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CONGRESSO NACIONAL
ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 6, DE 2014
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 630, de 24 de dezembro de 2013, publicada
no Diário Oficial da União no dia 26 do mesmo mês e ano, que “Altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011,
que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC e dá outras providências”, tem sua vigência
prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, 28 de março de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 7, DE 2014
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 631, de 24 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União no dia 26 do mesmo mês e ano, que “Altera a Lei nº 12.340, de 1º de dezembro
de 2010, que dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito
Federal e Municípios para a execução de ações de resposta e recuperação nas áreas atingidas por desastre e
sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, 28 de março de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 8, DE 2014
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 632, de 24 de dezembro de 2013, publicada no
Diário Oficial da União no dia 26 do mesmo mês e ano, que “Dispõe sobre remuneração das Carreiras e dos Planos Especiais de Cargos das Agências Reguladoras, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do Departamento
Nacional de Produção Mineral – DNPM, da Carreira de Perito Federal Agrário, das Carreiras do Hospital das Forças
Armadas, da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, dos empregados de que trata a Lei nº 8.878, de 11 de maio de
1994; autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008, a Lei nº 12.800, de
23 de abril de 2013; e dá outras providências”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, 28 de março de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 9, DE 2014
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 633, de 26 de dezembro de 2013, publicada no
Diário Oficial da União do mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra, que “Altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro
de 2009, que autoriza a concessão de subvenção econômica sob a modalidade de equalização de taxas de juros
pela União, acrescenta o art. 1º-A à Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011, que autoriza o Fundo de Compensação
de Variações Salariais – FCVS, a assumir direitos e obrigações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da
Habitação – SH/SFH e dá outras providências”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, 28 de março de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
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ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 10, DE 2014
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 634, de 26 de dezembro de 2013, publicada
no Diário Oficial da União no dia 27 do mesmo mês e ano, que “Prorroga o prazo para a destinação de recursos
aos Fundos Fiscais de Investimentos, altera a legislação tributária federal, e dá outras providências”, tem sua
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, 28 de março de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 11, DE 2014
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 635, de 26 de dezembro de 2013, publicada no
Diário Oficial da União no dia 27 do mesmo mês e ano, que “Dispõe sobre a ampliação do valor do Benefício
Garantia-Safra para a safra de 2012/2013, sobre a ampliação do Auxílio Emergencial Financeiro relativo aos desastres ocorridos em 2012 e dá outras providências”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, 28 de março de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 12, DE 2014
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 636, de 26 de dezembro de 2013, publicada no
Diário Oficial da União no dia 27 do mesmo mês e ano, que “Dispõe sobre a liquidação de créditos concedidos
aos assentados da reforma agrária, concede remissão nos casos em que especifica e dá outras providências”,
tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, 28 de março de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 13, DE 2014
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 637, de 30 de dezembro de 2013, publicada no
Diário Oficial da União do mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra, que “Abre crédito extraordinário, em favor
de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor de R$ 1.978.600.000,00, para os fins que especifica”, tem sua
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, 28 de março de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 14, DE 2014
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 638, de 17 de janeiro de 2014, publicada no
Diário Oficial da União no dia 20 do mesmo mês e ano, que “Altera a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012,
que institui o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos
Automotores – Inovar-Auto”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, 28 de março de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
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Ata da 45ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 3 de abril de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Jorge Viana, da Srª Vanessa Grazziotin, do Sr. Acir Gurgacz,
da Srª Lúcia Vânia, dos Srs. Randolfe Rodrigues, Eunício Oliveira e Anibal Diniz
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e encerra-se às 18 horas e 15 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:
FOTOGRAFAR PÁGINAS 16 E 17/200
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 341, DE 2014
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensamento, para que tenha tramitação autônoma, do Projeto
de Lei do Senado nº 373, de 2011, que “Acrescenta o art. 1º– A à Lei n° 9.496, de 11 de setembro de 1997, e à
Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, para autorizar a União a refinanciar diretamente débitos oriundos de precatórios de Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com decisão judicial transitada
em julgado e em conformidade com o § 16 do artigo 100 da Constituição Federal”, que se encontra tramitando
em conjunto com os PLS 108 de 2003; PLS 385 de 2003; PLS 68 de 2004; PLS 145 de 2005; PLS 208 de 2007; PLS
463 de 2007; PLS 581 de 2007; PLS 586 de 2007; PLS 301 de 2008; PLS 466 de 2009; 539 de 2009; PLS 303 de
2010; PLS 326 de 2010; PLS 137 de 2011; PLS 157 de 2011; PLS 16 de 2011; PLS 214 de 2011; PLS 328 de 2011;
PLS 334 de 2011; PLS 35 de 2011; PLS 364 de 2011; PLS 524 de 2011; PLS 580 de 2011; PLS 618 de 2011; PLS
663 de 2011; PLS 69 de 2011; PLS 390 de 2012 e PLS 91 de 2012.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia, PP/RS.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
A Presidência tomará as providências necessárias para o prosseguimento da tramitação da matéria.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 342, DE 2014
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 619, de 2011, de autoria do Senador Eduardo Braga, que “Institui o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação”, seja encaminhado à
Comissão de Educação, Cultura e Esporte para que esta se pronuncie sobre o mesmo.
Em de abril de 2014. – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão encaminhados à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:

Abril de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

13

14

Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2014

Abril de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

15

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 351, DE 2014
Senhor Presidente
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, I, do Regimento
Interno, requeiro sejam solicitadas ao Sr. Ministro de Estado da Secretaria de Aviação Civil informações sobre
a política tarifaria das empresas concessionárias do transporte aéreo no país.
Justificação
Tem sido recorrente no Plenário do Senado Federal, e na mídia nacional, crítica às disparidades de preços das empresas áreas, que não mantém nenhuma coerência com as práticas internacionais, e muito menos,
com suas próprias políticas tarifárias.
Com a proximidade da Copa do Mundo já se pode prever competição predatória, ilógica e irracional, que
oneram os usuários dos serviços, pressionam a economia e não agregam qualidade aos serviços.
Cito como exemplo a aquisição de bilhetes em suporte a minha atividade legislativa: em 11 de março de
2014, com diferença de 17 minutos entre a aquisição de duas passagens na TAM Airlines, JJ 3740 para o trecho
São Paulo – São José do Rio Preto, para o dia 14 de março, a tarifa foi majorada em 12%. Uma foi adquirida por
R$ 560,57 e outra por R$ 627,67.
O trecho de retorno, também adquirido no dia 11 de março, para a viagem a realizar-se em 14 de março,
do corrente, foi adquirido na mesma empresa, no voo JJ 3743 foi comprada por R$ 813,35, ou seja, com diferença de 45%, em relação ao trecho de ida.
Sala das Sessões, de abril de 2014. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
(À Mesa para decisão)
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 352 ,DE 2014
Nos termos do § 2º do art. 50, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao Ministro de Minas e Energia, no âmbito do Programa
Luz para Todos, do governo federal, e Eletrobrás Amazonas Energia, as seguintes informações sobre o programa no Estado do Amazonas:
1. Há ausência de pagamento pelos serviços já concluídos e executados, de instalação e ligação elétrica
em residência no âmbito do Programa Luz para Todos, desde janeiro de 2014, como alegam as empresas
Plus Construções, Construtora Triunfo, Pool Engenharia, Servengloc Ltda, R J Engenharia, Eletro Instalações Ltda., Paris Engenharia e Modem Modelo Ltda?
2. Em caso afirmativo, quais as razões do inadimplemento no pagamento dos serviços executados pelas
empreiteiras responsáveis pela execução e implementação do Programa Luz para Todos no estado do
Amazonas, desde janeiro de 2014?
3. Qual a previsão para o pagamento dos serviços já executados pelas empresas responsáveis pela instalação das ligações elétricas no âmbito do Programa Luz para Todos no estado do Amazonas?
4. Quais as medidas que estão sendo tomadas por este Ministério para regularizar a execução e cumprimento das metas do Programa Luz para Todos no estado do Amazonas?
Justificação
Na Região Norte o Programa Luz Para Todos sofre uma série de problemas no que concerne a sua execução, afetando diretamente as metas a serem alcançadas pelos técnicos responsáveis por implantar todo o
sistema de expansão de energia elétrica.
Sala das Sessões, em 03 de abril de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas
(Á Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão despachados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 353, DE 2014
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensamento do Projeto de Lei da Câmara nº 85 , de 2009 , dos
seguintes Projetos: Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 2007; e Projetos de Lei do Senado nºs 154 e 542, de
2007 (apensados ao Projeto de Lei da Câmara nº 114, de 2005; e aos Projetos de Lei do Senado nº 625; e 735,
de 2007); Projeto de Lei da Câmara 143; 182; 193, de 2008; e Projeto de Lei do Senado nº 340, de 2008; Projetos
de Lei da Câmara nºs 12; 57; e 99, de 2009 (apensado aos Projetos de Lei da Câmara nºs 106, de 2007; 55; e 75,
de 2009; e aos Projetos de Lei do Senado nºs 42, de 2007; e 54, de 2009); e Projetos de Lei do Senado nºs 1 e
408, de 2009 (apensados ao Projeto de Lei do Senado nº 452, de 2011); 135; e 429, de 2009; Projetos de Lei do
Senado nºs 125; 180; 274; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; e 283, de 2010 (apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 190, de 2008); Projetos de Lei do Senado nºs 6; 65; 271; 439; 460; 463; e 470, de 2011; e Projetos de Lei
do Senado nºs 50; 90; 97; 209, de 2012 (apensado ao Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2009; e ao Projeto de
Lei do Senado nº 55, de 2010); 371, de 2012; Projetos de Lei do Senado 281/2012, 282/2012 e 283/2012, com
os quais tramitam em conjunto.
Sala das Sessões, em 26/03/2014. – Senador Lindbergh Farias, (PT-RJ).
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Foi lido anteriormente o Parecer n° 243,
de 2014, da Comissão Temporária de Modernização do Código de Defesa do consumidor, sobre os Projetos
de Lei do Senado n°s 281, 282 e 283, de 2012, do Senador José Sarney, que alteram o Código de Defesa do
Consumidor sobre o comércio eletrônico, as ações coletivas, o crédito ao consumidor e o superendividamento.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, nos termos do art. 163, § 6º, combinado com o art. 374,
inciso IX, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Comunico às Srªs e aos Srs. Senadores que será encaminhada à análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania proposta de audiência
pública apresentada por meio do Portal e-Cidadania, do Senado Federal, para discutir a Descriminalização
do porte de drogas para consumo pessoal e o reconhecimento da inconstitucionalidade do Artigo 28,
da Lei 11.343, de 2006, que define as penalidades para quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Essas audiências públicas são um marco no Programa e-Cidadania, criado para estimular e possibilitar
maior participação e engajamento dos cidadãos no processo legislativo, com ideias, discussões e ações voltadas para temas em debate no Senado e na sociedade.
As sugestões que atingem 10 mil apoios em até três meses são encaminhadas à comissão parlamentar.
A proposta sobre a descriminalização do porte de drogas foi publicada no dia 12 de fevereiro e alcançou os
10 mil apoios em 12 dias.
Quero destacar que o Senado está aberto às sugestões da sociedade e esse é um exemplo da abertura
e transparência desta Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, o Aviso n°
201-GP/TCU que encaminha o Relatório de Atividades daquele Tribunal, referente ao exercício de 2013.
A matéria foi juntada ao AVN n° 5/2014, e será encaminhada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Será feita publicação no Diário do Senado Federal de 04/04/2014.
Comunicar-se-á à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, o Aviso n°
422-Seses-TCU-Plenário, que encaminha o Acórdão n° 707/2014 acompanhado do Relatório e do Voto que
o fundamentam.
A matéria será encaminhada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita publicação no Diário do Senado Federal de 04/04/2014.
Comunicar-se-á à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu da Câmara
dos Deputados os seguintes Projetos de Lei da Câmara:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Os Projetos de Lei da Câmara nºs 30
e 31, de 2014, vão às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 4/2014-GLDMIN
Brasília, 27 de março de 2014
Senhor Presidente,
Na qualidade de Líder do Bloco Parlamentar da Minoria, sirvo-me do presente para nos termos do art.
62, parágrafo 1º do Regimento Interno do Senado Federal, indicar a Vossa Excelência os Vice-Líderes da Minoria, na ordem a seguir:
1º Vice-líder – Senador Mário Couto (PSDB-PA)
2º Vice-líder – Senador Jayme Campos (DEM-MT)
3º Vice-líder – Senador Alvaro Dias (PSDB-PR)
Atenciosamente, – Senador Wilder Morais Líder do Bloco Parlamentar da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência designa o Senador José
Sarney para integrar, como titular, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em substituição ao Senador Ricardo
Ferraço, que passa a ocupar a vaga como suplente, nos termos do Ofício nº 72, de 2014, da Liderança do PMDB.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 72/2014
Brasília, 3 de abril de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos regimentais, a indicação do
Senador José Sarney para ocupar vaga de titular do Bloco da Maioria na Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE, em substituição ao Senador Ricardo Ferraço, que passará ocupar a suplência em vaga existente.
Na oportunidade, renovo votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB
e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs
385, 383 e 381, de 2014, da Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados, com indicações de Senhores Deputados daquele partido que deverão compor as Comissões Mistas destinadas a proferir parecer às Medidas
Provisórias nºs 629, de 2013, e 639 e 640, de 2014.
A Presidência designa os Parlamentares conforme a relação estabelecida nos referidos expedientes em
substituição aos anteriormente indicados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões Mistas para serem juntados aos processados das matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 385/2014/PSDB
Brasília, 2 de abril de 2014
Assunto: Indicação de Membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Alfredo Kaefer, em substituição ao Deputado Carlos Sampaio, como
membro titular, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer a Medida Provisória nº 629/13, que
dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no
exercício de 2013, com o objetivo de fomentar as exportações do País.
Respeitosamente, – Deputado Antonio Imbassahy, Líder do PSDB.
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Of. nº 383/2014/PSDB
Brasília, 2 de abril de 2014
Assunto: Indicação de Membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Otavio Leite, em substituição ao Deputado Antonio Imbassahy,
como membro titular, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer a Medida Provisória nº 639/14,
que autoriza o Banco Central do Brasil a alienar à Companhia de desenvolvimento Urbano da Região do Porto
do Rio de Janeiro S. A. – CDURP os imóveis que especifica.
Respeitosamente, – Deputado Antonio Imbassahy, Líder do PSDB.
Of. nº 381/2014/PSDB
Brasília, 2 de abril de 2014
Assunto: Indicação de Membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Izalci, em substituição ao Deputado Antonio Imbassahy, como
membro titular, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer a Medida Provisória nº 640/14,
que cria, em caráter temporário, as Funções Comissionadas de Grandes Eventos – FCGE e extingue Funções
Comissionadas Técnicas – FCT.
Respeitosamente, – Deputado Antonio Imbassahy, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 27, de 03 de abril de 2014, do Senador Luiz Henrique, por meio do qual informa que não
participará das Reuniões do Parlamento do Mercosul, em Montevidéu, Uruguai, no período de 6 a 8 de abril
do corrente ano, objeto do Requerimento nº 293, de 2014, conforme Ofício nº 32, de 2014, do Deputado
Newton Lima, Presidente da Representação Brasileira naquele Parlamento.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Of. GSLHEN nº 27/2014
Brasília, 3 de abril de 2014
Senhor Presidente,
Com referência ao requerimento RQS nº 293, de 2014, comunico a V. Exª o cancelamento da minha
participação na viagem para Montevidéu, no Uruguai, onde serão realizadas a Reunião de Constituição
das Comissões Permanentes, Reunião de Mesa Diretora, Sessão Especial de Modificação do Regimento
Interno do Parlasul, Sessão Extraordinária em Homenagem a Nelson Mandela e a XXIX Sessão Ordinária
do Parlamento do Mercosul, conforme Convocatórios do Senhor Rubens Lima, Presidente do Parlamento
e Ofício do Deputado Newton Lima, Presidente da Representação Brasileira, entre os dias 6 a 8 de abril
do corrente ano.
Para tanto, solicito considerar sem efeito o citado Requerimento, aprovado pelo Plenário desta Casa.
Atenciosamente, – Luiz Henrique da Silveira, Senador da República.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por meio do Ofício nº 82, de 2014, Relatório de Viagem do Senador Roberto Requião, referente ao
Requerimento nº 101, de 2014, de missão, no qual relata participação na VII Sessão Plenária da Assembleia
Parlamentar Euro-Latino-Americana, nos dias 27 a 29 de março de 2014, em Atenas, Grécia.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
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Ofício nº 82/2014
Brasília, 3 de abril de 2014
Assunto: Relatório de Viagem a Grécia.
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência o relatório de minha participação na VII Sessão Plenária da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana, nos dias 27 a 29 de março do
ano em curso, em representação do Parlamento do Mercosul, nos termos da convocação anexa.
Informo ainda, que exerci na referida Assembleia a presidência da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente, Política Energética, Pesquisa, Inovação e Tecnologia, bem como apresentei na referida comissão dois trabalhos, cujo resumo acompanham o presente: “Oportunidades e desafios para o gás de
folhelhos nos países da América Latina e nos Estados-Membros da União Européia” e “Desafios e impactos das
culturas transgênicas, em particular soja transgênica na América Latina e países membros da União Européia”.
Na certeza da atenção de Vossa Excelência ao documento em apreço, renovo-lhe votos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, PMDB/PR.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs
62, 63 e 64, de 2014, da Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria, com indicações de Senhores Senadores
daquele bloco que deverão compor as Comissões Mistas destinadas a proferir parecer às Medidas Provisórias
nºs 639, 640, e 641, todas de 2014.
A Presidência designa os Parlamentares conforme a relação estabelecida nos referidos expedientes em
substituição aos anteriormente indicados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões Mistas para serem juntados aos processados das matérias.
São os seguintes os Ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, aviso que será lido.
É lido o seguinte:
Aviso nº 459-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 26 de março de 2014
Senhor Presidente,
Transmito a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do inteiro teor da Comunicação feita pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro em 26-3-2014, na Sessão Ordinária do Plenário deste Tribunal.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O aviso que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 116, DE 2014
(Senador Alfredo Nascimento - PR/AM)
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para regular a caracterização de infração de trânsito em caso de parada do veículo no acostamento.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 181 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 181. ............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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VII - nos acostamentos, salvo motivo de força maior em que haja a caracterização de situações de
emergência que recomendem a imobilização do veículo:
Infração - leve;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo; (NR)
...............................................................................................................................................................................................
§ 3º Nos casos previstos no inciso VII, a medida de remoção pode ser efetivada independentemente
da existência de infração, caso a permanência do veículo no acostamento represente riscos à segurança viária.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O projeto que ora apresentamos visa deixar claro que o motorista não comete infração de trânsito ao parar
no acostamento das vias nos casos em que haja a caracterização de situações de emergência que recomendem
a imobilização do veículo. Trata-se, na verdade, de disposição consonante com a própria função do acostamento, conforme se depreende da definição constante do anexo I do Código de Trânsito Brasileiro, assim expressa:
“ACOSTAMENTO – parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não
houver local apropriado para esse fim.”
A norma proposta permite que, no caso concreto, para caracterizar a infração seja sempre observado
pelo agente de trânsito se há situação de emergência, caso haja, a norma punitiva não incide no fato, sendo ,
assim, motivo de excludente de punibilidade. O texto também dá ao cidadão que for multado indevidamente a possibilidade de recorrer administrativamente da punição justificando, quando for o caso, a situação de
emergência real que passava ao parar no acostamento.
Sempre que há motivo de força maior, haverá a inexigibilidade de conduta diversa. Eis que a segurança
dos cidadãos, fator que legitima a restrição do uso da via pública, reputa-se inatacada quando a situação de
fato, no momento da fiscalização, não permite outra atitude ao condutor do veículo. É o caso em que se deve
fazer a ponderação dos interesses tutelados pela norma em busca de se atingir a melhor segurança.
Em determinadas situações, poderíamos listar várias delas, não há outra atitude a ser tomada pelo condutor em busca da segurança de si e/ou de terceiros a não ser parar no acostamento. Exemplos não faltam,
como emergência de saúde do condutor ou de terceiros, pane grave do veículo que pode provocar acidente
caso este continue trafegando. Bem a lista pode ser longa, Em todos os casos, promover a segurança significa
parar o veículo no acostamento e o condutor não poderá ser multado quando estiver promovendo a segurança de si e/ou de terceiros.
Assim, ninguém pode ser punido, seja a que título for, sofrendo consequências danosas nos assentos de
seu prontuário, enodoando-se o seu histórico perante as autoridades do Trânsito, com base em uma imputação cujo fundamento excetua-se nos termos do próprio Código de Trânsito.
Em atenção à segurança viária, o projeto também assegura que os agentes de trânsito possam efetivar
a medida administrativa de remoção do veículo, nos casos de riscos à segurança da via, independentemente
da configuração de infração.
Por tais motivos, esperamos contar com o apoio dos nobres Pares para a proposição ora apresentada.
Sala das Sessões, – Senador Alfredo Nascimento.
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº , DE 2014
(Senador Alfredo Nascimento - PR/AM)
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para regular a caracterização de infração de trânsito em caso de parada do veículo no acostamento.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
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O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.........................................................................................................................................................................................................................
CAPÍTULO XV
Das Infrações
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 181. Estacionar o veículo:
I - nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
II - afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinqüenta centímetros a um metro:
Infração - leve;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
III - afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de um metro:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
IV - em desacordo com as posições estabelecidas neste Código:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
V - na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de
acostamento:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
VI - junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de poços de visita de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificados, conforme especificação do CONTRAN:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
VII - nos acostamentos, salvo motivo de força maior:
Infração - leve;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
VIII - no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas,
refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
IX - onde houver guia de calçada (meio-fio) rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
X - impedindo a movimentação de outro veículo:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
XI - ao lado de outro veículo em fila dupla:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
XII - na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres:
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Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
XIII - onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivo ou, na inexistência desta sinalização, no intervalo compreendido entre dez
metros antes e depois do marco do ponto:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
XIV - nos viadutos, pontes e túneis:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
XV - na contramão de direção:
Infração - média;
Penalidade - multa;
XVI - em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança, quando se tratar
de veículo com peso bruto total superior a três mil e quinhentos quilogramas:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
XVII - em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização (placa - Estacionamento Regulamentado):
Infração - leve;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
XVIII - em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização (placa - Proibido Estacionar):
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo;
XIX - em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização (placa - Proibido Parar
e Estacionar):
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo.
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente
após a remoção do veículo.
§ 2º No caso previsto no inciso XVI é proibido abandonar o calço de segurança na via.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) –
O Senado Federal recebeu o Aviso nº 98, de 1º de abril de 2014, do Ministro de Estado da Fazenda,
em resposta ao Requerimento nº 29, de 2014, de informações, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
As informações foram encaminhadas, em cópia, ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 15, de 2009 (nº 1.960/2007, na Casa de origem, do Deputado Maurício Rands), que acrescenta parágrafo ao art. 10 da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, com o objetivo
de instituir a semana de educação ambiental nas escolas de ensino fundamental e médio; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 2013 (nº 5.384/2005, na Casa de origem, do Deputado Eduardo Barbosa), que dispõe sobre a caracterização de símbolo que permita a identificação de local ou serviço habilitado ao uso por pessoas com ostomia, denominado Símbolo Nacional de Pessoa Ostomizada.
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Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Queria cumprimentar os queridos Senadores, colegas que estão presentes na abertura desta sessão, todos que nos acompanham pela TV e Rádio
Senado e todos que nos acompanham através da internet, também cumprimentando os funcionários do Senado que trabalham. Cadê o nosso botafoguense? Hoje não é dia de falar do nosso time, hoje é a alegria dos
flamenguistas, mas, enfim.
Senador Suplicy, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria
de me inscrever para comunicação inadiável, a não ser que chegue a minha vez; sou o quinto orador inscrito.
Tenho um compromisso e preciso sair.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – De fato, antes de V. Exª tem o Senador
João Durval, tem o Senador Ruben Figueiró, e V. Exª como oradores inscritos. Vou chamar o Senador João Durval, como primeiro orador inscrito, e depois será o Senador Ruben Figueiró. Talvez valha a pena V. Exª esperar
o Senador Ruben Figueiró, para, só aí, então, chegarem outros colegas, senão entra como orador inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Está bem, aceito a sugestão de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra, o Senador João Durval
e, em seguida, vamos ouvir o Senador Ruben Figueiró. Também estou inscrito no oitavo lugar, mas vou aguardar a minha vez.
Com a palavra, V. Exª, Senador João Durval.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco Apoio Governo/PDT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, gostaria, hoje, de manifestar-me a respeito da grave
crise de confiança que circundada a nossa maior entre as grandes empresas brasileiras: a Petrobras.
A Petrobras – que já esteve entre as 10 maiores empresas do mundo e que, hoje, figura no 122º lugar –
não é apenas a maior empresa brasileira quanto ao valor de mercado. Ela é também um símbolo da independência geopolítica e da capacidade de realização do Brasil, desde quando, na passagem da década de 40 para
a de 50 do século passado, sagrou-se vitoriosa na sociedade a campanha do “Petróleo é Nosso”, o que levou
à criação da empresa, no segundo governo de Getulio Vargas, mais precisamente no ano de 1953. Há pouco
menos de seis meses, comemoramos, em sessão solene, aqui, no Congresso Nacional, com muito orgulho, os
60 anos da Petrobras.
Se eu quisesse resumir, em apenas seis pontos, a importância que a Petrobras tem para o País, poderia
enumerá-los como se segue: primeiro, a participação da empresa na geração da renda nacional; segundo, a
economia de divisas representada pela produção interna de combustíveis; terceiro, os investimentos e as compras que a empresa realiza no País; quarto, a sustentação e a ampliação do mercado de trabalho para técnicos
e engenheiros; quinto, a pesquisa e a produção de tecnologia de ponta no País; e sexto, o controle nacional de
uma fonte estratégica de energia para nosso desenvolvimento.
Assim, em razão da inestimável relevância que a Petrobras tem para o Brasil, nunca se poderá taxar de
exageradas as manifestações políticas que hoje se fazem com o objetivo de preservar nossa maior empresa
das garras dos interesses escusos, que é o que parece estar ocorrendo com a Petrobras. Hoje a Petrobras figura
no noticiário de polícia!
Portanto, é uma decepção – e digo isso com pesar – que tantas operações financeiras obscuras, potencialmente lesivas à Petrobras, tenham sido perpetradas durante os governos do PT.
A Presidente Dilma Rousseff, que é pessoa honrada, vem fazendo um governo fruto da sua capacidade
de gerir e de realizar as mudanças necessárias, tem eleito as prioridades corretas em sua administração; administração que se tem balizado em favor dos interesses do povo brasileiro. É isso o que penso. Mas o papel de
um parlamentar não pode ser o de tentar esconder falhas nem de ser complacente com elas! Não. Ao contrário,
devo juntar-me ao coro dos que alertam sobre rumos equivocados, que foram seguidos, pontualmente, em
um setor da administração: no caso na Petrobras. E exigir que tudo seja apurado, que responsabilidades sejam
individualizadas e que os equívocos sejam sanados.
Em linha com a base aliada do Governo, não considero que a instalação de uma CPl no Senado ou no
Congresso fosse o melhor curso de ação para chegar aos objetivos de transparência e de apuração dos fatos
que acabei de enumerar. Por pensar assim, não assinei o requerimento para abertura da CPI. Instalada, certamente, vamos nós, os Senadores, fazer o melhor trabalho possível para apurar fatos e responsabilidades. Porém, continuo achando que não é o melhor curso de ação.
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É patente, Srªs e Srs. Senadores, que o instituto constitucional e necessário da comissão parlamentar de
inquérito está desgastado. Em função do uso eleitoreiro das últimas CPIs ocorridas no Parlamento brasileiro,
em razão da demagogia, do resultado prático quase nulo dessas CPIs, do espírito de facção que as animou,
dos acordos espúrios ocorridos nos bastidores para “democratizar” a impunidade entre os agentes faltosos de
todos os partidos políticos, seja da situação, seja da oposição, a instalação dessa CPI da Petrobras é mais provável que resulte em piora da já abalada imagem do Senado e do Congresso perante a opinião pública brasileira.
Os desmandos ocorridos na Petrobras e as suspeitas de má administração e de corrupção, cumpre dizer,
estão sendo investigados pelos órgãos competentes: o Ministério Público da União, a Polícia Federal, também
pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria-Geral da União. Nesse contexto, a instalação de uma
CPI mais tumultua do que auxilia essas investigações.
Tudo deve ser apurado – absolutamente tudo.
Tem que ser apurada a compra suspeita da refinaria estadunidense de Pasadena, cuja metade foi adquirida pela Petrobras, em 2006, por US$360 milhões, refinaria que custara, em sua integralidade, um ano antes,
para a empresa belga Astra Oil, que, por sua vez, a vendeu à Petrobras, apenas US$42,5 milhões.
E, como sabemos, essa refinaria no Texas, depois de uma briga judicial em torno de uma cláusula contratual, acabou sendo adquirida integralmente pela Petrobras por mais de um bilhão de dólares! É muito difícil não ver aqui um negócio absurdamente desastroso. E desconfianças fundadas de corrupção é natural que
surjam ao sabermos que o ex-diretor da Petrobras, o Sr. Paulo Roberto Costa, que foi preso pela Polícia Federal,
teve grande participação nesse negócio suspeito.
Aliás, o mesmo Paulo Roberto Costa aparece envolvido em outro projeto de nossa estatal petrolífera;
outro negócio reconhecidamente desastroso,...
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco Apoio Governo/PDT – BA) – ... admitido como tal pela atual Presidente da
Petrobras, a Srª Graça Foster. Esse outro projeto a que me refiro é a refinaria ainda inacabada de Abreu e Lima,
em Pernambuco. Segundo a imprensa noticia, a refinaria Abreu e Lima, que era para ser um projeto comum
entre Brasil e Venezuela e que acabou ficando apenas nas costas do Brasil, começou orçada em US$2,5 bilhões,
mas já consumiu 20 bilhões!
Deve ser apurada também, não há dúvida, a acusação, ainda bastante obscura, ainda sem dados concretos, do suposto pagamento de suborno a funcionários da Petrobras por parte da empresa holandesa SBM. Essa
acusação, baseada numa suposta auditoria interna da empresa da Holanda, que aluga plataformas marítimas
para a Petrobras, atingiria o valor de US$30 milhões.
Fechando os pontos de suspeita1 relacionados à Petrobras, há supostos problemas com a venda, pela
empresa, da refinaria de San Lorenzo, na Argentina, bem como a denúncia de que plataformas construídas no
País para a empresa estariam sendo colocadas em operação ainda inacabadas, o que poderia comprometer a
segurança dos trabalhadores que nela atuam.
Termino aqui, Sr. Presidente, e declaro que confio nas investigações da Polícia Federal, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas da União. As suspeitas são graves, e não há como deixar de atribuir-lhes a importância que têm.
Investigue-se tudo! E que nossa imprensa, livre, sempre combativa, possa cumprir seu trabalho e sua
função de informar tudo à opinião pública.
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco Apoio Governo/PDT – BA) – Defendamos a Petrobras, que é um patrimônio
do povo brasileiro, com os instrumentos institucionais que se têm provado eficazes para o descortinamento
da verdade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador João Durval.
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti, inscrito pela Liderança do PTB.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, na próxima semana, teremos uma
reunião do Parlamento do Mercosul, em que pretendo apresentar um requerimento para que o Parlamento
do Mercosul, através de uma representação, se faça presente à Venezuela, porque, Senador Jorge, se o Brasil
tem algum prejuízo com essa questão da Venezuela, quem mais tem prejuízo é a parte do Brasil representada
pelo meu Estado.
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Recebi hoje algumas matérias.
Vejam um e-mail aqui, só para sintetizar:
Nessa cadeia em Ciudad Bolívar tem cerca de dois mil presos, sendo cem deles brasileiros. Para tudo a
polícia cobra propina: para receber visita, visita íntima, levar comida, levar remédio, falar com advogado.
Aos finais de semana, eles são obrigados, todos eles, a saírem das celas para as quadras cimentadas, e
aí, para voltarem para as celas, precisam pagar cerca de R$100,00. Advogados são os mais corruptos e,
geralmente, agem mancomunados com os policiais. Quando a vítima não paga o que eles pedem, eles
pedem para a polícia espancar os presos.
Boa parte dos presos não está ilegal, ou seja, eles não foram levados legalmente, não informaram ao Judiciário e tampouco ao Ministério Público. Eles pagaram caríssimo para o uso de celulares, e, em muitos
casos, os parentes só ficam sabendo das prisões quando recebem ligações.
A maioria dos presos é acusada de tráfico de drogas e contrabando de combustível, mas por uma única
razão: não pagaram as propinas pedidas por policias. Há relatos de que juízes e promotores membros
das “Fiscalía”, como chamam lá, cobram propina das próprias audiências. Não são fianças, são propinas
mesmo. É extorsão! Conheço parentes de dois presos lá que podem dar maiores detalhes.
E há também uma matéria que foi enviada para os Deputados Jhonatan de Jesus e Raul Lima, que faz
um relato minucioso sobre a questão da situação, inclusive com fotos, dos brasileiros na Venezuela. Aqui falam:
Os atos de violência por si só falam. A Venezuela acumulou, em 2013, a inflação mais alta do mundo.
Nesse mesmo ano, morreram em atos violentos mais 25 mil venezuelanos. O abastecimento de produtos
de primeira necessidade é cada vez mais notório.
Há uma senhora que está com câncer e não recebe quimioterapia porque o hospital não tem luz. E colocam mais uma série de eventos, todos eles com documentação, mostrando que, de fato, os brasileiros – e, aí,
diga-se, a grande maioria deles é roraimense – estão lá pagando um preço alto para estarem no país vizinho,
seja a turismo, seja a negócios, seja para exploração dos chamados garimpos, que na Venezuela são permitidos, sem nenhum tipo de objeção.
A desculpa mais fácil de arranjar, Senador Figueiró, é que, por exemplo, a pessoa está traficando drogas
ou contrabandeando combustível. Há fotos realmente chocantes. Lamento muito ver que o meu povo de Roraima está passando por isso.
Aqui há uma matéria de hoje da Folha de Boa Vista: “Garimpeiro denuncia que brasileiros foram presos
pela Guarda Nacional da Venezuela.”. E aí vem um relato muito grande dizendo que...
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – ... essa prática está se agudizando
na Venezuela.
Eu quero pedir a V. Exª, Senador Jorge Viana, para não ultrapassar muito o meu tempo, que autorize a
transcrição, na íntegra, desses materiais lidos ou comentados. De forma que eu quero encerrar apenas dizendo o seguinte:
O Secretário de Assuntos Internacionais [do Governo de Roraima] afirmou que o caso não é de conhecimento das autoridades roraimenses, mas afirmou que buscará informação sobre o caso. O Consulado
da Venezuela no Brasil também foi procurado na tarde de ontem, mas ninguém foi localizado para falar
sobre o assunto.
Então, eu já disse isto aqui em outra vez, não estou querendo interpretar, nem interferir no quadro político caótico em que está a Venezuela. Quero cuidar aqui das vidas humanas dos brasileiros que lá estão, notadamente, repito, dos roraimenses que lá estão presos...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – ... sem nenhum tipo de proteção
jurídica e nenhum tipo de proteção diplomática. É lamentável. Não dá para fazer de conta que isso não está
acontecendo.
É por isso que, na reunião da semana que vem do Mercosul, vou propor a ida de uma missão do Parlamento do Mercosul à Venezuela. Já aprovamos um requerimento de minha autoria, na Comissão de Relações
Exteriores, para também irmos à Venezuela. Mas uma coisa não exclui a outra. Assim, por exemplo, como vai a
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Comissão de Relações Exteriores do Senado brasileiro, pode ir uma missão do Parlamento do Mercosul, já que
a Venezuela hoje pertence ao Mercosul.
Então, quero deixar aqui registrado o meu protesto e o meu apelo para que, tanto o Senado, quanto o
Parlamento do Mercosul, estejam lá para ver a situação dos brasileiros. Para nós, o que interessa neste momento é isto: pedir respeito à integridade física e à vida dos nossos cidadãos que lá estão.
DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELO SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matérias referidas:
– Presos na Venezuela;
– Deputados Jhonatan de Jesus e Raul Lima;
– “Garimpeiro denuncia que brasileiros foram presos pela Guarda Nacional da Venezuela”, Folha de
Boa Vista.

442

Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2014

Abril de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

443

444

Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2014

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador José Pimentel,
Líder do Governo no Congresso.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero
me inscrever para uma comunicação inadiável e, ao mesmo tempo, dizer que a generosidade do Senador Suplicy já permite que eu me inscreva no lugar dele, e ele vai para a minha vaga.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª tem a palavra, então. E eu peço
a compreensão dos colegas. Em seguida, o Senador Ruben Figueiró, como orador inscrito.
Houve uma inversão para a comunicação inadiável, o primeiro inscrito era o Senador Eduardo Suplicy. E,
tendo em vista se tratar de um Líder do Governo no Congresso, com uma comunicação inadiável, é regimentalmente o apropriado.
V. Exª tem a palavra, Senador Pimentel.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
A inscrição já foi realizada. Sei que sou o segundo para uma comunicação inadiável, mas eu quero apenas, com a permissão do Líder do Governo no Congresso Nacional, Senador Pimentel, fazer o registro do nosso
Prefeito da cidade de Joinville, a maior cidade catarinense.
Estão aqui presentes o Prefeito Udo Döhler; o Presidente da Câmara da mesma cidade de Joinville, João
Gonçalves; o nosso Deputado Estadual Darci de Matos, da mesma cidade e região de Joinville, que é a cidade
do nosso ex-Governador e Senador Luiz Henrique da Silveira; e também o Presidente do Corpo de Bombeiros
Voluntários de Joinville.
O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville tem cento e poucos anos de existência e é o primeiro
corpo de bombeiros voluntários da América Latina, que começou como um tipo de defesa civil que há na Alemanha e, hoje, é presidido por Moacir Thomazi, lá em Joinville.
Então, eu quero fazer esse registro da presença honrosa, na tribuna de honra do Senado, desses visitantes da maior cidade catarinense.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sejam todos bem-vindos.
Com a compreensão do Líder que está na Tribuna, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Apenas para relembrar a V. Exª que
eu pedi a transcrição, na íntegra, desse material que eu...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Mesa se redime e pede que conste,
nos Anais do Senado Federal, a solicitação de V. Exª, nos termos do Regimento.
Eu aproveito para registrar a presença aqui do querido amigo e bom Parlamentar Vicentinho, Líder do
PT na Câmara, e o também grande companheiro e amigo Arlindo Chinaglia, Líder do Governo na Câmara dos
Deputados.
Com a palavra o Senador José Pimentel, Líder do Governo no Congresso Nacional.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, nosso Vice-Presidente da Casa, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
eu quero registrar, mais uma vez, a presença do nosso Líder do Governo na Câmara Federal, o nosso Deputado
Arlindo Chinaglia, que já foi também Presidente daquela Casa. Quero também registrar a presença do nosso
Líder na Câmara dos Deputados, o nosso Deputado Vicentinho, que eu tive o privilégio de, em 1994, no lançamento da nossa candidatura, quando me elegi Deputado Federal, contar com a sua presença naquele evento.
Desde lá, foram quatro mandatos. Portanto, a ida do Vicentinho àquele evento foram as bênçãos do Padre Cícero, que nos abençoou naquele processo.
Eu queria Sr. Presidente, nesta comunicação inadiável, registrar que protocolaremos, na Mesa do Senado Federal, uma proposta para criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para que possa tramitar
de acordo com o Regimento do Congresso Nacional, e, em seguida, no dia 15, quando estaremos fazendo a
sessão do Congresso Nacional, ela possa ser lida e dado o seu desdobramento.
Portanto, Sr. Presidente, requeiro a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar as denúncias de prática de corrupção, desvio de recursos públicos, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, remessa ilegal de valores ao exterior e formação de cartel em atos e contratos realizados por entidades
da Administração Pública, direta e indireta, relacionados à aquisição da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA);
aos contratos entre a Petrobras e a empresa holding SBM Offshore; ao lançamento de plataformas inacabadas;
ao superfaturamento na construção de refinarias; às atividades da Petrobras e do Porto de Suape, para viabi-
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lizar a construção e a operação da Refinaria Abreu e Lima em Pernambuco; aos contratos para aquisição, manutenção e operação de trens, metrôs e sistemas auxiliares, em São Paulo e no Distrito Federal, que envolvam
as empresas referidas no acordo de leniência firmado pela Siemens; e aos convênios e contratos, firmados por
órgãos e entidades estaduais e municiais, para aquisição de equipamentos e desenvolvimento de projetos na
área de tecnologia da informação e utilizando recursos da União.
Fazemos isso, Sr. Presidente, para deixar claro para sociedade brasileira e para as nossas instituições que
o Governo Federal, em especial a nossa Presidenta Dilma, quer a apuração de toda e qualquer irregularidade
porventura registrada ou discutida no Brasil.
A nossa Presidenta tem tido o cuidado de, todas as vezes que há indícios ou algo que envolva corrupção
neste País, tomar as medidas necessárias para que tudo seja apurado.
Essa matéria que envolve a Petrobras, em especial a unidade de Pasadena, nos EUA, e também a Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, já foi objeto de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, em 2010, que
também era um ano eleitoral.
O desdobramento do que foi apurado ali foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União, como determina o nosso Regimento e a Constituição. O Tribunal de Contas abriu um processo de investigação, designou
o ex-Senador José Jorge, que é do ex-PFL, da oposição, para ser o Relator – esse processo está muito adiantado
– encaminhou ao Ministério Público Federal, encaminhou à Polícia Federal, e esses processos todos estão em
andamento. Mas, infelizmente, a oposição, por não acreditar, talvez, nessas instituições e por ser ano eleitoral,
resolveu, neste 2014, propor os mesmos itens da CPI de 2010, que era Pasadena e também Abreu e Lima, em
Pernambuco.
Nós temos também uma investigação feita, inicialmente, pelas instituições fora do Brasil que identificaram desvio de recursos no metrô de São Paulo.
O nosso Partido, o Partido dos Trabalhadores, tentou instalar uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Lamentavelmente, o PSDB impediu a instalação da CPI do sistema de transportes de metrô
e também de transportes, sobre a responsabilidade do Governo do Estado. No entanto, os recursos que foram destinados para a viabilização daquele projeto, nos últimos 20 anos, são recursos do Orçamento Geral da
União, são empréstimos do BNDES e são também empréstimos internacionais com aval da União e aprovação
do Congresso Nacional, em especial do Senado Federal.
Essa matéria foi objeto de uma questão de ordem feita pelo Líder PSDB, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, argumentando que o Congresso Nacional, o Senado Federal não poderia investigar projetos de governos
estaduais e municipais.
Essa questão de ordem foi respondida, na tarde de ontem, com muita clareza, bem fundamentada, por
parte do nosso Presidente, o Senador Renan Calheiros, em que V. Exª teve oportunidade, Senador Jorge Viana,
de fazer uma intervenção de Plenário, muito bem fundamentada, argumentando um conjunto de outros fatores que acrescentam aos fatos e aos dados que aqui nós estamos trazendo.
Portanto, há aqueles que têm medo de investigação, que é o caso concreto do Governo do Estado de São
Paulo, que, há 20 anos, não deixa instalar nenhuma CPI particularmente para investigar essas matérias. Temos
hoje 30 representantes de empresas indiciados pelo Ministério Público Estadual e temos tido muita dificuldade
na tramitação dessas averiguações por parte dos órgãos investigadores do Governo do Estado de São Paulo.
E é por isso que a base aliada na Câmara e no Senado está apresentando essa Comissão Parlamentar de
Inquérito Mista, para que nós possamos ter o mesmo tratamento, a mesma seriedade e a mesma transparência
com que a Presidenta Dilma, a sua base aliada e o nosso Partido, o Partido dos Trabalhadores, têm conduzido
os processos aqui no Senado Federal e no Congresso Nacional.
Sr. Presidente, eu quero agradecer a concessão do tempo.
Vamos, agora, fazer o registro na Mesa do Senado Federal dessa proposta, que tem 32 assinaturas de
Senadores e Senadoras e 219 assinaturas de Deputados e Deputadas.
O nosso Líder, o nosso Arlindo Chinaglia, dizia que fez questão de não ultrapassar a quantidade de assinaturas da oposição por ter a clareza de que a CPI é um instrumento da minoria e, para respeitar essa visão republicana que ele tem, resolveu ter menos assinaturas do que a minoria para poder dar todo o trâmite necessário.
Por isso, quero aqui, mais uma vez, agradecer a presença dos nossos Líderes, em especial, o Deputado
Arlindo Chinaglia e o nosso Deputado Vicentinho, e agradecer ao Sr. Presidente mais uma vez.
Vamos, agora, à Drª Cláudia, para fazer o registro da CPI Mista que estamos terminando de aqui apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Casildo.
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Cumprimento, portanto, o Líder do Governo no Congresso, o Senador José Pimentel, e esta Presidência
informa que o registro poderá ser feito na Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, com a Drª Cláudia, e, a
partir daí, seguirá a tramitação e o processo legislativo adequado.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Mais uma
vez, Sr. Presidente, e desta vez é para fazer o registro da presença da Federação das Associações Comerciais
do nosso Estado, Associações Empresariais de Santa Catarina – igual àquela que participou da abertura, com
a presença da Presidenta da República Dilma Rousseff e do Presidente das Associações Comerciais do Brasil,
agora de manhã, lá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. E eu farei, logo mais, um pronunciamento
registrando esse fato, Sr. Presidente, conforme eu havia lhe falado.
Aqui, de Santa Catarina, já se encontram presentes o Presidente Ernesto Reck e o Vice-Presidente André
Gaidzinski – o André Gaidzinski é o Vice-Presidente da Federação das Associações Comerciais de Santa Catarina.
Registro também a presença aqui – não sei se estão todos aqui, mas vou fazer constar dos Anais do Senado – da área jurídica da associação e de todos os demais que participam desse encontro, que fazem parte
dessa comissão da diretoria. Só a catarinense são cem pessoas, mais ou menos, fazendo parte, em Brasília, desse
encontro nacional, Sr. Presidente.
É um registro que eu não poderia deixar de fazer aqui, no Senado, na tarde de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Mais uma vez, aproveito para cumprimentar a delegação de Santa Catarina.
Peço desculpas e me redimo com os meus colegas do Acre. Estava acertado para estar nesse encontro e,
lamentavelmente, houve uma falha do pessoal que cuida da minha agenda, e não cumpri esse compromisso.
Mas sei da importância do trabalho que as senhoras e os senhores fazem.
Então, sejam bem-vindos.
Convido para fazer uso da palavra o Senador Ruben Figueiró.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.)
– Eu gostaria de solicitar minha inscrição no período de Lideranças, se possível.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A senhora diariamente é inscrita por
esta Mesa, com muita satisfação.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Presidente. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Mais uma inscrição para a Senadora
Vanessa, pela Liderança do PCdoB. Senadora militante e atuante é assim.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –O Acre e o Amazonas são tão longe,
que temos de falar muito – não é, Senador?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Ruben Figueiró, como orador
inscrito. Em seguida, o Senador Eduardo Suplicy, como orador inscrito, porque fiz uma inversão.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da
TV Senado, senhoras e senhores aqui presentes, antes de iniciar o meu pronunciamento, quero manifestar a
V. Exª e aos ilustres pares que muito respeito ouvir a manifestação do Líder do Governo, o nobre Senador José
Pimentel, informando que está encaminhando à Mesa, à Secretaria da Mesa do Senado Federal, proposta para
instalação de uma comissão mista que irá tratar de assuntos relativos à Petrobras e a outras empresas.
Recebo essa manifestação com espírito democrático e cumprimento o PT e a Base que sustenta o Governo pela iniciativa que tiveram, associando-se, assim, ao desejo da Nação brasileira e dos partidos de oposição.
Isso eu recebo como uma contribuição a mais para esclarecimento da verdade. Julgar aqueles que são
culpados, puni-los perante a opinião pública.
Isso só representa, sem dúvida alguma, um amadurecimento da classe política do nosso País, em busca
de que realmente se impere aqui a democracia com que todos nós sonhamos.
Eu não recebo essa manifestação do ilustre Líder do Governo nesta Casa, meu prezado amigo, o Senador
José Pimentel, como um acinte às oposições, mas como uma contribuição também para que nós cheguemos
realmente à verdade. É o que a oposição e o povo brasileiro desejam, nada mais do que isso.
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Sr. Presidente, constantemente venho a esta tribuna criticar a omissão do Estado brasileiro em diversos
setores, especialmente nas áreas de saúde, educação, segurança, investimento em infraestrutura e logística
de transportes.
Fui, portanto, espectador otimista das grandes manifestações de rua ocorridas no ano passado. Via com
bons olhos os jovens e os nem tão jovens assim vocalizando suas maiores queixas e aspirações, num processo
extremamente democrático que demonstrava maturidade nas mobilizações.
Essa sensação me veio até o momento em que a violência começou a tomar proporções incontroláveis,
com depredação de prédios públicos e privados, saques, destruição de ônibus e agressões.
Os chamados anônimos ou Black Blocs, aos poucos, foram conseguindo desmobilizar as pessoas de bem
das manifestações.
Às vezes, penso que tenha sido uma estratégia ardilosamente pensada por pessoas que apoiam o Governo, já que a sociedade não aceitou a participação de grupos ideológicos vinculados aos partidos de esquerda
nas jornadas de junho. Só a violência desmedida foi capaz de refrear o ímpeto e o clamor da sociedade civil
pedindo menos corrupção, melhores serviços públicos e redução de impostos.
Os jovens continuam, legitimamente, nas ruas, agora especialmente para criticar a realização da Copa
do Mundo. Há dias, os manifestantes se colocaram, estrategicamente, entre os Black Blocs e a polícia na Avenida Paulista, na capital de São Paulo. O resultado foi uma manifestação pacífica sem maiores problemas, ao
contrário do ocorrido em fevereiro com a lamentável morte do cinegrafista da Band Santiago de Andrade.
Uma pesquisa do Datafolha, divulgada há cerca de um mês, detectou que 56% da população são favoráveis às manifestações, enquanto 40% são contra; 90% são contra o uso de máscaras; 98% são contra o uso
de fogos de artifício; 99% são contra o uso de paus e porretes.
Em relação às forças de repressão, 68% são contra o uso de bala de borracha, 66% são contra bombas de
gás lacrimogêneo. Uma curiosidade: 71% são favoráveis a jatos de água para reprimir manifestações violentas.
Esses índices mostraram claramente que a sociedade aceita as manifestações democráticas e aspira a
que elas aconteçam num clima de paz e respeito.
Para mim, Srªs e Srs. Senadores, toda manifestação é democrática, desde que não seja instrumentalizada, dirigida. Tem de ser espontânea, nascer do calor do povo ou das classes representativas da sociedade. Já
aquelas que têm objeto de provocação contra instituições públicas ou privadas, essas merecem ser observadas
e, se delas houver baderna, punidas.
A Presidência da República, a Casa Civil e o Ministério da Justiça há algum tempo elaboram um projeto
que deve chegar ao Congresso Nacional em breve – creio eu – com o objetivo de limitar o uso de máscaras e
aumentar a pena por danos ao patrimônio público em manifestações. Ocorre que representantes da sociedade
civil temem que a iniciativa do Executivo configure, na verdade, uma ameaça à liberdade dos movimentos sociais.
Ao se fazer referência à passagem dos 50 anos do dia 31 de março de 1964, quando em decorrência os
militares tomaram o poder, a questão toma uma proporção um pouco maior. A lembrança dos anos de chumbo deixa um certo temor no subconsciente coletivo. Alguns entendem que a ação governamental acabe por
reprimir danosamente a livre manifestação.
Eu, Srªs e Srs. Senadores, sinceramente discordo. Entendo que a população, como comprovado pela pesquisa que citei há pouco, aprova uma regulamentação dos protestos para coibir os abusos que já aconteceram. É
claro que, se ocorrer excesso por parte do Governo Federal, nós Parlamentares estaremos atentos para rejeitá-lo.
Aqui, no Senado, está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça o projeto que tipifica como crime
de vandalismo a promoção de atos coletivos de destruição, dano ou incêndio em imóveis públicos ou particulares, equipamentos urbanos, instalações de meios de transporte de passageiros, veículos e monumentos.
E, depois da votação do Marco Civil da Internet, também deveremos retomar a discussão e votar o Projeto nº
499, de 2013, que tipifica o terrorismo.
São coisas diferentes, Sr. Presidente, Senador Jorge Viana. Não podemos colocar na mesma seara a necessidade de discutir novas normas para limitar a violência nas manifestações públicas com a tipificação do
crime de terrorismo, até hoje não regulamentado na nossa Carta Magna.
A preocupação com o assunto decorre também do fato de o Brasil sediar a Copa do Mundo daqui a
pouco, a pouco mais de dois meses. A intenção é tipificar como terrorismo o ato de provocar ou infundir terror ou pânico generalizado, mediante ofensa ou tentativa de ofensa de vida à integridade física, à saúde ou a
privação da liberdade de pessoa. A pena é de 15 a 30 anos de reclusão, e de 24 a 30 anos se a ação terrorista
resultar em morte.
É um assunto atual, e o Congresso Nacional não pode deixar de analisar. Não temos o poder da caneta
nem das armas, mas temos o poder da voz, que é muito mais importante. Faço a ressalva de que precisamos
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analisar e votar leis que atendam e combatam a triste realidade do momento, leis que não tenham parágrafos
nem incisos, nem exceção.
Infelizmente, aqui no Brasil, há um viés que se repete em toda legislação cujo caput do artigo é incisivo,
para que se cumpra efetivamente a lei, mas, logo a seguir, vêm os parágrafos e incisos que amenizam e o mais
das vezes até anulam a sua aplicação nos termos do caput, ou seja, a verdadeira intenção da lei.
O espírito do brasileiro é leniente, de contemporização em relação, parece-me, à elaboração e à aplicação
das leis. Estamos anos-luz em relação aos países culturalmente mais avançados. A lei, como diziam os latinos,
tem que ser dura, dura lex, sed lex.
Sou daqueles que entendem, Sr. Presidente – pedindo-lhe mais alguns instantes para concluir o meu
pensamento – que, para o que está acontecendo no Brasil, nestes dias, e para prevenir o que poderá ocorrer
ao longo deste ano não pode haver flexibilidade à baderna, mas deve ser mantido o respeito à liberdade de
palavra, de ir e vir e de ação. São princípios básicos de uma nacionalidade.
(Interrupção do som.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Desvirtuá-los, representa o atraso das cavernas.
Sr. Presidente (Fora do microfone.), Srªs e Srs. Senadores, se de um lado a população ordeira quer participar legitimamente de tais manifestações para reclamar seus direitos a um Estado que não concede o mínimo
necessário nas áreas de saúde, educação, segurança pública e transportes, de outro vemos os próprios policiais
insatisfeitos com o descaso do Governo para com suas categorias profissionais. Falta infraestrutura necessária
ao trabalho e valorização profissional.
Já recebi, Sr. Presidente, algumas vezes, em meu gabinete, representantes do Sindicato dos Policiais Federais em meu Estado, Mato Grosso do Sul. Eles vieram me alertar a respeito do descontentamento existente nas
polícias, decorrente justamente da indiferença com que o Governo os tem tratado. Eles lamentam a fragilidade
na fiscalização de aeroportos e fronteiras, a falta de equipamentos, infraestrutura, melhoria salarial, o que, em
última instância, acaba por desmotivar esses profissionais cuja imagem, diante da opinião pública, é tão positiva, especialmente quando das operações que desbaratam quadrilhas de criminosos e esquemas de corrupção.
Manifesto aqui o meu profundo apreço por essa categoria, bem como pelos Policiais Rodoviários Federais
e por todas as demais categorias que formam a nossa segurança pública. E faço um apelo a Sua Excelência a
Senhora Presidente da República, para que perceba que, especialmente neste ano, que é de Copa do Mundo,
precisamos valorizar todos os policiais, que serão tão exigidos nos próximos meses, para que haja a segurança,
a paz, a alegria de nosso povo e daqueles que nos visitarem.
Maior do que a nossa Copa é o nosso prestígio entre as nações que estarão representadas aqui, durante
a Copa do Mundo.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – É, Sr. Presidente, com os meus agradecimentos
pela generosidade quanto ao tempo, o que desejo manifestar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Ruben
Figueiró.
Na Presidência dos trabalhos, apenas procuro cumprir o Regimento, dando a atenção merecida aos Senadores, como V. Exª sempre merece.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Convido para fazer uso da palavra,
como orador inscrito, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Caro Presidente, Senador Jorge Viana, primeiro quero assinalar a todos que têm me escrito mensagens
as mais diversas que, tal como todos os companheiros Senadores e as companheiras Senadoras da base aliada,
assinei o pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar os fatos ocorridos, seja com a administração
da Petrobras, seja com as empresas de trens e de metrôs em São Paulo, bem como na usina de Pernambuco.
Portanto, avalio como importante que façamos esse trabalho da forma mais isenta, responsável e séria
possível e coloco-me à disposição de meu Partido para ajudar no que for necessário.
Quero, hoje, Sr. Presidente, assinalar um bonito artigo que o ex-Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, escreveu na semana passada, dia 27 de março de 2014, publicado em Tendências e Debates, da Folha de S. Paulo.
Alexandre Padilha, que é médico, foi Ministro das Relações Exteriores durante o Governo Lula e Ministro
da Saúde do Governo Dilma Rousseff, aqui nos fala do relacionamento que teve com seu pai Anivaldo Padilha
e com sua mãe Drª Léa Chaves desde menino.
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“Filhos da resistência
Como Ulysses, tenho ódio e nojo da ditadura. Mas não carrego ressentimento. A infância incomum me
proporcionou valores firmes. [Isso estava no olho do artigo]
Assim começa Alexandre Padilha:
Eu estava prestes a completar oito anos de idade quando abracei meu pai pela primeira vez.
Até então, a Ditadura nos havia mantido afastados. Meu pai ficou 11 meses sob tortura. Um tempo depois de sair da prisão, teve de partir para o exílio, quando minha mãe já estava grávida de mim.
Depois da anistia, ele pôde voltar ao Brasil. Foi quando o vi chorar pela primeira vez.
Até os três anos, não tive endereço permanente. Para escapar da repressão, minha mãe, que também
militava em grupos de contestação à ditadura, mudava-se constantemente. Fui, como tantas outras,
uma das crianças da resistência.
Muitos são os significados de ser filho de pais da resistência, separados pela ditadura. Em primeiro lugar,
por força das circunstâncias, ganhei uma consciência política de maneira tão precoce quanto natural.
Desde muito cedo, tinham de me explicar o que era ditadura, o que era a luta pela democracia, para
compreender a distância do meu pai.
Aos quatro anos de idade, minha avó paterna me ensinou a ler e a escrever para poder me comunicar
com meu pai. Nas cartas e presentes que chegavam, vivi um pouco da sua vida no exterior. Soube
que ele falava outra língua, convivia com outra realidade e fui informado de que tinha ganhado uma
madrasta americana, um irmão e depois outro. Pude abraçar minha madrasta anos antes de poder
abraçar meu pai e meus irmãos.
Nas cartas que enviava, dividi com ele minha infância no Butantã, o bom desempenho escolar, o fim dos
23 anos de fila do Corinthians no Campeonato Paulista de 1977 e as férias no litoral com minha mãe e
meu padrasto. Sabia que essa separação entre pai e filho era consequência de um regime ditatorial, que
nos priva da liberdade, que persegue e mata quem tem ideias diferentes.
Também vivi histórias engraçadas. Nos comunicávamos muitas vezes por fitas cassetes, que amigos levavam e traziam. Foi assim que ouvi pela primeira vez a voz dos meus irmãos e eles a minha.
Um dia, quando já tinha mais de dez anos e meu pai tinha voltado para o Brasil, estava jogando bola no
quintal da casa da minha avó, meu irmão mais novo perguntou: “Ô, Alexandre, como você jogava futebol quando vivia naquela caixinha?”. A caixinha era o gravador e, na inocência de um garoto de quatro
anos, era lá que o irmão dele morava, porque era daquele alto falante que saía a sua voz.
Como outras crianças da resistência, tive o privilégio de ter uma família muito ampla. Tenho incontáveis
tios da resistência – aqueles solidários amigos e amigas da minha mãe e do meu pai. Eram pessoas que
se arriscavam para levar e trazer essas cartas e fitas cassetes, sabedores do valor do diálogo entre um pai
e seu filho, entre os irmãos, entre as famílias. Gente que nos acolhia com afeto, que nos protegia nas piores horas porque compartilhava o sentimento de viver perseguido, censurado, agredido. Sou grato a eles.
Como o doutor Ulysses Guimarães, também tenho ódio e nojo da ditadura. Mas não carrego ressentimento. Conto essas histórias com leveza. Tive uma infância incomum, e ela me proporcionou valores firmes:
acredito nos benefícios do diálogo, na liberdade de imprensa e opinião, na possibilidade das pessoas reverem suas posições, no valor dos partidos, na capacidade transformadora da sociedade civil.
Vivi a campanha da anistia, as Diretas-Já e fui às ruas como líder estudantil cara-pintada para tirar um
Presidente da República do poder pela força da democracia.
Ao lutar pela democracia, meus pais ergueram biografias que os engrandecem. Tenho orgulho da vitória
que eles ajudaram a construir.
Prezado Presidente Jorge Viana, Alexandre Padilha, depois de passar para o Ministro Arthur Chioro a
pasta da Saúde, desenvolve agora uma atividade de grande responsabilidade como candidato indicado – ainda falta ser designado oficialmente pela convenção do Partido – para ser Governador do Estado de São Paulo.
Hoje é um pré-candidato que está percorrendo o Estado. Eu quero aqui dar meu testemunho sobre a
qualidade de seu trabalho e da sua formação, que, inclusive, está expressa num artigo tão belo. Entre outros
programas pelos quais Alexandre Padilha foi e agora Arthur Chioro é responsável está o Programa Mais Médicos.
Eu tive a oportunidade, na última segunda-feira, tendo sido convidado pelo Ministro Arthur Chioro, de
conversar com os médicos cubanos, os setecentos que estão hospedados no Hotel Celsior, realizando seu treinamento de três semanas. Na última segunda-feira, eu fiz uma palestra para eles, de duas horas, falando sobre
as experiências do Brasil com o Bolsa Família e a perspectiva da Renda Básica de Cidadania. E eis que, uma das
médicas cubanas, Drª Elisa Maria Rivero, datado de 31 de março, segunda-feira, me escreveu um poema, Se-

450

Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2014

nador Jorge Viana, que aqui gostaria de ler para todos conhecerem a forma como os médicos cubanos estão
se colocando ao virem para o Brasil:
“Estimado Senador,
Estes [falidos] médicos cubanos
Vêm semear amor
Na floresta e lhano [ou seja: sinceramente].
Temos muito prazer
De ficar neste País
E nós vamos vencer
Toda a dor de raiz
Este povo brasileiro
Pode abrir seu coração
Porque os médicos cubanos
Darão toda sua paixão
Ao entrar no consultório,
Podem se sentir seguros,
Haverá sorriso de ouro
E olhos muito puros.
Somos colaboradores,
Mulheres e homens de ciência,
Levantando as cores
Da paz e consciência.
Um mundo melhor é possível
Amar a humanidade
É a maior tarefa
Repartir felicidade!”
Senador Jorge Viana, esse poema, inclusive eu o li na ocasião. E perguntei a eles: “Gostariam, as senhoras e os senhores médicos de Cuba que chegam ao Brasil, que eu lesse este poema como uma mensagem de
todos os médicos aqui presentes – 700 presentes no auditório – para que o povo brasileiro conheça o sentimento com que estão vindo ao Brasil?”
E eles: “sim” – pediram que eu lesse. E agora estou aqui cumprindo o meu compromisso, também em uma
homenagem ao ex-Ministro Alexandre Padilha, ao atual Ministro Arthur Chioro e à Presidenta Dilma Rousseff,
responsável pelo Programa Mais Médicos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento o Senador Suplicy pela
leitura e por fazer constar nos Anais esse belo artigo do companheiro nosso Alexandre Padilha, que tem uma
história de vida muito bonita e compartilha parte dela através desse artigo na Folha de S.Paulo, que V. Exª traz,
fazendo a leitura, e compartilha com todo o Brasil aqui da tribuna do Senado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Convido para fazer uso da palavra,
inscrito para uma comunicação inadiável, o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente Jorge Viana, Senador Suplicy e todos que nos acompanham também pela TV Senado, pela Rádio Senado, o tema de que vou falar e que eu anunciava antes, quando registrava presença aqui
no plenário, caro Presidente, é sobre a direção da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina.
Renovo, rapidamente, embora já tenhamos levado aos Anais da Casa os nomes de toda a comitiva, alguns
ainda se encontram aqui: o presidente da Federação, o nosso Ernesto Reck; o vice-presidente, André Gaidzinski;
estou vendo aqui o diretor executivo Zimmermann; estou vendo também aqui o assessor jurídico Gouvêa Reis;
e a assessora de comunicação, que é a jornalista Silvia. Não me lembro agora, há mais gente, mas, nos Anais da
Casa, já constam os nomes da comitiva.
Prometi fazer o relato, embora breve, do encontro de hoje. Parece-me que vale a pena. Tive a honra de lá
estar e sei que o nosso Presidente, Senador Jorge Viana, do Acre, tinha até agendado, mas não teve condições
de se deslocar até o encontro. Mas sei que essa era a sua vontade.
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Participamos, pela manhã, do I Fórum Nacional, que se realiza em Brasília, da Confederação das Associações Empresariais do Brasil, que contou com a participação do seu presidente, inclusive o nacional, que é o
gaúcho José Paulo Dornelles Cairoli, e da Presidente da República, Dilma Rousseff.
A Confederação (CACB) é uma entidade da maior relevância, Sr. Presidente. Ela reúne representações de
27 Estados, que são as Federações, que, por sua vez, agregam as Associações Empresariais e dos Estados, que
envolvem, em nossos Municípios Brasil afora, milhares de empreendedores.
De Santa Catarina, como disseram antes, está presente uma grande comitiva com em torno de cem associados, cem representantes, cem empresários, liderada pelo presidente da nossa Federação, que é o Ernesto
Reck, como disse.
Para se ter uma ideia da dimensão, apenas a Facisc congrega mais de 30 mil empresas em praticamente todos os Municípios catarinenses, desempenha um papel importante tanto no apoio aos seus associados,
buscando soluções empresariais inovadoras, quanto na representação política de seus interesses.
São, em sua maioria, micro e pequenas empresas que, apesar da nomenclatura, desempenham um papel de grande importância para o País.
De acordo com o censo das empresas brasileiras realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o Brasil possui atualmente quase 13 milhões de empreendimentos, incluindo seus estabelecimentos
matriz e filiais. Destes, 90% são de empresas e empreendimentos privados, 9% de entidades privadas sem fins
lucrativos, enquanto as entidades públicas governamentais somam 1%.
Dentre esses milhões de empreendimentos, uma categoria merece destaque especial: são as micro e pequenas empresas, incluindo aí as empresas e microempreendedores individuais. Elas são os motores da nossa
economia, representam 99% das empresas nacionais, geram cerca de 52% dos empregos e pagam 40% da massa salarial brasileira. Cada vez mais se tornam importantes as parcerias empresariais para o desenvolvimento.
Citando o Presidente da Confederação Nacional, Dr. Cairoli: “Ser pequeno não é o problema. [Eu escutava
isso hoje de manhã quando ele falava]
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – O problema é estar sozinho.” Eu gostei dessa
passagem. Ser pequeno não é o problema. O problema, Senador Jorge Viana, é estar sozinho.
Diante desse dilema, as associações comerciais, com representação empresarial e capilaridade – pois
estão em todos os lugares – atuam como agentes de desenvolvimento.
Torna-se, portanto, cada vez mais premente que haja um fortalecimento do Simples, para retirar muitos
empreendedores e empreendimentos da informalidade, para que não estejam mais sozinhos e colaborem,
cada vez mais, para o crescimento do País.
Suas reivindicações são conhecidas de todos nós. Não querem esmolas, nem subsídios. Buscam unicamente condições que permitam o pleno desenvolvimento de seu imenso potencial.
Melhorias de infraestrutura, redução e simplificação da carga tributária, modernização da legislação trabalhista. Enfim, mudanças estruturais que permitam competitividade interna e externa.
Ainda há pouco o assessor jurídico da entidade, Gouvêa dos Reis, estava dizendo, e o próprio Presidente,
que há um projeto na Câmara que tramita para que hoje, na época da digitalização, digilitação...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Digitalização.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Digitalização. E a Senadora catarinense de
nascimento Vanessa Grazziotin, hoje do Amazonas, nos ajuda. Digitalização.
A digitalização, Profª Vanessa Grazziotin, nos tempos atuais, retira muitas vezes os documentos que ficam
nos alfarrábios ensebados, nos nossos baús, nas nossas prateleiras, anos e anos, que ficam guardados por um
quinquênio e lá ficam mofando, sujeitos a baratas.
Hoje, a digitalização, Profª Vanessa, facilita. E já há um projeto tramitando na Câmara apresentado por
eles no Brasil inteiro, para que se reduza para dois anos. Está lá na Câmara, vai vir para cá, e espero que V. Exª
seja uma daquelas que vai nos ajudar nesse emaranhado.
Então são questões que estão aí. E não vamos trazer outras, porque hoje fazemos apenas uma comunicação inadiável, e já estou ultrapassando inclusive o tempo, porque nesses casos o Regimento prevê apenas
cinco minutos, e já fui avisado duas vezes que já está ultrapassando. Mas feitos os ajustes necessários, aliados
ao permanente investimento em educação e capacitação, criaremos o ambiente plenamente favorável aos
nossos negócios, ou melhor, aos negócios. É a melhor forma de promover o desenvolvimento social e econômico do País de forma sustentável.
E serve de exemplo um outro, que não está aqui, mas eu ouvi, essa não foi do Cairoli, ouvi a Presidente
da República, hoje de manhã, dizer que as micro e pequenas empresas por este Brasil afora, Sr. Presidente, re-
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presentam, elas são um sensor, a expressão que eu a ouvi dizer: As micro e pequenas empresas, por sua capilaridade pelo Brasil inteiro, são uma espécie de sensor. Significa o quê? O palpitar, virtual não, real; real, do dia
a dia, das regiões, das vocações em cada lugar, dos seus Municípios, das regiões, do Brasil inteiro. Isso traz o
negócio real de tudo que falta...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – ... do que se precisa para o desenvolvimento,
para a geração de negócios. E aí gera emprego, renda e vem, sem dúvida alguma, ajudar no desenvolvimento.
São essas as considerações que faço, Sr. Presidente e caros colegas, registrando mais uma vez a presença da Associação Empresarial, da Facisc, de Santa Catarina, naturalmente cumprimentando todo o 1º Fórum
Nacional, de que estão participando, que está se encerrando hoje aqui em Brasília, neste encontro, que é extraordinário, e repito mais uma vez, como disse a Presidente, é um sensor é a capilaridade, é o que representa
na realidade o clamor do que acontece em todos os negócios com a comunidade, com o consumidor, com as
fábricas e com o meio de campo, em todos os sentidos.
São essas as considerações que faço, mesmo registrando a chegada do ilustre reitor, Cristovam Buarque.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Tive a honra de, quando Deputado Federal,
na UnB tê-lo como reitor quando eu participava do curso de Direito.
Muito obrigado, Sr. Presidente e caros colegas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Casildo Maldaner, e passo a Presidência para a Senadora Vanessa para que eu, como orador inscrito possa fazer
uso da palavra.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Vanessa
Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Passo a palavra, neste momento, para falar como orador inscrito, ao Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Vanessa Grazziotin, caros colegas, queria cumprimentar todos que nos acompanham na
TV Senado e na Rádio Senado, especialmente o Senador Cristovam, que está aqui. Para mim é sempre uma
honra quando posso usar a tribuna e V. Exª está no Plenário. Como V. Exª tem uma grande assiduidade no Plenário e eu também aqui, nos encontramos sempre.
Eu venho para, rapidamente, dar um informe sobre a situação do Estado do Acre e, depois, quero falar
um pouco sobre Petrobras, sobre CPI, sobre a possibilidade de esclarecermos para a opinião pública questionamentos que a imprensa faz, que a oposição faz, que a Presidenta faz.
Começando pelo primeiro ponto, o Acre segue vivendo momento de extrema dificuldade, o Governador
Tião Viana tem trabalhado diuturnamente na busca de se antecipar aos problemas e de encontrar soluções ou
minimizar os danos que a situação que estamos enfrentando causa ao povo acriano, atuando inclusive dentro
do Estado de Rondônia.
Como todos têm acompanhado, estamos tendo uma cheia recorde no Rio Madeira. A primeira notícia
boa – eu que trouxe para a tribuna tantos alertas – é que na grande cheia do Rio Madeira na parte de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, na Foz do Rio Abunã, na região de Jaci-Paraná, Mutum-Paraná e, agora, também em Porto Velho, o rio começa a perder força e, como chamamos na Amazônia, começamos a vazante do Rio Madeira.
Na região de Trinidad, na Bolívia, e também no Peru o rio já baixou muito. A última notícia que tive do
Corpo de Bombeiros do Acre que atua na área do Abunã é que o rio tinha baixado mais de 50cm na região
que mais nos preocupa do ponto de vista da população do Acre, que é onde a BR-364 está submersa. O rio,
que alcançou 19,71m naquela região, agora, está em 50cm abaixo, ou seja, mais de meio metro abaixo. Mesmo
assim, nós temos uma operação de guerra montada pelo Governo do Acre para garantir que alguns poucos
caminhões e carretas possam levar gêneros de primeira necessidade para o Estado.
Imagine um caminhoneiro, um motorista, um profissional que tem o seu ganha-pão nas estradas, longe
da família, correndo o risco, cumprindo uma jornada carregada, pesada, agora ter mais um agravante: fazer
uma travessia rompendo uma lâmina d’água que chegou a 1,70m acima da rodovia. Impossível! Impraticável!
O Governador Tião Viana, em um esforço junto com o DNIT, com a Polícia Rodoviária Federal, com o apoio
do Exército, dentro do Estado de Rondônia, montou uma operação. Nós ficamos praticamente uma semana
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sem que nenhuma carreta chegasse ao Acre. O Estado que recebia mais de 250 carretas por dia, de onde partiam dezenas, em alguns casos centenas de caminhões com produtos do Acre, teve sua saída interrompida por
mais de 40 dias, com a passagem precária e completamente interrompida por mais de uma semana, levando
a população do Acre a viver um racionamento, ora de combustível, ora de produtos de primeira necessidade.
E o Governador Tião Viana, em um esforço, abriu uma possibilidade de termos uma rota de transporte rodoviário via São Paulo–Paraná, entrando pela Argentina, passando pelo Chile, depois pelo Peru, chegando ao Acre
pela BR-317, que nós pavimentamos, podendo garantir o abastecimento. Os primeiros caminhões começam
a experimentar essa rota.
Também está se usando muito o rio, no caso o Amazonas, para levar mercadorias, inclusive apanhando
parte das mercadorias em Porto Velho, descendo até o Amazonas, abaixo de Manaus, em uma viagem de 18
dias até Rio Branco.
Essa situação do Acre é crítica. Anteontem eu me ausentei aqui do plenário para uma audiência com o
Ministro Aloizio Mercadante na Casa Civil. Vale aqui registrar a ida da Presidenta Dilma ao Acre. A Presidenta
chegou ao Estado em um momento de extrema dificuldade e falou uma frase bem apropriada: “No momento
das dificuldades é que a gente conhece os amigos.” Depois, estivemos no Ministério dos Transportes.
Daqui da tribuna do Senado, quero agradecer ao Ministro César Borges, ao General Fraxe, que assumiram o compromisso de intensificar o apoio que já estão dando na passagem pela BR-364, onde a estrada está
submersa. Mais ainda: o Ministro César Borges e o DNIT disseram que vão assumir definitivamente a BR-364, a
sua manutenção e a etapa final de conclusão. O que é adequado, tendo em vista a soma enorme de recursos
que temos que usar, todos os anos, na manutenção da BR-364, que dá acesso ao Acre, que liga Rio Branco a
Cruzeiro do Sul.
Eu queria, então, concluindo esse informe, falando que a situação já melhorou, deixar aqui também registrada, conversando com o Governador Tião Viana, tendo audiência com o Ministro Aloizio Mercadante, uma
proposta que foi fruto da ida da Bancada ao chefe da Casa Civil do Governo da Presidenta Dilma. Eu estava
acompanhado do Senador Sérgio Petecão, que é coordenador da Bancada, do Senador Anibal, da Deputada
Federal Perpétua Almeida, do Deputado Flaviano Melo, do Deputado Taumaturgo Lima e do Deputado Sibá
Machado. Fomos no sentido de lutar para que o Governo do Acre tenha as condições necessárias para diminuir
o sofrimento do nosso Estado, especialmente da nossa população. Fomos pedir uma linha de crédito especial,
que precisa ser criada imediatamente, de pelo menos R$100 milhões, para socorrer o setor produtivo do Acre,
especialmente o comércio, com taxa de juros diferenciada e um prazo de carência adequado.
Mas lá, queria aqui concluir essa etapa da minha fala, nós também acertamos que será criado um grupo
de trabalho, porque os danos que o Acre vai enfrentar, mesmo vencendo essa etapa agora da interrupção da
BR-364, serão enormes. O setor produtivo do Acre vai passar por um período muito difícil. A população do Acre
vai passar também por um longo período de sacrifício, como consequência dessa situação inusitada, nova, com
que não imaginávamos nos deparar.
Então, a estrada será recuperada, tão logo as águas baixem, numa ação emergencial, está garantido pelo
Ministério dos Transportes. Mas, na Casa Civil, a proposta é a de que, com autoridades do Estado e de vários
Ministérios, se crie um grupo de trabalho, para analisar o tamanho, a dimensão, o custo que o Acre vai pagar
– vai ter de pagar –, para enfrentar essa crise.
Ou seja, há uma situação cuja dimensão hoje não dá para se ter, a fim de se chegar ao valor do prejuízo
que o Acre vai viver. Isso tem de ser feito com calma, com técnica e também com zelo, com cuidado, para que
a população do Acre não sofra.
Então, essa era a observação que eu queria fazer.
E queria, com toda a tranquilidade, já também agradecer o privilégio de ter aqui outra figura que respeito muito e em que me espelho, que é o Senador Aloysio Nunes. S. Exª também me dá a honra de estar aqui,
como falei, ainda há pouco, do Senador Cristovam.
Ontem usei de um espaço, para fazer um posicionamento em relação a um tema que é muito sério, muito
grave para o País, de interesse nacional, e, por mais que eu possa ter aparentado uma dureza, estávamos aqui
no calor de um debate. Hoje está um pouco mais calmo, e quero expressar, com mais calma, minha posição
sobre essa situação que estamos vivendo aqui, no Parlamento – e com respeito, que sempre faço questão de
registrar da tribuna, aos colegas, aos líderes da oposição, com que, aliás – reafirmo –, tenho um ótimo relacionamento. Admiração e respeito são o que sempre tenho. Tenho muita admiração por colegas Senadores que
lideram a oposição, que cobram do nosso Governo.
Mas, de fato, estamos vivendo uma situação inusitada no País. Ela é inusitada. Acho que V. Exª, Senador
Aloysio, foi o que mais trouxe isso.
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O Senador José Pimentel, Líder do Governo no Congresso, acabou de ler aqui o arrazoado do que seria
a CPMI. Estava aqui, junto, o Deputado Vicentinho, Líder do PT na Câmara; estava aqui o Líder do Governo na
Câmara, Arlindo Chinaglia, e foi lido.
E há pouco, deu-se entrada também, na Secretaria do Senado Federal, ao pedido de uma CPMI para apurar exatamente os pontos que a oposição levantou, os quatro pontos, acrescidos de mais dois: um envolvendo
diretamente a Abreu e Lima, ou seja, a Petrobras; e outro ponto que também entendemos ser adequado, já
que há uma intenção de apurar irregularidades eventuais, desvios, ilícitos, propinas, seja como for, como está
escrito, porque não se mudou uma vírgula da propositura das oposições que também recolheram assinaturas
suficientes para a CPI.
Isso foi comunicado ainda há pouco e deve ter sido feito, por registro, na Secretaria. E começa, então.
Formalizaram-se as assinaturas, salvo engano, de mais de trinta Senadoras e Senadores e mais de duzentos Deputados Federais e Deputadas para que se possa formar uma CPMI, como o nome diz, mista, e apurar aqueles
pontos. É óbvio que, tendo em vista ser uma iniciativa, cuja leitura tem de ser feita numa sessão do Congresso
Nacional, ficou marcada para o dia 15 a leitura do requerimento de instalação da CPMI.
Mas sei que todos nós que viemos à tribuna falamos com orgulho da Petrobras. E o Senador Aloysio já
levantou o microfone ali e, logo em seguida, eu passo a V. Exª, pois temos aqui hoje um pouco mais de tempo
para colocar os assuntos e talvez de maneira mais adequada, pelo menos de minha parte, com a calma necessária. V. Exª militou no movimento estudantil, foi perseguido, ocupou cargos importantíssimos na República,
é um brasileiro dos grandes que nós temos aqui, Senador Aloysio. V. Exª, eu sei que defende a Petrobras, defende esse patrimônio nosso.
Agora, o que me preocupa são também algumas aparências. Fica parecendo que não é bem isso, não de
V. Exª, mas de todos nós. Parece que a Petrobras está entrando num abismo e está se constituindo agora numa
ameaça ao País. E é desse aspecto que eu quero, com toda a liberdade, divergir.
A Petrobras, quando nós assumimos o Governo, tinha uma receita bruta – estou falando em reais – de
R$69 bilhões. Já era uma grande empresa, mas não era a gigante de hoje. Eram R$69 bilhões, quando nós assumimos. Hoje, 2013, as receitas da Petrobras são de R$304 bilhões. Então, há uma diferença muito grande entre
o tamanho de uma empresa que tem uma receita de R$69 bilhões – vamos arredondar para R$70 bilhões – e
o de uma empresa que hoje arrecada R$304 bilhões, do mesmo jeito que há uma diferença grande da Petrobras quando nós assumimos...
Ontem, eu vi colegas Senadores, com a autoridade que cada um adquiriu nas urnas, que é o mandato no
Senado, com a nossa prerrogativa de fiscalizar, de cobrar explicação, falarem aqui que o nosso Governo está
destruindo a Petrobras ou pondo a Petrobras num caminho sem volta. A Petrobras, quando nós assumimos,
tinha um lucro líquido anual de R$8 bilhões. No ano passado, o lucro líquido da mesma Petrobras, que nós
administramos, era de R$23 bilhões. Então, não pode ficar parecendo para a opinião pública que nós, do PT,
e os partidos que nos apoiam pegamos uma empresa que dava lucro e que, agora, está dando prejuízo. Não!
Nós pegamos uma empresa que tinha um lucro de R$8 bilhões e que, agora, tem um lucro de R$23 bilhões.
Vale a crítica para dizer: “Não, mas podia ser de R$30 bilhões, se não houvesse os prejuízos...” Pronto. Esse
é um bom debate. Esse é um debate para frente no sentido de fazer com que a Petrobras possa ser mais eficiente, mais competente, mais transparente e um monte de mais. Isso eu acho que é adequado.
Aliás, eu acho que o Brasil precisa discutir mesmo essas indicações políticas a cargos em vários lugares,
mas isso não vem do PT. Isso vem dessa coisa de fazer governo de coalizão, de 30 partidos. O PSDB vai para o
governo e não governa sozinho, porque a sociedade elege o presidente, e a maioria da oposição tem que fazer
uma composição, o que é difícil. Aí se faz um governo de coalizão que fica meio fatiado, usando um termo que
o Supremo utilizou no último julgamento do mensalão. Para o PT não é diferente: tem que fatiar o governo.
Mas talvez aqui se possa fazer um debate para aperfeiçoar esse mecanismo. Eu, particularmente, sou
contra ele. Quando Governador do Acre, eu ouvi os partidos, levei em conta os partidos, mas falava: “O que o
partido pode ter de melhor é um governo bom, técnico, político, competente, que dê bons resultados, que
ganhe a confiança da população. Os partidos que nos apoiam vão ganhar com isso, e não vai haver um feudo
onde cada um tem uma parte.”
Mas eu queria seguir para poder passar a palavra ao Senador Aloysio.
Quando nós assumimos o Governo, a Petrobras fazia menos de R$20 bilhões de investimentos. No ano
passado, foram R$104 bilhões de investimentos; cinco vezes mais. Eu acho que isso mostra que algo melhorou
por esse aspecto, e, como se trata de uma empresa com capital aberto, que está na Bolsa, que é transparente
e está no mercado, os números falam por si.
A mesma coisa na produção de petróleo, que é o seu principal negócio. A Petrobras, quando nós assumimos, produzia 1,5 milhão de barris de petróleo por dia; agora, ela está produzindo 2,5 milhões de barris de
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petróleo por dia, e o pré-sal está só começando. Certamente, vamos alcançar 4 e depois 6 milhões de barris
de petróleo por dia, e ela pode, sim, se tornar uma das três, quatro ou cinco maiores empresas de petróleo no
mundo.
Então há uma mudança: quase que dobramos o número de barris explorados por dia. Os funcionários
eram 46 mil quando assumimos; agora, são 86 mil. As reservas também aumentaram muito, como a venda,
também, de derivados. O que temos, então, para ver? Temos o debate que estamos fazendo. São Paulo está
tendo uma série de denúncia de empresas que lá atuam, as instituições de fiscalização que investigam, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, estão agindo.
O Senador Aloysio, inclusive, equivocadamente – todos estamos sujeitos –, teve o nome arrolado, saiu
em algumas manchetes. Eu vi – e falo aqui da tribuna, porque não podia ser diferente – o Procurador-Geral da
República falando: “O nome do Senador Aloysio não tem absolutamente nada que possa indicar que ele deva
constar em qualquer investigação ou coisa que o valha.” Imediatamente, foi colocado o nome de V. Exª e de
mais alguns outros.
Mas há, de fato, uma investigação, uma apuração, hoje, uma manifestação da própria Justiça, que aceitou
e, agora, se abre uma investigação concreta. Há uma denúncia acatada. As instituições estão funcionando, então, o melhor é esperarmos. Aqui no plenário, ninguém fez discurso, não propusemos CPI, mas é prerrogativa
nossa apresentar CPI, principalmente da oposição. É uma prerrogativa constitucional, um direito das minorias,
tanto faz a gente estar no Governo ou não.
Agora, nesse caso da Petrobras, primeiro, não quero deixar parecer – e o Governo também não; e a nossa
Bancada também não; e o meu Líder, o Senador Humberto Costa, também não; e o meu Líder, o Senador Pimentel, também não – que nós não queremos investigar. Nós estamos propondo que haja CPMI, nós estamos
propondo que se investigue. A oposição apresentou quatro itens, e estamos sugerindo mais dois, e aí teríamos
um acordo. Agora, é um ano de eleição, há Copa do Mundo, pode ser que dê problema.
Ouço, com satisfação...
Presidenta, só para pedir um pouco mais de silêncio, porque queria ouvir o Senador Aloysio Nunes.
Por gentileza, Senador, é com prazer que o ouço.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP. Com revisão do aparteante.) – Meu prezado Senador Jorge Viana, em primeiro lugar, em relação a ontem, quero que V. Exª saiba que não lhe guardo nenhum
tipo de mágoa, pela sua intervenção ontem, pelo calor da sua intervenção; nada. V. Exª é um homem de boa-fé, falou de acordo com as suas convicções, é um homem afável, distingue-me com a sua amizade, no que é
plenamente correspondido. De modo que, quanto a isso, evidentemente, não há nada a reparar. Eu realmente
me excedo, às vezes, e me penitencio.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Por isso que estou fazendo aqui...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Mas, ontem, V. Exª conduziu com o cavalheirismo de sempre, embora inflamado, uma vez que o ambiente da sessão se prestava a isso. Queria, primeiro, dizer
a V. Exª o seguinte: em relação aos dados que V. Exª cita que indicam o aumento da produção de petróleo, dos
investimentos, dos lucros da Petrobras, Senador Jorge Viana, isso não se deve ao Governo de V. Exª. Seria imaginar que a Petrobras aumentasse ou diminuísse de atividade, de valor, de trabalho, de potencial, de acordo com
os governos. Alguns governos atrapalham, outros ajudam, mas, na verdade, temos um incremento da presença
da Petrobras no Brasil, desde o momento em que ela foi criada até hoje. Hoje, os dados podem ser mais exuberantes do que há oito anos, ou há 10 anos, mas, seguramente, quando o Presidente Fernando Henrique saiu do
Governo, ele poderia ter dito: “Quando assumimos o Governo, a produção era tanto, e, agora, foi multiplicada
por tanto.” A mesma coisa poderia ter sido dita pelo Presidente Collor, pelo Presidente Sarney – cada um que
sai poderá dizer que encontrou a Petrobras num determinado patamar e que, quando saiu, encontrava-se em
outro, porque existe uma progressão. A Petrobras é uma grande empresa, temos grandes reservas de petróleo,
temos saber acumulado. E esta progressão se dá pelo acúmulo de experiências, de prospecções que dão certo,
de outras que dão errado. E vão-se adquirindo novos conhecimentos, vão-se descobrindo novas plataformas,
vai-se aprimorando a tecnologia, isso é assim mesmo. Agora, o fato é que existem alguns problemas hoje que
são evidentes. Quando se diz que as ações, que o valor de mercado da Petrobras caiu, diminuiu em 50%, nos
últimos anos, é verdade, são dados objetivos da Bolsa de Valores; eu não estou inventando isso. Quando se
fala que a Petrobras, num ranking de grandes empresas do mundo, ocupava do 12º lugar e hoje está no 50º
lugar, é um dado do Financial Times, não é meu. Quando se diz que a Petrobras enfrenta problemas de caixa,
ela enfrenta mesmo, todo mundo sabe, basta ler o noticiário econômico dos jornais para saber disso. Quando
se diz que a Petrobras hoje, por conta de uma política do Governo que consiste em controlar artificialmente
a inflação manipulando os preços dos combustíveis e que isso está gerando problema de caixa na Petrobras,
quem o diz é a Presidente atual, Graça Foster, não sou eu. Então, há problemas, problemas evidentes. Quando,
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no caso da refinaria de Pasadena, Senador Jorge Viana, se alguém lhe oferecesse para comprar por 300 mil um
bem que essa mesma pessoa tivesse adquirido há um mês por 40 mil, o senhor o compraria? Evidentemente,
não. Ou, se comprasse, imaginando que o senhor fosse o diretor de uma empresa a quem fosse proposto esse
negócio, o senhor haveria de querer examinar com muito cuidado uma transação desse vulto. Acontece que
esse fato ocorreu, a compra de Pasadena foi exatamente isso, e a Presidente Dilma declarou que autorizou, como
Presidente do Conselho, na base de informações lacunosas que lhe foram passadas por diretores desleais ou
incompetentes. E o que aconteceu com esses diretores? Foram demitidos? De jeito nenhum, continuaram: um
deles foi para a direção da BR Distribuidora e o outro continuou lá durante mais três anos, esse que está preso
agora. A refinaria Abreu e Lima é gritante, passa de um orçamento de R$2,5 bilhões para R$18 bilhões, R$20
bilhões. A própria Presidente atual, Graça Foster, disse: “É um negócio que eu não faria hoje.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Mas essa está fora dos quatro itens da oposição,
e nós estamos querendo incluí-la.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não, está dentro. Perdão, mas está dentro.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Agora nós estamos querendo incluí-la, é o quinto
item.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não, está dentro; eu fui um dos autores. Abreu
e Lima é um caso a ser estudado por especialistas, é um caso de curiosidade universal. A Presidente atual disse:
“É um negócio que eu não faria hoje.” E o que aconteceu com aqueles que autorizaram esse empreendimento?
Não aconteceu nada? Ninguém vai apurar responsabilidade? Por que aconteceu isso? Então, são fatos, meu
caro Senador Jorge Viana, que precisam efetivamente ser apurados. Todos eles serão da esfera criminal? Nem
todos. O loteamento político, por exemplo, não é da esfera criminal. Mas, quando a Presidente da República,
num diálogo com o Vice-Presidente, relatado pelo jornalista Lauro Jardim, diz o seguinte a ele que “o PMDB
não pode reclamar, porque a Transpetro que vocês têm vale mais do que muitos ministérios”, nós atingimos
um nível de fisiologia política escandaloso. Escandaloso! Então, são assuntos que escapam da órbita criminal
ou mesmo da fiscalização do Tribunal de Contas, mas sim da avaliação política daquilo que está acontecendo
na Petrobras e que está na raiz dos problemas que a Petrobras enfrenta hoje. Bem, a iniciativa do Governo,
Senador Jorge Viana, de analisar cartéis no metrô de São Paulo. Houve efetivamente uma denúncia, há uma
apuração, há gente denunciada, gente já sendo processada, o governo de São Paulo tem também instituições
apurando. Agora, V. Exª há de se recordar que, há pouco tempo, o Cade elencou vários empreendimentos capitaneados pela CBTU, empresa federal, onde as mesmas empresas acusadas de formar cartel no metrô de São
Paulo atuaram e teriam formado cartel também. Por que o Governo não estendeu sua curiosidade sobre elas?
Pergunto: se existe efetivamente o interesse do Governo em apurar essas coisas, por que não fizeram uma CPI
à parte, por que fizeram questão de enganchá-la na nossa CPI? V. Exª, seguramente, não é um homem desse
tipo de estratagema, é um homem de boa-fé, mas quem faz isso faz com propósito deliberado de soterrar a
investigação da Petrobras. Nós não somos ingênuos. O Governo comemorava a decisão do Presidente Renan
Calheiros de dar seguimento apenas a essa CPMI chapa branca do Governo, porque é óbvio que, contando o
Governo com a maioria que conta – V. Exª não é um homem disso, mas o Governo tem uma maioria aqui nesta
Casa –, ao se fazer uma CPI em que se agregue objetos novos ao objeto original, na hora da programação dos
trabalhos da CPI, na hora do calendário das inquirições, é óbvio que a Petrobras vai ficar para o 18º, 20º ou 49º
lugar. É óbvio! O Governo já mostrou as garras ontem, mostrou a que veio. Se quisessem, efetivamente, de boa-fé, investigar todas essas coisas – que devem ser investigadas, sim; não nego, devem ser, sim – por que não
criam uma CPI autônoma só para isso? Por que, como disse outro dia, querer grilar a nossa CPI? É apenas para
abafar, é apenas para frustrar uma iniciativa legítima da oposição. Se nós admitirmos que esse procedimento prospere, não haverá mais CPIs no Congresso Nacional. É por isso, meu caro Senador Jorge Viana, que nós
vamos lutar com unhas e dentes, com todas as nossas forças, uma vez que o nosso direito foi denegado pelo
Presidente desta Casa. Nós vamos bater nas portas dos tribunais para exigir que o nosso direito constitucional
seja respeitado. Muito obrigado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu, antes de ouvir o Senador Cristovam, agradeço
o aparte de V. Exª, Senador Aloysio, e quero divergir, como é bem próprio aqui do Parlamento, mas divergir na
íntegra. Eu, que sou um admirador de V. Exª...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ...quero divergir na íntegra.
Primeiro, quando fala do valor de mercado da Petrobras. “Ah, caiu a metade do valor de mercado da Petrobras.” A Petrobras, quando nós assumimos o Governo, valia US$15 bilhões. Ela vale hoje US$126 bilhões, no
nosso Governo. Nós multiplicamos o valor de mercado da Petrobras. Agora, já valeu 250 bilhões. Claro, a Bolsa
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brasileira estava alavancada, o mundo não vivia a crise que vive e isso é parte da oscilação do mercado. Agora,
estranho é se estivesse valendo US$30 bilhões, o dobro, depois de 10 anos. Não, está valendo US$126 bilhões.
Eu queria também colocar a V. Exª sobre Pasadena. Quando o PSDB estava no Governo, apresentou uma
proposta...
(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... de mudar o nome da Petrobras para Petrobrax,
com o propósito – e eu não estou questionando o mérito do propósito – de fazer com que a Petrobras se firmasse em outros países. (Fora do microfone.) Dentro desse plano de expansão da Petrobras, está Pasadena.
Quem apontou o caminho de comprar Pasadena não foi o PT. Foi um projeto de expansão da Petrobras ainda
quando o PSDB estava no Governo.
Agora, coloca-se hoje que nós compramos algo por US$42 milhões e, daqui a pouco, pagamos mais de
1 bilhão. O pagamento incluiu um estoque de centenas de milhões de dólares que estavam lá em Pasadena.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Mas a Presidente disse que foi um mau negócio, Senador.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Concordo com V. Exª com relação à outra parte,
de que nós temos de deixar claro, que tem de ser esclarecido e que temos de andar.
Foi um negócio que não foi tão bom como estava planejado? É verdade. Mas ninguém fala que Pasadena
está dando lucro. Pasadena está dando lucro! E eu acho absolutamente normal...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... que uma empresa com capital aberto tenha
de esclarecer tim-tim por tim-tim aquilo que aconteceu. Como há um questionamento e uma divergência da
própria Presidenta com a posição colocada pela Petrobras, nada mais justo do que se apurar.
Agora, por que o caso de São Paulo? Nós estamos aqui em um debate sobre o tal fato determinado. São
Paulo não tem fato determinado, tem um fato concreto. Nós, tranquilamente, nós, do PT...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Desculpe-me... Eu não sou contra investigar
São Paulo. Investigue, sim. Por favor!
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pois não, eu entendi.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Agora, por que não o fazem numa CPI autônoma? Por que misturar trem de São Paulo com Petrobras? Faça uma CPI autônoma e eu sou o primeiro a assinar. Entendeu? Essa é a nossa divergência. É que houve aí uma manobra, uma manobra baixamente política
para abafar a nossa CPI...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu vou chegar já na sua afirmativa sobre a manobra... (Fora do microfone.).
(Interrupção do som.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa vai conceder mais
tempo, mas só quer comunicar que há dois Parlamentares pedindo aparte e já se vão mais de 33 minutos.
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES) – Presidente, questão de ordem. Eu gostaria de pedir...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Eu também tenho de viajar como V. Exª...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Já concluo. Por gentileza, gostaria de passar, rapidamente, o aparte ao Senador Cristovam e já sairei da tribuna.
Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador, o senhor foi interrompido quando
ia responder ao Senador Aloysio sobre o porquê de uma e não duas CPIs. Aí foi interrompido... Essa resposta
sua é importante.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Está bem.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Então, guarde essa pergunta como minha
também. Quando a gente analisa a história recente da Petrobras, não há dúvida que, entre 2002 e 2010, houve um crescimento realmente importante em todos os aspectos. Mas, a partir daí, tem havido uma queda da
eficiência, tem havido uma queda nas perspectivas, nas ações. E uma das causas disso é o fato de que se tem
usado a empresa como um instrumento monetário para evitar aumentos de preços na inflação, controlando
artificialmente o preço do combustível. Isso tem sacrificado a empresa. Todos sabem disso e os jornais mostram. A própria Presidenta Foster tem falado que era preciso ter um preço diferente, pois a Petrobras compra
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o petróleo por um preço e o vende mais barato aqui dentro. Além disso, há suspeitas muito fortes; há um ex-diretor preso, ligado a doleiro. Tudo isso faz com que a empresa mereça uma CPI, para dar credibilidade, para
mostrar o que está certo e o que está errado lá dentro.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Perfeito.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Então, vamos fazer a CPI da Petrobras. Agora, eu quero assinar, sim, a CPI do metrô de São Paulo e de todos...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Inclusive porque uma parte grande do metrô foi construída no meu governo. Eu queria ver até o meu governo entrar também nessa CPI. Então, vamos
fazer duas! É a pergunta do Senador Aloysio que repito aqui: por que não fazer duas CPIs, em cima de duas
denúncias tão graves, uma em São Paulo e outra na Petrobras?
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Porque essa seria a maneira de não se apurar nada
e, principalmente, não se apurar aquilo que tem fatos concretos. Nós estamos respeitando São Paulo porque
as instituições do País estão atuando. Nós tínhamos marcado data para trazer a presidente da Petrobras aqui,
fazer ao vivo os questionamentos necessários e, caso fosse muito grave, entrar com as ações, o Ministério Público. Agora, a oposição não pode querer transformar a Petrobras, um patrimônio do País, em um debate de
véspera de eleição. É só o ponto que precisamos colocar.
E, aí, eu pergunto: e por que...
(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Por que não juntar as duas coisas? Só queremos
um item. Então, que fique bem claro: nós não somos contrários a que haja a CPI. (Fora do microfone.) Só estamos
querendo, se é para fazer isso, fazer algo suprapartidário. Vamos apurar tudo que há de errado na Petrobras,
ver se foi cometido crime, punir os culpados, caso isso tenha ocorrido. Mas a mesma coisa em São Paulo, onde
já há fatos determinados, provados, com pessoas denunciadas. Só isso.
Fica parecendo para o País que nós não queremos. Não; basta querer. Botamos seis itens. A minha pergunta é a seguinte: se forem as duas separadas, não vai haver CPI nenhuma; se forem as duas juntas, pode ser
que haja.
Senador Magno, para concluir.
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES) – Senador Jorge, assinei a CPI da Petrobras, até porque
nós sabemos como CPI é importante. Eu e V. Exª sabemos como ela é importante. E, com a mesma cortesia que
V. Exª tem para com todo mundo e comigo, principalmente, porque o meu tratamento é mais de irmão – se
não fizer desse jeito, seu pai lhe pune...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – E é sempre de agradecimento a V. Exª.
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES) – Então, na minha visão – e é o que eu penso, foi assim
que eu assinei...
(Soa a campainha.)
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES) – Porque a Petrobras, o fato... É fato determinado também. O senhor disse que não é; é. Ninguém quer investigar a Petrobras. Eu não quero investigar a Petrobras. Aí,
alguém pergunta: “Mas você assinou a CPI!” Claro! Eu quero investigar uma operação com cheiro de fraudulência. A investigação é para a operação, não é para a Petrobras. Porque alguma coisa fraudulenta pode acontecer
com qualquer governo. O governador está dormindo. O secretário dele de Ação Social se mancomunou com
o vigia e estão roubando merenda escolar. É o governo que está roubando? É o governador? Não! Mas a mídia
coloca que é. Então, nós vamos agora investigar roubo de merenda escolar dizendo que estamos investigando
o governo? Não! Nós queremos investigar um fato fraudulento. Tem gente presa, tem investigação, tem fato
determinado. Qual é o fato determinado? Uma operação com cheiro de fraude. Ponto. Na história, só uma vez
a matemática foi contrariada, que foi quando Jesus curou dez e só um voltou para agradecer.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES) – Mas aqui não dá nem para igualar um bilhão e duzentos milhões com quatrocentos e pouco, nem quatrocentos e pouco com um e duzentos. A sociedade não
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entende, ninguém entende, e a gente, então, quer buscar explicação dentro dessa operação. Vamos investigar
isso. Isso é fato determinado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Fora do microfone.) – Ele vem para cá. Eu vou sentar aí.
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES) – Espere, Srª Presidente, este é um debate importante.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Este é um debate importante. Mas...
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES) – Eu sei que V. Exª vai viajar, mas só às 18h.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Não sou eu, Senador. Nós
temos um Regimento. Já são quarenta minutos de debate.
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES) – Mas, quando V. Exª está aqui embaixo, o Regimento
não vale.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Fora do microfone.) – Não, o Aloysio falou quinze
no aparte dele.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Sim, perfeitamente, não
estou dizendo que foi um Senador só, mas...
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES) – Mas o Regimento nunca é invocado quando a senhora
está aqui embaixo fazendo um aparte. Só é invocado quando vocês estão sentados aí em cima? Senador Jorge,
nós queremos investigar uma operação fraudulenta, não a Petrobras. Esqueça. Até porque essa historia de que
a Petrobras cresceu é o que o Senador Aloysio falou: sim, de um governo para o outro, você tem um processo
comparativo. Ninguém é burro para não entender que isso é uma verdade sim, mas houve uma operação...
(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES) – ... em que a própria Presidente vem a público e diz
que houve um equívoco, houve um erro, a operação foi errada, tem gente presa. É isso aqui. Para os erros de
São Paulo, do Metrô e de Pernambuco, peçam uma CPI. É fato determinado, porque CPI é para fato. Quer dizer que agora nós vamos embolar? Ninguém vai investigar nada. V. Exª sabe que é a CPI do final do mundo,
é biruta de aeroporto, e um fato importante não será investigado. Eu não estou interessado em desmontar a
Petrobras e sei, realmente, que isso não pode virar palanque nem de PSDB, nem de PSB, nem de PT, para fazer
enfrentamento político, mas um fato fraudulento precisa ser investigado. É isso! Não importa. Se ela tivesse
crescido vinte e três bilhões no governo do PT, amém, mas o fato tinha que ser investigado. Se tivesse crescido
só oito bilhões no governo Fernando Henrique, amém, mas o fato tem que ser investigado, porque é um fato
fraudulento, não é a Petrobras.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado.
(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu queria pedir a compreensão dos colegas, vou
reassumir a Presidência e só falar algo...
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT) – Eu quero só fazer um aparte, Senador Jorge, se me
permite, só um minuto. Ontem eu prestei bem atenção...
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Eu estou apenas substituindo o Senador Jorge Viana na direção, mas todos os senhores e senhoras sabem do Regimento. Senador
Jorge Viana...
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT) – Todos tiveram direito, eu também tenho o mesmo
direito, Senadora Vanessa.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Qualquer Parlamentar
que queira utilizar...
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT) – V. Exª tem que ser mais ponderada na Presidência. Eu
quero só dizer ao Senador Jorge que, ontem, acompanhei sua fala aqui. Desceu da tribuna e disse que V. Exª
tinha direito também, como Vice-Presidente, de emitir a sua opinião aqui. V. Exª foi muito feliz quando disse
que vale para o Estado de São Paulo a apuração pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, CGU, TSE, etc., e
não vale para a Petrobras. Nesse caso, V. Exª tem toda a razão. Sou solidário. Por outro lado, quando o Senador
Cristovam Buarque disse aqui que ele gostaria que houvesse outra CPI, se fosse o caso, em relação à apuração...
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(Interrupção do som.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Perfeitamente. A Mesa
vai dar tempo para concluir, mas só chamando a atenção: qualquer orador, daqui para frente, que queira falar
45 minutos vai ter total direito, porque já se vão 45 minutos, na tribuna, com o Senador Jorge. Ele, com V. Exª
dando aparte.
(Soa a campainha.)
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT) – Eu aparteei um minuto aqui...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – (Fora do microfone.) já falou duas horas aqui.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Srª Presidente, o tema é importante e tem que
ser debatido.
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT) – Houve um debate aqui do Senador Aloysio... Aí, não,
Senadora Vanessa. A senhora está sendo, sobretudo, deselegante. Desculpe-me a minha sinceridade.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Fora do microfone.) – Eu não
sei como posso estar sendo deselegante...
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT) – Quer dizer que vale o Regimento para um e não vale
para outro?
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Fora do microfone.) – Todos
os Senadores...
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT) – Não, não concordo com V. Exª. A senhora me desculpe.
(Intervenção fora do microfone.)
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT) – Eu discordo de V. Exª, mas eu estou concluindo.
(Intervenção fora do microfone.)
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT) – Está sendo deselegante também.
(Intervenção fora do microfone.)
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT) – Mas a senhora não cumpriu aqui, até então. Já são 45
minutos. Porque eu vou apartear e manifestar também a minha opinião. Quer dizer que vale o Regimento...
Concluindo, Senador Jorge, porque eu não gosto de confusão.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM.) – Mas V. Exª foi que procurou a Mesa para pedir que o Regimento fosse cumprido.
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT) – Mas eu gosto é que os direitos sejam isonômicos para
todos aqui...
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM.) – Senador, não há nenhuma
deselegância. O único comunicado que eu...
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT) – Eu, particularmente, tenho este sentimento. Permita-me. Acho que tenho o direito de me manifestar.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM.) – Senador, o único comunicado que eu, no exercício temporário da Presidência, fiz, foi dizer que, daqui para frente, qualquer orador
ou oradora terá o mesmo direito a 45 minutos. Só isso, porque foi V. Exª que veio à Mesa comigo para pedir o
cumprimento do tempo. Então, qualquer orador, Senadora Lúcia Vânia, V. Exª, inclusive, se quiser falar 45 minutos, tem total direito.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Depois, quando estiver presidindo, o Regimento
vai ser cumprido.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM.) – Perfeito.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Por gentileza, o aparte do Senador Jayme.
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT) – Obrigado, Senador Jorge.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador.
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT) – Então, V. Exª, repito aqui, tem toda a razão. E, se porventura, acontecer de haver outra CPI aqui – há muitos que são contra –, eu imagino que o que vale para um
lado tem que valer para outro. Eu, particularmente, quero já manifestar que, se ocorrer, eu vou assinar, até
ouvindo aqui o conselho do Senador. O que vale para Chico vale para Francisco. Então, eu acho que o enca-
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minhamento é esse. Na verdade, nós não podemos transformar também, e eu assinei a CPI, transformá-la em
palanque político-eleitoral. Temos que apurar a denúncia, de forma transparente, que é a coisa mais séria o que
nós estamos pensando. A Petrobras é um patrimônio nacional, é de todos nós, brasileiros. Eu imagino que nós
temos que fazer essa CPI de forma transparente e, sobretudo, de forma responsável; caso contrário, vão levar
um patrimônio nosso à bancarrota e com isso levar até à falência. Isso é muito ruim. Mas tenha certeza de que
a CPI foi construída com as melhores...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT) – ... intenções de apenas apurar, evidentemente e eventualmente, algum desmando ou algum desvio. E será punido de forma exemplar aquele que eventualmente
tenha dado prejuízo ao erário público. De maneira que eu particularmente defendo, desde que seja também
a CPI realizada de forma transparente e sem nenhum palanque político-eleitoral. O momento não é para isso.
Obrigado, Senador Jorge.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito obrigado e peço desculpas à Presidenta,
mas, quando comecei aqui na tribuna, havia eu e o Senador Cristovam só, mais nenhum colega. Falei, com a
calma necessária, ela é a próxima oradora inscrita. Agora há vários colegas, vamos seguir em frente, porque é
assim, eu teria que derrubar a sessão, porque não tínhamos orador para falar.
Então, não estou usurpando de nenhuma autoridade, de nada, e agradeço a compreensão da Presidenta
Vanessa, que é sempre assídua e preside.
Mas eu encerro, dizendo que agradeço aos apartes todos e, mais ainda, penso que a Petrobras só é a
gigante que é hoje...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... porque entrou no Governo (Fora do microfone.)
e mudou a vida dos brasileiros.
Temos mais de 40 milhões de novos consumidores, o Brasil é outro, a Petrobras é outra e nós temos que
ter serenidade para conduzir este debate, preservando esta empresa que é patrimônio nacional, apurando
tudo que tiver que apurar.
Pela primeira vez na história, um Governo assina uma CPI, a Base do Governo, e quer apuração. Só que
quer uma apuração que seja adequada para o País e não que atenda ao calendário eleitoral.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta o
Senador Jorge Viana, mas, apenas para deixar claro, em nenhum momento, a Mesa cerceou a palavra de quem
quer que seja, Senador Jorge Viana. Apenas segui a máxima dita agora pelo Senador Jayme Campos: o que
vale para Chico vale para Francisco.
E foram os Senadores que vieram à Mesa comigo pedindo que o tempo fosse cumprido. Então, a Mesa
faz absolutamente isso.
Falarei eu agora no tempo de liderança partidária e tenho certeza, Senador, de que, se extrapolar o tempo, não vou passar mais do que trinta minutos, não.
Devolvo a direção dos trabalhos ao Senador Jorge Viana.
A Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pela ordem. Com revisão do orador.) – O
que vale para a Vanessa vale para o Aloysio: é o Regimento Interno. (Risos.)
V. Exª, ainda da tribuna, anunciou que, assim que assumisse a Presidência, iria fazer cumprir o Regimento Interno. São 16 horas, e o Regimento Interno diz que a esta hora, impreterivelmente, nós devemos iniciar a
Ordem do Dia.
Por isso é que estou aqui pronto para cumprir os meus deveres parlamentares, como V. Exª cumprirá o
seu e como, aliás, faz habitualmente, religiosamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu e a Senadora Vanessa.
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Convido para fazer uso da palavra a Senadora Vanessa, enquanto converso com os Líderes sobre como
conduzirmos a Ordem do Dia, em seguida.
Vou fazer essa consulta por conta. Temos um problema de quórum. E eu gostaria só de, rapidamente,
sendo um gesto cortês, atendendo ao Regimento, dar dez minutos para que a Senadora Vanessa possa fazer,
regimentalmente, seu pronunciamento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP.) – Pela ordem, Sr. Presidente, mais uma vez.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, quero fazer uma – permitam-me, Senadores, eu peço a atenção de V. Exªs – consulta a V. Exª.
Não sei se há número para votar a lei complementar que está...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Agora, se a Senadora Vanessa prefere,
vamos fazer a Ordem do Dia, que não vamos dar sequência, e V. Exª vai falar 20 minutos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Mais tempo. É melhor.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Mas nós temos discussões na Ordem do Dia?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não, o que eu quero sugerir – permita-me, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Vou fazer a consulta aos Líderes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Com revisão do orador.) –
Nós temos várias matérias na Ordem do Dia. Existe uma matéria que, no meu entender, não exige maior
polêmica, que é um projeto de lei de autoria do Senador Magno Malta. Se não houver óbice por parte das Lideranças, votaríamos, porque é uma votação simbólica. E existe uma proposta de emenda constitucional, de
autoria do Senador Ricardo Ferraço, que está na Ordem do Dia para o cumprimento das cinco sessões de discussão, que deve-se transcorrer previamente a votação.
Então, eu queria encaminhar a V. Exª essa sugestão: votarmos o projeto do Senador Magno Malta, que
pode ser feito com votação simbólica, e iniciarmos a discussão – provavelmente não haverá oradores ainda –
para cumprir o calendário da PEC 15, do Senador Ricardo Ferraço.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu vou considerar...
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... a sugestão do Senador Aloysio, mas
vou passar a palavra para a Senadora Vanessa.
Preciso consultar alguns Líderes sobre a Ordem do Dia, porque essa matéria do Senador Magno Malta
tem uma certa controvérsia e tenho que consultar. Não tendo questionamento dos Líderes, vamos apreciá-la
imediatamente.
Senadora Vanessa.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Sr. Presidente. É muito rápido. É uma saudação que quero fazer.
Estamos recebendo aqui o Conselho da Mulher, as mulheres representando o Conselho...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Vamos ver se a Senadora Vanessa concorda também.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Claro, imagina.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ... da Mulher da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, que estavam participando do evento da CACB, que reúne mais de mil
presidentes das associações comerciais de todo o Brasil, que se deu no dia de ontem e hoje, aqui, em Brasília.
Quero fazer uma saudação a todas elas que estão aqui, e faço essa saudação em nome da Avani Slomp,
que é paranaense e preside o Conselho da Mulher do Brasil. E fazendo essa saudação às mulheres, eu faço às
mulheres empreendedoras, que são responsáveis pelas nossas empresas, são essas mulheres que fazem grande parte da economia do nosso País, responsáveis pela geração de emprego e responsáveis, sobretudo, pelas
micro e pequenas empresas do Brasil.
Então, a minha saudação, e dizer que é um prazer, é uma honra muito grande, para o Senado da República, recebê-las hoje, aqui.
Os Senadores estão aqui, também, pedindo para fazer uma saudação, em nome deles, a todas vocês.
Agradeço à Senadora Vanessa, que estava iniciando o seu pronunciamento.
Parabéns pelo trabalho de vocês e pelo o que vocês representam para o Brasil.
Parabéns! (Palmas.)
Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Senadora Vanessa.
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Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu e todos os colegas fazemos coro
com as palavras da Senadora Gleisi.
Eu também, por conta de problema de agenda, equivoquei-me e não pude estar presente, mas, de fato,
estamos diante de mulheres empreendedoras que levam esse País para frente.
Sejam bem-vindas. (Palmas.)
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Como Líder. Sem revisão da oradora.) – De fato, se fosse preciso doar todo o meu tempo para que fossem registrados todos os assuntos que elas
aqui estão tratando, sem dúvida nenhuma, eu o faria, Sr. Presidente, porque essa luta das mulheres, a organização das mulheres é muito importante para este País. Apesar de termos tantas lutadoras como a senhora, a
Senadora Gleisi, a Senadora Lúcia Vânia, a Presidenta da República, de o País ser dirigido por uma mulher, apesar disso, nós mulheres ocupamos ainda poucos espaços no Parlamento, não estamos nos espaços de poder.
Então, são atividades como essas e mulheres guerreiras e participativas como as senhoras que, sem dúvida nenhuma, mudarão a realidade do amanhã.
Então, parabéns. Sejam todas muito bem-vindas aqui no Senado Federal.
Mas, Sr. Presidente, Senador Jorge, da mesma forma como V. Exª iniciou o seu pronunciamento eu inicio
o meu.
Venho aqui falar do problema da cheia que acomete os nossos Estados – o Estado do Acre quase todo, o
Estado de Rondônia quase todo. E o Senador Acir tem falado muito deste tema aqui desta tribuna, assim como
o Senador Valdir Raupp e o Senador Cassol.
O Estado do Amazonas, Sr. Presidente, tem em torno de 17 Municípios já em situação crítica. Desses 17
Municípios, três estão em estado de alerta, Senador Jorge, e um deles é Parintins, que fica no Médio Amazonas, o que faz com que, quando a cheia do Rio Madeira cessar, comece a cheia do Amazonas e de todos os
seus afluentes. Parintins – repito –, que é uma ilha no Estado do Amazonas, já está em estado de alerta, assim
como estão Eirunepé e Tabatinga.
Há um Município em situação muito delicada – onde eu tive a oportunidade de estar no último final de
semana, e o governador e vários secretários também estiveram –, que é o Município de Humaitá. Esse Município se encontra em estado de calamidade pública. E os Municípios de Apuí, Boca do Acre, Envira, Guajará,
Ipixuna, Lábrea, Tapauá, Pauini, Canutama, Borba, Manicoré, Novo Aripuanã e Nova Olinda do Norte estão em
situação de emergência, Sr. Presidente.
Quero dizer que o Governo do Estado do Amazonas, segundo as informações recentes que nós obtivemos,
em ajuda financeira, somente financeira, para esses Municípios, teve já que fazer um repasse que soma quase
R$6 milhões – somente para o Município de Humaitá foram R$3 milhões –, sendo que o repasse do Governo
Federal ficou na ordem de quase R$2 milhões; e agora começam a ser repassadas cestas básicas, material de
higiene, o que é muito importante.
Mas eu quero aqui fazer um apelo: vários Municípios já deram entrada no Ministério de Integração Nacional, com os seus planos de trabalho para enfrentar essa crise, que é muito forte, Senador Jayme Campos. Só
a gente que vai até essas pessoas sente a situação do que é viver embaixo d’água. É muito difícil.
Então, a maior parte dos Municípios já deu entrada, e eu estou aqui desta tribuna pedindo que sejam
agilizadas as ações no sentido de liberar recursos para esses Municípios.
Repito: há uma preocupação muito forte, porque, depois que diminui a cheia, vêm as doenças. Então, é
importante que essas pessoas sejam tratadas com muito cuidado. É importante que esses Municípios recebam
a atenção por parte do Governo Federal e também por parte do Governo estadual.
No ano passado ou há dois anos, Sr. Presidente, nós tratávamos dessa mesma situação, quando Municípios da Região Norte também tiveram problemas de cheia. Aliás, é algo, Senador Cristovam, que, lá no Município de Humaitá, todas as pessoas com quem eu conversei dizem – o povo muito simples na sua sabedoria
da vivência do dia a dia – que essas cheias têm sido cada vez maiores por conta, em parte, da construção de
hidrelétricas, da hidrelétrica do Madeira.
Eu tenho a convicção de que não temos como fazer essa afirmação hoje. Seria precipitado dizer que a
cheia é por conta do impacto gerado pela construção das hidrelétricas. Entretanto, tem de se estudar muito
os impactos que essas grandes intervenções em grandes rios que não têm leitos definidos estão causando à
população. E, mais do que isso, há uma reclamação dos moradores do Município de Humaitá, que fica em torno de 180 a 200 quilômetros da cidade de Porto Velho, que é ligado por estrada à BR-319 e que, nos estudos
de impacto, não foi incluído como área de influência.
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Nós já entramos várias vezes com essa solicitação no Ministério de Minas e Energia, para que o Município
de Humaitá, Senador Acir, seja também incluído na área de influência, porque não há dúvida nenhuma de que
há influência direta das construções das barragens da hidrelétrica no que aconteceu e no que acontece ao Município de Humaitá, que, apesar de estar no Amazonas, tem uma proximidade e uma característica geográfica
muito mais assemelhada com o Estado de Rondônia até do que com o Estado do Amazonas.
Mas, enfim, essa é uma polêmica. Esses são questionamentos que a ciência tem de responder, no sentido de fazer com que todas as ações, em todas as áreas, sejam tomadas, para evitar esse tipo de transtorno à
população.
Antes de conceder o aparte a V. Exª, Senador Acir, só quero dizer que nós, no Amazonas, estamos apresentando um novo pleito. Há dois anos, foi solicitada – e o Governo Federal garantiu – a concessão de um
crédito emergencial para ajudar os agricultores, porque eles não apenas têm problemas por terem suas casas
alagadas, mas também problemas de perda de produção.
Como o crédito emergencial tinha dois anos de carência, eles deveriam começar a pagar esse crédito
agora – os pequenos produtores, os produtores familiares. Então, é dessa forma que o Estado do Amazonas,
através da Secretaria de Produção Rural, está encaminhando um novo pleito, para que seja perdoada a dívida
passada ou, do contrário, para que seja estendido, ampliado, o período de carência, para que eles possam enfrentar mais esse grande momento de dificuldade.
E repito: aqui tenho assistido muito às mobilizações do Estado do Acre, do Estado de Rondônia e do Estado do Amazonas também. E está mais do que na hora, Senador Jorge, de nós termos uma política permanente
de enfrentamento dessas manifestações cada vez mais violentas da natureza.
Eu acabei de dar um exemplo aqui. Há dois anos, Senador Jorge, foi concedido crédito especial. Novamente,
agora, nós temos de brigar pelo mesmo crédito emergencial especial. Se isso estivesse contido na norma legal,
não precisaríamos, seria automático. E assim tem de ser. Tem de ser automático, para que nós possamos minimizar não uma situação de grande empresário ou de grande produtor, mas de produtores familiares, os ribeirinhos, que têm as suas plantações nas áreas de várzeas, em pequenas áreas, para, assim, terem o seu sustento.
Se o Presidente me permitir, é muito breve.
Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – É muito breve, Senadora. É só para dizer
que a Senadora Vanessa traz aqui algo que a gente devia tomar um tempo para discutir. A água não perdoa:
quando se pavimenta uma rua, aquela água vai para algum lugar; se não souber encontrar um bom caminho
para ela, ela volta e faz inundações. O mesmo acontece com represas, com todos os grandes projetos – como
a senhora disse –, eles que são capazes de manipular grandes volumes de água. Eu não vou dizer que a gente
deve parar os projetos, mas deve-se levar em conta a vontade da água. E a gente não está levando nem está
aceitando os alertas. Faz décadas que os ecologistas alertam para o risco de manipulação de grandes projetos.
O que acontece em São Paulo com as inundações, faz décadas que as pessoas avisam que isso vai acontecer.
As secas, faz décadas que se avisa que, devastando muito a floresta, vira seca. Mas a gente parece não gostar
dos alertas, por causa da visão imediatista de querer o resultado já. E, quando se leva em conta a vontade da
água, as coisas são mais devagar. Então, a água não perdoa. É isso o que a gente está vendo em muitos lugares hoje, porque nós não levamos em conta para aonde a água queria correr. Achamos que tínhamos o poder,
graças ao concreto, de fazer o que quiséssemos. Não temos. Um dia a água se vinga.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Perfeito, Senador.
Eu quero dizer do esforço que as instituições de pesquisa – instituições essas pelas quais V. Exª, eu sei,
tem o maior respeito – têm desenvolvido nesses últimos anos a fim de desenvolver estudos nesse sentido, desenvolver estudos para quando a interferência...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... ocorrer – e muitas vezes é necessário que ocorra, porque nós precisamos de energia, e a energia hidráulica é muito mais limpa do que a energia
movida a combustível fóssil, não renovável, sem dúvida nenhuma. Mas os estudos têm de ser cada vez mais
seguros e abranger a totalidade da região.
Isso que eu acabei de falar aqui é algo muito grave. Nós estamos reencaminhando todos os pedidos que
a gente vem fazendo desde o início da construção da hidrelétrica.
Os Municípios do Estado do Amazonas que têm uma interface direta com o Rio Madeira, que estão localizados no Rio Madeira, que estão próximos às hidrelétricas não receberam nada de compensação, não foram
incluídos.
Concedo um aparte ao Senador Acir e depois eu concluo, Sr. Presidente.
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O Sr. Acir Gurgacz (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Meus cumprimentos, Senadora Vanessa. De fato, a
enchente do Rio Madeira tem causado bastante transtorno para todos nós no Norte, principalmente para nós
que estamos em Porto Velho, Nova Mamoré e Guajará-Mirim. Eu não tenho aqui nenhuma procuração para
falar sobre as usinas, mas é fato, Senador Cristovam, que a construção das usinas de Jirau e Santo Antônio não
tem nada a ver com a enchente, com as cheias. São usinas de fio d’água. Elas não têm reservatório. Aliás, se
houvesse um reservatório, isso ajudaria em uma enchente, porque aí poderia haver um controle. Não há barragem, não há reservatório d’água. Se houvesse, seria melhor, porque o homem poderia regular a altura e abrir
as comportas para poder baixar o reservatório numa possível enchente. Ou seja, não há nenhuma influência
da construção das usinas nas cheias do Rio Madeira, tanto é que a cheia, depois da usina, é a mesma de antes.
Agora, o que nós queremos, sempre, é um apoio das usinas para a reconstrução da vida das pessoas, dos ribeirinhos que foram afetados pela enchente. Elas podem muito bem ajudar. Assim como toda a sociedade está
ajudando, as usinas podem muito bem dar um apoio para a reconstrução da vida das pessoas que estão sendo
hoje afetadas pelas cheias do Madeira não só em Rondônia, mas também no Amazonas e em Humaitá, se for
possível. Mas é bom que fique claro que não há influência da construção das usinas nas cheias do Rio Madeira.
As águas que estão provocando a enchente vêm lá do Peru, do gelo das Cordilheiras dos Andes e também do
excesso de chuva da Bolívia. As chuvas fortes que aconteceram...
(Soa a campainha.)
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – ... na Bolívia e no Peru, somadas às chuvas que
acontecem no Estado de Rondônia, na nossa Região Amazônica, é claro que vão desembocar no Amazonas
também, pois o Rio Madeira desemboca no Rio Negro, no Rio Amazonas. Então, é evidente que vai acontecer
uma enchente rio abaixo. Mas, para deixar claro, não há influência da construção das usinas. Há, sim, uma necessidade de que as usinas possam ajudar as famílias que estão sofrendo com o alagamento do Rio Madeira.
Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Eu agradeço o seu aparte.
Dizíamos aqui, Senador Acir, que, mais do que nunca, as instituições de pesquisa do Brasil têm que se
debruçar sobre o estudo desses fenômenos, porque também não é normal, Senador Acir, que esse fenômenos
se repitam cada vez com mais força e com maior frequência.
A cada dois anos, Senador Jorge, temos de vir à tribuna: ou é muita seca ou é muita chuva. Há duas
décadas não era assim. Não estou aqui afirmando absolutamente nada; não disponho dos elementos científicos para afirmar. Mas os estudos têm de ser desenvolvidos. Os estudos têm de ser desenvolvidos, sem
dúvida nenhuma, até para que se melhorem as técnicas e possamos, sim, gerar energia com um impacto
cada vez menor.
Não há dúvida, hoje em dia, as hidrelétricas não são mais como a hidrelétrica de Balbina, que alagou uma
área proporcional à quantidade de megawatts gerados. Uma coisa absurda que hoje não seria mais permitida
em lugar nenhum, nem do Brasil nem do Planeta. Em lugar nenhum! A tecnologia avançou. Agora, avança como
a tecnologia? Em cima da preocupação com o cuidado que se tem de ter com o meio ambiente.
Por hora, Sr. Presidente, quero aqui, mais uma vez, falar da nossa ida em grande comitiva, liderada pelo
Governador do Estado do Amazonas. Houver a inauguração de um hospital em Humaitá, mas o que nós vimos
foi uma gente preocupada,...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –... preocupada porque já está há um
mês vivendo debaixo d’água, como nunca viveu antes. Então, é preciso que o Estado, que a União ajudem os
prefeitos que não dispõem de recursos suficientes pelo menos para amenizar o sofrimento dessas pessoas. A
ajuda tem chegado? Tem. Mas precisamos aprovar – e essa é a reivindicação de todos os Municípios ao Ministério da Integração – o plano de trabalho já apresentado há algum tempo.
Muito obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Vanessa.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) – Eu peço, se V. Exª permitir, um minuto pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu precisava dar o encaminhamento
só da Ordem do Dia; em seguida, dou a palavra a V. Exª pela ordem.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) – Como não!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC. Fazendo soar a campainha.) –
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ORDEM DO DIA
Consultei os Líderes, e não há entendimento para apreciação de matérias hoje.
Faço a leitura do Item 2, que é fruto de um entendimento, apenas para constar como uma sessão.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de
2011, tendo como primeiro signatário o Senador Ricardo Ferraço, que altera os arts. 102 e 105 da
Constituição, para transformar os recursos extraordinário e especial em ações rescisórias.
Parecer nº 1.470, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator: Senador Aloysio
Nunes Ferreira, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece.
Então, consta, a partir de agora, a primeira sessão de discussão dessa matéria.
Por não haver acordo com os demais itens, declaro encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 48, DE 2014
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 48, de 2014 (apresentado como conclusão do Parecer nº 238, de 2014, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Waldemir
Moka), que aprova a programação monetária para o quarto trimestre de 2013.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2009 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2009-Complementar (nº 59/1999-Complementar, na Casa de origem, da Deputada Nair Xavier Lobo), que estende a estabilidade provisória
prevista na alínea “b” do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias à trabalhadora gestante, nos casos de morte desta, a quem detiver a guarda de seu filho.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.547 e 2.548, de 2009, das Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relatora: Senadora Fátima Cleide; e de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mão Santa.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 787, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009, do Senador Magno
Malta, que obriga as concessionárias de energia elétrica a instalarem, sem ônus adicional, relógios de
dupla tarifação para produtores rurais.
Parecer sob nº 1.213, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora
Kátia Abreu, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
5
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO Nº 32, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 32, de 2013, do Senador Cristovam Buarque,
que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Azerbaijão e dá outras providências.
Pareceres favoráveis sob nºs 1.176 e 1.177, de 2013, das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora: Senadora Vanessa Grazziotin; e Diretora, Relatora: Senadora Angela Portela.
6
REQUERIMENTO Nº 1273, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.273, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga e Luiz
Henrique, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 418, de 2012, além das Comissões constantes do despacho, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (direito dos quilombolas à propriedade das terras).
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7
REQUERIMENTO Nº 1275, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.275, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2013, com o Projeto de Lei do Senado nº
237, de 2008 (que já se encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2009), por regularem
matéria correlata (adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante).
8
REQUERIMENTO Nº 1276, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.276, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 242, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera participação do trabalhador no vale-transporte).
9
REQUERIMENTO Nº 1277, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1277, de 2013, do Senador Cícero Lucena, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 242, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera participação do trabalhador no vale-transporte).
10
REQUERIMENTO Nº 1315, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.315, de 2013, do Senador Humberto Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 385, de 2009, além das Comissões constantes do despacho,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (remuneração dos Agentes Comunitários
de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias).
11
REQUERIMENTO Nº 1332, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.332, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 242, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera participação do trabalhador no vale-transporte).
12
REQUERIMENTO Nº 1337, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.337, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 422, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (inclusão do aviso prévio indenizado no salário-de-contribuição).
13
REQUERIMENTO Nº 1338, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.338, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 442, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte (denominação de rodovia).
14
REQUERIMENTO Nº 1344, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.344, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 460, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte (adicional por serviço penoso ao professor).
15
REQUERIMENTO Nº 1378, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.378, de 2013, do Senador Álvaro Dias, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 288, de 2012; e 452, de 2013, por regularem matéria correlata (regimes de planos privados de assistência à saúde).
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16
REQUERIMENTO Nº 1394, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.394, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 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).
17
REQUERIMENTO Nº 1413, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.413, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 326, de 2013, além da Comissão constante do despacho,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (dispõe sobre o trabalho exercido a distância).
18
REQUERIMENTO Nº 84, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 84, de 2014, do Senador José Pimentel, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2013, além da Comissão constante do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (dispõe sobre a formação dos professores de educação física).
19
REQUERIMENTO Nº 85, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 85, de 2014, da Senadora Ana Amélia, que solicita
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 376, de 2012-complementar, dos Projetos de Lei do
Senado nºs 150, de 2005; 90, 180, 298, 414, e 540, de 2007; 66, 72, 265 e 482, de 2008; 12, 128, 175, 229,
230, 243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009; 21, 75, 538 e 719, de 2011; 113, 135 e 382, de 2012, todos
complementares, a fim de que tenha tramitação autônoma (alteram a Lei de Responsabilidade Fiscal).
20
REQUERIMENTO Nº 113, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 113, de 2014, do Senador Paulo Paim, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 482, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (benefícios relativos ao transporte coletivo
no Estatuto do Idoso).
21
REQUERIMENTO Nº 122, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 122, de 2014, do Senador Ruben Figueiró, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 2009 (que já se encontra apensado ao
Projeto de Lei do Senado nº 501, de 2007), com o Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2008, por regularem
matéria correlata (Lei dos Cartórios).
22
REQUERIMENTO Nº 124, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 124, de 2014, do Senador Cyro Miranda, solicitando a
tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2013, com o Projeto de Lei do Senado nº 728,
de 2007, por regularem matéria correlata (honorários advocatícios no âmbito da Justiça do Trabalho).
23
REQUERIMENTO Nº 130, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 130, de 2014, do Senador Sérgio Petecão, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 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).
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24
REQUERIMENTO Nº 170, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 170, de 2014, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 231 e 233, de 2013, por regularem matéria correlata (gratuidade em cursos técnicos oferecidos pelos serviços sociais autônomos).
25
REQUERIMENTO Nº 172, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 172, de 2014, do Senador Humberto Costa, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 196, de 2009, e 31, de 2010, por regularem
matéria correlata (exercício das profissões de pedagogo e psicopedagogo).
26
REQUERIMENTO Nº 175, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 175, de 2014, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 501, de 2013 – Complementar, além da Comissão constante do
despacho de distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (incidência do ICMS nos serviços de rastreamento).
27
REQUERIMENTO Nº 176, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 176, de 2014, do Senador Cyro Miranda, solicitando a
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 335, de 2013, de sua autoria.
28
REQUERIMENTO Nº 192, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 192, de 2014, do Senador Vital do Rêgo, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 40, de 2014 – Complementar, além das Comissões constantes do
despacho, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (concessão de incentivos fiscais).
29
REQUERIMENTO Nº 206, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 206, de 2014, do Senador José Pimentel, solicitando
a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 159, de 2013; e 31, de 2014, por regularem matéria correlata (valor do Salário Mínimo).
30
REQUERIMENTO Nº 225, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 225, de 2014, da Liderança do Bloco da Maioria, solicitando urgência, nos termos do art. 336, III, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nº
3, de 2014 (cria cargos no STJ).
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senador Roberto Requião pede a
palavra pela ordem.
Em seguida, volto para a lista de oradores.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador
Presidente, quero comunicar ao Plenário que a CPI dos Ônibus está viabilizada. Faltava, ainda, a indicação dos
membros do PT e do PMDB, mas o Senador Eunício me comunicou que não havia indicado ainda, porque não
havia recebido a comunicação da Mesa – já a recebeu. Então, o Bloco do PMDB indicará quatro Parlamentares.
O PT ainda não indicou. O Bloco PSDB/DEM tem três Parlamentares – o Líder do PSDB, o Senador Aloysio,
acaba de me comunicar que havia indicado dois e que complementará, agora, com o terceiro. E o Bloco do PTB
indicou dois Parlamentares. Dessa forma, teremos nove Parlamentares, e nove Parlamentares em treze, que é
o quórum completo da CPI, significam a maioria, podendo a CPI ser instalada, mesmo que o PT não venha a
indicar nenhum Parlamentar, o que eu espero que não aconteça.
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Então, aguardamos que, na próxima terça ou quarta-feira, com a complementação dessas indicações pelo
PMDB, seja instalada a CPI dos Ônibus ou, pelo menos, marcado o momento em que será viabilizada, depois
de um decurso de prazo para mim injustificável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Cristovam, como alguns colegas observaram, V. Exª era o terceiro ou o quarto. Não sei se há problema, mas chamaria, agora, a Senadora
Lúcia Vânia, que tem compromisso, porque estamos seguindo a lista. Há o Senador Jayme e V. Exª, porque inscrevemos V. Exª novamente. Como V. Exª era o quarto, tendo a compreensão...
A Senadora Lúcia Vânia está propondo que V. Exª fale, e isso ajudaria a condução dos trabalhos.
V. Exª, então, Senador Jayme, pode ser após ele?
Senador Cristovam, V. Exª com a palavra; em seguida, o Senador Jayme e a Senadora Lúcia Vânia.
Agradeço aos colegas a compreensão.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, tivemos aqui uma sessão a que o público da TV
Senado assistiu como se fosse um campeonato de futebol ou qualquer outro esporte...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador, vou cometer a indelicadeza
de interrompê-lo, mas, como diz respeito também à sua outra terra...
Nós temos aqui nos visitando pessoas que participaram de um encontro da Federação das Associações
Comerciais e Empresariais de Pernambuco. (Palmas.)
Então, para que V. Exª possa saudar todos, interrompo pedindo desculpas.
Com a palavra V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Não tem que pedir desculpas nenhuma. Foi ótimo ter feito isso.
Como dizia, Senadores, ontem, tivemos uma sessão que parecia uma disputa desportiva entre dois times: o time que queria a CPI da Petrobras; o time que queria a CPI total – da Petrobras e do metrô de São Paulo.
Enquanto discutíamos isso, Senador Mozarildo, o tempo passava, e era mais uma sessão de muitas cujo
ponto fundamental nós deixamos de atacar, porque não é só a Petrobras, que tem que ter CPI, sim, mas é o
problema da energia no Brasil.
Esta Casa deveria estar se debruçando sobre como será a energia no Brasil daqui a 20, 30 e 50 anos. Não
é apenas o apagão, que provavelmente virá agora, mas, mais que isso: como é que vamos ter energia quando
não houver mais petróleo? Quando a Petrobras já nem mais existir, porque o petróleo acabou, a não ser que
ela consiga mudar de fontes energéticas, porque petróleo para sempre não existe? Podem-se até descobrir
novas fontes. Então, a gente adia o fim do petróleo, mas vai chegar o dia.
Não estamos discutindo aqui, por exemplo, como fazer para aproveitar as outras fontes novas, alternativas, de energia. Como é possível que o Congresso não discuta, já que o Governo não quer discutir, como fazer
para aproveitar a enorme energia solar, o enorme potencial que existe no Brasil, mais do que qualquer outro
país, porque nenhum é tão grande nos trópicos? Por que não passamos o tempo aqui discutindo a quem dar
incentivos para produzir as centrais de energia solar? Não discutimos isso. Continuamos incentivando o uso
crescente do petróleo ao invés de discutir como reduzir o consumo de petróleo, substituindo por outras fontes.
A grande experiência brasileira, um exemplo que o Brasil deu ao mundo do combustível renovável, o
etanol, parece que abandonamos, abandonamos para fazer apenas petróleo com o delírio de que o pré-sal
vai ser para toda a eternidade. Paramos praticamente o etanol por conta do erro grave de colocar um preço
do combustível fóssil que não permite dar rentabilidade ao uso do combustível etanol. Isso é um equívoco.
Isso merecia uma CPI tão grave quanto a CPI que a gente precisa fazer para saber por que há um ex-diretor da
Petrobras preso.
Existem os erros e existem os roubos. Nós só pensamos aqui em CPIs para os roubos – que precisamos
fazer, sim –, mas é preciso fazer uma CPI dos erros, dos equívocos de políticas.
Por que nós não temos uma política de aproveitar energia eólica? Já há projetos mostrando que funciona, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, no Ceará, mas tudo em escala experimental porque o preço
ainda é alto. O preço é alto agora, mas vai ficar baixo. É uma questão de anos. É alto porque ainda não desenvolvemos as tecnologias corretas. Por que não investimos nisso? Por que não chamamos as universidades para
fazerem pesquisas sobre fontes alternativas de energia? Por que não procuramos os empresários para que invistam, cada vez mais, em fontes alternativas de energia?
A Eletrobras vive apoiando quase que só as produtoras e distribuidoras de energia elétrica com base
hídrica e agora com base térmica. E as outras fontes? Por que nós não dedicamos um esforço a um programa
radical que assegure a autonomia energética do Brasil nos próximos 20, 30 anos e não só a autonomia de petróleo que foi oferecida, foi prometida, foi comemorada e não existe mais? Como é possível que, neste momen-
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to da história, com crise ecológica para todos os lados, o Governo brasileiro incentive o uso maior da energia
elétrica quando a gente deveria estar trabalhando um programa de austeridade energética, não só no sentido
de reduzir o consumo, mas de viver igualmente bem, consumindo menos energia?
Este País mostrou, quando por outro tipo de erro se teve que fazer apagão, que era possível reduzir em
até 20% o consumo. Não houve nenhum problema grave de perda de bem-estar da população. Deu pra viver
com menos luz elétrica acesa durante o dia, como se vê hoje, com menos ar-condicionado, se não no número,
pelo menos na temperatura. Isso aqui não precisava ser tão frio. Nós nos acostumamos a desperdiçar energia.
Ontem, em vez de discutirmos como haver um programa de energia para o Brasil no futuro e como conviver com menos gastos, travamos o debate sobre se devemos ou não ingressar na energia nuclear para valer,
não apenas com três centrais, com duas mais uma, mas com muitas centrais, como fazem os países lá fora. Eu,
pessoalmente, sou contra fazer isso neste momento, porque o risco ainda é alto. Mas vamos discutir! Talvez,
eu esteja equivocado. E, talvez, com alguns investimentos, ajudemos o mundo a descobrir como aproveitar a
energia nuclear sem riscos.
Senador, por que nós não fazemos um programa de pesquisas e de incentivo ao uso de fontes alternativas em geral? Por que não sabemos definir como será o modelo energético brasileiro daqui a 20 anos, 30 anos,
50 anos? Por causa da corrupção – a corrupção rouba nosso tempo, compromete-nos com o presente – e por
causa dos equívocos brutais de compras de refinarias a um preço que ninguém entende como foi possível.
Pouco tempo antes, ela havia sido comprada por um preço muito baixo. O Senador Jorge mostrou aqui
que foi comprada por R$43 milhões, mas que havia mais uma reserva de petróleo que justificava. Mas até que
ponto isso justificava comprar a outra por aquele preço? E houve o erro de ter de comprar a outra metade! Por
que tudo isso foi feito? Nós precisamos apurar.
Lamento que estejamos desviando nossa atenção de coisas mais substanciais e profundas no longo prazo, para nos concentrarmos nisso. Mas isso é preciso. Ela é necessária, porque erramos tanto ao nos concentrarmos na dependência do petróleo, que temos de cuidar hoje da nossa empresa, para que a sagrada empresa
do petróleo chamada Petrobras não seja utilizada para tirar proveito por um governo, mas, sim, pela Nação
brasileira, não só por nós de hoje, mas por todas as gerações futuras.
Quando o Governo baixa o preço do combustível, quando ele o congela, para não deixar que a inflação
ocorra, ele está nos beneficiando, mas não está beneficiando o Brasil. É preciso que o Governo e nós aqui descubramos que a soma de todos os brasileiros não é o Brasil. O Brasil é a soma de todos os brasileiros de hoje,
respeitando a história do passado e as gerações futuras. Quando baixa a tarifa de energia elétrica, o Governo
está beneficiando todos os brasileiros. Não está havendo aí corrupção, não está havendo erros técnicos, mas,
sim, um grande erro de perspectiva de médio e longo prazo, porque o Governo, ao rebaixar a taxa, esvazia a
Eletrobrás, diminui os investimentos, ameaça o funcionamento do sistema e induz o desperdício de energia.
Falta um programa de busca de energia que garanta a este País funcionar de forma eficiente nos próximos 20 anos, 30 anos, 50 anos, sem apagões, mas sem desperdícios. Até lá, nós precisamos, sim, de uma CPI.
Nós precisamos apurar o que aconteceu nesses eventos na Petrobras. E, se fizermos uma CPI de tudo, a CPI da
Petrobras não vai ocorrer. Por isso, façamos duas CPIs. Está correto apurar o que aconteceu no metrô de São
Paulo e no de Brasília, que foi construído, em grande parte, quando eu era Governador. Tem de apurar! Como
é que foi aquilo? Nunca houve suspeita durante o período em que fui Governador, mas apuremos também.
Vamos passar a limpo tudo, mas com duas CPIs, não com uma só. Uma CPI só é artifício para não fazer nenhuma. Uma CPI mais uma não dá duas, nesse caso. Uma CPI mais uma dá zero, Senador Mozarildo. Uma CPI só,
juntando uma mais uma, significa nenhuma.
Mantenho aqui ainda a esperança de o bom senso prevalecer, o bom senso de querer salvar a Petrobras
e, para isso, apurar o que aconteceu. Eu acho que quem mais ama hoje a Petrobras quer uma CPI para apurar
o que aconteceu, para protegê-la contra erros futuros.
Fui um dos que não apoiou totalmente a CPI da Petrobras cinco anos atrás, o que foi um erro. Se tivéssemos feito aquela CPI lá atrás, teríamos evitado, provavelmente, esses problemas de hoje, porque traria a responsabilidade, porque mostraria que o povo está de olho aberto para as coisas que ali acontecem.
Eu acho que ainda é tempo, se o Presidente Renan quiser mesmo fazer duas CPIs, não apenas uma só.
Que seja uma CPI da Petrobras, que seja uma CPI só do metrô ou que seja uma só da soma das duas. Eu acho
que ainda é tempo de fazermos duas CPIs e de passarmos a limpo o que está acontecendo. E, depois, graças
ao fato de passarmos a limpo tudo isso, deixaremos para trás esse assunto, para dizermos: agora, vamos discutir o fundamental, vamos discutir como é que deve ser o modelo energético brasileiro nas próximas décadas.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento o Senador Cristovam,
que até tem colaborado conosco também no tempo.
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Faço a leitura de expediente que há sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência lembra às Senadoras e
aos Senadores que o Senado Federal está convocando-os para uma sessão especial a realizar-se amanhã, às
14 horas, destinada a comemorar o cinquentenário do Comício das Reformas, realizado pelo Presidente João
Goulart na Central do Brasil, Rio de Janeiro, nos termos dos Requerimentos nºs 48 e 150, de 2014, do Senador Randolfe Rodrigues e de outros Senadores.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Presidente, peço a palavra só para
fazer um registro, um comunicado, aliás.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, tem a palavra o Senador
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, estou encaminhando à Mesa dois requerimentos de adendo à CPI e à CPMI que estão sendo
instaladas, para que façam uma averiguação e investiguem a aplicação de recursos públicos federais destinados ao meu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª, Senador Mozarildo, será atendido nos termos do Regimento.
Não sei qual é o entendimento dos queridos colegas, Senador Jayme? (Pausa.)
Então, Senador Jayme Campos, V. Exª tem a palavra.
Em seguida, falarão a Senadora Lúcia Vânia e o Senador Acir Gurgacz.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, serei rápido, cumprirei literalmente o tempo
que me cabe na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC. Fora do microfone.) – V. Exª terá o tempo
necessário para fazer seu pronunciamento.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Na última segunda-feira, nós tivemos a satisfação e
a honra de presidir a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle do Senado, realizada na capital de meu Estado, destinada a promover um amplo debate acerca da
política de gestão do bioma Pantanal.
Os calorosos debates ali travados, com ampla participação de agentes públicos, de técnicos, de pesquisadores e de expressivos representantes da sociedade civil organizada, que lotaram o auditório da Assembleia
Legislativa de nosso Estado, trouxeram à luz o exame de opiniões divergentes acerca do tema, tendo como resultado sugestões e propostas extremamente relevantes ao aprimoramento da normativa legal que se busca
instituir, por meio do PLS n° 750, de 2011, de autoria do ilustre colega Senador Blairo Maggi.
Sr. Presidente, foi tão grande o número de pessoas presentes naquela audiência, que foi necessária a ocupação de outro auditório, onde, através de um telão, os trabalhos foram acompanhados por quem deles queria
participar naquela oportunidade. Isso demonstra o quão engajados estão os grupos interessados na legislação que virá a definir o rumo das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do Pantanal mato-grossense.
Localizado no centro da América do Sul, na bacia hidrográfica do Alto Paraguai, nosso Pantanal é uma
das maiores extensões alagadas contínuas do Planeta, ocupando 65% do Estado de Mato Grosso do Sul e 35%
do Estado de Mato Grosso.
Reconhecida pela Unesco como Reserva da Biosfera Mundial, a região pantaneira em nosso País abriga
perto de 600 espécies de aves, de 280 espécies de peixes, de 90 espécies de mamíferos e de 50 espécies de
répteis. Com 25 milhões de hectares, é a terceira maior reserva já criada no mundo. Esse fabuloso patrimônio
ecológico precisa, portanto, ter suas riquezas ambientais cuidadosamente conservadas, para que seu aproveitamento ocorra de maneira consciente e sustentável, sempre com vistas à melhoria da produtividade e da
qualidade de vida das populações envolvidas.
A proposição visa, sobretudo, à cautela com a qual devem ser traçadas as estratégias de manejo, ante
as múltiplas oportunidades de desenvolvimento que ali se apresentam, posto que, nos termos de sua justificativa, “as principais atividades econômicas desse bioma estão ligadas à criação de gado bovino, que é facilitada pelos pastos naturais e pela água levemente salgada da região, ideal para esses animais. As atividades
do turismo rural e do ecoturismo têm proporcionado hoje aos pantaneiros uma nova fonte de renda ligada à
preservação ambiental”.
Por isso, atribuímos fundamental importância a esse proveitoso evento que tivemos o privilégio de presidir.
Desejo aqui também ressaltar o trabalho dos palestrantes e dos demais debatedores que nos enriqueceram com suas valiosas contribuições. Estou certo de que a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa
saberá bem aproveitar as boas ideias a serem incorporadas ao projeto em virtude dessa profícua audiência.
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Apenas a título de exemplo, para que não incorra no esquecimento de citar algum dos meritórios colaboradores, destaco a participação do ex-Deputado Federal Fábio Feldman, reconhecida liderança e especialista
no assunto; de Débora Calheiros, da Embrapa; dos ambientalistas Alexandre Menezes e Roberto Klabim; bem
como da pesquisadora da Universidade Federal de Mato Grosso Cátia Nunes da Cunha; do médico veterinário
Cristóvão Afonso da Silva, diretor da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Pantaneiro; do produtor rural, engenheiro agrônomo e presidente da Comissão Federal de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, João
Oliveira Gouveia Neto; dentre outros pesquisadores e biólogos da Unemat e da Empaer.
Estiveram conosco, além do nobre Senador Cidinho Santos e de meu irmão, Deputado Júlio Campos, o
também Deputado Federal Valtenir Pereira; o Secretário Estadual de Meio Ambiente, José Lacerda; o Superintendente do Ministério da Pesca em Mato Grosso, Lindemberg Gomes de Lima; o Procurador-Geral de Justiça
Paulo Prado; o Secretário de Estado de Meio Ambiente, José Lacerda; o Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, Luiz Carlos Alécio; e o Secretário de Turismo, Jairo Pradela.
Estiveram conosco também os Deputados Estaduais Emanuel Pinheiro, Ondanir Bortolini, Wagner Ramos
e Airton Português, assim como vários prefeitos e vereadores cuja citação nominal alongaria demasiadamente
este relato.
O fato é que a audiência pública, do nosso ponto de vista, cumpriu os objetivos a que se propunha.
Cabe, finalmente, salientar que transcorreu, no mesmo dia, audiência similar na Assembleia Legislativa
de Mato Grosso do Sul, esta sob a competente responsabilidade do colega Senador Delcídio do Amaral, igualmente coroada de êxito.
Entendemos que é assim que se exerce a melhor forma de democracia representativa, levando às bases a discussão legislativa, ouvindo todas as partes e auscultando os diversos segmentos em suas demandas
e contribuições críticas.
O sucesso da reunião que acabo de relatar encaixa-se perfeitamente nesse modelo e, a nosso ver, deve
servir cada vez mais para aperfeiçoar e legitimar nossa atuação no Parlamento.
De maneira, Sr. Presidente, que ela foi muito oportuna. Houve ali a presença de pelo menos 600 a 700
pessoas que foram debater essa tão importante matéria, que vai mexer com a vida de milhares de pessoas que
moram em algumas regiões do nosso Estado, particularmente no Município de Cáceres, no Município de Santo
Antônio, Barão de Melgaço e Poconé, cidades que tradicionalmente também têm a sua fonte de economia. As
maiores atividades econômicas são o rebanho bovino e a pesca.
Inicialmente, o projeto do Senador Blairo Maggi propunha fazer uma moratória de cinco anos em relação
à pesca no Pantanal de ambos os Estados.
D qualquer forma, essa matéria vai ser amplamente discutida. Deve ser encaminhada, após tramitar pela
Comissão de Meio Ambiente, e também vai para a CCJ e para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Com certeza, posso afiançar a toda a sociedade mato-grossense e àquelas pessoas que estão ali – alguns
há mais de 200 anos; outros, há 150 anos – que podem ter certeza de que jamais serão desrespeitados por parte do Congresso Nacional, à medida que elas vivem não só da subsistência daquelas terras, ainda fracas para
serem agricultáveis, mas, acima de tudo, vivem ainda do pescado. Terão, com certeza, na pessoa do Senador
Jayme Campos, um defensor intransigente, para que essa lei, de forma transparente, possa permitir levarmos
o desenvolvimento sustentável, mas sempre preservando o homem pantaneiro.
Não vou me alongar mais, Sr. Presidente, mas quero dizer que estivemos, ontem, na Presidência do Incra, com o Dr. Márcio Guedes, minha cara Senadora Lúcia Vânia, levando as nossas preocupações em relação
aos assentamentos, particularmente nos Municípios de Itanhangá, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte e Tapurah.
Mato Grosso tem o maior número de assentamentos, quase 600. No Município de Itanhangá, nós temos
o maior assentamento da América Latina. Pessoas que estão ali há 15, 21 anos foram assentados pelo próprio
Governo Federal. Entretanto, lamentavelmente, algumas dessas pessoas já estão entrando na velhice. Já poderiam estar descasando, mas, até hoje, ainda não tiveram acesso ao documento da terra.
Quando vieram nos procurar para marcar essa audiência com o ilustre Presidente do Incra, vieram quatro
prefeitos, uma dezena de vereadores, para mostrar preocupação com o que está acontecendo ali.
Está, hoje, tensionado o relacionamento entre os assentados e o Incra, não só pela demora da titulação
da terra, mas, particularmente, pelo mau uso daqueles que estão na superintendência do Incra em Mato Grosso. Querem transformar o Incra, em Mato Grosso, numa imobiliária rural, penalizando aquelas pessoas que já
estão ali, sobretudo usando a força da Polícia Federal, que se encontra, até hoje, no assentamento do Município de Intanhangá.
Ali me comoveram e me tocaram profundamente as palavras de um velho companheiro nosso, assentado, o seu Silvestre, que hoje, inclusive, é Vereador em Intanhangá. Ele dizia que está prestes a acontecer uma
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verdadeira tragédia: o trabalhador que está assentado ali está disposto até a pegar arma para defender aquele
seu pedaço de terra.
Eu não posso acreditar que o Incra não tome as providências diante dos fatos, das denúncias que foram
ontem oferecidas ao Presidente do Incra. Falaram da comercialização de terra que está sendo feita por um superintendente e por um funcionário do Incra no nosso Estado.
Houve, com certeza, um debate bem amplo no sentido de que o Incra tem que tomar as providências.
O Presidente pediu que se formalizassem por escrito aquelas denúncias.
Mas não tenho dúvida alguma de que aquelas pessoas que estavam ali, representadas pelos Prefeitos,
pelos Vereadores, pelos Presidentes de Associação de Assentados, diziam a verdade. Sentia-se no semblante, na
força de expressão que usavam, que, de fato, o tratamento que está sendo dado é um tratamento a marginal.
Por isso, por intermédio da nossa pessoa com os demais companheiros que me acompanharam – Senador Cidinho Santos, Deputado Federal Júlio Campos, outros Deputados Federais, vários Deputados Estaduais,
entre eles o Deputado Dilmar Dal’Bosco, os ilustres Prefeitos da comunidade, os Prefeitos das quatro cidades –,
foi feita a proposta, no sentido de que se faça aqui uma comissão especial do Incra nacional, com procuradores,
com técnicos, uma comissão independente para ver in loco o problema que está ali criado, um problema que
pode transformar-se em tragédia por falta de uma política clara em relação à reforma agrária em nosso País.
O Brasil tem quatro mil assentamentos. Sob o domínio do Incra, nós temos apenas, se não me falha a
memória, de mil a mil e duzentos assentamentos.
Isso traz, de fato, muitas dificuldades na busca de soluções, para que, efetivamente, o cidadão seja proprietário de fato e de direito do seu pedaço de chão.
De qualquer forma, caro Senador Acir Gurgacz, tenho certeza de que no seu Estado, Rondônia, também
existe a mesma problemática que existe no meu querido Estado de Mato Grosso. Algo tem que ser feito.
Hoje mesmo, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, fizemos um pleito – e V. Exª aquiesceu às
minhas palavras – no sentido de aproveitarmos a Medida Provisória nº 636, que se encontra aqui na Casa e
que está sendo relatada pelo eminente e competente Senador Wellington Dias, para tentarmos solucionar o
problema que existe hoje.
Quando o cidadão foi assentado, ele recebeu 60 hectares, 40 hectares, 80 hectares. Com o passar do
tempo, muitos desses assentados conseguiram, com muita dificuldade, comprar de seus vizinhos tanto da esquerda quanto da direita.
Nesse caso, o que o Incra está fazendo? Tomando a terra – sejam 60 hectares ou 80 hectares que ele adquiriu –, sob a alegação de que ele tem direito só aos 60 hectares ou 70 hectares referentes à época em que foi
assentado pelo Incra. Não! Nós temos que agir como se fosse a agricultura familiar, ou seja, até quatro módulos
podem ser regularizados. O cidadão passará a ser dono de até quatro módulos. Em Mato Grosso, cada módulo
tem 100 hectares – imagino que em outros Estados há diferença.
Entretanto, nós temos que fazer justiça também. O Dr. Márcio foi muito prático e, sobretudo, objetivo,
ao dizer que as providências serão tomadas a partir de ontem, conforme a reunião que houve com os técnicos
do Incra, os prefeitos e as demais entidades lá representadas, as associações.
Não posso me furtar, desta tribuna, de elogiar o trabalho do Incra em relação à emissão do Geo. O Geo
era uma verdadeira agonia com a qual o produtor brasileiro estava convivendo no seu cotidiano. Dessa feita,
para minha alegria, o Incra, numa demonstração que avançou, sobretudo na questão da informática, está emitindo o seu Geo em um prazo de 48 horas – no máximo de 72 horas – de forma eletrônica. Isso está evitando
até a corrupção e facilitando, sobremaneira, o cidadão que é produtor rural neste País, seja ele grande, médio
ou pequeno.
Da mesma forma que cobro do Incra as providências, tenho que elogiá-lo nesse caso particular, pelo seu
trabalho, que é eficiente no sentido da emissão do georreferenciamento para nossos produtores, sobretudo
para aquele que mora no campo.
Encerrando, Sr. Presidente, ele me deu uma boa notícia: nessa medida provisória, está permitindo a remissão de dívida do pequeno assentado que deve até R$10 mil, do Procera e de outros financiamentos que
havia. Então, para que ela melhore, para que ela possa facilitar a vida do assentado, proponho que possamos
dar a ele também essa facilidade, ou seja, de o cidadão que tenha 60, 70, ou 80 hectares chegar até quatro
módulos. Isso é fundamental. Com isso, nós avançamos.
Encerrando, quero dizer a todos os senhores e às senhoras que o problema da regularização fundiária no
Brasil é grave. É gravíssimo. Lamentavelmente, o Mato Grosso e toda essa região estão vivendo com essa insegurança jurídica, que tem prejudicado sobremaneira milhares de brasileiros que estão ali contribuindo com a
nossa economia, sobretudo com a produção através não só da agricultura familiar, mas também daqueles as-
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sentados que desbravaram muitas regiões do meu Estado de forma ordenada, civilizada e ordeira. Desta feita,
precisam também ser respeitados pelo Poder Público constituído do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Meus cumprimentos, Senador Jayme Campos, pelo seu pronunciamento.
Aprovamos hoje, pela manhã, um convite ao Ministro do Desenvolvimento Agrário ou ao seu representante e também ao Presidente do Incra para debatermos essa questão da regularização fundiária na Amazônia.
O assunto tem avançado, mas pode avançar mais rápido, para que a gente possa atender aos nossos
agricultores com relação à regularização fundiária, que é importante demais para o País, especialmente para a
Amazônia, especialmente para o nosso Estado de Rondônia e, evidentemente, para o seu Estado do Mato Grosso.
Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.
Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia, do PSDB do Estado de Goiás.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de fazer o meu pronunciamento, eu não poderia deixar de manifestar aqui o meu constrangimento pela sessão de ontem, principalmente o meu constrangimento pela decisão
do Presidente da Casa em relação à CPI da Petrobras.
O Governo teme uma CPI para esclarecer fatos muito claros, definidos e muito graves, acontecidos dentro da maior empresa do País, que vive, sem dúvida nenhuma, uma crise sem precedentes e que age de forma
truculenta para inviabilizar a investigação.
Não me lembro, Sr. Presidente, em minha vida pública, de ter acompanhado a prisão de um dirigente
da Petrobras.
Para a nossa surpresa, hoje, novamente, aparecem novos fatos. A Folha de S.Paulo informa que a Polícia
Federal decidiu abrir mais um inquérito, desta vez para investigar a venda da refinaria de San Lorenzo para um
grupo empresarial argentino. Também o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União investigam
a operação. Agora, o comando da Petrobras é suspeito de ter vendido um ativo por menos do que valia. Nos
Estados Unidos, a Petrobras pagou mais caro e, na Argentina, está vendendo abaixo do preço.
Considero, Sr. Presidente, que a politização desse assunto não nos leva a lugar nenhum. Precisamos que
o Governo preste contas à sociedade, de uma vez por todas, sobre o que está acontecendo na Petrobras, afinal,
essa é uma empresa que é patrimônio de todos os brasileiros, uma empresa que desempenhou e desempenha
um papel estratégico no setor energético brasileiro. Uma empresa que o cidadão brasileiro espera fazer com
que este País venha a ocupar um dos primeiros lugares no desenvolvimento tanto econômico quanto social.
Portanto, não adianta tapar o sol com a peneira. É preciso colocar os fatos às claras. É essa a exigência da
sociedade em relação a esta Casa. É isso que a sociedade espera de todos nós.
Estou aqui, no Congresso Nacional, por quase 30 anos, Sr. Presidente, e nunca tive muita simpatia pelas
CPIs, mesmo porque participei de algumas com resultados totalmente negativos. Mas esta, eu acredito que
precisa ser feita. É preciso que o povo brasileiro entenda o que está acontecendo nessa grande empresa que,
sem dúvida nenhuma, orgulha a todos os brasileiros.
Portanto, deixo aqui a minha manifestação em relação ao triste acontecimento de ontem à noite, mas
espero que na próxima semana nós tenhamos novos embates e que desta vez o Governo se sensibilize no
sentido de entender que essa CPI não é uma disputa política, essa CPI é, sem dúvida nenhuma, uma resposta
que a sociedade exige desta Casa.
Mas, Sr. Presidente, encaminhei, na segunda-feira, um voto de pesar pelo falecimento do médico e professor Francisco Ludovico de Almeida Neto, que faleceu no último 31 de março, aos 86 anos, em Goiânia.
Francisco Ludovico é, entre os inúmeros feitos pelo Estado de Goiás, o fundador da Faculdade de Medicina da Universidade Federal. Filho do ex-Governador José Ludovico de Almeida, o Professor Ludovico estudou Medicina no Rio de Janeiro e, ao se formar, na década de 50, retornou à Goiânia para idealizar o projeto
do curso na cidade.
Foi o primeiro diretor da Faculdade de Medicina da UFG, por dez anos, e responsável pela fundação do
Hospital Santa Genoveva, em 1964. Ele também ajudou a fundar a Academia Goiana de Medicina e era membro da Academia Brasileira de Administração Hospitalar.
Francisco Ludovico foi, ainda, professor emérito da Faculdade de Medicina desde 1988, depois de ter
sido professor do Departamento de Cirurgia.
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Exemplo de generosidade, em um depoimento que consta nos históricos da Faculdade de Medicina,
Francisco Ludovico contou que a ideia inicial do curso de Medicina em Goiás era que os formandos trabalhassem por um tempo em regiões que não contavam com médico formado.
Dizia ele que no seu currículo constava a exigência de o recém-formado passar um ano atendendo nas
cidades e distritos onde não existissem médicos atuando, e que essa exigência fazia com que o médico se tornasse mais maduro, mais corajoso, além de sentir que estava devolvendo, em seu trabalho digno, o que a sociedade havia investido para a sua formação.
Há exatamente seis anos, ocupei a tribuna para falar do meu orgulho em compartilhar com esta Casa o
fato de a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás ter sido classificada pelo Ministério da Educação como uma das seis melhores do País.
Naquela oportunidade, quando preparava o meu pronunciamento, recorri ao Professor Francisco Ludovico, que me encaminhou um depoimento usando, humildemente, a terceira pessoa na sua narrativa.
Lembro-me, naquela ocasião, de ele dizer – abre aspas –: “Nós que trabalhamos no inicio de tudo, nos
orgulhamos do trabalho que ali foi desenvolvido. Orgulhamo-nos de nossa Universidade Federal de Goiás e
destacamos o esforço de todos para seu desenvolvimento” – fecha aspas.
Nos últimos tempos de sua vida, o professor estava debilitado, e provavelmente faleceu sem ter consciência do quanto sua trajetória foi importante e do quanto sua vida mudou para sempre a história da educação
e da saúde no Estado de Goiás.
Ainda assim, fica aqui, Sr. Presidente, a minha homenagem, em nome do povo goiano, ao Professor Francisco Ludovico de Almeida Neto.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Meus cumprimentos, Senadora
Lúcia Vânia.
Convido V. Exª para vir até aqui e conduzir os trabalhos para que eu rapidamente possa fazer o meu pronunciamento.
Muito obrigado, Senadora.
O Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Lúcia Vânia.
A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco Minoria/PSDB – GO) – Concedo a palavra ao Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nosso amigos que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio
Senado, no último sábado, participei do II Encontro dos Radialistas de Rondônia, na cidade de Ji-Paraná, encontro organizado pela Associação Nacional dos Radialistas, que cumprimento na pessoa de seu presidente, o
radialista Hélio Braga, que esteve em Ji-Paraná, participando, organizando e presidindo o encontro, que contou
com temas variados, e ali afirmamos a importância do rádio para a população do País inteiro, evidentemente,
mas especialmente, naquele encontro, ao nosso Estado de Rondônia. Também cumprimento o Superintendente
Regional de Rondônia, Luiz Gonzaga, nosso amigo Gonzaguinha, e o radialista Fábio Camilo, que organizaram
esse encontro que serviu para que os radialistas pudessem trocar experiências, discutir a importância da profissão e se mobilizar em torno das principais bandeiras do rádio e de seus profissionais.
Nesse encontro, mais uma vez reafirmei o compromisso com os profissionais do rádio e com a radiodifusão, que mesmo na era da internet continua tendo uma importância muito grande na transmissão de informações de lazer, entretenimento e conhecimento. O rádio é ainda o veículo mais ágil, o mais dinâmico, o que
chega mais longe e a mais lugares. E o principal: ele chega sem custo a todas as camadas da população, dos
grandes centros às periferias, aos grotões deste nosso Brasil, onde só mesmo chega o rádio.
O rádio é, sem dúvida, o veículo de comunicação mais democrático e aberto à participação popular. Por
isso, temos que valorizar muito esse meio de comunicação e os profissionais que fazem o rádio. É este o compromisso que renovei com os radialistas de Rondônia e de todo o nosso Brasil nesse final de semana, nesse
encontro importantíssimo que aconteceu na cidade de Ji-Paraná. Compromisso que quero compartilhar com
os demais Senadores e Senadoras, pois agora sou porta-voz da categoria com relação, por exemplo, ao pedido
de apoio ao Projeto de Lei Complementar nº 323/2013, que regulamenta a profissão e concede uma aposentadoria especial para os radialistas.
Este projeto está tramitando na Câmara dos Deputados e creio que em breve chegará ao Senado. Portanto, antecipo aqui o meu apoio ao projeto e solicito aos nobres Senadores e Senadoras que também analisem
com carinho e atenção essa proposta, que vem finalmente reconhecer a profissão de radialista e fazer justiça
com essa categoria.
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Os radialistas de Rondônia discutiram essas questões no encontro desse sábado e nos explicaram que
a rotina de trabalho, o contato com aparelhos e monitores de áudio e vídeo, a radiofrequência dos transmissores, a tensão nas centrais técnicas e as doenças nas cordas vocais e pulmões dos radialistas são alguns dos
problemas que justificam a concessão de aposentadoria especial.
Compreendo essa necessidade e, assim que a matéria chegar aqui ao Senado, vou atuar para que ela seja
aprovada. Podem contar com o nosso apoio e, tenho certeza, com o apoio da maioria dos Senadores e Senadoras. Também sou favorável à proposta, já aprovada na Câmara, que torna a carteira de radialista profissional
válida como documento de identidade em todo o País. E também apoio a Frente Parlamentar em Defesa do
Piso Salarial dos Radialistas, instalada recentemente aqui no Congresso Nacional.
Os profissionais do rádio devem ser reverenciados, pois exercem uma profissão digna e uma das mais
belas. Afinal, atuam como elo entre os acontecimentos e o cidadão brasileiro. Os radialistas usam sua voz e as
ondas sonoras para deixar a população bem informada sobre o que acontece na comunidade, na sua cidade,
no seu Estado, no Brasil e no mundo. Eles têm uma responsabilidade muito grande na tarefa de bem informar
seus ouvintes, ou seja, a população brasileira.
Portanto, merecem o nosso reconhecimento, para que continuem trabalhando com responsabilidade,
com ética, honestidade e sempre buscando a verdade acima de tudo.
Parabéns aos radialistas pela organização e pela luta por seus direitos. Contem sempre com o nosso apoio
aqui, no Congresso Nacional, no Senado, e em nosso Estado de Rondônia.
Hoje pela manhã, tive uma reunião com os Diretores da Facer (Federação do Comércio de Rondônia) em
meu gabinete. Eles nos trouxeram algumas demandas de comerciários e empresários do setor de serviços de
Rondônia. A principal preocupação é com a nossa infraestrutura, em especial com as condições das rodovias
no Estado de Rondônia.
Aliás, a reunião foi ontem pela manhã, não hoje pela manhã, Srª Presidente.
O Presidente da Facer, Sr. Gerson Zanoto, está preocupado com os prejuízos que os empresários e a economia do nosso Estado de Rondônia estão acumulando em função das precárias condições de nossas rodovias,
que se agravam em virtude das chuvas e da enchente do Rio Madeira, que mantém alguns trechos da rodovia
debaixo d’água há mais de 60 dias. Isso acontece tanto na BR-364 como na BR-425.
Felizmente, o Superintendente Regional do DNIT de Rondônia e Acre, o engenheiro Sr. Fabiano Martins
Cunha, que assumiu o comando do órgão recentemente, também participou da reunião, encaminhamos diretamente as reivindicações dos empresários e tivemos algumas respostas satisfatórias com relação à restauração das BRs.
O Superintendente do DNIT já trabalha num plano de recuperação emergencial para as BRs 364 e 425,
principalmente na ligação entre Porto Velho e Rio Branco, no Acre, e também na ligação de Porto Velho a Ponta do Abunã e Guajará-Mirim, que é exatamente a BR-425, que já possuem contratos de manutenção, mas que
não contemplam a reconstrução da rodovia, o que será necessário nos trechos que estão alagados há mais de
60 dias. Nesses trechos, por sinal, será necessário elevar o talude da rodovia para que ela não fique mais debaixo d’água quando acontecem as chuvas na Amazônia.
Convidamos, também, o Ministro César Borges para conhecer os problemas que acontecem hoje em
Rondônia com relação à BR-364 e à BR-425, para que possa ver in loco, como fizeram a Presidente Dilma e o
Ministro da Integração Nacional, neste momento em que começamos a fazer um projeto, um planejamento,
Srª Presidente, para a reconstrução do que restou da BR-364 e da BR-425, nos trechos alagados.
É importante a visita do Ministro César Borges, para que ele veja in loco os problemas que aconteceram
em função da enchente, a fim de que possamos rapidamente reconstruir a BR-364, espinha dorsal do Estado
de Rondônia, e a BR-425.
Com prazer, concedo um aparte ao nobre Senador Anibal Diniz.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Acir, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e pela menção honrosa que fez aos radialistas, uma categoria pela qual tenho grande apreço. Também tenho uma relação de muito respeito e de muita consideração com os radialistas do Acre, esses homens
e mulheres que levam alegria, informação e companhia para pessoas que estão nas localidades mais isoladas,
às vezes tendo que trabalhar na solidão da noite, sempre com o rádio ligado. Então, eles têm um papel social
fundamental. E V. Exª está coberto de razão ao já anunciar de público o apoio às causas que envolvem e que
são de interesse dos radialistas brasileiros: de Rondônia, do Acre, de todos os Estados do Brasil. Gostaria também, Senador Acir, de fazer menção à agenda que cumprimos no Estado de Rondônia, na semana passada.
Fizemos uma visita àqueles caminhoneiros vítimas da interdição da BR-364, um esforço tremendo do General
Novaes, com toda a Polícia Rodoviária Federal e o pessoal do DNIT, tentando dar trafegabilidade à BR, mas com
muita dificuldade. Fomos lá para levar solidariedade, para mostrar o nosso interesse e a nossa preocupação
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para que essa situação se resolva o mais depressa possível. Hoje, o Senador Jorge Viana já nos deu a informação de que começou uma vazante importante, que o nível das águas já baixou mais de meio metro, o que nos
dá esperança de que, em breve, vamos ter a normalidade. Mas depois vem o processo de reconstrução. Nesta
semana, nós estivemos numa audiência com o Ministro Mercadante para pedir uma atenção especial a todos
os empresários do Acre, um trabalho de reconstrução. Porque imaginem só o drama que esse pessoal está vivendo quando adquire uma mercadoria, um produto no Estado de São Paulo e tem que levar para o Estado do
Acre e, depois, tem que converter esse produto em dinheiro para poder honrar os seus compromissos e esse
produto todo ficou interditado na estrada. Então, ouvimos muitas exposições dramáticas de comerciantes, sindicalistas, da associação comercial, do sindicato dos transportadores, todos mostrando esse drama que é essa
interdição da BR-364, fruto das enchentes que afetam praticamente toda a Região Amazônica neste momento
e que fez dos Estados de Rondônia e do Acre as primeiras e principais vítimas. O Ministro Mercadante firmou
um compromisso conosco de, depois, tentar montar um grupo de trabalho, convocar um grupo de trabalho
interministerial para ver em que o Governo Federal pode ajudar na superação desse trauma. E a outra audiência muito importante que tivemos foi exatamente no Ministério dos Transportes, com a presença do Ministro
César Borges e com a presença do diretor do DNIT, General Jorge Fraxe, que nos deu certa tranquilidade. Ele
afirmou que tem consciência de que a situação é absolutamente excepcional e que exige uma intervenção diferenciada do DNIT, do Ministério dos Transportes, para fazer a BR-364 voltar ao fluxo normal o mais depressa
possível. Porque nós sabemos que uma vez esvaziado o rio, uma vez havendo a vazante, nós vamos ter que ter
os reparos na BR-364, porque vai demorar um tempo bastante prolongado para que a normalidade volte. E,
nesse sentido, a gente já tem a garantia de que tanto o Ministério dos Transportes quanto o DNIT estão conscientes da necessidade de ter uma operação absolutamente excepcional para garantir a volta da normalidade
do tráfego na BR-364. E, por último, Senador Acir, gostaria também de dizer que foi muito prazeroso para mim
ter estado com V. Exª lá em Porto Velho, no grande encontro de posse da diretoria do Sindicato dos Servidores
Federais de Rondônia, quando o sindicalista Daniel Pereira foi empossado com toda a sua diretoria. Lá eu vi que
estavam presentes servidores federais de praticamente todos os Municípios de Rondônia e também o quanto
V. Exª foi prestigiado, com todo mundo cumprimentando-o e manifestando respeito, consideração e apreço
por sua pessoa. Também fui muito bem recepcionado por V. Exª e pelo presidente do Sindicato dos Servidores Federais, Daniel Pereira. Quero deixar aqui o meu abraço a todos os rondonienses que estiveram conosco
lá, no sábado à noite, proporcionando um momento de grande descontração e, ao mesmo tempo, de muito
comprometimento daquela categoria em busca de defender os seus direitos, as suas reivindicações e de se
comprometer também em prestar um serviço público de boa qualidade para o povo brasileiro. Obrigado pela
oportunidade e parabéns pelo pronunciamento.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Muito obrigado pelo aparte, Senador Anibal.
Agradeço também a sua presença conosco em Rondônia. V. Exª sempre será muito bem-vindo ao nosso Estado para que possamos discutir e debater as questões importantes naquilo que envolve o Estado de Rondônia
e o Estado do Acre.
De fato, precisamos não apenas a reconstrução da BR-364, mas um novo projeto, principalmente em relação à ponte do Rio Abunã, que liga exatamente o seu Estado ao meu através da BR-364.
Acredito, Senador Anibal, que nós precisamos rever esse projeto para que não aconteça o que está acontecendo hoje. Não sabemos se essa enchente é sazonal de 50 em 50 anos, de 100 em 100 anos, ou se ela pode
acontecer de ano em ano, ou de 10 em 10 anos. Por isso, temos que preparar a BR-364 para que, se, no futuro,
nova enchente acontecer, nós não sejamos pegos de surpresa com a nossa BR sendo alagada e com o trânsito
sendo interrompido entre Porto Velho e Rio Branco, Porto Velho e Guajará-Mirim, Porto Velho e Nova Mamoré.
Para isso, temos que elevar o nível da BR-364 para nos precavermos no sentido de que não aconteçam mais
enchentes dessa natureza.
Também vamos solicitar ao Ministro César Borges que acelere o andamento dos projetos estratégicos
para Rondônia e as regiões oeste e norte do País. Como já disse aqui, a construção da ponte do Abunã, da divisa com Rondônia e Acre.
A reconstrução da BR-319, ligando Porto Velho a Manaus. E já tivemos vários avanços com relação à reabertura da BR-319; acredito que a sua manutenção deva iniciar-se imediatamente ao fim das chuvas, para
que, ainda neste ano, seja reaberta.
A pavimentação completa da BR-421, que liga Ariquemes a Guajará-Mirim, passando por Nova Mamoré.
É uma estrada importante não apenas agora que nós estamos sofrendo uma enchente, mas no dia a dia para
o escoamento da produção de Nova Mamoré e de Guajará-Mirim e também aos turistas que queiram visitar
Guajará-Mirim e a Bolívia do interior do Estado; através dessa nova rodovia, a BR-421, vão ter uma economia
de mais de 200km. Então, é uma rodovia importante para o Estado de Rondônia.
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A construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, de Porto Velho a Vilhena, onde segue até Lucas
do Rio Verde, no Mato Grosso, e dali até Goiás. Essa ferrovia é de uma importância muito grande para o Estado
de Rondônia, pois liga a malha ferroviária brasileira com a hidrovia do Madeira, que é a nova saída de escoamento da produção agrícola, a produção de carne não só de Rondônia, mas também do norte de Mato Grosso.
A construção de novo porto do Rio Madeira, em Porto Velho, e a rodovia do contorno norte, conhecida com Expresso Porto, que vai retirar o trânsito pesado do centro de Porto Velho. Hoje, todas as carretas que
transportam soja do Mato Grosso, que transportam soja produzida em Rondônia passam no centro de Porto
Velho, através da Avenida Jorge Teixeira. Nós precisamos construir esse contorno norte, desviando totalmente
o trânsito pesado que liga toda a região produtiva do Estado até o Porto de Porto Velho, bem como atenção
especial para as obras que solicitamos que sejam incluídas no novo PAC, que está sendo estudado, como a duplicação da BR-364, de Candeias até Vilhena; a construção de três novas rodovias federais entre Rondônia e o
Mato Grosso: a primeira de Machadinho do Oeste até Colniza, ligando a BR-364, via Jaru; outra ligando Ji-Paraná,
Rondolândia e Aripuanã a Colniza; e uma outra ligação de Espigão d’Oeste até Aripuanã, pela via conhecida
como estrada do Pacarana; e também a ligação de Vilhena a Juína, Juína a Aripuanã, Aripuanã a Colniza. Ou
seja, nós precisamos trazer essa produção para Rondônia, através da BR-364 e, depois, através da construção
da nossa ferrovia, escoarmos a nossa produção até Porto Velho e, de Porto Velho, sim, ganhando a Hidrovia do
Madeira para a exportação.
Então, é a importância da construção dessas rodovias, ligando essa região produtiva do norte do Mato
Grosso a Rondônia. Aquilo que puder ser industrializado em Rondônia queremos industrializar em Rondônia;
aquilo que for exportado, que seja feito através da BR-364 e da ferrovia que será construída, ligando Porto Velho a Lucas, mas chegando até à Hidrovia do Madeira.
Entendo que Rondônia está posicionada geográfica e economicamente de forma estratégica para o
Brasil. Precisamos estimular esse novo eixo de desenvolvimento para a Região Norte, com o escoamento da
produção de grãos, de carne, de alimentos enfim produzidos nas Regiões Centro-Oeste e Norte pelas rodovias
e pela rodovia que será construída também chegando à Hidrovia do Madeira.
Temos nossa preocupação pontual com a recuperação da economia de Rondônia, nesse período pós-cheia. Mas também temos esse pensamento estratégico com o desenvolvimento integrado de Rondônia e
das Regiões Centro-Oeste e Norte do País.
Portanto, queremos a visita do Ministro dos Transportes para, mais uma vez, mostrarmos o nosso potencial de produção agrícola, que acontece neste momento. É um aumento grande na produção de grãos não só
no Cone Sul do Estado, entre Vilhena, Chupinguaia, Cerejeira, Pimenteira. Mas também a BR-429 tem acelerado
muito o aumento da produção de grãos no Estado de Rondônia.
Nós precisamos mostrar tudo isso ao Ministro para que possamos implementar as obras de infraestrutura e podermos dar escoamento a toda essa produção.
Também quero aqui, mais uma vez, como fez o Senador Anibal, cumprimentar o nosso amigo e colega
Daniel Pereira, que foi reconduzido à Presidência do Sindisef no último sábado em Porto Velho. Não só ele, mas
toda a sua diretoria foi reconduzida no Sindicato dos Servidores Federais do nosso Estado de Rondônia. Tivemos o prazer de estarmos lá junto com o Daniel, com o Mário Jorge, com os demais sindicalizados, com toda a
sua diretoria, com servidores federais de todo o Estado de Rondônia que estavam em Porto Velho.
Tivemos a honra de receber o nosso amigo Senador Anibal Diniz para aquele momento importante para
Rondônia e para os servidores federais do nosso Estado.
Meus cumprimentos ao Daniel Pereira, que está à frente desse sindicato já há algum tempo, defendendo os interesses dos servidores federais do nosso Estado de Rondônia. Meus cumprimentos a você, Daniel, e a
toda sua diretoria, que foi empossada novamente no último sábado.
Para fazer um registro, estiveram conosco, junto com o Gerçon Zanato, Presidente da Facer de Rondônia, o Genivaldo Campos, que é Vice-Presidente da Facer, o Vilmar, Diretor da Facer e integrante da Associação
Comercial de Vilhena, e o Cícero Alves Noronha, Diretor da Facer e também Diretor da Associação Comercial
de Guajará-Mirim. Meus cumprimentos especiais ao Hugo Lopes de Araújo, que é Presidente da Associação
Comercial na minha cidade, Município de Ji-Paraná.
Esteve também junto conosco o Vice-Prefeito de Ji-Paraná, Marcito Pinto, que está em Brasília cumprindo
agenda para defender os interesses do nosso Município. Muitas obras estão acontecendo na cidade e precisam
de um acompanhamento aqui nos Ministérios por parte da Prefeitura, e assim o faz o Vice-Prefeito Marcito.
Sr. Presidente, o Governo do Estado de Rondônia lançou na semana passada, em Vilhena, a segunda
etapa do Programa Água Produtiva que está estimulando a criação de peixes em cativeiro em todo o nosso
Estado de Rondônia.
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No lançamento do programa, o Governador Confúcio Moura destacou a importância da primeira etapa
no estímulo à produção e que agora o foco será a criação de polos de beneficiamento e a estrutura de distribuição do pescado.
Com este trabalho, Rondônia saltou de uma produção de 15 mil toneladas/ano para 70 mil toneladas/
ano na produção de pescado. Isso, em pouco mais de três anos de ação do Governo e a efetiva participação
dos produtores do nosso Estado, demonstrando que a piscicultura é mais uma fonte de renda para a agricultura familiar em Rondônia.
Com a continuidade deste programa Água Produtiva, a previsão é que haja um aumento entre 90 a 100
mil toneladas/ano nos próximos anos.
Além do tambaqui, que está em primeiro lugar em âmbito nacional, a criação de pirarucu em Rondônia,
realizada em Pimenta Bueno e nos demais Municípios do Estado, vem revelando um novo potencial econômico dos produtores rondonienses. É uma ação efetiva do Governo do Estado, com acompanhamento muito
de perto do nosso Governador, Confúcio Moura, e do nosso Vice-Governador, Airton Gurgacz, que fazem um
trabalho excepcional a frente do Governo do Estado, não só com relação à produção do pescado, mas principalmente com o estímulo da produção agrícola, da pecuária e da bacia leiteira do nosso Estado de Rondônia.
Então, ficam aqui os meus cumprimentos ao nosso Governador Confúcio Moura, ao seu Vice-Governador
Airton. Que continuem esse trabalho em prol de aumentar a produção agrícola, pecuária, bacia leiteira e, agora,
o pescado no nosso Estado de Rondônia.
Eram essas as minhas colocações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, a Srª Lúcia Vânia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Randolfe Rodrigues.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Fora do microfone.) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Senador Acir Gurgacz, cumprimento V. Exª pelo pronunciamento.
Senador Casildo, tenho o prazer de ouvi-lo, pela ordem.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Randolfe Rodrigues, eu não podia deixar de registrar que estiveram aqui há pouco, na tribuna de honra, o
Vice-Prefeito de Porto União, que fica no norte catarinense, Aloisio Salvatti; acompanhado pelo presidente da
Associação Empresarial de Porto União, o Sr. Solimar Haiduk.
Também, caro Presidente, esteve conosco, aqui na tribuna de honra, o Conselho da Juventude Empresarial de Santa Catarina, representado por jovens como V. Exª. A presidente do Conselho da Juventude Empresarial catarinense chama-se Liandra Nazário; a outra jovem é a Karine Marmitt, Diretora de Eventos; e Marcelo
Noronha é o nosso ex-presidente do Conselho da Juventude Empresarial catarinense.
Eles abrilhantaram o plenário com suas visitas aqui, e eu tinha que fazer esse registro, ainda mais quando
um jovem Senador preside a sessão do Senado Federal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Obrigado, Senador Casildo.
Em nosso nome, em vosso nome, em nome do Senado Federal, damos boas-vindas a todos que, em nome do
povo catarinense, visitam-nos aqui no Senado Federal.
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador Anibal, representante do Estado do Acre; em seguida, o
Senador Eunício Oliveira, com o maior prazer.
Senador Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Randolfe Rodrigues; Srs. Senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio
Senado, inicio passando algumas informações importantes a respeito das audiências que tivemos, ao longo da
semana, aqui em Brasília, com o Ministro Aloizio Mercadante, com o Ministro dos Transportes, Ministro César
Borges, juntamente com o Diretor-Geral do DNIT, General Jorge Fraxe.
Essas audiências foram justamente para tratar da situação do Estado do Acre e das preocupações que
gostaríamos de expor a respeito de como será o projeto de reconstrução do trecho da BR-364 que foi interditado por conta da alagação do Rio Madeira, nos últimos 50, 60 dias.
Cumpro o dever de informar que o Ministério dos Transportes está absolutamente consciente de que a
situação, dada sua gravidade, exige um tratamento especial também. Devido à excepcionalidade dos casos,
devido à intensidade dos transtornos causados, o Ministério dos Transportes já está ciente de que vai ter que
adotar uma medida especial.
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Em relação ao Ministro Aloizio Mercadante, ele foi muito solícito, no sentido de atender aos apelos apresentados em nome do Governador Tião Viana. Ele já estava ciente de todos os problemas apresentados, inclusive, de pronto, já fez contato com outras autoridades da Anvisa, do Ministério da Agricultura, no sentido de
facilitar para que os entraves burocráticos não venham a causar mais transtornos ainda aos empresários e aos
cidadãos do Acre, com a entrada de produtos que estão vindo do Peru. Por exemplo, se um carregamento com
30 toneladas de trigo chegasse a Assis Brasil pela Rodovia Interoceânica, tinha que mandar um quilo a Goiânia
para fazer uma análise, e só depois de 24 horas, 48 horas ou uma semana é que era liberada a entrada. Então, o
Ministro Aloizio Mercadante se prontificou a fazer o contato com o organismo responsável por essa inspeção,
para que imediatamente estabeleça um convênio com a Universidade Federal do Acre e essa análise possa ser
feita diretamente na universidade, e não ter que passar por esse transtorno terrível.
Dessa maneira, temos hoje a garantia de que o Governo Federal está ciente do drama vivido pelo empresariado acriano, pelo povo acriano, com essa crise de abastecimento, que só não ficou pior porque o Governador Tião Viana fez uma operação de guerra, juntamente com o Exército brasileiro, que tem dado todo o
suporte, a partir de Porto Velho, a partir da 17ª Brigada, sob o comando do General Novaes. A Força Aérea Brasileira também tem dado uma força tremenda, colocando os aviões para fazer o transporte de cargas daqueles gêneros de primeiríssima necessidade, os mais essenciais. Assim, o drama não foi pior exatamente porque
houve essa mobilização.
E, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, gostaria de reforçar uma preocupação que já foi apresentada pelos
prefeitos do Acre através da Associação dos Municípios do Acre, porque eles estão vivendo um drama terrível:
na renegociação de suas dívidas, acabaram assumindo compromissos de autorizar a Receita Federal a fazer a
dedução automática de repasses de FPE no que diz respeito a suas dívidas correntes. E, assim, alguns Municípios do Acre tiveram o sequestro do seu FPM quase na totalidade.
Esse é um assunto extremamente grave. A Receita Federal não consegue resolver, e, muito provavelmente, vai caber a nós, aqui do Parlamento, buscar uma solução junto ao Governo Federal, seja através de
uma medida provisória, seja através de alguma iniciativa legislativa aqui do Senado Federal e da Câmara, para
que tenhamos uma garantia de sobrevivência dos Municípios, porque já temos hoje alguns prefeitos em estado de desespero pela situação que estão vivenciando. É um assunto extremamente grave essa questão do
sequestro do FPM que está acontecendo para alguns Municípios brasileiros. Tenho certeza de que a maioria
dos Municípios do Acre está enfrentando esse problema. E acredito que não seja diferente com os Municípios
dos demais Estados do Brasil.
Para concluir, Sr. Presidente, eu gostaria de reforçar que nós realizamos ontem, através da Comissão
de Constituição e Justiça, a aprovação à PEC 61, a partir de um relatório de minha autoria, que teve uma
emenda sugerida pela Senadora Gleisi Hoffmann. Tivemos a aprovação da PEC 61, que é a PEC dos Soldados da Borracha.
Quero deixar claro que essa é uma luta que vem de há muito tempo, foi capitaneada, na Câmara dos
Deputados, pela Deputada Perpétua Almeida, que foi sua Relatora, a grande mobilizadora dos Parlamentares
para tê-la aprovada na Câmara dos Deputados. E, aqui no Senado, nós tivemos um trabalho grande, de grande mobilização, para garantir a sua aprovação lá na Comissão de Constituição e Justiça. E agora nós já temos
um pedido de rito especial para que ela seja aprovada o mais depressa possível, aqui no plenário do Senado,
nas cinco sessões deliberativas do Senado, e vamos tê-la sancionada pelo nosso Presidente Renan Calheiros,
que é Presidente do Congresso Nacional. O esforço agora vai ser no sentido de que a gente realize essas cinco
sessões e tenha essa matéria aprovada.
E o que foi, digamos assim, o ponto especial da aprovação da PEC 61? Isso porque, na Câmara dos Deputados, através da iniciativa do Deputado Arlindo Chinaglia, foi concedida aos soldados da borracha, que são
13 mil ao todo – incluindo-se os próprios soldados da borracha e seus dependentes, no caso daqueles que já
morreram –, uma indenização de R$25 mil para cada soldado da borracha ou dependente. Ao mesmo tempo,
houve uma alteração na pensão vitalícia que é assegurada no art. 54 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, que estabelece que os soldados da borracha têm também uma pensão vitalícia no valor de dois
salários mínimos. A PEC 61, na Câmara, tinha alterado esse dispositivo, propondo que eles passassem a ganhar
R$1.500,00 e perdessem o vínculo com o salário mínimo; mas nós, ao ouvirmos os soldados da borracha, chegamos ao entendimento de que esse seria um prejuízo muito grande, porque eles perderiam o benefício do
reajuste automático do salário mínimo. Então, a gente fez esse enfrentamento.
Inicialmente, o Governo estava irredutível nessa questão, mas conseguimos assegurar ontem, na Comissão
de Constituição e Justiça, a manutenção do dispositivo constitucional. Ou seja, os soldados da borracha receberão os R$25 mil de indenização e terão mantido o dispositivo constitucional que lhes assegura o pagamento da pensão vitalícia no valor de dois salários mínimos, com todos os reajustes que acontecem a cada ano no
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salário mínimo, exatamente nos mesmos valores percentuais do valor do salário mínimo. Essa foi a vantagem
que a gente conseguiu, que foi possível. Foi graças ao esforço de todos.
Eu quero agradecer muito ao Senador Valdir Raupp, que pediu a inversão de pauta e foi atendido pelo
nosso Presidente, o Senador Vital do Rêgo.
Quero agradecer também ao Senador Jorge Viana, ao Senador Petecão, que estavam atentos e tentaram
ajudar também da melhor maneira possível. O Senador Sérgio Petecão, em algum momento, quis radicalizar,
mas a gente procurou mostrar que, num momento como este, é melhor buscar o caminho do possível. É preferível a gente aprovar uma proposta real, que vá à prática, a aprovar uma proposta dos sonhos, que depois
leve a uma ação direta de inconstitucionalidade por parte do Governo, que não vai ser aplicada, e acaba que
a gente exige o máximo e não consegue nada. Então, o melhor mesmo foi o caminho do entendimento, assinado pelos Senadores Valdir Raupp, Inácio Arruda e Pimentel.
Essa proposta de emenda, que teve como primeira signatária a Senadora Gleisi Hoffmann, visa manter
o art. 54 do Ato das Disposições Transitórias exatamente como está, no sentido de que os soldados da borracha tenham pensão vitalícia no valor de dois salários mínimos. Isso ficou inalterado. Vai continuar exatamente
da forma como eles recebem, e agora a gente vai correr para aprovar em plenário o benefício dos R$25 mil
e tentar fazer com que seja promulgada, o mais depressa possível, esta mudança, esta proposta de emenda
constitucional, a PEC 61, para que os benefícios aconteçam.
Então, Senador Eunício Oliveira, eu agradeço muito a todos que contribuíram para que essa matéria fosse aprovada, e peço a V. Exª que tome os termos deste pronunciamento na sua integralidade, porque é exatamente o que eu pretendia reafirmar para todos os seringueiros do Acre, de Rondônia, do Amazonas, de toda a
Amazônia: eles são heróis nacionais, deram uma grande contribuição para o Brasil durante a Segunda Guerra
Mundial, pois, enquanto os pracinhas foram combater nos fronts de batalha da Segunda Guerra, os soldados da
borracha foram mobilizados da mesma forma, com a mesma intensidade, no Nordeste brasileiro, para produzir
borracha na Amazônia. Eles foram mobilizados em número próximo a 60 mil e tiveram uma grande baixa, de
aproximadamente 30 mil, em menos de cinco anos.
Esses heróis nacionais, que já são reconhecidos, já estão inscritos no livro dos heróis nacionais, precisam ainda de reconhecimento no que diz respeito à valorização, porque aos pracinhas que atuaram no
front de combate foi concedida pensão vitalícia equivalente à de Segundo-Tenente das Forças Armadas brasileiras, e aos soldados da borracha foram concedidos tão somente dois salários mínimos. Depois de muita
luta, depois de um intenso combate – que já vem se estendendo por 12 anos, desde a proposição da então
Deputada Vanessa Grazziotin, hoje Senadora da República –, por meio da PEC dos Soldados da Borracha,
depois de 12 anos de batalha, a gente conseguiu agora esse compromisso do Governo Federal de conceder uma indenização no valor de R$25 mil para cada soldado da borracha, vivo ou para seus dependentes,
porque a Constituição assegura a extensão dos benefícios aos dependentes que estejam de acordo com o
dispositivo constitucional.
Então, fica o nosso agradecimento e os nossos votos de que a gente consiga fazer a mobilização necessária, aqui do plenário, para que, nas cinco sessões deliberativas, a gente possa ver aprovada a PEC dos soldados da borracha. Da mesma forma, que seja o mais rápido possível também sancionada pelo Presidente do
Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ocupo esta tribuna hoje para informar aos ouvintes da Rádio
Senado e aos telespectadores da TV Senado o importante avanço conseguido hoje com a aprovação da PEC que trata dos benefícios dos Soldados da Borracha na CCJ, a Comissão de Constituição
e Justiça deste Senado.
Numa sessão marcada pela presença de parlamentares da região amazônica, foi aprovada hoje
uma pensão vitalícia de dois salários mínimos e uma indenização de R$ 25 mil aos Soldados da
Borracha.
Os Soldados da Borracha são os 56 mil trabalhadores recrutados durante a Segunda Guerra Mundial
para produzir borracha para pneus de veículos usados pelas Forças Aliadas.
Eles foram reconhecidos como Heróis da Pátria, mas não receberam do governo a mesma pensão
mensal destinada aos pracinhas que lutaram no front, durante o conflito.
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Na prática, restauramos hoje na CCJ o texto original do caput do artigo 54 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, que previa o pagamento de dois salários mínimos aos ex-combatentes,
e mantivemos a proposta de indenização aprovada na Câmara, no valor de R$ 25 mil.
Essa modificação foi sugerida primeiramente pela senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), ex-ministra da
Casa Civil, e apoiada em seguida por outros senadores. Eles entenderam que esse seria um meio
termo possível entre a proposta aprovada pela Câmara dos Deputados (PEC 61/2013), e o relatório
que apresentei.
Em meu relatório, propus que a pensão mensal vitalícia aos Soldados da Borracha fosse fixada em
valor equivalente à de primeiro-sargento das Forças Armadas – o equivalente, hoje, a R$ 3.789,00.
A correção seria pelos mesmos índices aplicados aos benefícios de prestação continuada mantidos
pela Previdência Social.
Vale lembrar que o texto aprovado pela Câmara previa uma pensão de R$ 1,5 mil, sem reajuste pelo
salário mínimo.
Meu relatório também mantinha o valor de R$ 25 mil para cada Soldado da Borracha, em parcela
única, sem incidência de tributos.
Avalio que meu relatório era mais adequado às demandas dos Soldados da Borracha do que a proposta da Câmara, mas considero que tivemos hoje um avanço significativo.
Isso porque, diante do atraso da votação da matéria – que tramita há 12 anos no Congresso – e da
resistência do governo federal em aceitar pagar o valor de R$ 3.789, a proposta aprovada hoje na
comissão foi o acordo possível.
Minha proposição era melhor, mas temos de olhar para o Brasil. O governo não está autorizando
nada de aumento e está vetando tudo o que implica maiores custos,
Gostaria de destacar ainda que o grande descontentamento dos Soldados da Borracha em relação
à proposta aprovada na Câmara era com a desvinculação da pensão vitalícia do reajuste do salário
mínimo.
O maior clamor que recebemos foi a defesa da manutenção do reajuste da pensão com o salário
mínimo, que hoje garante ganho real.
A pensão de R$ 1.500,00 proposta pela Câmara retirava esse reajuste, o que provocaria perdas para
os Soldados da Borracha já a partir de 2015. Esse foi o grande trauma que eles expressaram em todas as audiências públicas que realizamos.
Agora, como a alteração do relatório foi feita por meio de emenda supressiva, a proposta seguiu para
votação neste plenário e não precisará voltar para a Câmara dos Deputados. A PEC deverá chegar a
estes plenário ainda nesta semana.
Por isso, quero aqui agradecer aos senadores que contribuíram para a votação desta matéria que,
sabemos, não está plenamente à altura do valor demonstrado pelos Soldados da Borracha, mas que
foi fruto de um esforço coletivo para sua aprovação na CCJ, e aproveito este momento para fazer um
apelo para a aprovação da matéria em breve, neste plenário.
Agradeço também, e principalmente, aos ex-combatentes Soldados da Borracha e a todos seus representantes e defensores pela ativa e fundamental participação nos debates que realizamos.
Tenham a certeza de que me dediquei inteiramente para que possamos aprovar, no menor tempo
possível, uma proposta positiva que não seja questionada pelo governo, futuramente, mas que se
torne realidade o quanto antes.
Era o que eu queria registrar.
Muito obrigada.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr. Randolfe Rodrigues deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Eunício Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/PMDB-CE) – Muito obrigado, Senador Anibal. V. Exª
será atendido na forma regimental.
Convido V. Exª a assumir os trabalhos da Presidência enquanto farei um pronunciamento à Nação e, obviamente, ao meu querido Ceará.
O Sr. Eunício Oliveira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT-AC) – Com a palavra o Senador Eunício Oliveira, do Estado do Ceará.
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhoras que nos acompanham pelos canais de comunicação do Senado Federal, tanto pela Internet, como pela Rádio Senado e pela TV Senado, quero dizer que a
maioria dos brasileiros, dos nordestinos e dos cearenses vive nas grandes cidades.
Atualmente, no nosso Ceará, Estado com mais de 8,5 milhões de habitantes, a população urbana supera
6,3 milhões de pessoas, o que representa cerca de 75% dos cearenses que lá vivem.
É uma situação que reflete a realidade brasileira, onde a população urbana já alcança um percentual
superior a 84%, segundo dados do Censo Demográfico 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
Somos, igualmente, um País urbano, com maciça concentração populacional na faixa litorânea. Cito, como
exemplo, Fortaleza, que tinha 180 mil habitantes em 1940 e, hoje, tem de 2,5 milhões de pessoas.
Diante desse cenário, impõe-se para nós, Senadores e homens públicos, assim como para os Governos
Federal, Estaduais e Municipais e seus legislativos, uma tarefa mais do que urgente: a de repensar o planejamento das cidades.
Como já ensinava Ulysses Guimarães, o grande timoneiro do nosso PMDB, é nas cidades que a maioria
dos brasileiros estuda, trabalha, forma famílias, busca serviços públicos e privados, consome e se diverte, ou
deveria se divertir. É nelas, portanto, que a população também enfrenta, cotidianamente, enormes carências:
de saneamento básico, de mobilidade urbana, de saúde, de educação, de habitação e de segurança pública,
entre outros. É para elas, portanto, que devemos voltar nossas atenções.
O processo de urbanização, que se acelerou a partir da década de 1950, com a industrialização e com o
êxodo rural provocado, por exemplo, pela seca no Nordeste – mas também por vários outros fatores em todas
as regiões do País –, dá sinais de esgotamento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, repito: é mais do que urgente repensarmos o futuro das nossas cidades. Para isso, temos que contribuir efetivamente com os gestores municipais para que façam frente não
só aos problemas cotidianos, mas também para que tenham condições de pensar o futuro das gerações que
estão a caminho.
Os cearenses, nordestinos e brasileiros já mostraram, reiteradas vezes, o que querem: melhor ordenamento urbano, com destinação mais equilibrada dos recursos oficiais para qualificar os serviços públicos e a
infraestrutura urbana.
O povo clama por cidades com mais qualidade de vida, bem-estar, acesso igualitário aos bens e serviços
públicos, onde efetivamente possa conhecer o que chamamos de o fim das desigualdades sociais.
Como municipalista, tenho um relacionamento próximo e participativo com os prefeitos do meu Estado para ouvi-los e, assim, poder elaborar conjuntamente medidas que atendam, de fato, às necessidades das
populações.
No momento em que o processo de urbanização tende à fadiga, temos que procurar entendê-los para
propor alternativas capazes de impedir que cheguem à falência e ao esgotamento.
Nesse sentido, considero fundamental compreendermos que a urbanização e o desenvolvimento não
se contrapõem. Na verdade, são complementares.
Também é imprescindível levarmos em conta que a capacidade da União de elevar o volume de transferências constitucionais e voluntárias está muito perto do limite, principalmente em razão da desaceleração
apresentada pela economia brasileira no momento.
Impõe-se, por isso, a necessidade de rediscutirmos o Pacto Federativo, a fim de que os Municípios ocupem maior participação na distribuição da arrecadação de impostos.
Mas só isso não basta! É preciso repensar as gestões e o planejamento das vocações das cidades. Planejamento significa respeitar as vocações locais. É impossível prepará-las para um novo tempo sem considerarmos as peculiaridades culturais e socioeconômicas, sejam da agricultura, da indústria, do comércio ou sejam
dos serviços.
Somente com essa compreensão é possível impulsionar as cidades e o desenvolvimento regional
sustentável, impedindo também o retorno tanto do êxodo rural quanto do urbano em função da falta de
oportunidades.
O crescimento das cidades exige, portanto, sintonia com a realidade. Só a partir da leitura atenta das
potencialidades locais é possível estabelecer diretrizes capazes de desencadear um processo socioeconômico
virtuoso nas cidades cearenses e nas cidades brasileiras.
No relatório intitulado A prosperidade das cidades do mundo, a ONU Habitat – Escritório da Organização
das Nações Unidas encarregado de colaborar com os países para enfrentar o crescimento e o desafio das gestões das cidades – alerta para a necessidade urgente de uma mudança robusta nos conceitos de desenvolvi-
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mento, voltados exclusivamente ou de forma participativa para um novo tipo de cidade, centrado não apenas
em edifícios, não apenas em infraestrutura, mas pensando nessa infraestrutura, em tudo isso, para as pessoas
que lá vivem.
Apresenta também um novo indicador para medir o desempenho dos centros urbanos, composto por
produtividade, infraestrutura, igualdade, qualidade de vida e sustentabilidade ambiental.
Acredito que esse é um bom ponto de partida para que possamos focar as futuras parcerias entre as
gestões estaduais e os nossos Municípios.
Produtividade, eu acredito, significa otimizar os recursos e os esforços da atividade pública, ou seja, fazer mais com menos.
Fazer mais, Sr. Presidente, pelas cidades é um contrato não escrito que precisamos firmar com as futuras
gerações deste País. Tenho certeza de que aqui, no Senado Federal, todos nós, juntos, temos muito a contribuir.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Eunício Oliveira.
Agora, com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de tratar do tema que me trouxe a esta tribuna, que é sobre a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal em relação à ação da Ordem dos Advogados do Brasil sobre
o financiamento de campanha – e saúdo a decisão do Supremo sobre a DPF da OAB –, quero, antes de me
reportar a esse tema, insistir numa questão que, ainda ontem, sob a presidência de V. Exª, inclusive, eu alertei o Plenário.
Eu fiz um alerta sobre a preocupação que estava tendo em relação à elevação dos níveis dos rios no meu
Estado, o Amapá, em especial no sul do Amapá, e sobre a situação da capital do Estado do Amapá, Macapá. Ainda há pouco, recebi do companheiro Duílio, Secretário Municipal da Prefeitura de Vitória do Jari, a informação
sobre a elevação do nível das águas do Rio Jari e sobre a situação na cidade de Vitória do Jari. Segundo dados
da Defesa Civil, o Rio Jari alcançou, no dia de hoje, o nível mais alto da história.
O Prefeito de Vitória do Jari foi obrigado a decretar situação de emergência, e o número de famílias atingidas pela enchente já passa de 60.
Então, quero, Sr. Presidente, novamente, aqui, solicitar apoio ao Ministério da Integração Nacional e solicitar apoio à Defesa Civil Nacional para a região sul do meu Estado, o Estado do Amapá.
Ontem, nós tínhamos a informação da elevação em um metro do nível das águas do Rio Jarí e de que,
na cidade de Laranjal do Jari, já havia cerca de 70 famílias atingidas pela cheia do Rio Jari. Já agora, recebo
a notícia de que 60 famílias foram atingidas na cidade de Vitória do Jari, ambas as cidades localizadas no
Vale do Jari.
Esse apoio é fundamental, é necessário. A região sul do Amapá é pobre e necessita do apoio da União,
da acolhida do Ministério da Integração Nacional.
Dito isso, Sr. Presidente, eu venho aqui para saudar a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal.
Embora o julgamento de ontem, com os já proclamados seis votos favoráveis e um contra, tenha sido interrompido pelo pedido de vista de S. Exª o Ministro Gilmar Mendes, a decisão me parece irreversível. E, oxalá,
essa decisão tenha posto fim, em definitivo, ao financiamento privado de campanhas no ordenamento jurídico brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Randolfe, V. Exª me permite?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Pois não, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Ontem, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania estava absolutamente em sintonia com o Supremo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Sintonizada; sintonizadíssima.
O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Porque ali tivemos a aprovação da
PEC, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, brilhantemente relatada pelo Senador Roberto Requião, que
vai exatamente nesse sentido de proibir o financiamento de pessoas jurídicas a candidatos e a partidos. Eu
acho que foi um avanço importante e que merece um adendo ao pronunciamento de V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Perfeito, Presidente. Sintonizadíssima!
Aliás, Presidente, a Comissão de Constituição e Justiça, em tempo, refez-se de um grave erro que cometeu
no ano passado, quando ela própria havia rejeitado um projeto do Senador Jorge Viana que buscava o mesmo
intuito: acabar com o financiamento privado de campanha.
Ontem, fiquei surpreso e, ao mesmo tempo, feliz com a votação sintonizada que obtivemos na Comissão de Constituição e Justiça. E espero, Sr. Presidente, que, da parte da Câmara, não seja cometida nenhuma
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ignomínia, que não haja sublevação com o que ocorreu no Senado e com a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque ela irá na contramão.
Eu sei, Sr. Presidente, que alguns vão argumentar: “No passado, inclusive na ditadura, já era proibido
o financiamento privado de campanha, e veja no que deu! No passado, o sistema foi passível de escândalos.” Ora, Sr. Presidente, é muito estúpido alguém adotar um método e nele insistir se o método fracassa. O
que ocorre é que, de 1993 até hoje, o ano de 2014, o sistema atual, que possibilita o financiamento privado
de campanha, fracassou. Esse sistema trouxe corrupção para o sistema político. Esse sistema fracassou. Esse
sistema imiscuiu-se com o sistema político brasileiro, transformou o CPF de parlamentares, de prefeitos, de
governadores e até de presidentes em CNPJs. O maior retrato disso foi a CPI Cachoeira e Delta, que mostrou
isso concretamente. Cumpliciou agentes públicos com agentes privados. Fracassou esse sistema. Esse sistema, nos últimos 22 anos ou 24 anos, fracassou, não deu certo para o sistema político brasileiro. Então, nós
não podemos insistir nele.
Alguns contrários a isso vão dizer: “Isso vai instituir o caixa dois em definitivo no Brasil.” Ora, se instituído, o caixa dois será contra legem, estará na ilegalidade. O que está na ilegalidade sempre corre o risco de ser
pego. É para isso que existem as instituições. Eu não posso fazer a apologia do ilegal. Se nós condenarmos à
ilegalidade o financiamento privado, quem insistir no financiamento privado estará contra a norma, será contra
legem. Se insistir no financiamento privado, ferirá a norma e, ferindo a norma, será denunciado e responderá,
assim, pelo crime.
Muito bem disse ontem o Ministro Marco Aurélio. Faço questão de repetir as palavras de S. Exª:
As pessoas jurídicas não votam e não podem ser eleitas. Daí por que não há a menor razão em existir
participação no processo eleitoral. Elas defendem interesses materiais, incompatível com a aspiração de
aprimorar o bem comum que promana do somatório dos votos individuais dos cidadãos.
Na verdade, quem disse isso foi o Ministro Lewandowski.
Mais adiante, disse assim o Ministro Marco Aurélio:
O poder financeiro acaba tendo influência negativa nas decisões políticas do País. O valor político é substituído pela riqueza das empresas doadoras, que controlam o processo político. A elite econômica brasileira, por meio de ações puramente pragmáticas, modela as decisões de governo e as políticas públicas
prioritárias, além de contribuir para a debilidade ideológica de nosso sistema partidário.
Ora, mas é claro, Sr. Presidente! Reflitamos: quem é que tem mais chance de conseguir contribuição de
campanha? É aquele partido que está na oposição ou aquele partido que está no Governo? Ou melhor, quem
é que tem mais chance de conseguir contribuição de campanha? É aquele partido aliado do poder econômico,
é aquele partido que agrada o sistema financeiro ou aquele partido que faz oposição ao sistema financeiro?
Quem é que tem mais chance de conseguir a contribuição de um banqueiro? É aquele partido que agrada o
capital financeiro, o banqueiro, que faz o discurso do capital financeiro, do banqueiro, ou é aquele partido que
contraria o interesse do banqueiro e do capital financeiro?
É lógico que o capital financeiro vai querer contribuir com aquele, e, aí, há disparidade de armas. Digo
isso não somente para a disputa simplesmente do cidadão. Em alguns locais, ocorre até a compra da consciência. Lamentavelmente, ainda existe isso no Brasil! Lamentavelmente, ainda há isso no Brasil. Em outros
locais, há até diferença quanto ao acesso ao cidadão. Em alguns locais, alguns terão a possibilidade de disputar eleições com helicóptero ou com jatinho; outros não terão sequer um fusquinha modelo 1970 para
fazer suas campanhas.
O poder econômico torna desigual o processo eleitoral. A Constituição é clara. Foi isso o que a Ordem
dos Advogados do Brasil muito bem arguiu na sua Ação Direta de Inconstitucionalidade que, em muito boa
hora, foi acolhida ontem por parte do Supremo Tribunal Federal. O que a OAB arguiu foram três princípios
republicanos que estão na nossa Carta Magna: o princípio da igualdade, o princípio democrático e o princípio da República.
O princípio democrático se encontra, Sr. Presidente, no parágrafo único do art. 1º: “Todo o poder emana
do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” Isso
é a alma do nosso Texto Constitucional. Esse princípio é a alma da nossa democracia e do nosso Texto Constitucional. O poder, na nossa democracia, é exercido pelo povo, pelo cidadão. O cidadão brasileiro tem RG, carteira
de identidade e CPF. O cidadão brasileiro não tem CNPJ. O que ocorre é que, com o financiamento de campanha, está se trocando o cidadão, o povo, pelo CNPJ de empresas, que passam a ser os verdadeiros titulares do
poder. As empresas são as doadoras milionárias de campanha, algumas com conta no exterior. Elas passam a
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ser as verdadeiras doadoras, as titulares do poder político. O poder econômico passa a ser o verdadeiro titular
do poder político.
Isso, Sr. Presidente, além de injusto, passa a ser inaceitável para a órbita e para a ordem política. Isso passa a ser inaceitável! Por isso, a OAB, em boa hora, arguiu que o atual sistema é incompatível com o princípio
democrático, consoante o parágrafo único do art. 1º da Constituição.
Assim também arguiu que o princípio da igualdade, presente no art. 5º da Constituição, que diz que
todos são iguais perante a lei, é desrespeitado por esse sistema eleitoral como ele existe. Há de se acreditar,
Sr. Presidente, que esse sistema eleitoral permite igualdade para disputar as eleições? É possível que alguém
mais pobre dispute as eleições em igualdade de condições com os mais ricos? É possível que, em Estados
como os da Amazônia, onde o acesso às regiões mais distantes se faz por barco ou por avião, o mais pobre
possa concorrer com o mais rico a eleição? Não! Quem está no poder político vai ter a doação de um grande empresário que está fora do poder. E o grande empresário vai poder contribuir, e ele vai poder contratar
um avião para disputar a eleição. O mais pobre, por via de regra, estando na oposição, não vai ter essa vantagem. O princípio da igualdade está aviltado, sonegado, e isso não é democrático, isso não está consoante
com a democracia.
E o terceiro e último princípio é o da república. Eu já disse desta tribuna, várias vezes, que república, ao
contrário do que se diz, não é antônimo de monarquia somente. Se assim fosse, então, haveria várias repúblicas
no mundo. República é o sacerdócio da coisa pública, é abnegação em função da coisa pública e sacrifício em
função da coisa pública. Não é o simples antônimo de monarquia. Portanto, não é republicano fazer o acordo
na campanha com o empresário, o empresário apoiar o candidato, e, depois, este empresário ou esta empresa
ter de volta os contratos milionários no governo, no exercício dos governos ou no exercício das prefeituras. Esta
é que é a realidade: o apoiador da campanha se torna depois o vencedor das licitações. Isso é ofensa à coisa
pública. Ou o apoiador do candidato a Senador ou a Deputado é o frequentador dos lobbies no exercício dos
mandatos depois. Essa é ofensa à coisa pública.
Esses princípios constantes da Constituição são os que foram apresentados e arguidos muito bem pela
Ordem dos Advogados do Brasil.
Fico feliz, Sr. Presidente, com o fato de que a nossa Suprema Corte tenha dado, no dia de ontem, o mais
importante passo republicano desde a Constituição de 1988 e de que não tenha a nossa Suprema Corte se intimidado com nenhuma pressão e retirado do nosso ordenamento jurídico a possibilidade do financiamento
privado de campanha.
Agora, cabe a nós regulamentar. Vamos limitar o financiamento a pessoas físicas. Limitemos que a pessoa física, o cidadão seja o único financiador de campanha, dentro do limite do possível para a pessoa física.
Vamos disciplinar isso. Vamos disciplinar!
E, por favor, espero que o Congresso, sinceramente, não busque o velho jeitinho, não busque driblar o
que a Suprema Corte brasileira fez no dia de ontem. Buscar driblar o que a Suprema Corte brasileira fez no dia
de ontem é retroceder. Quero acreditar que, no dia de ontem, foi possível dar um passo republicano, para que,
no futuro, possamos fazer eleições em igualdade de condições.
Nesses 50 anos, lembramos o último momento em que a nossa democracia, lamentavelmente, foi interrompida, mas, felizmente, neste ano, damos um passo, para que a nossa democracia seja, de fato, amadurecida.
No dia de ontem, demos o passo mais importante para o amadurecimento da democracia brasileira, tornando-a, de fato, igualitária na disputa de condições e tornando-a, de fato, republicana.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu os seguintes
Avisos do Tribunal de Contas da União:
– nº 18, de 2014 (nº 228/2014, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 519, de 2014,
bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente à auditoria realizada no Serviço Social do Comércio – Administração Regional do Rio de Janeiro – SESC/RJ (TC
019.431/2011-2); e
– nº 20, de 2014 (nº 386/2014, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 701, de 2014, bem
como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente à fixação, para o exercício de
2015, dos coeficientes destinados ao cálculo das quotas referentes ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal (FPE) (TC 005.744/2014-8).
São os seguintes os Avisos:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – As matérias vão à Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Aviso nº
19, de 2014 (nº 280/2014, na origem), do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº
640/2014-TCU, referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução nº 21/2013,
alterada pela Resolução nº 49, de 2013, do Senado Federal (TC 032.882/2013-0).
É o seguinte o Aviso:
AVISO nº 19, DE 2014
Aviso nº 280-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 19 de março de 2014
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta Corte
nos autos do processo nº TC 032.882/2013-0, na Sessão Ordinária de 19-3-2014, acompanhado do Relatório e
do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Casa serão posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Aviso nº 19, de 2014, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Ofício
nº S/5, de 2014 (nº 75/2014, na origem), do Ministério do Meio Ambiente, que encaminha o Relatório
de Gestão de Florestas Públicas da União 2013, em observância ao disposto no § 2º do art. 53 da Lei nº
11.284, de 2006.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A matéria vai à Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, e, em cópia, à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o Ofício
nº S/6, de 2014 (nº 588/2014, na origem), da Secretaria de Portos da Presidência da República, encaminhando, nos termos do art. 57, § 5º, da Lei nº 12.815, de 2013, Relatório Anual da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários – ANTAQ.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Ofício nº S/6, de 2014, vai à Comissão de Serviços de Infraestrutura e, em cópia, à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por meio do Ofício nº 55, de 2014, Relatório de Viagem do Senador Sérgio Petecão, referente ao Requerimento nº 103, de 2014, de missão, no qual relata desempenho de missão oficial como integrante da delegação
brasileira do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, na 130ª Assembleia da União Interparlamentar, no
período de 15 a 20 de março de 2014, em Genebra, Suíça.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício nº 55 – 2014-GSSPET
Brasília, 26 de março de 2014
Assunto: Relatório de viagem oficial.
Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, tomo a liberdade de fazer o encaminhamento de breve
relatório da viagem a que fui designado para integrar a delegação brasileira do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, na 130ª Assembleia da União Interparlamentar, realizada em Genebra, Suíça, no período compreendido entre os dias 15 a 20 de março deste ano, em razão da aprovação do RQS nº 103, de 2014.
Cordialmente, – Senador Sérgio Petecão, PSD/AC.
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DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e Força/PR – AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o 31 de março é uma data marcante da história brasileira, forjada em
1964 sob o peso da repressão, da supressão de direitos e da cassação da cidadania do povo brasileiro. Quando
lembramos os 50 anos de sua passagem, cada um de nós, cidadãos, e especialmente aqueles que, como eu,
dedicam-se à vida pública, somos provocados a bem aproveitar as boas oportunidades que essa data nos oferece. Semente de uma ditadura que estendeu-se por 21 anos, o golpe de 64 deveria ser esquecido, as máculas
impostas pelas atrocidades a ele associadas deveriam ser apagadas de nossa história e, no entanto, ainda nos
dias de hoje, aquele gesto de força serve de farol para que toda a nação brasileira, e nós homens públicos, nos
mantenhamos atentos e vigilantes para que o Brasil jamais se reaproxime dos fatos que o sustentou.
Venho a esta tribuna, senhor presidente, não para relembrar o período militar. Também não gastarei palavras
execrando algo que nenhum de nós pode enaltecer, defender ou mesmo compreender. O advento e o legado da
ditadura brasileira não merecem complacência e sua compreensão deve dar-se apenas no escopo histórico, educacional, com o objetivo exclusivo de melhor informar o conjunto da nossa sociedade e favorecer a correta formação da consciência de nossos jovens. Uma sociedade que aprendeu a viver e desfrutar da democracia e jovens que
hoje têm direito à cidadania, em um mundo e um Brasil diferentes dos daquele período sombrio de nossa história.
Sr. Presidente, o Brasil vive hoje um ciclo completamente diferente. Nossos costumes avançaram e ainda que sejam muitos os desafios e suas dívidas históricas, não há espaço para retrocessos nem para atos ou
ameaças, ainda que verbais, que enfraqueçam ou questionem a democracia que construímos. Uma democracia jovem ainda, imperfeita, mas que deve ser defendida por todos nós como uma conquista irrevogável da
sociedade, um avanço incontornável.
Temos hoje no Brasil ampla liberdade. Uma liberdade inscrita em nossa constituição, sustentada pelo
resgate e respeito ao estado democrático de direito. Os brasileiros têm o direito de ir e vir, nosso país tem ampla liberdade de expressão e de imprensa. Nossas instituições são fortes e, independente de suas imperfeições, estão em pleno funcionamento. Nossa sociedade, que está atenta, voltou a interessar-se pela política e a
influenciar os rumos do país, deu uma demonstração de vigor em junho passado e um sinal claro de que não
aceitará imposições contrárias a seus interesses, não endossará arbitrariedades.
A redemocratização do Brasil, que custou centenas de vidas e o sofrimento irreparável de tantas famílias, é um
processo irreversível. Nossa democracia tem de ser cultivada no dia a dia, não apenas quando rechaçamos quaisquer
atos que possam colocá-la em xeque, mas principalmente quando nos dedicamos a fortalecer seus instrumentos e
a enraizar seu exercício. É isso o que desejam os brasileiros. Esse deve ser o nosso compromisso e esforço.
Por isso, Sr. Presidente, na semana em que lembramos o golpe; trago uma palavra em defesa vigorosa
da democracia brasileira. Uma palavra de alerta a todos aqueles que, como eu, dedicam-se ao serviço público
e assumiram a missão de representar e defender os interesses da população. O Brasil mudou para melhor e
não voltaremos atrás.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Não havendo mais oradores inscritos,
está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 15 minutos.)
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