoltada, não por ela ser professora como eu, mas por ser mulher e ter sido morta pelo seu namorado apenas pelo fato de ela ter terminado a sua relação afetiva. [É o que eu observei sobre o pertencimento. Ela não era propriedade do namorado.]
Que tipo de companheiros algumas mulheres têm? Muitos homens não aceitam quando uma mulher
não os ama mais? É um absurdo isso acontecer em 2014! Onde está a liberdade de escolha de um amor
verdadeiro?
Estatisticamente falando, com certeza, homens matam muito mais mulheres do que o contrário, por
causa do machismo, do não saber perder. Me questiono: essa moça de 32 anos nunca lhe deu alegria?
Obviamente sim. Seria ele um psicopata? Como ela poderia se defender desse desgraçado e covarde?
Com denúncia à polícia por ciúmes? Ele a mataria ao descobrir. O que fez essa pobre moça? Com certeza,
aguentou calada e terminou sua relação. E o que aconteceu? Ele a matou a sangue frio.
Está enraizado na cabeça de muitos homens que nós, mulheres, lhes pertencemos, como se fôssemos objetos. Temos mais liberdade sexual do que antes, mas somos mulheres e, acima de tudo, seres humanos.
Como estão os alunos desta professora? Minha filha está chocada. Como está a família desta moça?
Deixo aqui minha total indignação como colega dela, como mãe, como mulher. Há tristeza nos corações
dos alunos dessa professora, sempre calma e amiga de todos. Espero que essa história sirva de alerta
para muitas moças que são seduzidas por esse tipo de homem louco. Ao primeiro sinal de “tua roupa
está curta”, gravadores na bolsa e perseguições, fujam, fujam.
É o que sugere a Carolina Coch, docente da Universidade Federal do Rio Grande.
Eu faço essa leitura para um pouco de reflexão, Senador Cristovam, porque aí também está a educação,
não está a violência contra os professores, mas, acidentalmente ou coincidentemente, por estamos falando de
educação e a vítima ter sido uma mulher.
Então, eu queria, com esse registro, também mencionar a indignação por essa atitude de imaginar que
as mulheres são propriedade dos homens ou de quem quer que seja, ou que mulheres matam homens também imaginando a mesma coisa. Não somos propriedade de ninguém. Nós somos donos do nosso corpo, do
nosso coração e da nossa alma e não podemos nos dar o direito de aceitar essa violência.
Com muita alegria, concedo um aparte ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) –Senadora, esse é um tema que a gente devia
trazer aqui todo dia, para denunciar, para criticar a violência contra as mulheres. Eu fui candidato a governador,
quatro anos depois de sair da reitoria. Eu era professor universitário. Por mais que circulasse, tivesse sentimento social, eu estava ali dentro daqueles muros do campus. A campanha, até porque o Distrito Federal é quase
uma cidade e não um Estado, é visitando das pessoas, é rodando, é andando. Uma das coisas que mais me
impactou, nas tardes em que eu passei conversando com as pessoas nas casas, em geral mulheres, os homens
não estavam, foram as descrições delas de violência doméstica. Eu jamais imaginaria isso e as estatísticas que
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eu poderia ter lido – eu nem lembro – não me deram o sentimento nem o impacto que eu tive quando eu vi
uma mãe dizer que apanhou do filho, uma mulher que apanhou do marido e outras coisas mais graves ainda.
Então, esse tema tem que ser abolido, tem que ser resolvido, não podemos deixar que continue. Para isso, nós
precisamos de algo que já existe, a Lei Maria da Penha, por exemplo, seu cumprimento, a punição. Mas não
vamos conseguir pacificar a família – na verdade é isso, porque quase todas as violências são dentro de casa
ou entre namorados – sem um grande programa de educação desde a primeira infância, das meninas, para
aprenderem seus direitos e se afirmarem, e dos meninos, para aprenderem a respeitar as meninas. O machismo
é tremendo dentro das escolas. A gente pensa que o machismo é uma coisa dos homens. Não, os meninos são
machistas, e a gente tem de vencer isso. E vencer isso é por meio de um processo de educação que não fique só
na matemática, no inglês e no português, mas que ensine também costumes decentes, entre os quais o respeito a todos, mas, sobretudo, o respeito de não praticar esse crime abominável de violência contra as mulheres.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Muito obrigada, Senador Cristovam.
Quando o senhor diz que o que ouviu não confere com estatísticas ou não retratam essa realidade, eu,
cada vez mais, convenço-me de que os chineses têm razão quando dizem que ver ou ouvir pessoalmente uma
vez vale mais do que ler mil vezes.
A gente não encontra, na literatura, nas estatísticas oficiais, números tão dramáticos, porque a gente vai
– como o senhor teve oportunidade – falar com as pessoas.
Quando um filho agride uma mãe, no mínimo a droga está como causa dessa violência.
Houve um caso muito dramático em Porto Alegre, em que todos entenderam o estado em que se encontrava a mãe que matou seu único filho, Senador – único filho! Era um estado de extremo desgaste emocional
gerado pela violência com que esse filho drogado tratava essa mãe. Ele não era de periferia, era da classe média alta de Porto Alegre. A sociedade entendeu, porque a mãe sofreu na carne. Ela que amava seu filho único
chegou a esse ponto. Dá para se imaginar, pelo menos, o drama vivido por essa mãe.
Quando o senhor vê uma mãe relatando que o filho a agride, em geral a droga está presente.
Então, a droga é a epidemia que temos de enfrentar. Humanizar as relações dentro da família, inclusive
a relação profissional. Vemos o cenário do bullying acontecendo. E o que é isso? É uma violência, uma falta de
civilidade na relação humana. Então, é um conjunto de iniciativas que precisamos tomar para melhorar a convivência na sociedade.
Eu tenho também uma notícia boa, não é só essa tragédia que temos que tratar sempre para que isso,
estando vivo, leve-nos a buscar uma forma de resolvê-la.
Em pleno domingo, vindo de minha Lagoa Vermelha, passei na cidade da serra chamada Carlos Barbosa,
que é a capital nacional do Futsal (o futebol de salão), agora como modalidade esportiva nas Olimpíadas. Ali
se realizava a primeira feira de oportunidades de negócios, que atraiu o interesse de mais de 3,5 mil visitantes.
Diversos setores econômicos, não só da região da serra, mas da região metropolitana, de outras regiões
do Estado, foram ali em busca de formalização das suas empresas, buscando orientação técnica e prática voltada para a eficiência e a melhoria do ambiente de negócios.
A formalização, aliás, é um ótimo caminho sob todos os aspectos. As pessoas, os seus direitos trabalhistas, a Previdência, tudo isso ganha com a formalização das empresas no mercado de trabalho.
Eu fui recebida pelo Presidente da Associação Comercial e Industrial de Carlos Barbosa, Fabiano Ferrari,
um jovem que entende bem a importância do que é a formalização em um lugar que é um polo empreendedor por cultura, por história, por natureza. Além do vinho, dos calçados, da cutelaria centenária Tramontina,
que, hoje, é uma multinacional, faz parte da cultura regional a diversidade dos empreendimentos nas áreas de
metalurgia e também de laticínios, em que temos a grande Cooperativa Santa Clara.
Grandes exemplos exatamente esses dois grandes empreendimentos ali. São iniciativas de empreendedores que começaram bem pequenos, exemplo que, hoje, é seguido por todos.
Após passar pela Feira de Oportunidades de Negócios – gerentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica,
a gerência do SEBRAE; escolas técnicas profissionalizantes; os bombeiros dando orientação quanto à prevenção contra incêndios; também a área de sustentabilidade; também a área da questão dos registros, de como
é o caminho – aliás, tortuoso e muito burocrático – para você criar uma empresa – e às vezes um caminho tão
complicado quanto fechar uma empresa –, ao conversar com alguns dos que estavam ali, pareceu-me que os
candidatos à formalização das suas empresas estavam muito interessados, vivamente interessados em entrar
e ficar sob a guarda da lei, fazendo o seu papel para aumentar o crescimento dessa importante região do Rio
Grande do Sul.
Cito um exemplo muito comentado na feira por diferentes empreendedores: o caso dos licenciamentos
ambientais.
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As licenças, nessa área, devem ser rigorosas e exigidas. É uma precaução necessária. Mas inaceitáveis
são as filas de processos que não resolvem os problemas nem geram resultados práticos para a economia. Não
dá, não dá deixar esperando dez meses, dois, três, quatro anos, deixar à espera de um licenciamento. A pessoa
desiste e vai para outro lugar.
Essas licenças e os alvarás de bombeiros têm funcionado como uma complexa teia de autorizações,
abrindo espaço também – às vezes, como já aconteceu – para a corrupção. Não é bom isso.
Faço, grosso modo, uma comparação com o corriqueiro atendimento na área da saúde: imagine um médico que, após constatar que precisa operar um paciente, precisa esperar por até três meses ou mais a autorização de outro médico, seja da Prefeitura, do Estado ou da Federação, para iniciar o procedimento cirúrgico
que deve ser feito de forma urgente.
Então, certamente, no caso das empresas, é um pouco esse processo, Senador Paim – V. Exª conhece
bem, até porque acho que trabalhou na Tramontina, foi um dos seus empregos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pertenço até hoje ao grupo Tramontina, estou licenciado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pois, então. Olha aí, Senador Paim.
Ali, naquele polo, chegou um pequeno empreendedor, e eu, curiosamente, perguntei: Qual é a sua área?
– Eu sou construtor. Ele estava querendo criar a sua empresa, deve ser um empreiteiro que faz reformas de
edificações. E aí ele disse: – Sou da sua terra. Ele era de Lagoa Vermelha. Um jovem de uns 42 anos e estava ali,
há 25 anos, em Carlos Barbosa. Ele queria formalizar a empresa e foi à Feira para saber como fazer isso. Então,
a gente nota, nas pessoas, uma vontade de trabalhar nisso.
Também falei, com o Banco do Brasil e a Caixa, sobre o Programa Microcrédito, que concede um crédito
de até R$4 mil. A primeira coisa que perguntei foi sobre como era a inadimplência. Muito baixa a inadimplência.
Ou seja, o tomador desse empréstimo cuida do seu negócio, ele tem muita responsabilidade, ele paga. Então,
é muita baixa a inadimplência nesse setor.
Também não deixo de mencionar a importância do Sebrae como apoiador técnico, para orientar as pessoas sobre como desenvolver suas atividades, essa questão toda.
Então, eu queria dizer, sobre o funcionamento até das S.A.s, já em um plano maior, que apresentei na
CCJ o Projeto de Lei nº 348, que está sob relatoria do Senador Ricardo Ferraço, que altera a Lei n° 6.404, de dezembro de 1976, para simplificar a constituição e o funcionamento da sociedade anônima de capital fechado
com menos de 20 acionistas e patrimônio líquido inferior a R$100 milhões.
Eu penso que essas são iniciativas que podem ser tomadas.
Hoje, o jornal O Globo publicou um artigo do ex-governador de Sergipe Albano Franco, integrante do
Conselho Superior de Economia da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp).
Na análise, ele diz que o Brasil continuará enredado na armadilha do baixo crescimento, na casa dos 2%,
caso avanços modernizantes não sejam deflagrados. Os investimentos não se disseminam e é preocupante a
queda da produtividade pela carência de logística, o que redunda em elevados custos do setor produtivo e
perda de parte da produção, notadamente a agrícola, por falta de escoamento.
Por outro lado, a indústria, setor que deveria ser o carro-chefe do crescimento pelos efeitos germinativos
e multiplicadores que acarreta na economia, teve expansão de 2,9% em janeiro, segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – o índice da indústria feito pelo IBGE –, depois de uma redução de 3,7% em dezembro e que, em face dos incentivos recebidos, continua com os mesmos níveis de produção de 2009.
E aí eu volto àquele tema, Senador Paim, que foi anunciado no Rio Grande do Sul o nosso grande PIB, o
crescimento de mais de 6%, lembrando por que isso aconteceu. Pela produção agropecuária, no Rio Grande
do Sul, cuja vitrine expressiva foi vista na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, com a presença do Vice-Presidente Michel Temer, do Ministro da Agricultura e também de várias autoridades, mostrando a sua capacidade,
os recordes de negócios no setor.
A agricultura tem sido – e vai ser ainda – o motor da economia brasileira, por isso nós não podemos
deixar de olhar com muita atenção, não discriminando os assentamentos, a agricultura familiar, o pequeno e
médio empresários, as cooperativas de produção agropecuária em todo o Brasil, que fazem a diferença nesse
setor tão importante.
Por fim, mas não menos importante, Senador Paim, eu queria lembrar que, no sábado, nós tivemos dois
aniversariantes: o Senador Paim, dia 15 de março, e também o Senador Pedro Taques. Então, hoje, segunda-feira – como foi sábado –, eu aproveito, já que V. Exª está na Presidência, para saudá-lo também...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senadora Ana Amélia, permita-me.
A Senadora Ideli, casualmente, em sintonia, neste momento, está-me ligando para me dar os parabéns,
e V. Exª está-me dando os parabéns da tribuna.
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Pegou a mensagem aí, Ministra?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Dá um abraço para a nossa Ministra Ideli Salvatti também.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Senadora Ana Amélia manda um abraço.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – E dizer, também, telespectadores de Mato Grosso, de
Cuiabá: Senador Pedro Taques, também receba os cumprimentos dos colegas aqui pelo seu aniversário, que
aconteceu sábado.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Com Líder, chamamos agora o Líder
Humberto Costa. Em seguida, como orador inscrito, o Senador Alvaro Dias.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado, quero, na tarde de hoje, abordar um tema da maior atualidade e da maior importância para o nosso País.
Refiro-me ao fato de que estamos a menos de três meses da Copa do Mundo de Futebol. E eu gostaria
aqui de fazer algumas ponderações sobre esse megaevento planetário, sobre essa confraternização em torno
de um esporte apaixonante como o futebol, que o nosso País irá sediar proximamente.
Foi uma decisão do Presidente Lula, extremamente respaldada por diversos setores da nossa sociedade,
disputar com outras nações, em 2014, quando completa 64 anos a única Copa que recebemos, na história, a
Copa de 1950.
Fomos participar dessa disputa em perfeita coerência com a nossa tradição e com o verde-amarelo da
seleção brasileira: somos o único país que jogou todas as Copas do Mundo de Futebol e também o único que
pode se orgulhar de ter vencido cinco delas. Ninguém no mundo ostenta mais vitórias do que nós.
Mais ainda: pela primeira vez na história, todas as equipes campeãs mundiais de futebol participarão
de uma mesma Copa, e isso ocorrerá justamente no simbólico ano em que a seleção brasileira completa seu
primeiro centenário.
As manifestações de rua ocorridas no semestre passado trouxeram o tema da Copa à pauta de discussões, misturado, naquele momento, às aspirações por melhorias na prestação de serviços públicos essenciais
no nosso País. Porém, passados nove meses do início dos protestos, o próprio brasileiro começa a ver a Copa
em melhor perspectiva e por um prisma mais objetivo e menos passional, mais separado daquela pauta que
o Brasil começou a rediscutir com profundidade a partir do ano passado.
Naquele momento, aliás, a Presidenta Dilma associou-se aos anseios dos brasileiros, e, por meio de cinco
pactos propostos, demos início a uma série de ações em áreas sensíveis à nossa população.
O fato é que o mundial de futebol não tem mais sido confundido pela imensa maioria dos brasileiros.
Hoje, a Copa voltou a ser vista como uma oportunidade importantíssima para o nosso País. Um dado que ilustra bem isso é a venda de ingressos para os jogos.
Houve, até o momento, quase dez milhões de solicitações de compra, número três vezes superior à capacidade do que será comercializado. Um milhão e meio já foi vendido pela FIFA e, desse total, 57% – ou seja,
mais da metade – foram adquiridos por brasileiros. Esse percentual atesta a aprovação do País à Copa do Mundo no Brasil e isola mais ainda aqueles setores que torcem contra ela.
É preciso externar o que há de falsidade nesse discurso de ataque ao Brasil como país-sede, que muitos
repetem com interesse claramente político. Em primeiro lugar, é importante registrar que 18 Estados concorreram à indicação para receber os jogos, mas, diante da impossibilidade, somente 12 capitais foram selecionadas, ou seja, governos dos mais diversos partidos que administram esses Estados lutaram para concluir suas
arenas e para sediar os jogos da Copa do Mundo. Agora, muitos daqueles que inclusive apóiam tais governos
aqui vêm para dizer que a decisão de trazer a Copa foi uma decisão equivocada.
Depois, é preciso que se diga a verdade sobre os recursos gastos para a construção das arenas. Aqui e ali
encontramos pessoas, em manifestações, discursos ou artigos da imprensa, dizendo que seria melhor ter gasto
o dinheiro que foi aplicado nas arenas para aplicar na saúde, na educação ou em outras áreas.
É preciso restabelecer a verdade: o Governo Federal não deu um único centavo para a construção das
arenas em cada um dos Estados. Os recursos para a construção das arenas foram, 50% deles, de iniciativa privada, por meio muitas vezes de financiamentos ou de títulos a partir do BNDES, Caixa Econômica, Banco do
Brasil, e 50% dos governos estaduais, esses mesmos governos que são de partidos de muitos daqueles que
questionam o Governo Dilma pela realização da Copa do Mundo aqui no nosso País.
Portanto, quero repetir: não há dinheiro do Governo Federal na construção dessas arenas os Estados.
Não há dinheiro do Orçamento da União para a construção de estádios de futebol. Na verdade, os recursos da
União estão sendo aplicados na melhoria da infraestrutura urbana, especialmente no que diz respeito à mobi-
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lidade. São estradas, são metrôs, são VLTs, são corredores de ônibus, são aeroportos, são muitas e muitas ações,
particularmente na área da mobilidade, que estão sendo executadas com recursos públicos.
No total, o balanço oficial da nossa Copa do Mundo de futebol é de R$25,6 bilhões, entre investimentos
públicos e privados. Calculados os estádios, o restante do dinheiro, você que me assiste e que me escuta agora tem visto onde está sendo aplicado. São mais de quatro dezenas, mais de 40 obras de mobilidade urbana
para melhorar a vida da população e facilitar a circulação nas grandes cidades do Brasil. São intervenções em
portos, aeroportos, metrôs, corredores de ônibus, terminais rodoviários e avenidas que levarão a uma significativa melhoria na infraestrutura urbana brasileira.
E, aí, me causam estranheza, muitas vezes, alguns comentários que surgem na mídia e até mesmo aqui,
no Parlamento. As pessoas, naturalmente, cobrando – e é correto que se cobre – que essas obras sejam concluídas antes da realização da Copa do Mundo. E transformam a possibilidade da não conclusão de algumas
obras num verdadeiro absurdo. Parece até que, se chegarmos à Copa e algumas dessas obras não estiverem
concluídas, é como se elas ficassem paradas para o resto da vida, é como se elas não viessem, depois, a servir
à população, à comunidade.
Nós sabemos que o Brasil, devido a todos os problemas relativos à intensa fiscalização dos órgãos de
controle, à legislação extremamente rígida – e é correto que o seja – para a realização das concorrências públicas, apesar de já termos avançado com o regime diferenciado de contratações... E, como tal, o povo terá, o
mais rapidamente possível, seja antes, seja logo depois da Copa do Mundo, a possibilidade de usufruir desses
investimentos. Mas, paralelamente, a nossa economia receberá um significativo impulso adicional dado por
esta Copa que sediaremos.
Segundo estudos de consultorias, o incremento econômico, em quatro anos, será de mais de R$142 bilhões, período em que o nosso País deve arrecadar R$11 bilhões em impostos e a nossa população terá um
acréscimo de renda da ordem de R$64 bilhões.
Segundo a Embratur, os turistas deixarão no País cerca de R$25 bilhões. Os investimentos realizados devem agregar mais de R$183 bilhões ao nosso Produto Interno Bruto. E outro dado significativo em favor dos
brasileiros: a Copa deve gerar 3,6 milhões empregos no País, o equivalente a toda a população do vizinho Uruguai. Aliás, vem gerando inclusive.
É importantíssimo reiterar que todos esses ganhos ao Brasil ocorrerão sem perdas em qualquer outra
área sensível do nosso País.
O valor total de investimentos públicos e privados em estádios, por exemplo, é de apenas 10% do que
se gastou no ano passado, na área da saúde, apenas 8% de tudo o que foi investido em educação.
A Copa do Mundo não se contrapõe à saúde ou à educação, como alguns querem fazer parecer. Nossa
vitória para sediar o mundial de futebol em nada conflita com os compromissos dos Governos do PT com essas
áreas básicas para o desenvolvimento da nossa sociedade, nas quais temos investido pesadamente. Basta ver
que, desde 2007, quando fomos escolhidos como país-sede, até hoje, já aplicamos mais de R$758 bilhões em
saúde e educação, ao passo que estamos destinando R$4 bilhões para a construção de estádios.
Então, quero dizer que o sentimento dos brasileiros hoje não é somente o de que, sim, vai haver Copa no
Brasil, mas é também o de que todos estaremos totalmente empenhados em mostrar ao mundo que somos
capazes de fazer a Copa das Copas, a Copa mais bonita de toda a história.
Força, talento e tradição, temos de sobra para entrar em campo. E é por aí que nós começamos ganhando esse mundial.
Devo dizer da minha estranheza em ver tantos que torcem contra a realização da Copa, contra o sucesso da Copa, como se a população brasileira já não fosse suficientemente esclarecida para não associar futebol,
prática esportiva com conjuntura política, com momento político. Isso é um grave equívoco.
Há 15 dias, eu me entrevistava com o ex-Ministro de Portugal, José Sócrates, que foi, inclusive, o organizador da Eurocopa, em 2014, em Portugal, e ele dizia: “Não consigo entender por que há tanta gente na imprensa
se colocando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil. Um evento como esse amplia a autoestima da
população, valoriza a cultura de um povo, gera emprego, gera infraestrutura, faz com que o país seja mais conhecido internacionalmente, e aqui no Brasil eu vejo quase que uma atitude de repulsa da grande imprensa
à realização desse evento”.
Pois bem, eu tenho certeza de que não é esse o sentimento do nosso povo, e vamos esclarecendo. O
Governo da Presidenta Dilma precisa, diuturnamente, esclarecer ao povo: o Governo Federal não colocou dinheiro para a construção de estádios. O Governo Federal está investindo em obras de infraestrutura que vão
ser apropriadas pelo povo brasileiro agora, durante a Copa, e posteriormente à realização da Copa.
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Eu tenho certeza de que, se a comunicação do Governo levar essa comunicação para o povo, nós vamos
eliminar, definitivamente, a força dos argumentos desses que torcem não só para que a Copa seja ruim, mas
que o Brasil não tenha sucesso nessa disputa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Humberto Costa.
Eu já havia comentado da tribuna, num outro momento – é claro que houve a discordância de um ou
outro Senador. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o que há de obras para a Copa... Só para dar uma ideia, da
minha cidade a Porto Alegre, antes das obras da Copa, eu levava quase duas horas. Olhe o que eu vou dizer:
agora eu faço em 15 minutos. É a chamada Rodovia do Parque, para facilitar a Copa do Mundo na Capital. Não
é o paraíso, mas a Rodovia do Parque foi uma maravilha.
Eu queria, nesse momento, passar a palavra para o Senador Alvaro Dias, com quem já conversamos num
outro momento, eu, da tribuna, e ele presidindo, sobre esse tema da Copa do Mundo.
Alvaro, permita que eu diga, já que você é um dos peleadores dessa causa.
Quando a Senadora Idelli Salvatti me ligou para dar os parabéns, eu conversei sobre a situação dos senhores, aqui da Presidência, do Aerus, e ela me disse que está articulando com o Luís Adams uma reunião, na
perspectiva do acordo do documento que nós já assinamos aqui, eu, Álvaro, Ana Amélia, enfim todos assinaram. Cícero Lucena vai assinar agora, com certeza absoluta.
Senador Alvaro Dias com a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, primeiramente a minha saudação aos aposentados e pensionistas do
Aerus, líderes desse movimento que retratam aqui, com as suas presenças, o drama vivido durante anos por
centenas de pessoas, milhares de pessoas que aguardam a consagração de um direito adquirido que tem sido
negado pelo Governo.
Eu fico indignado quando ouço falar em acordo com o Governo ainda, Senador Paulo Paim, porque infelizmente o Governo vem falando em acordo há anos, e não consuma esse acordo. O Governo tem sido insensível, desumano mesmo. E agora há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que obriga a União a transferir
à Varig R$3 bilhões em indenização.
Devem ter prioridade para o pagamento os aposentados e pensionistas do Aerus, a parte mais sofrida
desse calvário vivido desde a falência do instituto e desde, enfim, o desaparecimento da Varig como empresa
tão querida pelo povo brasileiro.
O Governo não pode continuar prometendo, e não cumprindo, o Governo não pode continuar tão insensível, desumano com essas pessoas. A irritação, certamente, que eu faço transbordar da tribuna fica muito
longe da irritação deles, que foram às ruas protestar contra essa passividade do Governo, essa complacência
em relação ao erro e, sobretudo, essa leniência, um Governo que não assume a sua responsabilidade diante
de um fato tão visível, diante de uma injustiça tão latente.
Eu acompanhei em parte esse julgamento no Supremo Tribunal Federal e fiquei feliz, porque voltou a
esperança. A esperança está de volta para essas pessoas honradas, decentes, dignas, que trabalharam muito e
estão vendo os seus direitos subtraídos pela insensibilidade do Governo.
Eu espero que, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, Senador Paulo Paim – que tem sido
atuante em defesa da causa desses homens e dessas mulheres –, nós possamos ter, sim, possamos dar, sim, a
resposta às aspirações justas e, sobretudo, termos a consagração de um direito adquirido em razão do trabalho
e da dedicação durante muitos anos.
Dito isso, Sr. Presidente, eu quero concordar com o Senador Humberto Costa em uma coisa: realmente não é do Governo o dinheiro que está sendo gasto para a realização da Copa. Não é do Governo. Não é do
Governo, não é do PT. Esse dinheiro é do povo brasileiro. É o dinheiro do povo brasileiro, do contribuinte, que
paga impostos. Muitas vezes, sem poder pagar, paga impostos demais. É esse dinheiro que está sendo gasto
para a realização da Copa do Mundo no Brasil, para a festa de muitos, mas não é a festa para todos os brasileiros, especialmente para os brasileiros pobres – já que esse Governo gosta de falar muito na pobreza nacional.
Ora, todos nós sabemos: não há 3% dos recursos investidos na Copa do Mundo com origem na iniciativa privada. Os recursos todos, ou quase todos os recursos, cerca de 97% dos recursos são de origem pública,
não importa se do Governo de Brasília, se do Governo do Paraná ou se do Governo da União; não importa se é
através da Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES. Eu indago àqueles que afirmam não se tratar de recursos públicos, e, sim, de empréstimos oferecidos pelo BNDES: qual a origem dos recursos do BNDES? A origem
é o trabalhador especialmente. São recursos que têm origem no FGTS, são recursos que têm origem no FAT,
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são recursos do Tesouro Nacional. Quantas vezes, Senador Aloysio Nunes, aprovamos aqui medidas provisórias
transferindo recursos do Tesouro Nacional ao BNDES?
E agora? Pergunto, por exemplo, aos comerciantes de veículos, de caminhões, de tratores, aos revendedores, com contratos celebrados para a conclusão de negociações – negociações que não podem ser concluídas,
porque o BNDES alega não ter recursos para o financiamento. Isto, sim, fomenta a economia do País: caminhões,
tratores, ônibus, veículos de modo geral, negociados pelas revendedoras em todo o País – sem conclusão de
negociação, porque o BNDES alega não possuir recursos neste momento. Mas tem para a JBS, tem para Cuba
construir porto, construir aeroporto para a Venezuela, construir metrô em Caracas, hidrelétrica, etc. Tem para
empréstimos secretos – não sabemos o destino, não sabemos as condições, prazo de carência, possibilidades
de retorno. Mas não tem para fomentar a economia nacional.
Aliás, esse Governo joga no chão a soberania nacional. Mais uma vez, a FIFA se impõe, e o nosso Governo rasteja humildemente, envergonhando nosso povo, fazendo do Brasil uma república de bananas. Agora, a
FIFA manda, e o Governo obedece. A FIFA determina – determina –, e o Governo restringirá mais de 800 voos
em horários de jogos da Copa. Oitocentos voos serão cancelados, e outros 150 voos serão remanejados.
A FIFA anuncia que o Governo Dilma criará zonas de exclusão do espaço aéreo brasileiro durante o horário
dos jogos de futebol, nas 12 cidades-sede, restringindo pousos e decolagens em aeroportos. Tais medidas, Sr.
Presidente, devem afetar 16 mil passageiros, que devem ter seus bilhetes cancelados, seus voos remanejados
com a decisão anunciada. Dezesseis mil brasileiros!
Mas o Governo do Brasil não está nem aí com o povo brasileiro. Quer agradar ao Sr. Blatter. Quer agradar
à FIFA. Obedece cegamente, rasteja como germe impotente diante da prepotência de uma entidade privada
internacional.
Um exemplo drástico da zona de exclusão imposta nas cidades-sede da Copa: na final no Maracanã, a
zona de exclusão terá duração de sete horas, passando a valer três horas antes e quatro horas depois do início
do jogo. A medida impede voos de qualquer aeronave convencional num raio de sete quilômetros a partir dos
estádios, o que vai provocar o fechamento para pousos de oito aeroportos, localizados no Rio, Belo Horizonte,
Cuiabá, Manaus, Fortaleza, Recife, Salvador e Curitiba. Também haverá restrições nas decolagens, que devem
ter seus horários alterados.
Ou seja, a FIFA está governando o Brasil. Senador Aloysio, talvez porque este Governo tem um Ministério tão incompetente, composto para atender o apetite fisiológico dos partidos que apoiam o Governo, que
se encontram à sombra do poder, um Ministério que puxou para baixo a qualidade da administração pública
no Brasil. A Presidente Dilma prefere governar o Brasil com a FIFA. É o que está ocorrendo: alteramos legislação, afrontaram a nossa soberania, fizeram do Brasil uma republiqueta, para realizarem aqui a Copa do Mundo.
Antes de conceder os apartes aos meus colegas, Senador Aloysio e Senador Cícero Lucena, é bom dizer
que nunca nos posicionamos contra a realização da Copa no Brasil. Não. Quando se anunciou, não houve nenhuma rejeição à realização da Copa no Brasil. O que há rejeição da nossa parte, o que há condenação da nossa
parte é a forma como conduzem os negócios do Brasil destinados à realização da Copa do Mundo. O que nós
não concordamos é com essa farra do dinheiro público. O que nós não podemos admitir é a irresponsabilidade
de gestão, é essa submissão às imposições que vêm de fora, é a alteração da legislação, abrindo portas, inclusive, no que diz respeito à responsabilidade fiscal, para agradar a FIFA.
Não é aquilo que ouvimos há pouco. Não haverá no Brasil uma invasão dos turistas durante a Copa. O
que a hotelaria diz é que teremos menos turistas do que nos anos anteriores. A hotelaria brasileira afirma que
teremos, no período da Copa, menos ocupação nos hotéis do que tivemos nos anos anteriores no mesmo período, porque há um prejuízo para o turismo de negócios.
São Paulo, do Senador Aloysio Nunes, por exemplo, tem apenas, até agora, 53% da ocupação de hotelaria com reservas definidas. Em todas as capitais-sedes para a realização da Copa, em todas, nós temos de 19%
a 50% de disponibilidade.
Portanto, não é esse festival de turistas no Brasil, deixando dólares aqui e levando uma imagem positiva do nosso País para o exterior. Aliás, que bom se fosse assim. Agora, o que mais nos provoca indignação é o
roubo, é o assalto ao dinheiro público.
É por isso que vou apresentar um projeto hoje. Depois dos apartes, vou dizer sobre esse projeto. Mas, aqui
em Brasília mesmo, nós temos a medalha de ouro na olimpíada do superfaturamento com esse monumental
estádio de futebol, com vazamentos e com deficiências, mas que vai alcançar R$2 bilhões, com o superfaturamento já denunciado pelo próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal.
E nós vamos aguardar as providências da Presidência da República em relação ao comportamento desse
governo aliado, que é o Governo Agnelo, em Brasília. Nós vamos assistir a isso sem providências, se há a constatação do superfaturamento, se já não há mais dúvida de que houve superfaturamento, não há necessidade
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nem de estabelecer o parâmetro de comparação entre o custo do assento desse estádio ou dos demais estádios construídos no Brasil com o custo do assento dos estádios da Alemanha e da África do Sul?
Nós já anunciamos aqui o custo, por assento, nos estádios da África do Sul, que foi em torno de R$5,5 mil.
Nos estádios da Alemanha, país de primeiro mundo, com estádios maravilhosos, R$5,4 mil; no Brasil, aqui, R$11,8
mil é o custo por assento, em média, nos estádios brasileiros. Certamente o de Brasília é um custo superior.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – O povo é pobre, mas o Governo Federal faz...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – O povo é pobre; o Governo é rico e faz muita festa.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – E faz estádios com assentos para nádegas
milionárias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Enfim, essa é a realidade. Podem dourar a pílula, podem mistificar, podem forjar a realidade, podem escamotear a verdade, mas esta é a realidade, a realidade indesmentível: das 41 obras prometidas, 31 foram anunciadas, e apenas uma concluída, Senador Cícero Lucena.
Talvez seja essa a que se refere o Senador Paulo Paim, porque os especialistas que estiveram na Comissão de
Educação, na terça-feira da semana passada, informaram que apenas uma única obra está concluída. Entre
as demais, algumas estão sendo iniciadas, e outras, a meio caminho; muitas não serão inauguradas antes da
Copa do Mundo.
Eu concedo um aparte, primeiramente ao Senador Aloysio e, depois, ao Senador Cícero, com muita satisfação.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Meu caro Senador Alvaro Dias, o discurso de
V. Exª hoje coincide – eu tenho certeza disso – com 100% do que pensam os brasileiros – 100%. Nós somos a
favor da realização da Copa, uma coisa positiva, importante. Agora, somos absolutamente contrários à maneira
como esse assunto está sendo conduzido, especialmente com o contraste entre o desperdício, a farra, como
diz V. Exª, do dinheiro público, de um lado, com obras para a realização da Copa...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – A pilhagem, Senador Aloysio.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – A pilhagem – o exemplo do estádio de Brasília, o Estádio Mané Garrincha, é emblemático – e, de outro lado, o descaso com setores absolutamente essenciais da administração no que diz respeito ao atendimento às necessidades dos cidadãos. Ainda hoje, em
Brasília, ao lado do anúncio do superfaturamento do Estádio Mané Garrincha, nós tivemos também a notícia
de manifestações do povo de uma região vasta do Distrito Federal, protestando contra as más condições do
transporte público. V. Exª disse que o Governo Dilma Rousseff se dobrou às vontades da FIFA, e tem V. Exª razão.
Mas eu quero citar uma exceção: o momento em que foi o Sr. Blatter que se dobrou à vontade da Presidente
Dilma, quando vetou discursos na abertura da Copa do Mundo, atendendo, seguramente, a um pedido da
Presidente Dilma, porque ela já estava antevendo e “anteouvindo” o clamor, a vaia estrondosa com que a sua
fala de abertura seria recebida no estádio de inauguração da Copa, em São Paulo, o estádio do Corinthians,
Itaquerão. Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Aloysio. É evidente que o
Mr. Blatter assistiu à monumental vaia, a que eu também assisti, porque estava no estádio aqui em Brasília na
abertura da Copa das Confederações.
Então, esse apelo da Presidente Dilma foi acolhido pelo Presidente Blatter, até porque nessa vaia haveria
solidariedade e, sobretudo, sociedade, porque a vaia do povo brasileiro, certamente, se dirigiria à Presidente
Dilma e ao Presidente Blatter, porque, certamente o nosso povo não concorda com as imposições da FIFA de
forma alguma.
Com prazer, ouço o Senador Cícero Lucena.
O Sr. Cícero Lucena (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Senador Alvaro, eu, ao chegar aqui pela segunda vez ao
plenário, ou vi a fala do Senador Humberto Costa sobre os louros, os desejos e os sonhos, inclusive acusações de
que existem pessoas que são contra a Copa. Nesse item do número de pessoas contra a Copa, não, mas contra
a forma com que o Governo conduziu a realização da Copa seria a afirmação mais correta. E aí você encontra
nas ruas, você encontra nas redes sociais, você encontra nas conversas particulares a insatisfação generalizada,
a não ser de alguns filiados a partidos que hoje estão no Governo e que têm a missão de defender o Governo no sentido de dizer que é a melhor prática de gerenciamento para se sediar uma Copa. V. Exª já discorreu
sobre vários pontos de superfaturamento, das arenas, comparou o assento lá fora. Hoje, eu estava me deslocando e ouvindo na CBN – hoje ou ontem – um comentário que o Engenhão, no Rio de Janeiro, que foi para o
Pan-Americano, há cinco anos, que já está em reforma, porque só aguentou parte do tempo depois de cedido
ao Botafogo, custou, naquela época, para o Pan-Americano fazer todos os jogos, cerca de R$330 milhões. Nós
estamos falando de, praticamente, 10% do que está custando aqui o Mané Garrincha. Pois bem, Sr. Presidente,
eu pediria àqueles que defendem o Governo para dizerem que não têm recurso público, que deveriam resga-
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tar – e hoje é fácil através do Google, ou outros meios de pesquisa – pronunciamentos e afirmações por parte
de agentes de Governo, dizendo que essa Copa seria a Copa com zero de recurso público – zero. Alguns defendem dizendo: “Não. São 50% da iniciativa privada, parte dos governos estaduais”. Governo de Estado não é
recurso público também? E mais: aproveito para comentar aqui que, na sexta-feira, Presidente Paim, participei
de um seminário de revitalização e de fortalecimento da Sudene, em Recife. E o Superintendente da Sudene,
Paes Landim, disse, de uma forma clara, que o Governo não estava fazendo nada para fortalecer a Sudene e
criticou o BNDES pela não presença na Região Nordeste. Veio posteriormente o representante do BNDES dizendo que o índice citado pelo BNDES cresceu, mas eu mandei a assessoria fazer o levantamento, Senador Alvaro Dias, para mostrar que o crescimento do investimento do BNDES no Nordeste não foi na indústria, não foi
em algo concreto que gerasse emprego, que tivesse permanência, que desenvolvesse cadeia produtiva, que
atingisse os problemas críticos de desenvolvimento do Nordeste. Tenho certeza absoluta de que o avanço do
BNDES nos índices do Nordeste, embora pífios, foram por conta das arenas da Copa – do Ceará, do Rio Grande
do Norte, de Pernambuco e da Bahia. O aumento do investimento do BNDES, nos últimos anos, foi para essas
arenas, não foi para a estrutura base do Nordeste. E mais: será que querem enganar o povo brasileiro ao dizer
que o recurso do BNDES não é recurso público, Senador Paulo Paim? É o Governo Federal que aporta recurso no BNDES para emprestar a juro mais barato do que o Governo toma emprestado com as letras do Tesouro. Isso não é dinheiro público colocado no BNDES? Isso não é dinheiro público colocado no financiamento
dos estádios da Copa? Claro que é, e só é. Senador Alvaro, eu gostaria de lhe dizer que eu vinha fazer um comentário aqui sobre esse custo da Copa. V. Exª, sempre com a sua lucidez e conhecimento, fez um pequeno
detalhe na comparação dos números possíveis do turismo nessa época. Quantas e quantas empresas já não
estão determinando a seus departamentos comerciais e de possíveis eventos que cancelem programação no
período da Copa porque está absurdo e estouraria o orçamento com gastos de viagem e de hospedagem de
seus funcionários, que procurassem estabelecer as metas antes da Copa e só as retomassem depois da Copa,
em função disso? Que Governo é esse que tem o Ministério do Turismo que não toma providências dos custos
pagos pelos brasileiros em passagem? Eu trago aqui, Senadores, pequeno exemplo: para vir de João Pessoa a
Brasília e voltar para João Pessoa, como normalmente fazemos nas segundas-feiras com retorno nas quintas-feiras, custa, em média, R$1.200,00 a passagem de lá para cá, com mais R$1.200,00 daqui para João Pessoa. São
2h15 ou 2h20 de voo. Tenho aqui a promoção de uma empresa aérea. Oferece-nos e nos mandam por e-mails
cadastrados, ou agências de viagem que mandam a seus clientes, Senador Aloysio. De Brasília para Miami, ida
e volta, R$1.986,00! É uma perna, praticamente, para João Pessoa. E o tempo de voo é quase quatro vezes. Há
algo errado! Só aqueles que querem manipular a opinião pública, só aqueles que não têm a consciência da
gravidade por que este País está passando, no descontrole gerencial, no compromisso de enfrentar os problemas de frente e não manipulá-los que fazem com que isso aconteça, onerando o setor produtivo, dificultando,
onerando e estrangulando o cidadão de pouca posse ao inviabilizar um dos poucos potenciais que o Nordeste
tem, o turismo, quando cobra mais caro uma vez e meia para ir ao Nordeste do que para ir aos Estados Unidos. Isso é o exemplo da falta de gerenciamento e de compromisso deste Governo. Muito obrigado, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Obrigado, Senador Cícero Lucena e Senador Aloysio. V.
Exªs trazem dados relevantes para a composição deste discurso, que tem por objetivo responder ao Governo
com suas manipulações fáceis com o objetivo iludir a opinião pública brasileira.
Nós imaginamos que um governo competente certamente tiraria, sim, benefícios extraordinários desse
que é o maior evento midiático do Planeta. No entanto, nosso Governo está não só desperdiçando essa oportunidade como nos afundando ainda mais em dificuldades financeiras e econômicas, com essa inversão de
prioridades e, sobretudo, com essa complacência com a corrupção, que implica desperdício...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – ... do dinheiro público.
Eu peço mais um pouco de tempo, Senador Paim, até porque o orador que me antecedeu teve além do
tempo da Liderança, e nós não questionamos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – V. Exª sabe que eu sempre dou todo o
tempo necessário.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Para V. Exª e para todos aqui, principalmente da oposição e da situação.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Eu reconheço.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Dos dois, dos dois.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Eu reconheço e, por isso, não o questionei quando o
orador que me antecedeu teve um horário extra para o seu pronunciamento. Ocorre que a campainha, realmente, sempre nos perturba.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Toca e eu dou mais cinco sempre. Eu
dou mais cinco sempre e darei mais cinco, se necessário ainda.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Sr. Presidente, o que nos revolta é ver o Governo gastando R$30 bilhões para a realização da Copa do Mundo – não seriam necessários R$30 bilhões, com toda a
segurança – e negando recursos para atender direitos adquiridos dessas pessoas que aqui se encontram, os
aposentados do Aerus. Esses estão lutando para obter recursos que ficam muito aquém, infinitamente aquém
dos recursos que estão sendo, infelizmente, transferidos para bolsos indevidamente, através da corrupção, com
o superfaturamento dessas obras.
Eu poderia citar, também, que R$25 bilhões – eu faço questão de repetir sempre esse número, porque
ele é elucidativo para desenhar a razão da nossa revolta diante desses fatos – seriam suficientes para colocarmos nas escolas brasileiras todos os brasileiros de 4 a 17 anos que estão fora delas. Então, é evidente que isso
é mais importante.
Em relação ao desperdício do dinheiro público, estou aqui apresentando, e pedindo o apoio dos meus
colegas, um projeto de lei que tenta corrigir ou dificultar o superfaturamento de obras.
Nós já debatemos aqui, especialmente quando explodiu o escândalo no Ministério dos Transportes, as
razões do superfaturamento. Então, um dos maiores problemas que existem no Brasil, no que diz respeito à
execução das obras, é o mau uso dos recursos públicos e o atraso na finalização das mesmas.
É necessário que a legislação seja alterada a fim de que se possa impedir que ocorram tais situações. Assim, o projeto que estou apresentando visa aprimorar a Lei de Licitações, a fim de determinar que nenhuma
obra seja iniciada sem que sejam plenamente atendidos os requisitos previstos no disposto no art. 6º, da Lei
nº 8.666, de 1993.
Tal artigo, em seus incisos IX e X, determina que, para se iniciar uma obra, exista projeto básico que estabeleça conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar
a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações
dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambientai do empreendimento.
Para sintetizar e não demorar, Sr. Presidente, o objetivo é impor que nenhuma obra possa ser realizada
sem o projeto básico, o projeto que garantirá o preço final da obra, porque o se faz no Brasil é iniciar obras sem
esse projeto, que é o DNA da obra, como disse o especialista na semana passada, na Comissão de Educação.
É exatamente com esse artifício que se superfaturou, por exemplo, o contorno norte de Maringá, em que
houve um monumental superfaturamento na execução de 17 quilômetros – R$412 milhões. Ou aqui, quantos
aditivos foram concedidos lá e quantos aditivos foram concedidos aqui na construção desse estádio de Brasília?
Ao que sei, mais de 40; o último, de mais de R$300 milhões – um aditivo de mais de R$300 milhões!
O objetivo desse projeto é evitar exatamente isto, que a malandragem na construção de obras públicas
estabeleça a rotina dos aditivos, aumentando os preços infinitamente, para que uma obra ao ser concluída e
inaugurada tenha um custo muito além daquilo que foi projetado inicialmente.
A obra de Brasília foi projetada para R$700 milhões – R$700 milhões já não era pouco. O estádio da Juventus, na Itália, que é um belíssimo estádio de futebol, não custou mais de R$250 milhões.
Portanto, o preço inicial projetado, de R$700 milhões, já era excepcional. No entanto, o que se prevê
agora são R$2 bilhões, com o acréscimo desse ativo de mais de R$300 milhões, a menos de cem dias para o
início da Copa do Mundo.
Então, este projeto, que está sendo encaminhado hoje à Mesa do Senado Federal, tem por objetivo impor rigor maior, para que uma obra só possa ser iniciada com a existência de projeto básico, o que garantirá a
manutenção dos valores previstos no início da execução da obra, impedindo, pois, esse esbanjamento, esse
desperdício, esse assalto, com superfaturamento, o que se vai tornando no Brasil regra, fazendo do nosso País
o paraíso do superfaturamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço sinceramente a gentileza de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Alvaro Dias, por esta Presidência, V. Exª teria direito a mais cinco minutos, mas V. Exª já concluiu sua exposição sobre a Copa, deixando claro
que, aqui, ninguém é contra a Copa. Os Senadores que ouvimos durante o dia questionaram os encaminhamentos em relação à Copa, e o debate é muito positivo.
Permita-me, Senador Cícero Lucena, ler alguns ofícios, enquanto V. Exª se dirige à tribuna.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência designa, nos termos do
disposto no art. 4º da Resolução do Senado Federal nº 14, de 2010, e do Ofício nº 30, de 2014-BLUFOR, da
Liderança do Bloco Parlamentar União e Força, o Sr. Senador Marcelo Crivella para integrar o Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, em substituição ao Senador Eduardo Lopes.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 30/2014-BLUFOR
Brasília, 18 de março de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador MARCELO CRIVELA para integrar o Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara – CDHC – do Senado Federal, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Eduardo Lopes.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força – PTB-PR-PSC-PRB
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência designa, nos termos do
disposto no art. 6º da Resolução do Senado Federal nº 15, de 2012, e do Ofício nº 27, de 2014-BLUFOR, da
Liderança do Bloco Parlamentar União e Força, o Sr. Senador Cidinho Santos, para integrar o Conselho do Prêmio Mérito Ambiental, em substituição ao Senador Blairo Maggi.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 27/2014-BLUFOR
Brasília, 13 de março de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador CIDINHO SANTOS para integrar o Conselho do Prêmio
Mérito Ambiental – CPMA – do Senado Federal, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Blairo Maggi.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força – PTB-PR-PSC-PRB
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu o Ofício n° 38,
de 2014, do Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, Senador Ricardo Ferraço, comunicando a eleição do Senador Mozarildo Cavalcanti para integrar a Comissão Mista de Controle de Atividades
de Inteligência – CCAI, por indicação da CRE, nos termos da alínea “f” do inciso III do art. 7º da Resolução nº 2,
de 2013, do Congresso Nacional.
A Presidência designa o Senador Mozarildo Cavalcanti para compor a referida Comissão.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 38/2014-CRE
Brasília, 13 de março de 2014.
Assunto: Indicação de membro da CCAI
Senhor Presidente,
Na qualidade de presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal,
comunico a realização de eleição para a escolha de um membro desse Colegiado para compor a Comissão
Mista de Controle das Atividades de Inteligência – CCAI, em cumprimento ao disposto na alínea f, inciso III, Art.
7º, da Resolução nº 2, de 2013-CN.
Reitero, portanto, que o membro eleito é o Senador Mozarildo Cavalcanti, que torna-se membro da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência – CCAI, por indicação da CRE.
Respeitosamente, – Senador Ricardo Ferraço, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Aloysio Nunes, na verdade, a
vez era de um Líder, mas, se V. Exªs combinarem, manterei o orador inscrito Senador Cícero Lucena. (Pausa.)
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Em seguida, como Líder, falará o Senador Aloysio Nunes.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Agradeço também ao Senador Aloysio Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Fiz a correção, porque houve um equívoco por parte da Presidência.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Não há problema.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há pouco mais de 15 dias, contamos com a presença nesta Casa do
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso na sessão comemorativa dos 20 anos do Plano Real. Sempre com
muita clareza, Fernando Henrique observou muito bem que há um sentimento novo nas ruas. Ele fez questão
de dizer:
Nós brasileiros, estamos sentindo – está pulsando – que chegou o momento de uma nova palavra, mais
moça, mais forte, para abrir horizontes novos para o Brasil, não para abrir horizontes novos cuspindo no
presente e no passado, mas dando um passo adiante e mostrando ao País quais são os seus problemas.
Acrescento às palavras de Fernando Henrique que o Brasil precisa de alguém que se preocupe com o
Nordeste. O atual Governo Federal parece acreditar que o Nordeste não é parte do nosso País, tal é o descaso
com que a Região é tratada. Crê que a Região Nordeste é atendida apenas pelo Bolsa Família, que é importante, mas que, como disse o Senador Aécio Neves, é o começo da justiça social, não o fim e muito menos um
conforto para alguns que acham que, dessa forma, atenderam o Nordeste.
Nunca é demais lembrar, por exemplo, que, enquanto são gastos quase R$2 bilhões em Cuba, Senador
Alvaro Dias, não estão disponíveis R$326 milhões para o Porto de Cabeledo, no Estado da Paraíba.
Além disso, o Governo Federal nos “presenteia”, cada vez mais, com frequentes apagões generalizados,
como os de 28 de agosto de 2013 e de 26 de outubro de 2012. E, nos últimos meses, têm sido registrados vários
casos de cortes pontuais de energia elétrica na Região, adotando, com alto nível de risco, ligações de todas as
reservas termelétricas no País por falta de um planejamento para o uso de novas fontes de energia, inclusive
as renováveis.
Ao mesmo tempo, a transposição do Rio São Francisco se arrasta, e a sua conclusão é repetidamente postergada. O Ministro da Integração esteve, na semana, na Comissão de Desenvolvimento Regional. Mostrando
o gráfico, Senador Paulo Paim, vê-se, de forma clara, como esse Governo age. No ano da eleição, aumenta o
número de trabalhadores e aumenta o investimento, como ocorreu em 2010, de R$1,2 bilhão. Mas sabe quanto foi esse montante em 2011? Foi de R$200 milhões. Sabe quanto foi esse montante em 2012? Foi de mais de
R$200 milhões. Sabe quanto foi esse montante em 2013? Foi de pouco mais de R$300 milhões. Estão prevendo
gastar mais de R$1 bilhão, mais uma vez, no ano de eleição, para apresentar uma imagem para a propaganda,
para fazer promessa em torno da conclusão da obra e, possivelmente, para formar um fluxo de recurso financeiro compatível com um momento importante, que é o momento da eleição.
E o que falar da sede do povo nordestino? Como ficam as plantações do agricultor nordestino? Ficam
morrendo, em razão do descaso assombroso do Governo Federal. Na Paraíba, muitos Municípios estão racionando água, e o mesmo se repete por todo o Nordeste. Trinta e dois açudes da Paraíba estão com menos de
20% da sua reserva total de água, bem como 29 açudes estão com menos de 5%, o que, portanto, é imprestável para o consumo humano e animal.
A região enfrenta a sua pior seca nos últimos 50 anos, mas as ações do Governo são envergonhadas e
insuficientes para atender às necessidades da região. Parece que a Presidente Dilma tem vergonha de ajudar o
Nordeste. No seu pacote de emergência do ano passado, disponibilizava R$4 bilhões para o Banco do Nordeste
fazer empréstimo. Para quem? Para o agricultor sacrificado, com o nome sujo, como se diz na nossa terra, sem
poder pedir o empréstimo? Isso é feito só para anunciar volumes de recursos, e sabemos todos nós que eles
não chegam aos seus objetivos.
Já vim a esta tribuna em oportunidade anterior para comentar o modo como se deu a tramitação da
Medida Provisória nº 623; fui, honrosamente, indicado pelo meu Partido para ser o Relator. O Governo Federal,
ao contrário de apoiar o relatório que apresentei, em que eram estabelecidas medidas para a renegociação das
dívidas dos pequenos produtores rurais, fruto de audiências públicas, fruto do diálogo com os sofridos agricultores e pequenos proprietários do Nordeste, resolveu, na verdade, transplantar meu texto para outra Medida
Provisória, a de nº 618, retirando as conquistas que nós estávamos oferecendo, apenas para que a oposição
não tivesse o crédito pela apresentação da renegociação da dívida.
O Governo Federal parece só pensar no Nordeste de modo oportunista. Essa afirmação soa mal, mas
parece que ela é por demais verdadeira.
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De qualquer maneira, foi aprovado o texto que possibilita a renegociação das dívidas, tornando-se a Lei
nº 12.872, de 2013, que, por sua vez, alterou a Lei nº 12.844. No entanto, tenho recebido cartas de agricultores que sugerem que o Banco do Nordeste simplesmente tem ignorado as normas relativas à renegociação
ou, então, tem agido casuisticamente, de modo a favorecer alguns, deixando de atender outros agricultores.
Uma das cartas que recebi é de Francisco José da Silva, de Boqueirão, na Paraíba. O Sr. Francisco nos relata que fez um empréstimo de R$23 mil junto ao Banco do Nordeste, mas que a dívida está agora em R$235
mil, ou seja, dez vezes maior. Ele informa que não conseguiu pagar a dívida por causa da seca que matou metade da sua criação de gado. Além disso, sua renda é de apenas um salário mínimo para sustentar 11 pessoas.
Ele ainda informa que é de idade e que precisa sustentar sua família.
Outra carta, Sr. Presidente, eu recebi de Adauto Custódio Divino, de Canhoba, em Sergipe. O Sr. Adauto
escreve um texto muito angustiado, em que relata os problemas trazidos pela seca que assola o Sertão nordestino e as dificuldades em conversar com o Banco do Nordeste. Informa ele que fez, em 2006, um empréstimo
de R$48.450,00, mas que, mesmo pagando juros, a dívida subiu para R$62.181,00.
Aqui, reproduzo as palavras do Sr. Adauto – abro aspas: “Quando fui ao Banco do Nordeste para sair da
Lei nº 12.716, de 2012, e passar para a Lei nº 12.844, de 2013 [a que eu me referi anteriormente], fui surpreendido pela palavra ‘NÃO’.”. Continua ele: “Prefiro hoje a morte, porque é triste não poder fazer nada no terreno,
sem ter dinheiro para fazer cerca, para roçar, para comprar estoque e para pagar as contas do terreno. Eu vou
além. Quando eu já tinha assinado o acordo anterior, fui surpreendido com uma intimação judicial para tomar
as terras.” Ele ainda observa: “Como é triste viver abandonado pelo Poder Público, pagar juros para aderir a um
novo plano e salvar o BNB, em vez de salvar as minhas dez cabeças de gado que restam, dois cavalos e uma
jega! A cada dia que passa, vivemos no anoitecer de luto por cada cabeça que morre.”
Essas são as cartas de dois agricultores nordestinos, mas são muitos e muitos que têm sofrido com a
morte dos seus animais, com a perda de plantações, com dívidas que se tornam um peso insuportável e com
a ameaça de perder suas terras.
Não adianta aprovarmos uma legislação que favoreça a renegociação de dívidas, se, na ponta, o Banco
do Nordeste se recusa a ajudar o agricultor. O BNB continua a executar as dívidas rurais, apresentando entraves
à renegociação. Onde está o Ministro da Fazenda?
A leitura de cartas como as que tenho recebido de agricultores nordestinos, de vários paraibanos, dá uma
angústia no peito, porque, nesta Casa, estamos trabalhando para encontrar soluções, mas o Poder Executivo
se mostra insensível, paralisado, incapaz ou sem vontade de agir.
É esse o Governo que queremos? Não, é claro que não! Queremos um Governo que aja, um Governo
que batalhe, que apresente soluções. Queremos, enfim, um Governo que tenha sensibilidade social, que saia
de seus gabinetes confortáveis e da enganação das publicidades que, com o custo do dinheiro, faltam com a
verdade. A verdade está com essas pessoas que estão vivendo esse sacrifício.
Peço, enfim, que o Banco do Nordeste mostre o seu caráter social, a sua boa vontade com os agricultores,
e passe, enfim, a cumprir as regras da renegociação de dívidas dos pequenos agricultores, sem cobrar as custas
advocatícias. É só isso que peço, em meu nome e em nome de milhares de nordestinos que sofrem todos os
dias com essa corda que o Governo Federal lhes amarrou no pescoço.
Após tratar desse assunto, eu, que não tive ainda a oportunidade, vou, a exemplo de vários amigos que
o fizeram, falar do falecimento, há cerca de 14 dias, do nosso querido amigo Sérgio Guerra. Não lerei o seu currículo, lerei algumas citações feitas por autoridades e por amigos que tiveram a oportunidade de conviver com
Sérgio. São homenagens que merecem ser reproduzidas desta tribuna, que, por inúmeras vezes, ele utilizou
para defender os interesses do povo brasileiro.
Para o Senador Aécio Neves, abro aspas:
A política brasileira perde um dos mais dignos e honestos homens públicos do País. Ele tinha características
muito raras nos homens públicos de hoje: culto, idealista e destemido na defesa de suas posições. Perde a
política brasileira e perco eu um dos mais queridos amigos que construí ao longo de toda a minha vida.
Fecho aspas para as palavras do Senador Aécio Neves.
Da mesma forma, abro aspas para o Governador Geraldo Alckmin:
Perdemos uma grande liderança nacional. Sérgio Guerra dedicou a sua vida à causa pública e aos brasileiros. Sentiremos muito a falta de sua personalidade agregadora, de sua visão de país e de sua capacidade de dialogar com todos os segmentos da sociedade. O Brasil se despede de alguém que entendia
a nossa Nação e que usou toda a sua energia para melhorar o País .
Fecho aspas.
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Da mesma forma, o ex-Governador José Serra: “A perda de Sérgio deixará uma lacuna na política brasileira.
Além de sempre se empenhar por Pernambuco, causa que conhecia bem, vai fazer falta ao cenário nacional.”
Para concluir, Srªs e Srs. Senadores, quero manifestar o meu sentimento de pesar aos seus familiares e
ressaltar os seus ensinamentos, a sua trajetória política, o seu comportamento, a sua lealdade e amizade, o seu
espírito público e de justiça social e coletividade, além da sua visão de futuro e dos seus sonhos por um Brasil
mais justo e igualitário.
Eu gostaria de dizer, se me permite – e peço permissão ao poeta, já que daqui, muitas vezes, vislumbrei
a figura do nosso querido Sérgio Guerra –, que “naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo
em mim”.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos a V. Exª. Nós nos
somamos à homenagem que V. Exª faz ao nosso amigo, independentemente de filiação partidária, Sérgio
Guerra, até porque essa poesia é uma bela poesia, e V. Exª se referiu a ela no mês em que é lembrado o Dia da
Poesia. Sérgio Guerra merece essa homenagem.
Senador Aloysio Nunes, V. Exª falará como Líder do PSDB. Terá também o tempo necessário para o seu
pronunciamento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, a calúnia é uma das armas preferidas, eleitas por políticos que praticam o jogo sujo,
que vicejam na lama e que buscam cobrir os seus adversários com lama, a lama da mentira, a lama da mentira
constantemente repetida, à semelhança do que faziam os nazistas, que usavam a calúnia com rigor absolutamente científico. Era repetição constante, enfática, a que se dá ares de verossimilhança, até que aquilo se
tornasse verdade, que aquela afirmação reiterada acabasse por penetrar no coração, no espírito, na mente das
pessoas e adquirisse o status de verdade.
Eles não contavam na época com a automação, não contavam com a internet, não contavam com os
recursos da moderna tecnologia digital. Hoje é diferente. Essa mesma prática é potencializada por esquemas
milionários que acionam máquinas chamadas robôs, que são programados cuidadosamente para trabalhar
com constância, espalhando na internet as mais vis calúnias contra os seus adversários políticos. Tentam-se
fixar, na biografia de adversários, mentiras sujas, inventam fatos, mancham histórias, destroem reputações,
numa prática anônima muitas vezes replicada por notícias que são veiculadas em blogues sujos, mercenários,
muitos deles alimentados atualmente por dinheiro público.
Sou, Sr. Presidente, um usuário dos sites de busca. Creio que V. Exª também é. Todos nós somos. Não vivemos sem, não conseguimos viver sem. Nós recorremos a eles para buscar informações sobre amigos, sobre
parentes. Eu mesmo reencontrei um ramo da minha família que imigrou para os Estados Unidos nos anos 30.
Encontramo-nos agora.
Buscamos informações sobre empresas, programação cultural, receitas de cozinha, roteiros turísticos.
Esses sites fornecem um serviço absolutamente indispensável, valioso, que facilita a vida de todos nós. Mas
existem esquemas criminosos, Sr. Presidente, quadrilhas a serviço de políticos inescrupulosos, que desvirtuam
esse instrumento e o transformam em armas em suas mãos delinquentes. Colocam robôs repetindo milhões
de vezes as mesmas falsas verdades, maldosamente indexando as buscas, de modo a transformá-las num rol
de calúnias.
É mais do que urgente, Sr. Presidente, repudiarmos essas práticas. Todos nós. Essas práticas que não são
democráticas. Denunciar atos criminosos que, na luta política, acabam por contaminar a internet. A legislação
brasileira garante ao cidadão não apenas a sua livre manifestação. A internet há de ser um instrumento de
manifestação, de opinião, de debate, de conhecimento. A internet sem peias, a internet sem entraves de qualquer natureza. Mas é preciso também que se garanta o direito de defesa contra a calúnia e contra a difamação.
É possível se defender contra alguém, alguma pessoa que veicula uma notícia falsa, detrimentosa, contra
qualquer um de nós. Mas o que fazer, Sr. Presidente, quando nós não temos diante de nós uma pessoa, mas
um robô, um robô montado, um aparelho montado para repetir automaticamente as mesmas inverdades?
É uma questão difícil, delicada. Não há uma resposta pronta. Temos todos que refletir sobre a solução
para esse descaminho.
O Senador Aécio Neves buscou um caminho institucional. Foi à Justiça com o objetivo de denunciar
campanhas caluniosas contra ele, levadas a efeito na internet.
Não quero aqui discutir a questão do ponto de vista jurídico, do ponto de vista judiciário, pois os tribunais haverão de falar sobre isso. Não é este o meu ponto. O meu ponto é político.
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Eu gostaria, Sr. Presidente, que esse episódio servisse para que mais amplamente a sociedade conheça
e repudie essa prática suja, irregular, essa prática que é hipocritamente defendida sob falsos argumentos, que
buscam transformar a vítima em algoz.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Aloysio Nunes,
que faz um alerta sobre o uso indevido da internet. Existem até quadrilhas formadas com objetivo de desmoralizar a vida dos seus adversários. Todos nós temos que, de fato, condenar. A verdade, a verdade em primeiro
lugar sempre.
Farei alguns registros daqui mesmo, Senador Aloysio Nunes, que eu faria da tribuna. A não ser que V. Exª
tenha tempo suficiente, se não farei daqui mesmo.
O primeiro registro que faço é sobre a posse dos novos Ministros. Estou justificando porque fui convidado
para estar hoje no Palácio do Planalto, na cerimônia de posse de seis Ministros. Tivemos aqui, no Senado, pela
manhã, duas audiências públicas importantes, das quais tive que participar. Uma audiência foi na Comissão de
Direitos Humanos, por solicitação do Senador Cristovam Buarque, que debateu o combate ao analfabetismo.
Discutimos muito lá o porquê de termos ainda um grande número de analfabetos no Brasil. Foi uma bela audiência. Depois tivemos também uma audiência na Comissão do Meio Ambiente, por requerimento do Senador
Rodrigo Rollemberg, que tratou da preservação da Florestal Nacional de Brasília.
Também estivemos acompanhando – estão aqui conosco até o momento, já falei da abertura, inclusive de
uma carta que eles me entregaram – o movimento dos aposentados e pensionistas do Aerus. Estão acampados,
eu diria. Estão em estado de alerta, estão em vigília aqui, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, esperando,
enfim, que se abra uma rodada de entendimento mediante decisão do Supremo, favorável à Varig, que, por sua
vez, deve aos aposentados e pensionistas. Esperam resolver também a questão dos créditos trabalhistas. Esta
semana encontrei pessoas que foram demitidas há 15, 20 anos e não receberam nada. Também teriam direito.
Enfim, é uma luta que ocorre há mais de 20 anos. Esperam agora receber seus direitos.
Eu dizia há pouco e reafirmo aqui, para conhecimento de todos, que recebi minutos atrás um telefonema
da Ministra Ideli Salvatti, que está articulando com o Ministro Luís Adams e com Gilberto Carvalho uma reunião
para ouvi-los na perspectiva desse entendimento, que espero seja ainda nesta semana. De preferência, amanhã.
Enfim, houve a posse hoje de seis ministros. São eles: Eduardo Benedito Lopes no Ministério da Pesca e
Agricultura – até aquele momento, era Ministro o nosso Senador Marcelo Crivella; Gilberto Occhi no Ministério
das Cidades – deixa o Ministério o Ministro Aguinaldo Ribeiro; Clelio Campolina Diniz no Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação – deixa o Ministério o Ministro Marco Antonio Raupp; Néri Geller no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – deixa o Ministério o Ministro Antônio Andrade; Vinicius Nobre Lages no
Ministério do Turismo – deixa o Ministério o Ministro, agora ex, Gastão Vieira; e, finalmente, o Ministro Miguel
Soldatelli Rossetto, que assumiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quem sai deste Ministério é o Ministro Pepe Vargas, meu companheiro de Caxias do Sul, que vai se candidatar a Deputado Federal, como tudo
indica, ou mesmo ao Senado, se for o caso.
Quero aqui, além de cumprimentar o ex-Ministro Pepe Vargas, dar uma atenção especial ao Ministro
Miguel Rossetto.
Miguel Rossetto é gaúcho de São Leopoldo, formado em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do
Rio dos Sinos. Iniciou-se na política no final dos anos 70, com os metalúrgicos de São Leopoldo e Canoas, cidade onde escrevi a minha vida política e sindical. Tudo na região metropolitana. Miguel participou do movimento de fundação do Partido dos Trabalhadores e fez parte da 1ª Executiva Estadual do Partido. Em 1982, foi
candidato a deputado estadual. Em 1996, ele se elegeu Deputado Federal. Ele foi ainda, ao longo da sua vida,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias do Polo Petroquímico de Triunfo. Integrou ����������
a Executiva Estadual da CUT, como também a direção nacional. Em 1998, Rossetto foi eleito Vice-Governador na chapa
encabeçada por Olívio Dutra. Em 2003, foi nomeado pelo Presidente Lula para o cargo de Ministro de Estado
do Desenvolvimento Agrário. Antes de assumir novamente o ministério, Miguel Rossetto também, há até poucos dias, foi Presidente da Petrobras Biocombustíveis.
Creio eu que a Presidenta Dilma fez uma excelente escolha. Miguel é um destacado quadro da vida pública do nosso País, um dos mais preparados para assumir o cargo de Ministro.
Neste final de semana, eu estive com ele em Porto Alegre, no aniversário do pré-lançamento da candidatura do Governador Tarso Genro.
Tenho certeza de que o amigo Miguel Rossetto fará um grande trabalho no Ministério que retoma. Fiz
contato com ele, e o meu gabinete está à disposição para um trabalho integrado naquilo que for do meu alcance.
Eu diria que Miguel é um homem que defende causas e não coisas.
Parabéns, Miguel. Faça uma grande gestão no Ministério que retoma.
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Enfim, cumprimento todos os Ministros que hoje assumiram, assim como aqueles que deixam suas respectivas pastas.
Quero também registrar que vai ser realizado aqui em Brasília, nos dias 18, 19 e 20 de março, o Fórum de
Ouvidorias Públicas e Privadas. Em torno de 400 ouvidores de todo o País estarão reunidos com o objetivo de reorganizar a atuação da categoria como “instância de controle e participação social”, ouvindo sempre a população.
Depois de um longo e intenso processo de discussão, está prestes a ser instituída a Política Nacional de
Participação Social e o Sistema de Ouvidorias Públicas do Poder Executivo Federal.
As Ouvidorias Públicas passarão a ter a responsabilidade de atuar de forma ativa, buscando interações
regulares com a população e ajudar na organização da sociedade civil.
No evento aqui citado haverá mesas voltadas para os debates, formadas por representantes de diferentes instâncias governamentais e da sociedade, que terão a missão de trazer diferentes visões e expectativas
acerca de cada um dos temas propostos.
Senhoras e senhores, eu fui convidado para estar nessas mesas, e este Senador vai compor a seguinte
mesa de debate: Desafios e perspectivas para a proposição de PL sobre ouvidorias. Será no dia 20, às 14 horas,
na sede do Banco Central.
Agradecemos o convite, que foi feito pela Coordenação-Geral de Orientação e Acompanhamento de
Ouvidorias. Estarei lá, se não me engano, com o Dr. Rosinha, que também será um dos debatedores, e uma Senadora aqui da Casa, a Senadora Lúcia Vânia, do PSDB, que tem feito um belo trabalho.
Por fim, não poderia deixar de homenagear a Casa pela brilhante iniciativa sobre as 100 melhores fotos
no Senado Federal em 2013.
Há poucos dias, mais exatamente no dia 11 de março, teve início no Senado a exposição das “100 fotos
de 2013 — o dia a dia no Senado Federal.”
Cumprimento a Direção e o Presidente da Casa pelo belíssimo trabalho.
Confesso que fiquei impressionado com a galeria de fotos expostas aqui no Senado. É algo que merece
ser visto. Há lembranças que acabam relatando fatos que aconteceram ao longo daquele ano no Congresso
Nacional.
E enquanto olhava a galeria de fotos ficava pensando: como é incrível a fotografia! É impressionante
como ela conversa com a gente. Eu fiquei tão encantado que pedi a minha assessoria que pesquisasse um
pouco mais sobre a história da fotografia.
Descobri, então, que ela nasceu nos idos do século XIX. No Brasil, ainda na década de 1830, um homem
franco-brasileiro, chamado Antoine Hercule Florence, já vinha desenvolvendo experiências inesquecíveis sobre
a arte da fotografia. E apesar de ele não ter tido o reconhecimento devido na época, o historiador Boris Kossoy
resgatou sua trajetória e, em 1976, publicou Hercule Florence: a descoberta isolada da fotografia no Brasil. No
texto, ele afirmou que Florence foi um dos pioneiros mundiais da fotografia.
Entre 1840 e 1860, o recurso fotográfico difundiu-se pelo País. Nomes como Victor Frond, Marc Ferrez,
Augusto Malta, Militão Augusto de Azevedo e José Christiano Júnior também se destacaram como pioneiros
da fotografia entre nós.
Depois disso, já nos anos 1950 e 1960, podemos observar cada vez mais a evidente entrada dos trabalhos fotográficos nos museus e galerias de arte.
Avançando no tempo e na história da fotografia, chegamos ao repórter fotográfico Sebastião Salgado,
que, desde a década de 1970, realizou ensaios temáticos dedicados às questões sociais – mundo pelo qual
percorro minha vida –, e às políticas candentes, como os da década de 1990, com os títulos “Trabalhadores”,
“Serra Pelada”, “Terra” e “Êxodos”.
A realidade social, as cenas urbanas e os pobres também foram retratados nos trabalhos de Miguel Rio
Branco, que, desde os anos 1980, fotografou o cotidiano de Salvador.
Quantas festas em família, ou não, quantos fatos pitorescos das nossas vidas, quantas fotos em plena
ditadura estão registrados em fotografias! Quantas passeatas, quantas caminhadas! Lembro das minhas passeatas, como aquela de Canoas a Porto Alegre, a pé, que terminou na praça, protestando contra a ditadura, ao
som do toque bonito do violão, do tambor e naturalmente, também, do tamborim.
Garanto que, neste momento, cada um de nós consegue lembrar de uma foto que nos reporta a um
momento muito especial, seja do batizado, do nascimento do filho, do noivado, do casamento ou mesmo de
uma caminhada na praça, de uma passeata ou de um protesto.
Também existem momentos vividos no contexto mundial que nos chegam por meio de fotografias.
Momentos da nossa história estão gravados em diversos fatos que as fotos demonstram: conflitos armados,
inundações, assassinatos, violência, terremotos, personagens históricos de tempos idos, o homem pisando na
lua, a construção de Brasília, passeatas pelo fim da violência.
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A história do Senado está ali, em registros fotográficos. O evento sobre o qual iniciei falando neste pronunciamento está em sua terceira edição.
Esta edição – e aqui cumprimento, mais uma vez, toda a equipe da Casa – do Projeto 100 Fotos do Ano
reúne uma seleção com imagens marcantes, produzidas pelos fotógrafos da Secretaria de Comunicação Social
aqui do Senado no ano de 2013. E isso já vem sendo feito nos últimos três anos.
Diariamente, a Agência do Senado cobre os fatos do dia, e essa cobertura alimenta esse belo projeto e
tantos outros.
Quem organiza essa exposição é a Coordenação de Fotografia, e ela procura mostrar os principais temas
discutidos no ano, além de ações institucionais no Senado. Cem fotografias foram selecionadas entre um número enorme de fotos. Foram milhares e milhares.
Todos nós sabemos que a vida pulsa nesta Casa e que momentos históricos têm que ficar registrados.
Nós compartilhamos de sessões que tiveram essa repercussão.
Por que não lembrar aqui da foto que está lá da promulgação da PEC das Domésticas, a PEC nº 66/2012?
Ou por que não lembrar aqui da foto que está lá do dia em que nós aprovamos aqui o PL que qualifica, que
combate a corrupção e a considera como crime hediondo, o PL nº 204/2011?
Quem não se lembra da aprovação da PEC do Voto Aberto, pela qual peleei durante mais de 30 anos,
para a cassação de mandatos e análise de todos os vetos?
Isso tudo está em fotos que lá pude ver.
Também fazem parte da exposição momentos incríveis com quilombolas, índios, ciganos, pantaneiros,
aposentados e pensionistas, assim como a vigília do Aerus. Isso está na exposição, companheiros do Aerus,
que estão aqui até este momento.
Fotos da Comissão de Direitos Humanos para discutir, por exemplo, a elaboração de um marco legal para
a garantia dos direitos dos povos tradicionais.
Enfim, é um momento de muita emoção.
A gente vai até as lágrimas quando, por exemplo, vimos a foto daquele momento histórico em que nós,
na Comissão de Direitos Humanos, discutimos a luta de todos nós no combate a todo tipo de preconceito.
Infelizmente, o projeto que eu relatava naquele dia não foi aprovado. Claro que lá há uma foto em que
eu mostrava, na emoção do rosto, a minha indignação pela não aprovação de um projeto que combate todo
tipo de preconceito.
Também ali temos fotos das centrais; da luta pelo fim do fator; pela redução da jornada de trabalho. Projetos que apresentei e muitos que aprovei aqui e outros que estão na Câmara dos Deputados.
Também podemos relembrar, pela fotografia, o momento em que o Presidente do Senado acompanhou
a Presidenta Dilma e a Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci de Oliveira, até
a sessão especial do Congresso na qual foi entregue o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito
que investigou a violência contra as mulheres, relatório apresentado pela nossa Presidente da Comissão de
Direitos Humanos, Senadora Ana Rita.
Outra foto incrível é do momento em que o plenário estava lotado de vaqueiros que vieram para acompanhar a sessão em que os direitos da profissão foram reconhecidos.
Tem uma foto muito especial, também, do grupo feminino de percussão Batalá, quando se apresentava na cerimônia de iluminação especial do Congresso para o Movimento Outubro Rosa, que simboliza a luta
contra o câncer de mama.
E a foto do Prédio do Congresso iluminado para lembrar o Movimento Novembro Azul (criado para alertar
a população quanto à importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata), uma foto linda!
Outra foto linda é a da chuva de papel picado que marcou a sessão especial em que lembramos aqui os
25 anos da Carta Magna. Eu estava lá, fui Constituinte, e estava aqui na festa dos 25 anos.
Enfim, estão ali fotos muito, muito, muito bonitas, que mostram o plenário em todos os momentos marcantes da história do ano de 2013.
A aprovação, em primeiro turno, da emenda à Constituição – repito eu -que acaba com o voto secreto me
marcou muito. E por isso eu a cito duas vezes. Eu entendo que Parlamento brasileiro é um, e será outro com a
aprovação do fim do voto secreto. Um debate que durou 30 anos, com certeza, em 2013, foi coroado de êxitos.
Quanta vida está registrada naqueles 100 momentos, naquelas 100 fotografias! Quantos elos com o passado! Foi isso que pensei quando vi a foto que registra o momento em que os restos mortais do ex-Presidente
João Goulart foram recebidos na Base Aérea de Brasília, com honras de Estado.
Momentos, lembranças, história, conquistas estão naquela exposição.
Vi ali a fotografia em que o nosso Líder do Governo no Senado buscava o consenso entre o Relator do
projeto que regulava a meia-entrada, o Senador Vital do Rêgo e este Senador. Estávamos ali – Eduardo Braga,
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Vital do Rêgo e este Senador – e conseguimos assegurar que não fosse retirado dos idosos o direito à meia-entrada em todos os espetáculos. Está ali a foto que demarca e marca uma vitória dos idosos numa luta para
ter o direito à meia-entrada em todos os espetáculos, do que participei diretamente.
Lembrei da minha preocupação com os idosos. A meia-entrada era apenas uma conquista importante,
mas, para eles, muito, muito, muito importante.
Lembrei ali do Estatuto da Juventude, que tive alegria de aqui relatar, e ali vi a foto dele aprovado.
Também vi ali a foto do Estatuto da Igualdade Racial. E de quando invoquei a memória de Nelson Mandela – uma grande foto –, para pedir o apoio de todos para continuarmos lutando, continuarmos no combate
a todo tipo de preconceito.
Enfim, todas aquelas fotografias são memórias vivas, minhas, suas, nossas, que se estendem a toda nossa
gente, porque é lá fora, nas casas, nas ruas, nos locais de trabalho, que os nossos projetos e as nossas lutas vão
ter reflexo. Como, por exemplo, a vigília do Aerus aqui no plenário desta Casa, neste momento, e com extensão
à noite, lá no salão verde da Câmara.
Srªs e Srs. Senadores, eu fiquei tocado, emocionado, sim, com a beleza da exposição apresentada pelos
profissionais da Casa.
É muito bom, é muito bonito falar também do lado positivo. Como é bom ver o trabalho dedicado dos
fotógrafos do Congresso – no caso, aqui, do Senado – expostos com essa qualidade de fotografias excepcionais que entram para a história!
Parabéns ao Senado Federal por esse evento! Parabéns ao pessoal da Secretaria de Comunicação Social
da Casa! Parabéns à Coordenação de Fotografia! E parabéns a esses fotógrafos que mantêm viva a memória
desta Casa! E não só desta Casa, do Brasil e do mundo. São eles que registram os fatos, e a fotografia fala muito
mais que um discurso.
Minha gratidão e admiração pelo trabalho de vocês.
Para aqueles que ouvem esta sessão, informo que as imagens estarão no hall de acesso à Ala Tancredo
Neves, até 31 de março. E, para aqueles que não podem vir até aqui, lembro que as fotos desta exposição e as
de exibições dos anos anteriores podem ser vistas pela internet.
Termino aqui com essa pequena homenagem aos fotógrafos. E quero dizer muito, muito, muito obrigado
a vocês, fotógrafos. E por que não lembrar que, em plena ditadura, quantas e quantas vezes nós fomos salvos
pelo flash da máquina, que dizia: “eu estou fotografando; aqueles que espancarem os trabalhadores não vão
tocar na máquina”. Como eu me lembro! E os profissionais fotógrafos sabem disso. Quando alguém tenta tocar
na máquina, que é seu instrumento de trabalho, que registra uma história, eles se abraçam ao seu instrumento
e preferem ser espancados, mas não entregam a máquina.
Vivam os fotógrafos que registram a história do Brasil e do mundo!
Assim, encerramos a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Nada mais havendo tratar, a Presidência
encerra os trabalhos, lembrando aos senhores e às senhoras que será realizada sessão deliberativa ordinária
amanhã, às 14h, com Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 34, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 34, de 2013, tendo corno
primeiro signatário o Senador José Agripino, que altera os incisos XIX e XX do art. 37 e o art. 88 da
Constituição Federal, para determinar que a criação e extinção de órgãos, Ministérios ou entidades
da Administração Pública seja feita mediante lei complementar.
Parecer n° 1.266, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Francisco Dornelles, favorável, com a Emenda n° 1-CCJ, que apresenta.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 58, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 58, de 2013 (n° 2.785/2011, na Casa de
origem), de iniciativa da Presidência da República, que altera a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990
– Estatuto da Criança e do Adolescente, para assegurar a convivência da criança e do adolescente
com os pais privados de liberdade.
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Pareceres favoráveis, sob n°s 1.577 e 1578, de 2013, das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Humberto Costa; e de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator:
Senador Eduardo Suplicy.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 96, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 96, de 2013 (n° 4.222/2012, na Casa de
origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de cargos de
provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 24º
Região (MS).
Parecer favorável sob n° 58, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Pedro Taques.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 318, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n° 318, de 2013 (n° 1.024/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República de Seicheles sobre a Isenção Parcial de Vistos, assinado em Victoria,
em 13 de dezembro de 2011.
Parecer favorável, sob n° 75, de 2014, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora
ad hoc: Senadora Vanessa Grazziotin.
5
REQUERIMENTO N° 1273, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.273, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga e Luiz
Henrique, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 418, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (direito dos
quilombolas à propriedade das terras).
6
REQUERIMENTO N° 1275, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.275, de 2013, do Senador Eduardo Supl icy, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara n°36, de 2013, com o Projeto de Lei do
Senado n° 237, de 2008 (que já se encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado n° 114, de 2009),
por regularem matéria correlata (adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante).
7
REQUERIMENTO Nº 1276, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.276, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 242, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera
participação do trabalhador no vale-transporte).
8
REQUERIMENTO N° 1277, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento n° 1277, de 2013, do Senador Cícero
Lucena, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 242, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera participação do trabalhador no vale-transporte).
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9
REQUERIMENTO Nº 1315, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.315, de 2013, do Senador Humberto Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado n°385, de 2009, além das Comissões constantes do
despacho, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (remuneração dos Agentes
Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias).
10
REQUERIMENTO N° 1332, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.332, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado n” 242, de 2013, além da Comissão constante do
despacho, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera participação do
trabalhador no vale-transporte).
11
REQUERIMENTO N° 1337, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.337, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 422, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (inclusão do aviso prévio
indenizado no salário-de-contribuição).
12
REQUERIMENTO N° 1338, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.338, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado n” 442, de 2013, além da Comissão constante do despacho,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte (denominação de rodovia).
13
REQUERIMENTO N° 1344, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.344, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 460, de 2013, além da Comissão constante do despacho,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte (adicional por serviço penoso ao professor).
14
REQUERIMENTO N° 1378, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.378, de 2013, do Senador Alvaro Dias, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado n°s 288, de 2012; e 452, de 2013, por regularem
matéria correlata (regimes de planos privados de assistência à saúde).
15
REQUERIMENTO N° 1394, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.394, de 2013, do Senador Vital do Rêgo,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 336, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática (Criação do Fundo de Aval para Micro, Pequenas e Médias Empresas).
16
REQUERIMENTO N° 1413, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.413, de 2013, do Senador Deicídio do Amaral,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado n” 326, de 2013, além da Comissão constante
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do despacho, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (dispõe sobre o trabalho exercido
a distância).
17
REQUERIMENTO N” 84, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento n° 84, de 2014, do Senador José Pimentel, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 116, de 2013, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (dispõe sobre a firmação
dos prole. ssores de educação física).
18
REQUERIMENTO N° 113, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento n° 113, de 2014, do Senador Paulo Paim, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado n° 482, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (beneficias relativos ao transporte
coletivo no Estatuto do Idoso).
19
REQUERIMENTO Nº 122, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento n° 122, de 2014, do Senador Ruben Figueiró,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara n° 143, de 2009 (que já se
encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado n°501, de 2007), com o Projeto de Lei do
Senado nº 441, de 2008, por regularem matéria correlata (Lei dos Cartórios).
20
REQUERIMENTO N° 124, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento n° 124, de 2014, do Senador Cyro Miranda, solicitando
a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara n” 33, de 2013, com o Projeto de Lei do Senado
n” 728, de 2007, por regularem matéria correlata (honorários advocatícios no âmbito da Justiça do
Trabalho).
21
REQUERIMENTO N° 130, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento n° 130, de 2014, do Senador Sérgio Petecão, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 181, de 2011, além da Comissão constante
do despacho, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (prorrogação de
acordo ou convenção coletiva de trabalho).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – E vamos torcer para que, até amanhã,
nesta semana, fechemos o acordo do Aerus.
Sejam bem-vindos! É sempre uma alegria vê-los aqui de forma permanente e vigilante na busca de seus
direitos. Homens e mulheres com 60, 70, 80 anos, mas que não esmorecem. Como eu digo, com a sabedoria
dos mestres e com a garra e a coragem de um leão.
Sejam sempre bem-vindos! Viva o Aerus!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 20 minutos.)
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CONGRESSO NACIONAL
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ATA CIRCUNSTANCIADA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014
DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 14H,
NO PLENÁRIO Nº 6 DA ALA SENADOR NILO COELHO
Ata Circunstanciada da 1ª reunião ordinária de 2014 do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, realizada em 10 de fevereiro de 2014, segunda-feira, às 14h, na Sala nº 6 da Ala Senador Nilo Coelho, sob a
Presidência do Conselheiro Dom Orani João Tempesta, destinada aos seguintes itens: 1 – abertura da reunião
e leitura do expediente; 2 – leitura e deliberação de matéria em regime de urgência: leitura, discussão e votação do relatório apresentado pelo Conselheiro Roberto Franco, com objeto na proposta de Regulamento de
Gestão da Qualidade das Prestadoras dos Serviços de Televisão por Assinatura (RGQ-TV), apresentado por meio
do Ofício nº 18, de 2013, da Anatel; 3 – breve relato a respeito dos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões
Temáticas; e 4 – assuntos gerais e comunicações dos Conselheiros. Estiveram presentes os Srs. Conselheiros
Titulares: DOM ORANI JOÃO TEMPESTA, Presidente; FERNANDO CESAR MESQUITA, Vice-Presidente; ALEXANDRE KRUEL JOBIM, representante de empresas da imprensa escrita; JORGE COUTINHO, representante da categoria profissional dos artistas; JOSÉ CATARINO DO NASCIMENTO, representante da categoria profissional dos
radialistas; LUIZ ANTONIO GERACE DA ROCHA E SILVA, representante das categorias profissionais de cinema
e vídeo; RONALDO LEMOS, representante da sociedade civil; CELSO AUGUSTO SCHRÖDER, representante da
categoria profissional dos jornalistas; ROBERTO FRANCO, engenheiro com notórios conhecimentos na área de
comunicação social; e JOÃO MONTEIRO DE BARROS FILHO, representante da sociedade civil. Estiveram presentes, também, os Conselheiros Suplentes: DANIEL PIMENTEL SLAVIERO, representante das empresas de rádio,
em substituição ao Conselheiro WALTER VIEIRA CENEVIVA; MÁRCIO NOVAES, representante das empresas de
televisão, em substituição ao Conselheiro GILBERTO CARLOS LEIFERT; WRANA PANIZZI, representante da sociedade civil, em substituição ao Conselheiro MIGUEL ANGELO CANÇADO; e MARIA JOSÉ BRAGA, representante
da categoria profissional dos jornalistas.
(Texto com revisão.)
O SR. FERNANDO CESAR MESQUITA – Dom Orani, eu vou pedir licença para quebrar o Regimento e o
protocolo, porque o Conselho quer homenageá-lo com uma salva de palmas pela sua ascensão ao... (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Muito obrigado. Obrigado, Vice-Presidente. Obrigado
também, companheiros Conselheiros.
Recebi também torpedos, e-mails, WhatsApp de alguns. A nem todos respondi; a alguns, sim, dependendo da quantia que chegou, mas agradeço muito as manifestações. Peço que rezem por mim nesta missão.
Eu já disse nas entrevistas, quando me perguntaram sobre o Conselho, que é uma experiência muito
bonita que gostaria de continuar enquanto fosse possível. Se, por acaso, eu tiver muitos compromissos, aí eu
saberei dizer que não é possível, mas a minha intenção é continuar até o final do mandato pelo menos, o que
acontecerá em agosto. Na primeira reunião de agosto, termina o nosso mandato. Inclusive, vai ser isso, um
pouco, a nossa conversa hoje com o Presidente do Senado, justamente pedindo para que não haja interrupção entre um Conselho e outro, mas para que ele comece já o processo de indicações, para que, após o nosso
mandato, já em setembro, tenhamos um novo Conselho para continuar os trabalhos.
Agradeço a todos, então, pelo carinho e pelas manifestações. Todos sabem que nomeação é mais trabalho,
mais serviço, mais deslocamentos e mais tempo a ser empregado para o trabalho, mas que eu faço com alegria,
como quando assumi aqui também o Conselho, dentro daquilo que é possível. Foram poucas as faltas por razões que não tiveram como mudar, mas, para mim, é sempre uma alegria poder estar aqui, neste Conselho que
é importantíssimo para a nossa República, que fala de assuntos importantes, que é justamente a comunicação.
Vamos, então, iniciar a nossa 1ª Reunião Ordinária de 2014, que foi transferida devido à abertura de trabalhos pelo Congresso Nacional, na semana passada.
Havendo número legal, nos termos do art. 6º, da Lei nº 8.389, de 1991, declaro aberta a 1ª Reunião Ordinária de 2014 do Conselho de Comunicação Social, que, conforme pauta anteriormente enviada, se destina a:
1) abertura da reunião e leitura do expediente;
2) matéria em regime de urgência – leitura e deliberação do relatório apresentado pelo Relator, Conselheiro Roberto Franco, acerca da proposta de regulamento e de gestão da qualidade das prestadoras de serviços de televisão por assinatura, apresentada pelo Ofício nº 18, de 2013, da Anatel;
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3) breve relato a respeito dos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Temáticas;
4) assuntos gerais e comunicações dos Conselheiros.
Encontra-se sobre a mesa da Presidência para deliberação a Ata Circunstanciada da 10ª Reunião Ordinária de 2013, enviada a todos os Conselheiros, com antecedência, por e-mail.
Não havendo objeção, proponho a dispensa da leitura e discussão. (Pausa.).
Os Srs. Conselheiros que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a Ata Circunstanciada da 10ª Reunião Ordinária de 2013.
Comunicados de ausências:
A Secretaria do Conselho recebeu e-mail do Conselheiro Miguel Ângelo Cançado comunicando a impossibilidade de estar presente à primeira reunião do Conselho, em virtude da coincidência com a sessão do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e solicitando a justificação de sua ausência.
A Secretaria do Conselho de Comunicação Social recebeu também e-mail da secretária do Conselheiro
Gilberto Leifert informando que o mesmo estará em gozo de férias, durante o mês de fevereiro, e, por esse motivo, justifica a sua ausência na primeira reunião de 2014 do Conselho de Comunicação Social.
Pergunto sobre a questão da sequência de discussão.
Houve, durante a nossa conversa aqui, pedido para que mudássemos a sequência e, logo depois da reunião e leitura do expediente, passássemos para o relato dos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Temáticas e, depois, passássemos ao item 2, que é matéria em regime de urgência. Houve um pedido aqui, tanto do
Vice-Presidente como também do Alexandre.
Os Conselheiros concordam com essa mudança de pauta? (Pausa.)
Então, passamos, depois da leitura do expediente, a um breve relato dos trabalhos e, depois, à última
parte, aquela votação de matéria em regime de urgência.
Expediente.
Encaminhamento da Recomendação Anatel, nos termos do Parecer nº 10, de 2013, do Conselho de Comunicação Social.
Os Ofícios nºs 217 e 218, de 2013, foram encaminhados à Anatel, respectivamente, em 10 e 18 de dezembro do exercício passado, propondo recomendação àquela agência reguladora, nos termos do Parecer nº 10,
de 2013, do Conselho de Comunicação Social, no sentido de que a contagem do prazo de 30 dias, estipulado
pelo parágrafo único do art. 42 da Lei nº 12.485, seja contado a partir da sessão deste Conselho em que se der
sua distribuição a relator designado.
Em 12 de dezembro último, deu entrada na Secretaria o Ofício nº 19, de 2013, do Conselho Curador da
EBC, apresentando as deliberações tomadas, no âmbito daquela empresa, cumprindo o que dispõe o inciso V
do art. 17 da Lei nº 11.652, de 1998.
Em resposta também ao Requerimento nº 2, de 2013, surgido da iniciativa do Conselheiro Gilberto Leifert e adotado por este Conselho, a Agência Nacional do Cinema (Ancine) encaminhou o Ofício nº 167/2013,
versando sobre as ocorrências de infração positivadas e os respectivos procedimentos fiscalizatórios levados
a termo, conforme requeridos pelo Conselho, no teor do que dispõe o §1º do art. 25 da Lei nº 12.485/2011 (Lei
do SeAC). A autuação pela Secretaria se deu em 16 de dezembro último.
Por último, comunico o encaminhamento da Presidência do Congresso Nacional a este Conselho, apresentando o Ofício nº 49, de 2013, do ouvidor da Anatel, pelo qual encaminha a atuação daquela agência no
decorrer do exercício passado.
A prestação do anuênio ao Congresso Nacional surge em atenção ao disposto no parágrafo único do art.
45 da Lei Geral das Telecomunicações – Lei nº 9.472/97.
Esses são os avisos que esta Presidência tinha a fazer.
Sobre os avisos, algum Conselheiro gostaria de se manifestar especificamente sobre esses assuntos antes de passarmos à Ordem do Dia? (Pausa.)
Então, não havendo manifestações, passamos à Ordem do Dia, que, conforme pensado, passamos, primeiro, ao item 3 da pauta.
O item 3 é um breve relato a respeito dos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Temáticas.
Há os Relatores, há aqueles que querem falar, que podem se inscrever e fazer suas propostas. Parece-me
que há bastantes propostas.
Começamos pelo Conselheiro Alexandre Jobim.
O SR. ALEXANDRE KRUEL JOBIM – Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, em primeiro lugar, como coordenador da Comissão de Liberdade de Expressão e Participação Social, eu queria falar rapidamente sobre as atividades que tivemos. E eu preparei um relatório por escrito e encaminhei à Secretaria do Conselho, que, por
algum motivo, não teve condições de mandar em tempo a todos os demais.
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Mas é basicamente um relato das duas reuniões anteriores que nós tivemos, em fevereiro, as duas reuniões ocorridas ainda em 2013. Tivemos oportunidade de fazer uma separação dos temas que estariam, primeiramente, sob a nossa análise e os dividimos em sub-relatorias, num total de 10 sub-relatorias, e priorizamos
três temas, três sub-relatorias. A primeira delas diz respeito à quinta relatoria, que é um tema que abrange a
proteção dos jornalistas, projetos de lei que têm a visão justamente de aumentar a proteção dos jornalistas e
comunicadores e partícipes do meio jornalístico; outra relatoria diz respeito à questão da liberdade de expressão e às leis eleitorais, ou seja, as resoluções recém-aprovadas pelo TSE, projetos de lei que envolvem o tema;
e uma terceira, que é o tema sobre a profissão de jornalista, mais especificamente propostas de emendas à
Constituição que têm o escopo de discutir a questão da necessidade e o requisito de diploma de jornalista para
obtenção do chamado registro de jornalista.
No dia de hoje, Sr. Presidente, nós tínhamos pautado esses três temas na nossa comissão e, por questões óbvias que estamos vivendo nos dias de hoje, considerando os últimos episódios ocorridos com violência a profissionais da comunicação, à empresa jornalística e, obviamente, à liberdade de expressão como um
todo, nós priorizamos essa relatoria que trouxe hoje um trabalho preliminar da Conselheira Wrana Panizzi, que
demonstrou, digamos, com muita precisão, uma análise sobre os projetos de lei em voga. Mas, no âmbito da
subcomissão de relatoria composta pela Relatora Wrana Panizzi, pelo Conselheiro Celso Schröder e por mim,
onde, no debate ocorrido hoje, nós tivemos e temos a intenção consensual de toda a comissão de aumentar
o escopo dessa análise, ou seja, uma análise que tem que ser muito maior, a ponto de discutirmos políticas
públicas que o Estado tem que tomar conjuntamente com a sociedade civil organizada para a proteção dos
profissionais de comunicação deste País.
Não é possível admitir que nós tenhamos tanta violência por parte da polícia, da sociedade de uma forma
geral – ainda até de criminosos, como nós tivemos no passado. Hoje em dia, estamos num movimento muito
complicado, considerando que os jornalistas e comunicadores estão sofrendo agressões de manifestantes. Tem
ocorrido pontualmente um caso ou outro.
E tivemos, infelizmente, hoje de manhã, por intermédio tanto da imprensa quanto dos representantes
aqui no Conselho da Fenaj – Federação Nacional dos Jornalistas, na pessoa dos colegas Celso Schröder e Maria
José Braga, comunicação do falecimento, teve morte cerebral, na verdade, o colega Santiago, cinegrafista do
Grupo Bandeirantes, que ficou conhecido nacionalmente pelo ataque violento, que resultou em seu falecimento. E nós decidimos, a Comissão de Liberdade de Expressão, pedir que os Conselheiros Schröder e Maria José
redigissem uma moção de pesar à família desse comunicador e, ao mesmo tempo, de repúdio a essas agressões.
E vou tomar a liberdade, antes de continuar a questão do tema liberdade de expressão, da relatoria, de ler essa
nota produzida agora, em poucos minutos, entre uma reunião e outra, para que o Conselho possa aprová-la.
O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional vem a público repudiar a violência contra os
jornalistas e demais comunicadores sociais que surpreende e preocupa a sociedade brasileira: os casos
de agressões aos profissionais, em evidente atentado à liberdade de expressão e de imprensa. O mais
recente deles resultou na morte do repórter cinematográfico Santiago Andrade, que foi atingido por um
artefato explosivo no dia 6 de fevereiro e não sobreviveu aos ferimentos.
Lamentamos profundamente a morte do profissional e nos solidarizamos com seus familiares, amigos
e companheiros de trabalho nesse momento de dor e comoção.
A morte de mais um jornalista no Brasil e as frequentes agressões a profissionais da comunicação no
exercício de seu trabalho revelam a gravidade da situação e exige ações imediatas. A sociedade brasileira precisa dar um basta a esta violência que, em última instância, prejudica a democracia brasileira.
Em 2013, foram mais de cem agressões registradas somente durante o chamado Movimento de Junho.
Neste início de 2014, já são três casos de jornalistas agredidos em coberturas de manifestações, com a
morte de um deles.
As agressões revelam nitidamente comportamentos autoritários de pessoas ou grupos de pessoas que
não conseguem conviver com o Estado de Direito e, principalmente, com a comunicação pública. Ou
ainda a ação equivocada do Estado, por meio de suas polícias que, em vez de proteger os jornalistas e
outros comunicadores, tentam impedir seu trabalho.
Por isso, o Conselho de Comunicação Social solicita ao governo brasileiro e aos governos estaduais medidas urgentes, no âmbito de suas competências, para garantir a integridade física dos jornalistas e demais comunicadores. O Conselho de Comunicação Social também sugere às entidades representantes
dos trabalhadores da comunicação e representantes das empresas de comunicação que busquem, conjuntamente, ações para garantir aos jornalistas condições de trabalho e de segurança.
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Tramitam no Congresso Nacional vários projetos que tratam da segurança dos jornalistas e demais comunicadores e este Conselho está se debruçando sobre todos eles, já tendo se manifestado a favor do PL
que federaliza as investigações dos crimes contra jornalistas.
Trabalhadores e empresários da comunicação e sociedade civil, representados no Conselho de Comunicação Social, vão cumprir o seu papel e dar sua contribuição para o fim da violência contra jornalistas e
demais comunicadores e pedem ao poder público que também aja com o mesmo objetivo.
Imediatamente é necessária a apuração da autoria do assassinato do repórter cinematográfico Santiago
Andrade e imediata instauração de processo policial e posterior denúncia judicial contra os responsáveis.
No presente e no futuro é preciso dar um basta nessa violência contra jornalistas e outros comunicadores
para garantir o direito do cidadão à informação, ao Estado de direito e à democracia.
Essa como disse, Sr. Presidente, senhores colegas, foi uma nota – agradeço – muito bem redigida pelos
colegas Celso Schröder e Maria José. É uma sugestão de nota que nós gostaríamos de submeter à aprovação
deste Plenário do Conselho de Comunicação Social.
Em paralelo a isso, Sr. Presidente, no debate muito profícuo que tivemos nesta manhã na Comissão,
queremos sugerir a esta Conselho, porque temos que deliberar sobre isso, a convocação de uma audiência
pública, cuja composição podemos discutir, que trouxesse aqui, ao plenário deste Conselho, as autoridades
estatais bem como a sociedade civil organizada para debater sobre esse tema. Ou seja, o tema da necessidade de adoção de uma política pública que preserve e garanta, como disse a própria nota, a boa e competente
atividade jornalística, sob o aspecto da segurança. Então, após esta audiência pública, nós voltaríamos com
esse tema à Comissão de Liberdade de Expressão e a esta Comissão de Relatoria, para continuar os trabalhos e
poder trazer, no mais curto espaço de tempo possível, uma manifestação da Comissão para aprovarmos neste
Conselho o que seria um norte para a garantia e a proteção dos jornalistas neste nosso Brasil, também com
dados e participação de outros lugares.
Esse é mais ou menos o relato tanto das atividades ocorridas em 2013 quanto, principalmente, o relato
da reunião da Comissão da Liberdade de Expressão ocorrida neste dia de hoje, na manhã de hoje, com estas
duas proposições: a aprovação dessa nota de pesar e repúdio, ao mesmo tempo, e a convocação de uma audiência pública.
Devolvo a palavra a V. Exª. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Agradecemos então.
Em discussão a questão da nota de repúdio e de pesar por este acontecimento.
Conselheiro Daniel.
O SR. DANIEL PIMENTEL SLAVIERO – Presidente, muito boa tarde a todos.
Queremos apoiar integralmente essa nota e uma manifestação pública do Conselho de Comunicação
Social, porque hoje, infelizmente, é um dia sombrio para o trabalho de imprensa em nosso País e, consequentemente, para a liberdade de expressão. A morte do cinegrafista do Grupo Bandeirantes, como foi mencionado
na nota, mostra que estamos convivendo com um ambiente muito complexo e há uma escalada de violência
no trabalho da imprensa em nosso País. Então, a nota traduz bem que, por um lado, o Conselho de Comunicação, assim como todas as demais entidades dos veículos de comunicação e dos profissionais da imprensa
e do jornalismo, pedem a apuração, a identificação e a punição exemplar para os autores dessa barbárie. Por
outro lado, também pede que o Estado, através dos seus órgãos policiais, crie procedimentos para que isso
não ocorra mais.
Temos visto, desde junho de 2013, um crescimento exponencial no risco do trabalho da imprensa e dos
veículos de comunicação. Toda vez que um profissional da imprensa é impedido de exercer a sua função, primeiro, há um ataque grave contra a liberdade de expressão, mas, principalmente, a mais prejudicada é a sociedade brasileira, que deixa de ser informada.
Então, há uma manifestação pública do Conselho de Comunicação, como órgão auxiliar do Congresso
Nacional, é absolutamente pertinente. O agradecimento aqui aos conselheiros Maria José e Schröder pela redação e pelos termos absolutamente adequados e duros que o momento requer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Conselheiro Ronaldo Lemos.
O SR. RONALDO LEMOS – Sr. Presidente, concordo com a manifestação do Conselheiro Daniel. De fato,
estamos vivendo uma situação muito preocupante no Brasil hoje, porque são atentados a direitos fundamentais, a cláusulas pétreas, a direitos humanos que estão simplesmente no pilar do Estado democrático de direito.
Eu acho que a carta foi muito bem redigida. A minha única sugestão é que esses mesmos direitos sejam
assegurados não só aos profissionais jornalistas, mas também aos profissionais que, de forma ampla, exercem a
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comunicação no nosso País; não só do ponto de vista da comunicação social como também do ponto de vista
daquele que a exerce sem ser profissional. Por exemplo, aquele que exerce a comunicação, levando para as ruas
o seu celular, levando para as ruas também a sua vontade de jornalismo cidadão, de também retratar os fatos
sob perspectivas, inclusive pessoais. Nesse sentido, eu acho que a carta já está contemplando essa possibilidade.
Eu apenas sugeriria, quando ela diz “profissionais da comunicação”, adicionar uma linguagem dizendo
que esses direitos... Como tem havido violência contra jornalistas tradicionais, também tem havido violência
contra blogueiros e jornalistas cidadãos, vamos dizer assim, que têm feito também um esforço notável para
dar vários pontos de vista para os eventos públicos, o que eu acho inclusive muito saudável.
Nesse sentido, minha recomendação é só para deixar esse posicionamento claro na carta. Acho que já
está. Acho que há apenas um ou outro detalhe, para que isso seja levado em consideração também.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Agradecemos ao Conselheiro Ronaldo Lemos. Tem a
palavra o Conselheiro Nascimento Silva.
O SR. NASCIMENTO SILVA – Eu vou na mesma linha do caro colega Conselheiro Ronaldo. E pediria só
para fazer uma observação do “jornalista e radialista”. Não quero nem que seja num primeiro plano “radialista”,
mas “jornalista, radialista”. E aí, da forma como o Ronaldo acrescentou: blogueiro, sei lá.
Eu vejo essa necessidade, porque mesmo entendendo que alguns profissionais, pelo fato de haver sombreamento entre a profissão do radialista e do jornalista... No caso, há o cinegrafista, que é jornalista, e há o
cinegrafista ou o operador de unidade portátil – isso na época de 1978 –, externo, que é considerado cinegrafista, que pertence à classe dos radialistas e que também vai para a rua e também enfrenta essas dificuldades. É
só nesse sentido, sem nenhuma pretensão de tirar o caráter e o brilhantismo do texto, que foi bem conduzido
pelo Schröder e pela Maria José.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Conselheiro Jorge Coutinho.
O SR. JORGE COUTINHO – Eu acho lindo o texto. O texto está maravilhoso. Eu só discordo quando o
Conselheiro Daniel fala do dia negro. Eu acho que não dá mais para se colocar o dia negro. Foi um dia muito
mais profundo, muito mais triste. Está bom? Era só isso que eu queria colocar.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Pois não, Daniel.
O SR. DANIEL PIMENTEL SLAVIERO – Conselheiro, foi um ato falho. Queria que substituísse nas atas,
então, por “um dia sombrio” para a liberdade de expressão a data de hoje, pelo falecimento do companheiro
cinegrafista Santiago Andrade.
Bem colocado. Peço escusas ao Conselheiro Coutinho.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Vice-Presidente, Fernando Cesar Mesquita.
O SR. FERNANDO CESAR MESQUITA – (Falha na gravação.) Não existe jornalista sem veículo, sem a
mídia. Então, eu lembrei aqui que as empresas jornalísticas têm sido vítimas de um processo intimidatório. Os
veículos têm sido normalmente incendiados, virados, e também algumas empresas jornalísticas – não entro
no mérito de qual é a linha delas – têm sido vítimas de depredações e de outros processos intimidatórios. Eu
acho que a nota deveria fazer alguma referência a esse aspecto.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Muito bem. Conselheiro Roberto Franco.
O SR. ROBERTO FRANCO – Olha, eu vou novamente elogiar o texto e endossar as colocações feitas pelos colegas. Apenas gostaria de destacar que, além do repúdio, há na carta também uma manifestação clara
de preocupação. Uma preocupação que nos leva a uma necessidade de refletirmos e discutirmos o momento
que o País está enfrentando e encontrarmos formas de retomarmos o caminho da democracia e da civilidade.
Então, gostaria de não só endossar o repúdio, como chamar atenção para essa preocupação, e aí endossar
a proposta feita em nome da Comissão de Liberdade de Expressão, aqui coordenada pelo Conselheiro Jobim,
de que se faz urgente discutirmos e trazermos a este Conselho uma audiência pública para aprofundarmos as
questões e encontrarmos caminhos para retomar esse espírito de civilização e espírito democrático, que parece que está sendo ameaçado por questões como essas.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Obrigado.
Conselheiro Celso Schröder.
O SR. CELSO AUGUSTO SCHRÖDER – Obrigado, Presidente. Enfim, sem obviamente me apegar ao texto,
mas tentando comentar algumas ponderações que me parecem relevantes serem feitas, eu acho que quando
nós falamos de comunicação – e é a preocupação do texto, e certamente ele pode ser ampliado, para ser mais
preciso, inclusive, sobre quem nós estamos falando – eu tenho a impressão de que nós estamos falando de comunicação social. Ou seja, não está no âmbito nem mesmo desse Conselho nós discutirmos as comunicações
interpessoais, as comunicações que não tenham a dimensão social.
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Então eu acho que comunicação social, de alguma maneira, abarca inclusive essas novas tecnologias que
possibilitam que os cidadãos individualmente atuem em comunicação – não sei se esse termo daria conta, e
eu pergunto ao nosso companheiro Ronaldo Lemos.
Outra questão, dialogando com o companheiro Nascimento. Não há dúvida nenhuma do sombreamento, eu acho que não nos cabe aqui neste momento entrar nesse debate, que é um debate que temos há algum
tempo, de sombreamento de profissão, a utilização dessa ou daquela nomenclatura, etc.
Nesse caso específico de que estamos falando, salvo engano, não só o companheiro se considerava jornalista como a comoção no Rio de Janeiro, a ação no Rio de Janeiro está se dando através de jornalistas. Ou
seja, a condição dele, nós nos referirmos a ele, me parece que é... Se nós acharmos que não, tudo bem, mas aí
decidirmos o que ele era, afinal de contas... É a maneira como o Rio está reagindo inclusive a esse brutal assassinato, embora nesse momento o epíteto seja irrelevante. Acho que não devemos nos apegar a isso.
Eram esses os dois comentários que eu queria fazer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Conselheira Wrana.
A SRª WRANA MARIA PANIZZI – Eu gostaria de chamar a atenção para o aspecto que o Conselheiro
Roberto mencionou no sentido da questão da preocupação.
Hoje, pela parte da manhã, nós estivemos na Comissão e apresentamos o relatório em discussão, no
qual, ao final, fazíamos essa proposta da audiência pública. Até porque as propostas apresentadas, os diferentes instrumentos jurídicos e legais aí apresentados por diferentes Deputados, Senadores, pelo Senado e pela
Câmara, chamam atenção para um aspecto dos instrumentos a serem utilizados. Entretanto, estamos vendo
que essa questão é muito mais ampla. Ela é muito mais ampla, ela passa as fronteiras de uma medida pontual ou instrumental ou legal para que a gente leve isso também para uma discussão de caráter mais amplo, de
caráter social, de caráter inclusive civilizatório, como muito bem retrata o documento apresentado pelo Celso
e pela Maria José.
Acho que tem sentido, sim, essa discussão. Acho que isso dá um fundamento maior para qualquer legislação, qualquer medida legislativa que venha ser tomada. Ela tem que estar embasada, no meu ponto de vista,
do nosso ponto de vista, em fundamentos muito sólidos, constitutivos da nossa sociedade, da nossa vida em
sociedade, do nosso processo civilizatório.
Infelizmente, pela intolerância, pela falta de respeito, pela visão equivocada de democracia, às vezes, isso
acaba frustrando muito a nossa sociedade, deixando-a um tanto quanto apática. Ela fica estarrecida, apática,
e nem sempre a sua indignação é a mais produtiva.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Conselheiro Ronaldo Lemos.
O SR. RONALDO LEMOS – Vou ser bastante rápido, Sr. Presidente.
Respondo rapidamente ao Conselheiro Schröder, entendo perfeitamente a necessidade e a urgência de
se mencionar expressamente que estamos falando de comunicação social. Só para evitar a imprecisão, porque
há correntes que dizem que comunicação social é aquela regulada pelos arts. 220 e seguintes da Constituição
e que, na maioria dos casos, diz respeito aos serviços que dependem de concessão ou permissão para serem
exercidos.
Como acho que estamos tratando aqui não de uma tecnicidade jurídica, mas de um direito que é o direito à manifestação do pensamento, à liberdade de expressão, que pode ocorrer das formas mais diversas
possíveis, acho que a minha sugestão no texto é falar em comunicação social e adicionar, dizendo comunicação social e outras formas de comunicação, só para deixar claro que estamos sendo aditivos e não restritivos.
Com isso, eventualmente, atendemos à preocupação do Conselheiro Schröder e damos mais abrangência à
nossa manifestação.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dom João Orani Tempesta) – Conselheiro Alexandre Jobim.
O SR. ALEXANDRE KRUEL JOBIM – Sr. Presidente, por uma questão objetiva, nós não devemos ficar
discutindo se o texto é A, B ou C. Acho que, depois podemos reunir os membros e discutir. O importante é
que a mensagem de pesar seja enviada o mais rápido possível e esse repúdio o mais lato possível. Poderemos,
depois, chegar a um bom texto.
Então queria propor que se aprovasse tanto a nota quanto a convocação de uma audiência pública e
passássemos para o modus operandi desta audiência pública, ou seja, a composição e data.
O SR. PRESIDENTE (Dom João Orani Tempesta) – Muito bem.
Coloco para a aprovação dos Srs. Conselheiros a nota que já foi lida. Qualquer outro detalhe a mais, depois poderão conversar entre si.
Os Conselheiros que estão de acordo que seja emitida essa nota, dessa forma, fiquem como estão. (Pausa.)
Aprovada a nota.
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Agradecemos à Maria José e ao Celso pela elaboração da nota e também a ideia e a preocupação do
Conselheiro Alexandre Jobim, que propôs essa possibilidade.
A nota vai ser colocada a público, vai ser a nossa manifestação desse dia triste e sombrio para a imprensa
e a nossa solidariedade com a família e com todos aqueles que estão junto com esse cinegrafista que faleceu.
Segunda...
O SR. ALEXANDRE KRUEL JOBIM – Sr. Presidente, uma questão de ordem.
Não só colocar a público, mas enviar também às autoridades estatais. Ao Governo Estadual, no caso, o
Governo do Rio de Janeiro, às autoridades federais, como o Ministério da Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, se os colegas Conselheiros estiverem de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Dom João Orani Tempesta) – Creio que os Conselheiros estão todos de acordo. Não
há dificuldade em fazê-lo, em enviar a todas as autoridades cabíveis.
A segunda proposta é uma audiência pública sobre o tema “Segurança, Liberdade de Expressão” e tudo
o mais, como foi proposta pelo Conselheiro Alexandre Jobim.
Alguns já se manifestaram. Alguém mais quer se manifestar ou podemos passar para a discussão e votação? (Pausa.)
Passamos, então, à votação.
Os Conselheiros que aceitam a realização dessa audiência pública como foi proposta pelo Conselheiro
Alexandre Jobim permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada a audiência pública, passamos agora a ver como ela será realizada.
O Alexandre podia colocar as suas ideias.
O SR. ALEXANDRE KRUEL JOBIM – Essa audiência pública, quando nós a discutimos, Sr. Presidente,
na reunião da Comissão de Liberdade de Expressão, seria justamente com as autoridades do Estado. E, para
as nossas discussões – corrijam-me os colegas se eu estiver errado –, a ideia era chamar um representante do
Ministério da Justiça, um representante da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, um representante da Federação Internacional dos Jornalistas, que, para o bom Schröder, que, digamos, congrega, acumula o cargo
da Federal Internacional com o da Fenaj, já seria fácil de ser resolvido. A Conselheira Maria José sugeriu que
se chamasse a Fitert – perfeito –, e nós chamaríamos também um representante das empresas como Abert e
da Associação Nacional de Jornais, ou seja, representantes da mídia impressa e da mídia de rádio e televisão.
Essa seria uma sugestão, sem prejuízo de alguns adendos que os Conselheiros venham a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Dom João Orani Tempesta) – Em discussão a proposta do Conselheiro Alexandre
Jobim sobre essa audiência pública com o Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos, Federação
Internacional de Jornais, Fitert, Abert e ANJ.
Mais alguma sugestão? (Pausa.)
Pelo jeito, todos aprovam que seriam convocadas essas seis entidades.
Data possível. Sugestões de datas e horário.
Pelo tema, creio que não possa ser muito longe, não se pode deixar para muito mais tempo. Precisamos
encontrar uma data possível próxima.
Pois não, Roberto Franco.
O SR. ROBERTO FRANCO – Eu acredito que, no mais tardar, na próxima reunião do Conselho, para que
a gente não distancie.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Próxima reunião.
Pois não, Alexandre.
O SR. ALEXANDRE KRUEL JOBIM – Sr. Presidente, vou colocar um ponto. Concordo que tenha que ser
antes do próximo Conselho ou concomitantemente à próxima reunião do Conselho. Aí, aproveito para tocar
num assunto em paralelo, que acho que vale a pena por questão de agenda, que é a próxima reunião do Conselho, a nossa reunião do Conselho. Considerando o feriado de carnaval que seria no primeiro dia útil... Na
verdade, em função disso...
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Será na primeira segunda-feira de março antes do
carnaval, 3 de março.
O SR. ALEXANDRE KRUEL JOBIM – Seria dia 3. Então, o próximo dia útil seria dia 10 de março, data para
a qual estaria automaticamente convocada a nossa reunião do Conselho. Considerando que também é uma
semana após o carnaval, provavelmente teremos problemas particulares de alguns dos membros e também
questões complexas de voos, reservas, etc., se não seria o caso de pensarmos em adiar a reunião do Conselho
para a semana seguinte. Nós teríamos um tempo hábil para podermos organizar melhor essa audiência pública.
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Sr. Presidente, até ouso sugerir que não façamos concomitantemente com a reunião do Conselho de
Comunicação Social, porque senão vai nos consumir totalmente o espaço. Essa é uma audiência importante,
que tem que ter um debate exaustivo e não devemos incluí-la como um dos itens da pauta da nossa reunião.
Então, considerando essa temática, tenho duas proposições, obviamente que são colidentes. Uma seria
sondar a hipótese de realizarmos uma audiência pública em separado do Conselho, em data anterior à reunião do próximo Conselho; não sei se é possível. A segunda hipótese seria talvez, Sr. Presidente, alterarmos a
reunião do Conselho para o dia 17. Poderíamos, considerando a relevância do tema, abrir mão das reuniões
das comissões temáticas; poderíamos fazer reunião do Conselho de Comunicação na parte da manhã e deixar a tarde inteira para essa audiência pública. Se a data será 17 ou 10, podemos discutir, mas acho que é um
tema... Ou ao contrário, de manhã audiência pública e à tarde reunião do Conselho. Acho que tanto faz, acho
que a tarde rende mais e dá tempo, inclusive, para em eventuais atrasos de voos as pessoas chegarem para o
Conselho. A pauta pode ser mais enxuta, mas depois deixar exclusivamente o tempo para a audiência pública.
É uma sugestão pessoal sobre a qual eu queria ouvir tanto o Presidente como os demais membros.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Conselheiro Nascimento.
O SR. NASCIMENTO SILVA – Pela experiência que temos com relação às audiências públicas, eu gostaria de sugerir que ela fosse realizada na parte da manhã, que tivesse início por volta de 10 horas, que tivesse
um prazo para término – até 13 horas – e que nós mantivéssemos a nossa reunião a partir das 14h30. Estou
aqui pensando alto.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Conselheiro Daniel.
O SR. DANIEL PIMENTEL SLAVIERO – Presidente, vamos fatiar a sugestão do Conselheiro Jobim?
A primeira parte é sobre se a próxima reunião deve ser no dia 10. Eu concordo que, por ela ser na semana seguinte ao carnaval, poderá haver vários problemas de logística de alguns Conselheiros também para
chegar a Brasília. Então, o ideal será transferir isso para a próxima segunda-feira, dia 17, se isso for do entendimento geral dos Conselheiros. E, em relação à proposta de separar essa audiência pública da próxima reunião
do Conselho, parece-me muito interessante essa sugestão de as reuniões da Comissão ficarem para uma próxima, fazer a reunião do Conselho de Comunicação Social pela manhã, a partir das 9h30 ou 10 horas, e deixar
a parte da tarde inteira para discussão, dada a relevância, dado o número de expositores e dado o debate que
esse tema suscita.
Eu tenho dúvidas se será possível fazer essa audiência pública antes da data da próxima reunião por causa
do carnaval e por causa também do dia 22 de fevereiro, que será um dia especial para o nosso Presidente, que
tem compromissos marcados. Então, a sugestão pragmática é a transferência para o dia 17 e, como colocou o
Conselheiro Alexandre Jobim, a reunião do Conselho pela manhã e a audiência pública no período da tarde.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Conselheiro Schröder?
O SR. CELSO AUGUSTO SCHRÖDER – Sr. Presidente, também acho que não há problema algum em nós
transferirmos a reunião do dia 10 para o dia 17, conforme solicita o Conselheiro Jobim. Eu, pelo menos, não
tenho nenhum problema com isso.
Também acho importante que conseguíssemos atribuir a essa audiência pública, concretamente, a importância que nós estamos dando politicamente a ela, ou seja, que ela tivesse esse tamanho que estamos reservando a ela neste momento. Para fazê-lo, ou ela acontece em uma outra data – ou seja, para além, o que parece-me que pode criar problemas –, ou reservamos para ela, dentro da próxima reunião, um espaço considerável.
Aí permito-me discordar do companheiro Nascimento. Acho que à tarde é mais produtivo, acho que à
tarde há mais tempo para ela ser realizada. Obviamente, se os conselheiros se programarem para isso, ou seja,
se não começarmos a sair – como eu, inclusive, algumas vezes tive de fazê-lo – muito cedo. Se nós pudermos
fazer uma reunião que vá até, sei lá, às 4 horas, 5 horas da tarde, parece-me será uma boa reunião. Ficaria maior
do que se fizéssemos pela manhã. A não ser que nós começássemos muito cedo, pela manhã, o que também
me parece pouco provável.
Então, acho que a proposta do Conselheiro Jobim dá conta da nossa necessidade.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – A proposta, pelo que está ocorrendo, seria, então, transferir a reunião do dia 10 para o dia 17. A primeira proposta é essa. Já seria uma resolução do final da reunião.
Devido a essa programação, pergunto aos conselheiros se nós transferiremos a próxima reunião, a de março,
para o dia... A do dia 3 já foi transferida, pois é feriado: a do dia 3 foi para o dia 10. Quero saber se a passaremos
do dia 10 para o dia 17. É a primeira pergunta. Alguma discordância? (Pausa.)
O SR. NASCIMENTO SILVA – Queria me inscrever para continuar.
Estou imaginando que teria início na parte da manhã, às 10h, e que terminasse às 13h.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Espera aí. A primeira pergunta...
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O SR. NASCIMENTO SILVA – É porque eu quero voltar. Não sei se o Presidente me permite.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Mas não podemos ver primeiro a data?
O SR. NASCIMENTO SILVA – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Primeiro, a data.
Bom, a pergunta é se passamos do dia 10 para o dia 17. Concordam os conselheiros? (Pausa.)
Aprovada.
Muito bem, agora é a questão da posição. Teremos, então, a audiência pública e a reunião do Conselho.
Vamos ter as duas no mesmo dia. Concordam? (Pausa.)
Agora, a posição. Nós temos várias ideias: das 9h às 12h e das 14h às 17h, o que seria o tradicional. O
Nascimento falava das 10h às 13h.
O SR. NASCIMENTO SILVA – Ou de 9h às 13h.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – E, depois, das 14h às 17h. Outros diziam das 10h às
12h, e das 14h às 17h.
Quer dizer, a reunião do Conselho de Comunicação é de três horas. Para serem três horas é razoável que
seja das 9h às 12h, com intervalo para o almoço, para, depois, começarmos no horário das 14h às 17h, que
também é de três horas, para a discussão do assunto.
Agora, a minha proposta, antes de saber para que lugar vai cada uma, é se poderiam ser três horas pela
manhã e três horas à tarde; das 9h às 12h e das 14 às 17h. Pode ser assim? Ou não? (Pausa.)
Agora, em que lugar vamos colocar cada uma? É essa a questão.
Pois não.
O SR. NASCIMENTO SILVA – Posso?
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Sim.
O SR. NASCIMENTO SILVA – Às vezes, a gente fica na defesa de propostas e tal, o que é salutar, porque
é em função de todos nós. Só fico preocupado com as argumentações. Já tivemos exemplos aqui, de fazermos
reuniões de afogadilho e termos problemas. Quantas e quantas vezes tínhamos pessoas que vieram da EBC,
da Anatel, e houve uma debandada aqui. Na última, então, fiquei envergonhado, porque todo mundo tinha
que pegar voo. O voo não muda. O voo não muda. Então, dizer que na parte da tarde...
Em uma conferência, pressupõe-se que nós, democraticamente, daremos espaço para outras pessoas,
para perguntas, enfim, essa coisa toda. Na nossa reunião, sistematicamente, conseguimos nos organizar, e cada
um evita de ponderar e tal, para ajustar essa reunião e dar seguimento. Nesse sentido, fiz a sugestão na parte
da manhã para essa audiência pública não ser mais um esvaziamento dos conselheiros, como normalmente
acontece aqui.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – A argumentação é que, sendo na parte da manhã, estaremos todos os conselheiros, enquanto, na parte da tarde, haveria essa dificuldade, por alguns pegarem o
voo antes da hora, e ocorrer o esvaziamento da audiência pública.
O SR. RONALDO LEMOS – Sr. Presidente, rapidamente. No dia 17 de março, eu tenho uma audiência
pública no Supremo Tribunal Federal. Então, eu já estaria impossibilitado de participar da reunião na parte da
manhã. Mas eu não quero que minha situação pessoal interfira na marcação. Só gostaria de deixar claro esse
impedimento.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Certo.
Schröder.
O SR. CELSO AUGUSTO SCHRÖDER – Presidente, já que decidimos que as duas reuniões terão três horas e, portanto, em princípio, está garantido o mesmo espaço, o argumento do Conselheiro Nascimento me
convence; ou seja, se esse tem sido o nosso histórico – eu não havia me dado conta disso, nem presenciei isso
– enfim, acho que, por mim, também, podemos trocar e realizar a audiência pública pela manhã e, à tarde, a
nossa reunião do Conselho.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Conselheiro Jobim?
O SR. ALEXANDRE KRUEL JOBIM – Sr. Presidente, na mesma forma da manifestação do Conselheiro
Schröder, não vejo problema algum na questão da ordem. Quando sugeri à tarde foi pela experiência que temos, porque a reunião da manhã acaba atrasando um pouco, considerando os voos de todos. Eu, no caso, sou
de Brasília e não tenho esse problema. Então, fica muito mais por questão dos outros colegas. Para estar às 9h
e terminar ao meio-dia, se houver atraso, vamos ficar pressionados pelo tempo das 12h para acabar um tema
essencialmente relevante, que é uma discussão num painel tão qualificado, que seria essa audiência pública.
Por isso, minha sugestão de colocar à tarde.
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A ponderação do Conselheiro Nascimento é totalmente correta, no sentido de dar a devida importância
e não ocorrer uma debandada. Eu não acredito que, num tema como este, haja debandada na parte da tarde,
mas pode ocorrer.
Então, quero deixar muito claro que a ponderação que fiz, de ser à tarde, é porque não ficamos pressionados com o tempo de término. Só isso.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Então, a pergunta que faço: pelo que vejo, há problemas dos dois lados, mas, se puder ser de manhã a audiência pública...
O SR. NASCIMENTO SILVA – Presidente, eu vou retirar minha proposta, O. K.? Estou retirando a proposta
de realização da audiência na parte da manhã.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Na verdade, estamos pedindo sugestões a todos.
O SR. NASCIMENTO SILVA (Fora do microfone.) – Já não há mais o compromisso de defesa da minha
parte... (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Agora, fica para deliberação dos conselheiros o que
é melhor.
O SR. ALEXANDRE KRUEL JOBIM – O Nascimento que me perdoe, mas a proposta existe, independentemente de... Alguns colegas pactuam...
O SR. NASCIMENTO SILVA (Fora do microfone.) – (Inaudível.)
O SR. ALEXANDRE KRUEL JOBIM – Não, você não está comprometido com a defesa. Vou colocar de
modo diferente: você está ponderando que as duas situações são válidas.
Eu não tenho, particularmente, pessoalmente, preferência por uma ou outra. Fiz apenas uma ponderação,
quando coloquei à tarde, sobre a questão de tempo. Mas não vejo problema algum. Acho que se deve colocar
a deliberação pontual. Fica mais fácil.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – A reunião seria convocada para o dia 17. Seriam três
horas de manhã e três horas à tarde. Quem dos conselheiros defende que seja na parte da manhã, de 9h às
12h, claro que podendo atrasar, porque, com o horário do almoço, sempre é possível termos meia hora a mais,
se houver algum problema.
Quais conselheiros concordam seja de manhã a audiência pública? Claro que, em se votando pela audiência pública de manhã, supõe-se que a outra reunião, normal, seja à tarde, e vice-versa. (Pausa.)
Então, vamos colocar em votação dessa forma?
Quem prefere que seja audiência pública...
O SR. NASCIMENTO SILVA – O Presidente acha necessária a votação, já que não existem duas propostas, mas só uma?
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Existem as duas. Não existe uma só.
O SR. NASCIMENTO SILVA – Não. Eu havia colocado uma proposta para que fosse de manhã, mas eu a
retirei. Não existe.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Então, está decidido. Seria à tarde? (Pausa.) Não há nenhuma dificuldade. De manhã, seria a reunião normal do Conselho, e, das 14h às 17h, seria a audiência pública.
Cada um de nós deve fazer o possível para marcar os voos após o término da reunião, às 5h da tarde. Nosso
compromisso é de estarmos, possivelmente, até as 17 horas.
Então, está decidido: a próxima reunião será no próximo dia 17. Das 9h ao meio-dia, reunião normal do
Conselho de Comunicação Social, e, à tarde, das 14h às 17h, audiência pública.
Organização dessa audiência pública: quem e como? Sugestões para organizar a audiência pública? (Pausa.)
O SR. CELSO AUGUSTO SCHRÖDER – Vice-Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Vice-Presidente?
O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA – O quê?
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – A organizar a audiência pública?
O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA – Eu acho que o Schröder é o melhor.
O SR. CELSO AUGUSTO SCHRÖDER – Desculpe, Presidente. Parece-me que o grau de representação,
os convites e tal têm que sair da Mesa.
O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA – Como se trata de um assunto que é inerente a jornalistas e radialistas, embora eu seja jornalista...
O SR. CELSO AUGUSTO SCHRÖDER – O.k. Pode ser. Eu posso tratar com a secretaria também.
O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA – Se quiserem, eu posso colaborar.
O SR. CELSO AUGUSTO SCHRÖDER – Eu e o Nascimento fazemos isso.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – O Conselheiro Jobim poderia colocar exatamente o
tema pensado para a audiência pública para ficar bem claro na ata.
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O SR. ALEXANDRE KRUEL JOBIM – Sr. Presidente, peço ajuda dos universitários, peço ajuda do Conselho para um eventual equívoco. Trata-se de uma audiência pública para discutir a necessidade de políticas
públicas do Estado, coordenado com a sociedade civil, para a proteção dos profissionais da comunicação de
uma forma geral.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Pois não, Schröder.
O SR. CELSO AUGUSTO SCHRÖDER – Estou tentando produzir o argumento.
Eu acho, Sr. Presidente, que é verdade; ou seja, não é à toa que estamos trazendo dois agentes de Estado
importantes, que estamos propondo que venham dois agentes de Estado importantes, que são dois ministérios relevantes para o País.
Agora, o que nós estamos sinalizando me parece mais uma ação ao Brasil, ou seja, nós estamos nos dirigindo à Nação, propondo ações de Estado, ações setoriais de jornalistas e empresas, e exigindo da sociedade
brasileira uma posição sobre isso.
Obviamente, políticas públicas traduzem isso, mas eu tenho receio de que pareça exageradamente uma
cobrança única de um segmento que tem, sem dúvida alguma, obrigação de garantir a segurança dos seus
cidadãos. Mais do isso, acho que esse é um alerta ao País. Eu acho que precisamos sinalizar para uma pacificação, que pode iniciar-se, inclusive, com esse movimento que nós fazemos, tendo a morte desse jornalista,
comunicador, radialista como gatilho.
Então, sem tentar confundir ou dificultar, eu imagino uma audiência pública que seria... Não consigo
pensar num nome agora. Desculpem. Enfim, o Brasil, a sociedade, reagindo à violência contra os jornalistas.
Não sei se eu estou...
O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA – Eu também quero falar.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Vice-Presidente e, depois, a Wrana.
O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA – Obviamente, Conselheiro Jobim, dessa audiência pública, ao
término dos debates, será elaborado um documento com as recomendações e conclusões, não é isso? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Conselheira Wrana?
A SRª WRANA MARIA PANIZZI – Eu estou aqui pensando nessa perspectiva que o Celso coloca de ser,
enfim, o Conselho falando para a Nação, ou chamando a atenção da Nação, e eu acho que a gente poderia
– entre as pessoas a serem convidadas, além do Ministério da Justiça, da Secretaria de Direitos e Humanos e
aquelas entidades todas ali chamadas – chamar um pensador, alguém que representasse, alguém que fosse
uma voz respeitada. Sei que há muitas vozes respeitadas, há outras tantas que não, mas, enfim, faz parte do
jogo. Poderíamos chamar uma pessoa que pudesse dizer: “Bom esse assunto não diz respeito só à vida dos
jornalistas”. Diz respeito, sim; não diz respeito só às entidades públicas, aos ministérios, etc., ao Estado, mas diz
respeito à sociedade. E como a sociedade vê isso?
Eu não sei se eu estou equivocada e, se eu estiver, pode me cortar, que eu já paro de falar, e também
não posso ir muito além. Mas eu acho assim, sabe, que a gente tem de chamar aquelas pessoas de proa, que
chamem as pessoas aqui a se indignarem, não atirando pedras, mas se indignarem pensando, criando alguma
coisa para chamar a atenção, porque isso aí não diz respeito só aos jornalistas; diz respeito à sociedade.
Não sei. É um pouco a minha visão. Por isso, eu penso que essa audiência – é claro, é aberta – pode ser
noticiada, porque, quanto mais pessoas ouvirem, quanto mais representantes vierem e estiverem aí para escutar, isso pode ser divulgado. Se quer ser isto, digamos, o momento em que você já vem vindo, venha vindo.
Agora, então, há um fato concreto a mais: morre esse jornalista.
Bom, então, o que nós vamos fazer? Nós estamos chamando as pessoas a pensarem: “Não dá mais”. Mais
ou menos assim; quer dizer, eu não quero usar nenhuma palavra que seja usada por aí de outras formas, etc.
Então, eu não sei, é um pouco a minha opinião nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Um minutinho só. Eu coloco só uma questão de ordem,
com relação ao nosso Regimento.
A SRª WRANA MARIA PANIZZI – Ah, está, desculpa.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – No Título II, art. 4º, §5º, I, diz assim:
O procedimento da audiência pública reger-se-á pelo que segue:
I – serão convidados, no máximo, 5 (cinco) expositores, garantindo-se, se houver, igual distribuição entre
defensores e opositores das teses relativas à matéria pautada;
Pois não.
O SR. CELSO AUGUSTO SCHRÖDER – Se me permite.
Desculpe-me, Nascimento, apenas para responder à Wrana.
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Eu acho que a proposta da Profª Wrana é extremamente relevante. Eu acho que dá um caráter universal
de que esse debate estava precisando. Então, eu sugiro: os jornalistas estão com uma dupla representação,
me parece. Não? (Pausa.)
Desculpe-me. Eu ia abrir mão. É que eu tinha feito a conta e achava que havia uma representação internacional dos jornalistas. Não há, está O.K. Então, desculpem-me, eu não tenho...
A SRª WRANA MARIA PANIZZI – Eu peço desculpas, então, porque...
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – É que eu estava verificando aqui no Regimento essa
questão.
Agora, é o caso de uma... A pergunta é o seguinte: a audiência pública supõe defesa de lados. No entanto,
não sendo o caso de audiência pública, mas de pontuar e estabelecer os esclarecimentos, poderá o presente
relator propor convite de autoridades do Executivo, tudo mais, etc., sem número.
Então, se for audiência pública, porque supõe questões de lado, defesa e ataque contrário, são cinco; se
não, pode ser também ouvir opiniões sobre um assunto de relevância.
Pois não, Nascimento.
O SR. NASCIMENTO SILVA – Eu quero, com essa intervenção, acabou...
Bom, retomando...
Schröder e demais companheiros, eu acho que a gente tem de ter um mote importante para essa audiência e eu acho que o mote não vai sair aqui, ou seja, o título... Eu acho que a gente teria de pensar, e eu pediria
aí mais uns dez dias, para que a gente remetesse essa proposta do mote, do nome da audiência tal, para que
a gente faça um negócio benfeito, e aí seria em todos nós.
A outra questão. Na leitura do relatório da Conselheira Wrana, ela coloca que é uma profissão de risco.
Quando sugeriram uma audiência pública, eu estou imaginando que seria também para dizer se a profissão é
de risco ou não. Se não for isso, fica em aberto.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. NASCIMENTO SILVA – Não, não é só isso, Schröder, eu não estou querendo resgatar que é só isso,
porque, até então, o que polemizou um pouco mais esta discussão foi dizer que é uma profissão de risco e que
nós aqui, no nosso debate: “Não é”, “É”, acha que...
Então, para finalizar, se nós formos debater simplesmente a questão da violência contra o profissional
da comunicação, o radialista e o jornalista, eu acho que não preciso de lado. Eu acho que tocar uma conversa,
o que efetivamente a gente pode fazer e ouvir inclusive o Estado.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Se ficaram os nossos Conselheiros Nascimento, Schröder responsáveis ...
Pois não, Márcio.
O SR. MÁRCIO NOVAES – Sr. Presidente, apenas complementando o que foi dito até agora, principalmente pela Conselheira Wrana – quase que é um desabafo dela –, e antes que a nossa discussão mais uma vez
se torne apenas uma estatística, esse episódio lamentável de hoje, na verdade, de quinta-feira, que se consumou com a morte do cinegrafista hoje, a minha proposta então, se é para discutir com um lado, então que se
discuta com a sociedade.
Deve ter alguma associação, alguma entidade que foi formada pelas vítimas da violência. Só a título de
sugestão, se esse for o caminho, de se incluir mais alguém, então, faço a sugestão de se incluir também alguma associação, alguma entidade que tenha, infelizmente, formada, nascida da morte dessas vítimas inocentes.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Pois não, Conselheiro Roberto Franco.
O SR. ROBERTO FRANCO – Presidente, eu acredito que o senhor colocou uma consulta, que acho que
devemos debater, para manter o formato de audiência pública, que tem essa limitação regimental, ou se buscar
uma consulta de opiniões a respeito de um tema. Esse é um primeiro ponto que acho que devemos debater.
Pelo que estou sentindo, adianto minha opinião, como não existem contrapartes – eu não acredito que
vá surgir aqui defesa e posição contraditória –, ouvir opiniões, talvez, seja suficiente. Posso estar enganado.
Por outro lado, queria externar mais uma vez minha preocupação. Já estamos fazendo um ato de repúdio e, como disse o Conselheiro Márcio, não podemos ficar trazendo aqui para o Conselho posições que só são
registros de estatística e lamentações pelo passado.
Então, que se dê um tom muito mais propositivo de como se assegurar a liberdade de expressão pela
garantia da integridade do profissional ligado à comunicação social.
Quer dizer, eu acho que queremos debater como proteger esse profissional, não só proteção à vida e
proteção à integridade do ser humano, como também como forma de assegurar a liberdade de expressão.
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Acho que essa é a temática principal. Concordo que temos de ajustar o mote, mas acho que, talvez, adiantando minha opinião, trazer pessoas que representem entidades, representem a sociedade civil e o Estado,
para podermos ouvi-los quanto a proposições ou quanto a visões distintas, encaminhamentos que possamos
tomar de proteção à liberdade de expressão, de proteção ao profissional.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Podemos deixar o Nascimento e o Schröder como
conselheiros indicados para definir o formato e demais situações dessa audiência pública? Ou, então – essa
é uma consulta –, poderiam os dois encarregados, o Celso e o Nascimento, se encontrar, definir o formato, os
convites, consultar o Regimento e, depois, apresentar proposta para a próxima reunião no dia 17.
O SR. CELSO AUGUSTO SCHRÖDER – Presidente, está bem, fazemos isso, mas eu acho que há um pressuposto. Eu acho que é uma audiência pública porque são duas coisas: nós saímos para preparar uma audiência pública e saímos para preparar uma consulta com essa outra dimensão.
A urgência do caso, o grau de consenso produzido, com as diferenças óbvias de olhares que vão enriquecer o debate, acho que uma audiência pública dá conta do que nós queremos. A audiência pública está
determinada por nosso Regimento. Portanto, eu e o companheiro Nascimento trabalharemos numa audiência
pública dentro dessa perspectiva e, a partir daí, vamos propor ao Conselho essa lista que já está inclusive decidida. Parece-me que não vamos inventar nada além do que debatemos aqui neste Conselho.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Conselheiro Alexandre.
O SR. ALEXANDRE KRUEL JOBIM – Sr. Presidente, na mesma linha do Conselheiro Schröder, precisamos
fazer essa audiência pública, e o primeiro foco acho que é ouvir o Estado e as entidades diretamente envolvidas. Dessa audiência pública, não termina o assunto, vamos trazer esse tema de volta à Comissão de Liberdade de Expressão e podemos decidir posteriormente em audiência pública, em outra reunião, fazer consultas à
sociedade, a antropólogos, a sociólogos, à sociedade em geral, para que possa contribuir com a tentativa de
construção de um modelo de política pública que venha a assegurar isso que estamos buscando.
Acho que não há prejuízo de fazermos essa audiência pública com esse foco bem objetivo e, depois,
adentrarmos, se for o caso, a questão “consultiva” – vamos chamar assim.
A SRª WRANA MARIA PANIZZI – Permita-me – hoje estou um pouco chata; desculpa. Concordo que
possa ser esse encaminhamento, Conselheiros Alexandre, Celso etc., mas acho que o grande problema das
nossas instituições, das nossas casas, é sempre fazer o debate pautado pelo esquema burocrático. É como na
universidade: é o conselho universitário, o conselho não-sei-o-quê, o conselho curador, e nós ouvimos a nós
mesmos, que já nos conhecemos.
Esse, sim, é o meu desabafo também. Acho que a gente pode mudar algumas coisas dentro da lei – não
sou daquelas que têm que acabar com tudo –, mas acho que, se que isso caminhar nessa perspectiva, ótimo!
Só não vamos ficar escutando a nós mesmos, porque aí é difícil.
E também... Perdoe-me agora; sei que está sendo tudo gravado, mas não tem importância.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Está indo ao ar também, ao vivo.
A SRª WRANA MARIA PANIZZI – Por favor, isento todos da responsabilidade.
Mas quero dizer o seguinte: acho que, se vem alguém dos ministérios, não pode ser alguém que tem espaço na agenda – para ser um pouco mais educada; tem que ser gente que venha. Porque isso não é um assunto
pequeno; ele é grande e, então, tem de ser tratado pelos grandes ou grandes em termos de responsabilidade.
Espero não ter constrangido ninguém.
O SR. NASCIMENTO SILVA – O problema todo é se eles virão.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Com a palavra, o Alexandre e, depois, o Nascimento.
O SR. ALEXANDRE KRUEL JOBIM – Isso que a Conselheira Wrana diz é absolutamente correto, partindo
da presunção, mas acho que o convite tem que ser para o Ministro da Justiça e para a Ministra da Secretaria
Nacional de Direitos Humanos.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Ronaldo Lemos e, depois, Nascimento.
O SR. RONALDO LEMOS – Sr. Presidente, concordo com o que a Conselheira Wrana disse, dessa busca
de uma solução substantiva e não meramente formal.
Acho que vou deixar só uma sugestão para a comissão que está organizando esse evento, para, por
exemplo, considerar a vinda do representante da ONU (Organização das Nações Unidas), o Frank La Rue, que
é o relator especial para a liberdade de expressão das Nações Unidas. Ele é um advogado guatemalteco, especialista em direitos humanos. Como acho que o estamos discutindo aqui tem a ver com a questão dos direitos
humanos e como, pela manhã, discutimos inclusive a experiência de outros países, que estão lidando com a
questão da violência contra os jornalistas, como é o caso da Colômbia, do México, que já têm legislações desenvolvidas sobre isso, que já lidam com esse problema há mais tempo de forma até mais aprofundada que o
Brasil, acredito importante, talvez, trazer uma perspectiva externa de alguém que tenha essa qualificação e o

180 Terça-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

reconhecimento, como o é o caso do Frank La Rue, que é justamente o relator especial para lidar com a questão da liberdade de expressão e de opinião da ONU. Ele poderia nos dar uma perspectiva internacional do que
ocorre aqui no Brasil, inclusive exemplos de legislações comparadas que possam servir para medidas aqui no
País. Fica essa sugestão para discussão, acredito que não aqui, mas no âmbito da comissão de organização da
Conferência.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Conselheiro Nascimento.
O SR. NASCIMENTO SILVA – Não, O. K., já tem essa observação. Eu só quero deixar bem claro, Presidente, que, por mais que a gente queira – e isso já aconteceu aqui em audiências aqui – e solicite a presença do
responsável, ele envia quem não tem nenhum comprometimento; é só nesse sentido. Vale a observação da
Conselheira Wrana, mas 99,9% das vezes, quando nós, trabalhadores, e a sociedade civil conclamamos o Estado
para participação, queremos falar com quem de fato tem o poder da caneta, e muitas vezes quem tem o poder
da caneta não participa. Só deixando bem claro isso, para depois dizer que veio, e não veio, enfim.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Pois não, Roberto.
O SR. ROBERTO FRANCO – Sr. Presidente, eu queria novamente externar minha dúvida no seguinte aspecto: concordo com o Conselheiro Schröder; hoje, pela manhã, na Comissão Liberdade de Expressão, quando discutimos, a proposta foi de uma audiência pública. O espírito por trás da audiência pública era de poder
ouvir formadores de opinião e entidades envolvidas quanto aos caminhos, para que possamos, na Comissão,
aprofundar os debates e fazer proposições de encaminhamento.
Não estou conseguindo entender – peço ajuda da secretaria – a questão da formalidade de audiência
pública ou de uma consulta: isso fortalece ou enfraquece a intenção? Eu estava relendo o Estatuto, e a audiência pública prevê que o debate seja feito em posições a favor e contra uma determinada tese – e não a temos.
Acredito que na tese que temos, de defesa do profissional, para garantir a liberdade de expressão, não haverá
posições contrárias.
Consulto a Secretaria. Como o Regimento prevê tanto audiência pública quanto essa consulta, se de
alguma forma estaríamos enfraquecendo o tema em não fazer a audiência e, sim, fazer um debate, uma consulta com os agentes.
Também discutindo isso e temendo, porque o excesso de representantes, o excesso de participantes
também pode esvaziar o debate e não permitir um debate mais profundo, apenas aqui endossando a preocupação da Conselheira Wrana, de não ficarmos presos a uma burocracia, a uma formalidade e perdermos a
oportunidade de fazer um debate mais extenso, ouvindo opiniões importantes. Esse é o ponto. Não estou aqui
defendendo tese, nem colocando minha posição final ainda, mas gostaria de entender mais profundamente.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Bom, a audiência pública é contemplada aqui no Regimento no art. 4º. Depois, há pontuais esclarecimentos que podem ser feitos, e não são tão amarrados assim –
pode-se fazer. Acredito que seja uma questão de escolha. Acho que poderíamos deixar o Celso e o Nascimento
verificarem como poderíamos fazer.
Aquilo que a Conselheira Wrana coloca extrapola muito, porque vai muito mais longe – a questão de
sociedade violenta, do mundo de hoje e tal, Sociologia, Antropologia e tudo o mais. Sem dúvida, está dentro
desse contexto. Vamos ver depois se nós queremos discutir esse aspecto do contexto mundial, nacional, onde
também esse fato se coloca. Não é apenas uma questão de comunicação, mas é muito mais amplo, como aqui
se colocou. Essa angústia que se manifestou de uma visão mais ampla; como fazer isso evidentemente não é
tão fácil assim.
Podemos deixar aos Conselheiros Celso Schröder e Nascimento a elaboração, para o próximo dia 17, das
14h às 17h, dessa audiência pública ou da consulta sobre esse assunto – esclarecimentos.
Ainda sobre esse primeiro assunto, que era o terceiro, com relação ao relatório das várias comissões, alguém mais tem algo a dizer? Podemos passar ao segundo item? (Pausa.)
Uma questão de ordem. Para essa audiência pública ou para essa consulta, também podemos convocar
os suplentes para participar. (Pausa.)
Então, se nada há em contrário, oficialmente, declaramos a convocação dos suplentes para a próxima
reunião, porque foi distribuído na Comissão de Liberdade, onde os suplentes também participam.
Oficialmente, também são convocados os suplentes.
Muito bem.
Passamos ao Item nº 2 da pauta, que passou a terceiro.
O Conselheiro Nascimento tem ainda um relato também. (Pausa.)
O SR. NASCIMENTO SILVA – Presidente, inclusive está na mesa. Nós vamos ler? Sobre a proposta, a priori,
tem um resumo que já está aí endereçado ao Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – O senhor poderia fazer um resumo rápido para todo
mundo daquilo que escreveu.
O SR. NASCIMENTO SILVA – Sim, posso. Está tão resumido, que eu teria de ler. Só um minutinho.
Se o Conselheiro Jobim tiver alguma intervenção a fazer enquanto eu me organizo aqui.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Alguém mais, alguma comissão quer fazer algum relatório? (Pausa.)
O SR. NASCIMENTO SILVA – Pronto. Já está aqui. (Pausa.)
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. NASCIMENTO SILVA – Pronto?
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Pois não. Eu estava só consultando a questão do horário
com o Presidente Renan Calheiros, porque aquela nossa reivindicação passaram para 17h. Então, temos tempo.
O SR. NASCIMENTO SILVA – Na realidade, Presidente, como coordenador da comissão de conteúdo, sei
que tenho a tarefa de organizar agendas, convocar reuniões, zelar pelos prazos e comandar trabalhos e debates sobre pautas estabelecidas em reunião.
Cada comissão deve ter, no mínimo, seis representantes, e aí já esbarramos numa dificuldade, porque
eu não tenho suplente. Não foi indicado ainda um suplente para ajudar nos trabalhos. Esse foi, então, um dos
motivos de termos suspendido a reunião de hoje.
A participação da sociedade civil, porque estou aqui representando os trabalhadores... Tudo o que se
passa nesta sala, nas reuniões ordinárias e evidentemente nas extraordinárias, eu levo para os pares, ou seja,
para a sociedade civil e para os trabalhadores. E o senhor não imagina a dificuldade que é obter uma manifestação, qualquer que seja, para que a gente possa realmente representar a sociedade civil e os trabalhadores. É
muito, mas muito difícil, ter essa resposta.
Portanto, na reunião do dia 2, foi sugerido pelo Conselheiro Alexandre Jobim que se pesquisassem todos
os projetos de lei em que há destinação obrigatória por parte dos meios de rádio e de tevê para os mais diversos fins. Na oportunidade, a nossa secretaria nos informou que havia 20 apensados, mas, segundo questionamento do Conselheiro Jobim, os 20 dizem respeito somente a menores desaparecidos. Então, foi proposto à
secretaria que fizesse um levantamento, já que estamos em fase de admissibilidade, e a secretaria já o fez. Eu
já tenho isso e vou mostrar na próxima reunião da comissão de conteúdo.
As tevês e rádios terão que ter essa questão dos dois minutos para desaparecidos, dois minutos para índios, deficientes audiovisuais. Então, foi colocada essa questão dos apensados, e todos que fazem destinação
ao espaço. (Pausa.)
O art. 205 da Constituição Federal torna expresso que a educação é dever também dos meios de comunicação. Portanto, isso foi uma colocação da companheira Zezé, Maria José, no aspecto da PEC de autoria do
Senador Cristovam Buarque, de 2008, e que dá nova redação ao art. 205 da Constituição Federal, que torna
expresso que a educação é dever também dos meios de comunicação social.
Além disso, o PLC nº 79, de 2012, de autoria do Deputado Lincoln Portela, que dispõe sobre diretrizes
gerais da política pública para promoção da cultura da paz e dá outras providências.
Ficou definido o seguinte: que, na comissão de conteúdo, o PL nº 1.858/99, que dispõe sobre obrigatoriedade de as empresas concessionárias de serviço e radiodifusão sonora de sons e imagens destinarem pelo
menos os dois minutos, e ai nós definimos inclusive quem seriam os responsáveis dessas comissões: os Conselheiros Gerace, Ronaldo Lemos e Daniel Slaviero, sendo o Daniel o coordenador dessa discussão do PL nº 1858.
Já o PL nº 3.979/2000, do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre inclusão de agenda oculta na programação das emissoras de tevê, fixa quota mínima de aparelhos de televisão com circuito de decodificação de
legenda oculta e dá outras providências – comissão de relatoria composta pelos membros Roberto Franco, Ronaldo Lemos e com a minha participação, ficando o Conselheiro Roberto Franco como o coordenador desse PL.
A PEC nº 24/2008 dá nova redação art. 205 da Constituição Federal para deixar expresso que a educação
tal, tal..., como eu já havia dito – comissão de relatoria integrada pela companheira Wrana Panizzi, pelo Alexandre Jobim e pela companheira Maria José, ficando a Conselheira Wrana como Relatora da PEC nº 24/2008.
O Projeto de Lei Complementar nº 78/2012, do Deputado Lincoln Portela, e que trata da cultura da paz –
comissão de relatoria: Márcio Novaes, Fernando César e com a minha participação, ficando a relatoria a cargo
do Conselheiro Fernando César Mesquita.
Na oportunidade, elencamos o Projeto nº 3.979 como prioridade para análise na próxima reunião do dia
10 de fevereiro. Entretanto, essa reunião foi adiada por mim por questões que já havia colocado aqui.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Conselheiro Nascimento, mais alguma comissão? Gostaria de prestar algum relatório? (Pausa.)
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Passamos, então, a outro item da pauta, que é uma matéria em regime de urgência.
Leitura e deliberação do relatório apresentado pelo Conselheiro Roberto Franco acerca da proposta de
regulamento da gestão da qualidade das prestadoras dos serviços de televisão por assinatura, apresentada
pelo Ofício nº 18, de 2013 da Anatel.
Então, eu convido o Relator, o Conselheiro Roberto Franco, para proceder à leitura do seu exame e voto.
O SR. ROBERTO FRANCO – Sr. Presidente, o voto e o relatório foram distribuídos a todos e, para não fazer uma leitura extensa, eu vou pular certas partes e fico à disposição para esclarecer alguma dúvida ou algum
ponto a ser debatido.
Apenas relembrando o objeto do presente relatório é o exame da proposta de regulamento de gestão
da qualidade das prestadoras de serviços de televisão por assinatura, o RGQ/TV por assinatura, encaminhado
pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), ao Conselho de Comunicação Social por meio do Ofício
nº 18, de 2013, datado de 21 de novembro de 2013.
Eu vou pular um pouco do histórico e apenas entrarei em uma questão que foi debatida na reunião
passada e que acabou resultando em um ofício à Anatel sugerindo a questão de prazo, mas eu vou ler o que
eu coloquei no relatório como forma de fortalecer a tese que estamos defendendo, da contagem do prazo.
Basicamente, na discussão do prazo instituído na Lei nº 12.485, é importante destacar a questão de mais alta
relevância, a saber a correta observância do prazo estipulado no parágrafo único do art. 42 da Lei nº 12.485,
de 12 de setembro de 2011, para análise das pertinências e regulamentações de competência da Anatel e da
Ancine por parte deste Conselho de Comunicação Social.
Com efeito, assevera o citado artigo que:
Art. 42. A Anatel e a Ancine, no âmbito de suas respectivas competências, regulamentarão as disposições desta lei em até 180 dias de sua publicação, ouvido o parecer do Conselho de Comunicação Social.
Parágrafo Único. Caso o Conselho de Comunicação Social não se manifeste no prazo de 30 dias do recebimento das propostas de regulamento, estas serão consideradas referendadas pelo Conselho.
Por isso, cumpre destacar que a proposta ora em análise foi encaminhada a este Conselho por ofício
datado de 21 de novembro de 2013, mas protocolado na Secretaria apenas no dia 27 subsequente. Assim, de
uma singela leitura do dispositivo legal em questão, seria factível concluir que o Conselho de Comunicação
Social teria que se manifestar sobre a proposta ora em tela até o dia 27 de dezembro último, sob pena de tê-la
considerado como referendada.
Entretanto, como notório, a interpretação pela letra da norma pode ser um excelente ponto de partida,
mas não esgota a hermenêutica, e a mais balizada lição elucida que qualquer preceito normativo deve ser interpretado em harmonia com os demais preceitos constantes do ordenamento jurídico no qual inserido, assim
como deve estar em consonância com os seus princípios gerais, que são vetores de interpretação de todas as
normas e que não apenas esclarecem o sentido das demais como prevalecem sobre elas em caso de aparente
conflito.
Então, afirmar que a contagem do prazo de 30 dias estabelecido na Lei nº 12.485 começaria a fluir a partir do simples protocolo na Secretaria do Conselho de Comunicação Social seria interpretar a norma de forma
a esvaziar seu comando, o que, sabe-se, não é a melhor orientação. Afinal, através da hermenêutica, busca-se
entender o significado da norma identificando qual o valor que ela quer proteger ou o resultado que ela quer
produzir e, no caso concreto, o que almeja a norma constante da Lei nº 12.485 é oportunizar ao Conselho de
Comunicação Social a manifestação sobre a regulamentação de suas disposições.
Assim, o prazo de 30 dias estatuído no parágrafo único do art. 42 da lei deve ser computado a partir do
efetivo conhecimento das propostas de regulamento por parte dos integrantes do Conselho de Comunicação
Social, ou seja, a partir da comunicação por parte do Presidente do Conselho de Comunicação Social da matéria ao colegiado, nos termos do inciso V do art. 20 do Regimento Interno. Afinal, só é correta a interpretação
que proteja o interesse que a norma visa proteger, que resguarde o valor que ela pretender resguardar, que
faça prevalecer o objetivo que a norma traz ínsito em seu texto.
Nesta mesma esteira, como também por disposição legal, o Conselho de Comunicação Social somente
se reúne no período de sessão legislativa do Congresso previsto na Constituição Federal. Não é crível que o
prazo de 30 dias transcorra em época na qual os integrantes do Conselho não se reúnam, devendo somente
fluir, como ocorre no próprio Poder Legislativo e também no Executivo e Judiciário, durante efetivo funcionamento do Conselho de Comunicação Social.
Portanto, Presidente, o que eu busco aqui neste relatório é fortalecer iniciativa que já foi tomada – inclusive apresentado ofício e encaminhado à Anatel –, que os prazos de 30 dias sejam contados a partir da primeira
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reunião do Conselho de Comunicação Social após o recebimento do ofício originado na Anatel para que nós
possamos ter conforto e tranquilidade na análise e apresentação dos nossos votos.
Dito isso, entro no mérito da proposta de regulamento.
A presente proposta de regulamento de gestão de qualidade das prestadoras de serviço de televisão
por assinatura objetiva dotar a Anatel dos instrumentos necessários para a gestão de qualidade de diversos
serviços: SEAC, TV a cabo, MMDS, serviço de DTH (serviço de distribuição de programação por satélite) e TVA,
todos doravante compilados sob a denominação de “serviços de televisão por assinatura”, especialmente em
decorrência das disposições constantes das Leis nºs 8.078, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor
e 9.472, Lei Geral de Telecomunicações, além da Lei nº 12.485, Lei sobre a Comunicação Audiovisual de Acesso
Condicionado e de outros diplomas legais.
Portanto, a proposta é de indiscutível relevância e resulta em importante atualização, visando, concomitantemente, proteger os assinantes e usuários e também as próprias prestadoras de serviços de televisão
por assinatura, pois a evolução dos instrumentos regulatórios deve ser objeto de constante vigília tanto por
parte da Agência e dos administrados como da própria sociedade com vistas à coerência, previsibilidade, planejamento e segurança jurídica.
Entretanto, uma análise detalhada da proposta evidencia espaço para alguns ajustes e aperfeiçoamentos que serão detalhados a seguir.
Primeiramente, como já destacado, a proposta ora avaliada almeja substituir a Resolução nº 411, de 14 de
julho de 2005, que aprovou o vigente plano geral de metas de qualidade para o serviço de televisão por assinatura, de 14 de julho de 2005, cujas alterações introduzidas pela Resolução nº 493, de 27 de fevereiro de 2008.
Neste diapasão, é importante destacar que o PGMQ Televisão por Assinatura, vigente estabeleceu em
seu art. 27, que o referido cumprimento das metas se daria a partir do 12º mês de publicação do regulamento.
Ou seja, houve uma vacância de um ano entre sua publicação e entrada em vigor, tempo razoável para que as
prestadoras do serviço de televisão por assinatura, por exemplo, preparassem seus sistemas, treinassem seus
funcionários, e efetivassem a certificação junto a OCD, de modo a cumprirem com os compromissos estabelecidos no regulamento.
Feita tal consideração, cumpre salientar que a proposta ora apresentada pela Anatel não traz previsão de
vacância para a entrada em vigor das novas regras a afetar as prestadoras de serviço de televisão por assinatura. Assim, é aconselhável que a Agência avalie a possibilidade de estabelecimento de vacância de pelo menos
180 dias para que as prestadores adaptem os seus processos e procedimentos, de modo a poderem cumprir
com as obrigações definidas no novo regulamento, vez que a busca da efetividade deve estar inter-relacionada
com o princípio da razoabilidade.
Em outro ponto, é também aconselhável a revisão da determinação do armazenamento de dados pelo
período de 60 meses, previsto no art. 5º da proposta de regulamentação ora analisada, o que certamente oneraria por demais as prestadoras e consequentemente os usuários, sem qualquer benefício que justifique ampliação do prazo, que no atual PGMQ Televisão por Assinatura é de 24 meses.
Dessa forma, é oportuna a redução do prazo de conservação dos dados coletados e das informações
consolidadas, previstas no art. 5º para o mínimo de 24 meses, em detrimento dos 60 meses propostos.
Outro ponto relevante para avaliação, considerando a efetividade das medidas regulatórias, consiste na
determinação de que, em nenhum caso, o tempo de espera para atendimento ou transferência entre atendentes deverá ser superior a 60 segundos. Ou seja, em 100% dos casos, o usuário não poderá aguardar mais de 1
minuto para ser atendido. Tal meta, por não prever, por exemplo, o imponderável, afasta-se da razoabilidade
técnica e é merecedora, portanto, de revisão por parte da agência.
A harmonia entre os regulamentos, bem como o tratamento isonômico entre os administrados, é benéfica à segurança jurídica. Nesse diapasão, merece avaliação da Anatel o fato de que o RGQ SCM definir como
a meta para o Índice de Falhas Solucionadas (IFS) o atingimento de 95%, enquanto que para a proposta ora
analisada do RGQTV por Assinatura está sendo proposta como meta o atingimento de 98%.
Considerando o seu regime jurídico a reger o SCM é o mesmo do serviço de televisão por assinatura, devem as metas, na minha opinião, para o FS serem simétricas, ainda mais em momento de convergência como
atualmente vivenciado.
Ainda sobre a proposta de regulamento em análise, proponho para os indicadores do Índice de Reclamações Recebidas (IRR) o Índice de Reclamações na Anatel (IRA), o item que trata na forma de apresentação
discriminar reclamações identificadas como relacionadas a conteúdo audiovisual e publicidade.
Entretanto, a já referida Lei nº 12.475 determinou que a competência da Ancine e não da Anatel as atividades de programação e empacotamento, tanto no que diz respeito à regulação, como à fiscalização, razão
pela qual a manutenção de controles desses aspectos, dentre as atividades da Anatel, está em desarmonia
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com os dispositivos da mencionada lei, merecendo a proposta de regulamento, pois a sua alteração também
neste ponto.
Por fim, a revisão final da proposta de regulamento deverá se ater à conferência das referências cruzadas,
evitando equívocos de interpretação pela sociedade.
Os pontos aqui sugeridos para avaliação e revisão por parte da Anatel, conforme já esposado, visam
robustecer a atividade do regulador, zelando pelos princípios norteados na Lei de Telecomunicações, combinados com a pluralidade das percepções dos membros que compõem este Conselho de Comunicação Social.
Conclusão e solicitação de encaminhamento.
Por todo o exposto, é apresentado este relatório, recomendando ao pleno do Conselho o encaminhamento no sentido de manifestar-se favoravelmente à proposta de regulamento de gestão de qualidade das
prestadoras de serviços de televisão por assinatura encaminhada pela Anatel, com os ajustes anteriormente
explicitados.
É o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Agradecemos o Conselheiro Roberto Franco pelo relatório.
Em discussão.
Aos Conselheiros que desejarem emendar o relatório, solicito que se manifestem levando o termo junto
à Secretaria.
Após a fase de emendamento, solicito ao Relator que se manifeste com relação a acolher ou não as
emendas, se houver.
Conselheiro Nascimento.
O SR. NASCIMENTO SILVA – Conselheiro Roberto, não; Primeiramente vou ao senhor, Presidente.
Temos que definir o voto desse relatório agora? Seria isso?
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Temos prazos.
O SR. NASCIMENTO SILVA – Teríamos prazo?
O SR. ROBERTO FRANCO – Teríamos que discutir e votar porque o prazo foi contado de 30 dias. Como
ele foi apresentado na última reunião do Conselho, mesmo considerando o período de recesso, o prazo se encerraria hoje.
O SR. NASCIMENTO SILVA – Hoje, último dia.
Eu teria que ter uma discussão pontual com o Conselheiro Roberto e não queria fazê-lo aqui no pleno.
Como é que...
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Alguma coisa que...
O SR. ROBERTO FRANCO – Circulei anteriormente, quer dizer, no dia 10 de fevereiro, se não me engano...
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Está correto ele.
O SR. ROBERTO FRANCO – ...de meados de janeiro foi circulado com um prazo maior de 10 dias, conforme combinado, para discussão. A única contribuição por e-mail que recebi foi da Conselheira Liliana, se o
senhor me permitir, lerei, porque ela não está presente. A única consideração que recebi foi da Conselheira
Liliana que alega que, em outras ocasiões, os colegas do Conselho se pronunciaram contra a necessidade de
distinção entre os diferentes tipos de empresas, especialmente no tratamento de empresas prestadoras de
pequeno porte. E ela sugere que pudesse ser repassada à Anatel uma proposta de descrição do que seria uma
empresa de pequeno porte. Não há na proposta de regulamentação a definição de empresa de pequeno porte.
Por isso, não foi tratado no relatório, mas, ainda assim, ela alerta que, como isso veio a debate, ela gostaria de
incluir. E aqui faz uma sugestão: que prestadora de pequeno porte seria uma prestadora de Serviço de Acesso
Condicionado, SEAC, de TV a cabo, distribuição dos sinais multiponto, multicanal, de distribuição de canais de
televisão e de áudio por assinatura via satélite, em especial, de televisão por assinatura, TVA, com até 50 mil
acessos em serviços.
É uma proposta da Conselheira Liliana, que, infelizmente, não está aqui presente. Foi a única contribuição que recebi durante este período.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – A sua contribuição vai mudar substancialmente o relatório, alguma coisa assim?
O SR. NASCIMENTO SILVA – Não mudaria substancialmente, quer dizer, vai uma pouco na linha do que
a Conselheira pontuou, porque foi uma conversa, inclusive, nossa aqui, na época.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – É que temos prazos.
O SR. NASCIMENTO SILVA – Estou num dilema enorme. É o ônus e o bônus. Muitas vezes, a gente participa de tudo, fala que vai responder, que não sei o quê, e o Relator está correto, ele fez o serviço, não posso
prejudicar o trabalho dele em função da minha inoperância.
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O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – A emenda da Liliana já foi considerada?
O SR. ROBERTO FRANCO – Não, Presidente, recebi a proposta após a distribuição a todos, e pedi que ela
fizesse aqui do plenário, mas, infelizmente, ela não pôde comparecer. Estou fazendo por ela: sugerir à Anatel
o acréscimo de definição de prestadora de pequeno porte, apenas isso, mas concordando com o restante do
relatório, segundo ela expressou.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Então, temos a emenda da Lilliana.
O Nascimento não tem uma emenda preparada?
O SR. NASCIMENTO SILVA – Não tenho.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Não tem. Então, seria o caso de o Relator se pronunciar
acerca da emenda apresentada, acolhendo-a ou rejeitando-a.
O SR. ROBERTO FRANCO – Olha, eu acho a emenda apresentada pela Conselheira Liliana oportuna,
porém careceria de um trabalho mais aprofundado de explicitar onde o conceito de prestadora de serviço de
pequeno porte traria conseqüências. Ela apenas propõe – porque existem várias metas –que haja uma classificação de empresas de pequeno porte para que possa ter metas diferenciadas.
Na conclusão e no encaminhamento aqui proposto, Presidente, estou me manifestando favoravelmente ao regulamento que, como foi exposto, é muito importante para esse novo paradigma e para a questão da
convergência e da confluência dos serviços. Apenas estou solicitando que sejam encaminhadas essas sugestões de melhorias e observações para que a Anatel possa internamente avaliar.
O que eu posso sugerir, como encaminhamento, é que seja encaminhado a Anatel o voto favorável para
a questão de cumprir prazo, que sejam levadas as considerações que já foram apresentadas e debatidas e que
se deixe em aberto.
Como já foi dito inclusive à Anatel, até em audiência pública aqui através de outros ofícios, o trabalho
do Conselho de Comunicação Social e da Anatel deve se dar de maneira orgânica. Sempre que tivermos sugestões de melhoria de regulamento, acredito que o Conselho deva estar livre para encaminhar à Anatel essas
propostas, mas ela não pode estar acoplada ou sincronizada com esses prazos regimentais.
Então, para o efeito de cumprimento do prazo, se acolhido o relatório, eu recomendo que encaminhemos à Anatel essa posição favorável ao regulamento com essas observações apresentadas, deixando para o
futuro outros encaminhamentos que possam aperfeiçoar a norma.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta.) – Concedo a palavra ao Conselheiro Celso Schröder.
O SR. CELSO AUGUSTO SCHRÖDER – Obrigado, Presidente.
Bem, eu sou um dos que não havia percebido. Dado o grau de conhecimento técnico envolvido no relatório, tinha me parecido um relatório bastante completo, inclusive com a sugestão de aprovação e com a
identificação da diferença das agências Anatel e Ancine.
Agora, também me parece pertinente, Presidente, a consideração da Conselheira Liliana. E não é pouca
coisa, ou seja, a definição de empresa de pequeno porte pode ser determinante. Eu não tenho certeza, efetivamente, se aqueles números ali correspondem.
Por outro lado, não vejo como o relatório possa ir, a partir dessa consideração, sem referência a isso, porque me parece que ir sem isso fragiliza o relatório, o que eu não havia percebido. Eu confesso que não havia
percebido. Parece-me que essa consideração não é marginal ao relatório.
Então, eu sugeriria que fizéssemos um esforço de prorrogar o prazo, Sr. Presidente, ou seja, que fizéssemos
uma solicitação à Anatel no sentido de esperar mais uma semana, que conseguíssemos nos assegurar dessa
informação, testássemos essa informação de tal maneira que o excelente, parece-me – e não estou exagerando
–, relato feito pelo engenheiro Roberto Franco fosse completo levando essa definição, que me parece relevante.
Eu sei que o regimento, o estatuto está contra nós, mas imagino que este Conselho tenha dimensão suficiente para pedir essa prorrogação de prazo e me parece que seria interessante.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta.) – Pergunto ao Roberto Franco se... Ele deu parecer favorável para que aprovasse o seu relatório, com a proposta de esperar mais uma semana para incluir essas outras
propostas, essas emendas surgidas agora. Pergunto se isso é possível, se é pertinente.
O SR. ROBERTO FRANCO – Presidente, no meu juízo de valor e relendo a proposta da Conselheira Liliana, o tema de definição, de classificação de empresas, especialmente de pequeno porte, é um tema que tem
sido recorrente quando analisamos diversos regulamentos da Anatel.
A proposta de definição aqui constante, inclusive, está sendo proposta não só para esse regulamento
RGQTV, como também seria válido para todos os outros RGQs – SCM, SCMP, STFC, RACO, etc. Então, acredito que...
O SR. CELSO AUGUSTO SCHRÖDER – Está confundido mais...
O SR. ROBERTO FRANCO – Porque são diversos regulamentos que a Anatel elabora para diversos tipos
de serviço. O que eu acredito que possamos fazer para complementar o relatório é, nas recomendações feitas,
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acrescentar a recomendação de que a Anatel regulamente e defina as empresas prestadoras de pequeno porte. Quer dizer, não perderíamos o prazo, não perderíamos a oportunidade de dar nossa opinião, mas daríamos
já, à Anatel, a recomendação deste Conselho: o de que eles explicitem as distinções entre diferentes tipos de
empresa e, em especial, as prestadoras de pequeno porte. E também a definição do Conselho de mandar a
sugestão de definição da Conselheira Liliana ou, simplesmente, pedir à Anatel que defina.
Aí teremos oportunidade de, no futuro, apreciarmos essa definição sem compromisso do regulamento,
até porque a definição de distinção entre empresas se faz necessária não só para esse regulamento, mas também contra os regulamentos como o RACO, que foi um relatório do Conselheiro Alexandre Jobim, que suscitou
essa discussão. A primeira vez que discutimos sobre a distinção de empresas surgiu na análise do RACO, feita
pelo Conselheiro Alexandre Jobim.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Com a palavra o Conselheiro Alexandre.
O SR. ALEXANDRE KRUEL JOBIM – Presidente, nós temos aqui um problema quanto à questão de
procedimento. Eu acho que tem total razão a manifestação do Conselheiro Nascimento de que quer debater
um tema e que estamos com a premência de tempo, de timing, pressionados por um prazo que não convém,
considerando-se o lapso de nossas reuniões originárias.
Da mesma forma, o Conselheiro Schröder acabou de se manifestar nesse sentido, ou seja, de que gostaria de ter essa proximidade. Minha sugestão é a seguinte: se for tão somente esse o tema, minha proposta de
encaminhamento, como sugestão, seria a de que o Conselho decidisse aprovar o relatório, mas com a ressalva
de que a Anatel tem de fazer a definição e submetê-la previamente ao Conselho para que se manifeste. Ou
seja, estaríamos cumprindo o papel de apreciar dentro do prazo, mas já sugerindo que a Anatel, por uma posição do Conselho, faça uma definição. Mas acho muito precário simplesmente delegarmos: “queremos isso”, e
depois o Conselho vai dizer o que é. Acho que temos de ter uma posição firme nesse ponto.
É esta minha sugestão: de que o Conselho aprove, mas com a ressalva de que a Anatel tenha uma definição e, tão logo que tenha essa minuta de definição, a encaminhe ao Conselho, pois aí analisamos só o texto.
Aprovaremos o texto da Anatel ou uma sugestão que pode vir tanto da manifestação do Conselheiro Nascimento – acho válido ouvir – quanto do Conselheiro Schröder e a de todos nós.
O SR. ROBERTO FRANCO – Eu acho muito interessante a proposta. Como eu disse, esse texto de definição servirá não só para esse regulamento como para vários outros regulamentos, inclusive alguns já debatidos.
Então, isolaríamos a questão não só como sugestão, Conselheiro Jobim, mas como solicitação do Conselho
para que seja definido e encaminhado para a disposição do Conselho.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Então, poderemos votar. Dessa forma...
Então, a recomendação do Relator é votar favoravelmente com essa ressalva de, depois, ser reexaminado pela própria Anatel.
Em votação.
Os Conselheiros que aprovam o relatório, acompanhando o exame e o voto do Relator, como agora esclarecido, permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Então, o relatório está aprovado da forma como foi colocado.
O SR. ALEXANDRE KRUEL JOBIM – Só uma questão de ordem aqui. Tive a grata intervenção de um
colaborador da própria Anatel que vem nos dizer que a solução atende justamente porque faz essa ressalva,
e a Anatel, depois, responderia sem problema nenhum. Só queria deixar isso registrado. Ele não tem autorização para falar isso em público, eu acho, mas registra que é de bom alvitre essa decisão tomada pelo Conselho.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – O relatório foi aprovado, adotado pelo Conselho, e que
conste do Parecer nº 1, de 2014/CCS, seguindo para as providências da Secretaria.
Nós temos, às 17h... Nós poderemos adiantar?
O SR. RONALDO LEMOS – Presidente, só uma dúvida rápida. Com relação à aprovação do relatório, existe
essa ressalva que vai ser acrescentada, sendo que a Anatel vai definir as empresas de pequeno porte, não é isso?
O SR. ROBERTO FRANCO – Até para checar se entendi corretamente: a proposta é que, além das recomendações colocadas, de revisão da Anatel, coloca-se a solicitação do Conselho que seja definido...
O SR. RONALDO LEMOS – Perfeito.
O SR. ROBERTO FRANCO – ...o que é uma empresa de pequeno porte...
O SR. RONALDO LEMOS – Ótimo! Excelente!
O SR. ROBERTO FRANCO – E que essa sugestão seja encaminhada, para conhecimento e debate do
Conselho.
O SR. RONALDO LEMOS – Está ótimo, esclarecido. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Podemos passar para a continuação da nossa reunião?
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Passamos, então, agora, à fase de comunicações dos conselheiros, de acordo com o art. 39, § 6º, do nosso Regimento Interno.
Consulto se algum Conselheiro gostaria de fazer uso da palavra, para comunicações diversas e sugestões de pauta para a nossa segunda reunião, a realizar-se no dia 10 de março. Não vai mais ser isso. A reunião
será dia 17 de março. Teremos a nossa reunião normal, de manhã, e depois, à tarde, ou consulta ou audiência
pública. Mas, para a segunda reunião, sugestões de pauta. Há alguém? Conselheiro Nascimento.
O SR. NASCIMENTO SILVA – Presidente, o que ocorre é o seguinte. Eu recebi algumas manifestações –
inclusive, eu as enviei para o próprio Conselheiro Cançado – sobre um absurdo que aconteceu na Bahia, que
foi uma ação de agressão a um radialista, lá na Bahia, e um advogado. Na oportunidade, eu havia pedido a
eles que nos enviassem, para o Conselho, um documento, enfim. E eu acho que o Sindicato da Bahia não teve
tempo, não conseguiu mandar.
A outra questão é com relação ao que está acontecendo na EBC, com os funcionários da EBC. Eu havia
também solicitado, sugerido, que nos mandassem uma carta do Sindicato dos Radialistas aqui do DF nos relatando o que efetivamente está acontecendo, lá na EBC, com os trabalhadores da EBC.
Eu queria então poder discutir isso na próxima reunião.
O SR. CELSO AUGUSTO SCHRÖDER – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Pois não, conselheiro Celso.
O SR. CELSO AUGUSTO SCHRÖDER – Presidente, eu queria sugerir também que levássemos a cabo o
debate a que nos propusemos sobre os 700 MHz, o espectro que está sendo pautado pelo Governo brasileiro,
para ouvirmos aqui, entre outras entidades, a Abepec, organização que ponderou, fez algumas considerações
e nos encaminhou uma correspondência em que nos pede um posicionamento a respeito dessa faixa tão importante tanto para as telecomunicações como também para a radiodifusão, particularmente para a radiodifusão pública.
Então, levando em conta que o nosso tempo ficou curto nesta nossa reunião, eu propunha que nós nos
debruçássemos no sentido de, como eu disse, encaminhar aquilo que nós debatemos aqui, porque me parece
que não houve nenhum posicionamento contrário. Ou seja, que nós produzíssemos uma opinião deste Conselho sobre o tema. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Mais algum assunto? Pois não, conselheiro Ronaldo
Lemos.
O SR. RONALDO LEMOS – Sr. Presidente, eu queria só aproveitar a oportunidade, mais uma vez, para
saudá-lo pela eleição como cardeal e dizer que isto é um motivo de orgulho para o País, ainda mais por ocupar uma posição que, na verdade, é milenar, não é uma posição qualquer, é uma posição que existe há muitos
séculos. E a gente fica muito feliz de tê-lo aqui como Presidente, pela posição ocupada. Então, mais uma vez,
fica a saudação com relação à sua eleição.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Muito obrigado.
Conselheiro Gerace.
O SR. LUIZ ANTONIO GERACE DA ROCHA E SILVA – Eu queria aqui, em um dia de tanta lamentação,
trazer mais uma. Por uma política de Estado, na gestão anterior, do Presidente Lula, na gestão do Ministro da
Cultura Gilberto Gil, foi instituído o Plano de Previdência Complementar CulturaPrev, atrelado ao Petrus, o
Fundo de Previdência da Petrobras.
Hoje, todos os sindicatos de comunicação e cultura sediados no Rio de Janeiro, técnicos cinematográficos, radialistas, jornalistas, artistas, músicos, se somam a 25 entidades, no total, sediadas em outras unidades
da Federação. Uma medida arbitrária da Petrus, uma visão corporativa, e não classista, está nos jogando fora
desse plano. Essa é uma política de Estado. Nós estamos recorrendo à Anapar. É uma situação que não esperávamos, e eu queria que vocês tomassem ciência disso. Nós estamos recorrendo. Eles acham que a Petrus é
para petroleiro, esquecendo-se de que nós forjamos a identidade cultural deste País, e isso dá um retorno institucional muito grande, na nossa opinião, a essa empresa e a esse grupo.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Muito bem.
Mais alguém vai se manifestar?
Conselheiro Jobim; depois, Maria José.
O SR. ALEXANDRE KRUEL JOBIM – Sr. Presidente, voltando ao tema da manifestação do Conselheiro
Ronaldo Lemos, pela sua ascensão à Cardeal, eu queria deixar registrado que o Papa Francisco não poderia ter
feito escolha melhor e feliz. Nós, que o conhecemos aqui, sabemos da sua calma e da sua forma de conduzir
os trabalhos. Sem dúvida alguma, a sua sabedoria vai contribuir muito para as grandes mudanças que o Papa
Francisco está implementando e que há muito eram discutidas na Igreja Católica.
Sucesso e que Deus o abençoe!
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O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Muito obrigado.
Conselheira Maria José.
A SRª MARIA JOSÉ BRAGA – Igualmente eu já o felicitei por correspondência eletrônica, mas gostaria
de publicamente dizer que nos alegra, como brasileiros, ter um Cardeal que já demonstrou, por sua prática religiosa, a preferência pelos pobres, a preferência da Igreja Católica no Concílio Vaticano II. Isso realmente deve
determinar os rumos da Igreja nos próximos tempos.
Em segundo lugar, eu gostaria de sugerir que nós também incluíssemos no debate para a próxima reunião o projeto de lei, cujo número eu não tenho aqui, mas que trata do reconhecimento do programa A Voz
do Brasil como patrimônio imaterial.
Esse projeto está tramitando, o Conselho ainda não se posicionou e nem mesmo nós o colocamos na
nossa lista de...
Tivemos uma audiência pública?
Não, não. Já houve audiência pública no Congresso Nacional, mas, no Conselho, não, e nós não o elencamos entre os projetos de lei a que temos de dar certa prioridade de discussão em razão da votação iminente.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Temos já o assunto do Nascimento, o assunto do Schröder e o assunto da Maria José. São três assuntos já colocados.
Os assuntos sugeridos já estão colocados aí direitinho na Secretaria, não é?
O Roberto Franco.
O SR. ROBERTO FRANCO – Antes de mais nada, gostaria de dar os parabéns, mais uma vez, assim como
foi feito por todos. Acho que é senso comum o orgulho que temos de tê-lo como Cardeal e o reconhecimento
pelo trabalho e pela capacidade de liderança e de fácil convívio que o senhor tem. Então, estamos muito felizes com o fato de o senhor ter sido nomeado Cardeal.
Em segundo, vai aí uma provocação ao Conselheiro Ronaldo Lemos em cima da provocação do Conselheiro Schröder. O tema 700 foi colocado como um dos temas da comissão temática de tecnologia. Nós propusemos como primeiro trabalho da comissão aquela audiência pública, e aí eu gostaria de propor ao Conselheiro Ronaldo Lemos que convocasse a reunião da comissão temática de tecnologia para que nós pudéssemos
aprofundar essa questão e já trouxéssemos aqui para o pleno uma questão mais discutida.
O SR. RONALDO LEMOS – Isso não é uma provocação.
O SR. ROBERTO FRANCO – É uma provocação temática.
O SR. RONALDO LEMOS – A sua provocação faz todo sentido, absolutamente pertinente. Gostaria de
sugerir ao Conselheiro Roberto Franco se ele não gostaria de relatar a redação de um relatório, acredito, com
base, inclusive, na nossa audiência pública, para que nós pudéssemos já discutir e deliberar no âmbito da relatoria, e aí apresentar aqui, depois, no Conselho em plenário.
Se o Conselheiro aceitar, eu acho que facilita o trabalho.
O SR. CELSO AUGUSTO SCHRÖDER – Conselheiro e Presidente, eu acho que sim. Eu concordo. Eu acho
que o Conselheiro pode ser relator.
Eu só queria que nós incorporássemos para além dos autos resultantes daquela audiência pública essa
correspondência encaminhada pela Abepec, que me parece que é a única correspondência oriunda de algum
setor público.
O SR. RONALDO LEMOS – Sem dúvida. Bem lembrado.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Muito bem.
O SR. ROBERTO FRANCO – Conselheiro, eu vou dar uma sugestão um pouco distinta.
Eu faria um relatório preliminar para que, na primeira reunião da comissão temática, cuja data ainda
não sei, eu pudesse apresentá-lo para a reunião, na comissão temática, nós podermos capturar todas essas sugestões. Eu faria apenas um resumo do que foi exposto, do tema como está sendo discutido, para tentarmos
elencar, e aí futuramente fazer um relatório definitivo.
Eu faria apenas um relatório preliminar e apenas fico no aguardo da data da reunião da comissão temática.
O SR. RONALDO LEMOS – Perfeito. Vamos marcar para a primeira reunião possível.
O SR. ROBERTO FRANCO – Está o.k.
O SR. RONALDO LEMOS – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Conselheiro Nascimento.
O SR. NASCIMENTO SILVA – Última intervenção do dia de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Teremos mais uma daqui a pouco na Presidência.
O SR. NASCIMENTO SILVA – A minha companheira, que é Secretária de Saúde, manda um abraço e pede
ao senhor que ore pela saúde do povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Está muito bem.
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O SR. NASCIMENTO SILVA – Ela ficou extremamente sensibilizada em saber que o senhor foi indicado
para esse cargo tão importante para todos os católicos.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Muito obrigado. Conto com as orações dela.
Só recordando, então. Para a próxima reunião, o assunto que o Nascimento colocou, que já deve estar
na gravação, o assunto dos 700 mega-hertz, que o Conselheiro Schröder colocou, e o assunto da questão do
patrimônio imaterial, que a Conselheira Maria José colocou. São os três assuntos que foram sugeridos aqui.
Eu acrescentaria continuarmos os relatórios das comissões temáticas também, se houver tempo. Hoje,
duas comissões temáticas falaram. Na próxima reunião, não haverá espaço, no mesmo dia, para termos reuniões temáticas, mas, se houver algum relatório a mais, que pudéssemos apresentar. Então, seriam praticamente
quatro assuntos, se possível, para a próxima reunião.
Pois não. Primeiro, a Maria José; depois, o Jobim.
A SRª MARIA JOSÉ BRAGA – Só para registrar, Sr. Presidente, a equipe de assessoria aqui do Conselho,
muito eficazmente, já localizou o projeto que trata da questão de declaração do programa A Voz do Brasil
como patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Trata-se do projeto de lei do Senado nº 19, de 2011, da Senadora Marinor Brito.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Jobim.
O SR. ALEXANDRE KRUEL JOBIM – Sr. Presidente, meus caros Conselheiros, já que a Conselheira Maria
José está sugerindo pautarmos diretamente no Conselho um assunto que ainda não passou pelas comissões
e que não precisa passar, que é esse projeto de lei da propriedade imaterial, eu queria trazer, na mesma discussão, o projeto que flexibiliza A Voz do Brasil.
Esse projeto de lei está para ser aprovado em plenário na Câmara dos Deputados e não extingue A Voz
do Brasil, mas flexibiliza esse programa para que haja uma possibilidade, uma janela para se discutirem os dois.
Ademais e principalmente, estamos perto da Copa do Mundo, por exemplo, e a informação é de que
muitos e muitos jogos vão coincidir com as 19 horas, que é a hora de A Voz do Brasil.
Então, vamos aproveitar o debate e já discutir sobre os dois temas.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Sim. Tipo audiência pública, prós e contras. (Risos.)
O SR. NASCIMENTO SILVA – Sr. Presidente, eu só queria que colocasse na ata o relatório que eu encaminhei para o senhor por escrito. Só isso.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Sim, sim. Consta depois da ata também o relatório
que o senhor colocou.
E sobre as demais manifestações, agradeço a sensibilidade, a cortesia e o carinho de todos os Conselheiros. Realmente, não é um cargo fácil, é bastante complexo. Agradeço a unidade e a fraternidade. Passem também às companheiras e aos demais que manifestaram também meu agradecimento e um pedido de orações,
se for possível, para que possa desempenhar também essa minha missão.
Encerradas as manifestações dos Conselheiros, consulto se há algum representante da sociedade civil
presente na reunião que gostaria de se manifestar.
Todos os Conselheiros estão convidados, após o encerramento da nossa reunião, a irem até a Presidência
do Senado. Foi marcada uma audiência em que iremos apresentar nossa preocupação com relação ao próximo Conselho, uma vez que agora em agosto vence o nosso mandato. Nesse sentido, é necessário que sejam
iniciadas as consultas e as preocupações, no âmbito do Congresso Nacional, em relação à futura votação do
Congresso Nacional para o próximo Conselho, que deverá tomar posse em setembro. Nós não gostaríamos
que houvesse aquela interrupção que houve anteriormente.
Então, todos os Conselheiros estão convidados a irem até a Presidência do Senado – que já está chegando, já fomos informados – para manifestarmos essa preocupação, já que há umas duas vagas que não foram
preenchidas, para que também não houvesse interrupção para o próximo Conselho.
Os que puderem, não tiverem questões de voo, se puderem nos acompanhar, assim que terminar aqui,
nós vamos para a Presidência.
O SR. FERNANDO CESAR MESQUITA – Vamos entregar o documento do repúdio aos atos de violência.
O SR. ROBERTO FRANCO – Presidente, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo apenas para o seguinte: como se está fazendo um acréscimo ao Relatório, eu vou ler aqui o parágrafo que está sendo acrescido.
Em razão da Proposta de Regulamento de Gestão da Qualidade das Prestadoras dos Serviços de Televisão
por Assinatura abordar o termo “prestadoras de pequeno porte”, é importante que a Anatel elabore texto
definindo o termo, apresentando suas diferenciações, submetendo o texto à apreciação deste Conselho.
O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Agradecemos, então, o esclarecimento e, agora, também aquilo que o nosso Conselheiro Roberto Franco apresenta.
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Mais alguém, alguma intervenção? (Pausa.)
Então, atendidas as finalidades da presente reunião, declaro encerrados os trabalhos da 1ª Reunião Ordinária de 2014 do Conselho de Comunicação Social, já convocando a 2ª Reunião Ordinária de 2014, nos termos regimentais, para o dia 17 de março de 2014, das nove horas ao meio-dia; e também para uma audiência
pública, para ouvir as opiniões sobre a questão apresentada hoje, para o mesmo dia, das 14 horas às 17 horas.
DOCUMENTOS PERTINENTES À 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014 DO CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2014, A SEREM PUBLICADOS JUNTAMENTE COM A ATA, NO DIÁRIO DO SENADO
FEDERAL.
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de presença (01 folha);
Ofício nº 18/2013/PRRE/SPR – Anatel ( 11 folhas);
Ofício nº ‘67/2013/ANCINEDIR-PRES (03 folhas);
Ofício nº 19/2013 Conselho Curador (05 folhas);
Ofício nº 49 de 2013/Relatório Ouvidoria da Anatel 2013-CDH (53 folhas);
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O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta) – Agradeço a participação e desejo a todos uma boa tarde.
Declaro encerrada a reunião.
(Iniciada às 14 horas e 27 minutos, a reunião é encerrada às 16 horas e 34 minutos.)
Agenda Cumprida pelo Presidente Renan Calheiros
17/03/2014
Segunda-feira
10h

Cerimônia de Posse dos Ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Ciência,
Tecnologia e Inovação, do Turismo, do Desenvolvimento Agrário, das Cidades e da Pesca
e Aquicultura
Salão Nobre, 2º andar do Palácio do Planalto
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