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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 97, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Serafinense de Comunicação – ACSEC para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Serafina Corrêa,
Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 789, de 26 de agosto de 2010, que outorga autorização à Associação Comunitária Serafinense de Comunicação – ACSEC para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Serafina Corrêa, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 98, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação de Moradores do Setor Central de Porteirão Goiás para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porteirão, Estado
de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 169, de 21 de março de 2012, que outorga autorização à Associação de Moradores do Setor Central de Porteirão Goiás para executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porteirão, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 99, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação Tchê Comunidade para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Quaraí, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 25, de 17 de fevereiro de 2011, que outorga autorização à Associação Tchê Comunidade para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Quaraí, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 100, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação dos (as) Costureiros (as) do Município de
Itabaianinha/SE – ASCOMITA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Itabaianinha, Estado de Sergipe.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 748, de 24 de agosto de 2010, que outorga autorização à Associação dos (as) Costureiros (as) do Município de Itabaianinha/SE – ASCOMITA para executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itabaianinha,
Estado de Sergipe.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. –Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 101, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural de Comunicação Alternativa de
Rubim para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rubim, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.157, de 24 de novembro de 2010, que outorga autorização à Associação Cultural de Comunicação Alternativa de Rubim para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rubim, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 102, DE 2014
Aprova o ato que outorga permissão à Deo Volente Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 952, de 15 de outubro de 2010, que outorga permissão à Deo Volente Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 103, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
do Bairro “Zé Gomes” para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brejo,
Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 924, de 14 de outubro de 2010, que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura do Bairro “Zé Gomes” para executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brejo, Estado do Maranhão.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 104, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação Movimento Comunitário Rádio Canaã FM
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guarujá, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 365, de 28 de junho de 2007, que outorga autorização à Associação Movimento Comunitário Rádio Canaã FM para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guarujá, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 105, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Beneficente Vida para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Andirá, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 756, de 24 de agosto de 2010, que outorga autorização à Associação Comunitária Beneficente Vida para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Andirá, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 106, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à ACBESJ – Associação Comunitária do Bem Estar Social
de Juvenília para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Juvenília, Estado
de Minas Gerais.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 530, de 6 de dezembro de 2011, que outorga autorização à ACBESJ – Associação Comunitária do Bem Estar Social de Juvenília para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Juvenília, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 107, DE 2014
Aprova o ato que outorga concessão à Portal Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 18 de fevereiro de 2013, que outorga concessão à Portal Comunicações Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 108, DE 2014
Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Sara Nossa Terra para executar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 427, de 23 de setembro de 2005, que outorga
permissão à Fundação Sara Nossa Terra para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Itaguaí,
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 109, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação de Moradores de Tijucas do Sul (ASMOTISUL) para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tijucas do Sul, Estado
do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 760, de 24 de agosto de 2010, que outorga autorização à Associação de Moradores de Tijucas do Sul (ASMOTISUL) para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tijucas do Sul, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 110, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação Beneficente de Radiodifusão Comunitária
do Assentamento das Mulheres Organizadas para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piripiri, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 70, de 10 de fevereiro de 2012, que outorga autorização à Associação Beneficente de Radiodifusão Comunitária do Assentamento das Mulheres Organizadas
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Piripiri, Estado do Piauí.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 111, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Rádio Comunidade FM – RADIOCOM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 527, de 6 de dezembro de 2011, que outorga
autorização à Associação Cultural Rádio Comunidade FM – RADIOCOM para executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 112, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação Crescer e Florescer para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 214, de 15 de março de 2005, que outorga autorização à Associação Crescer e Florescer para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 113, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação de Desenvolvimento Cultural Rádio Comunitária Nova Santa Helena para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 426, de 23 de setembro de 2011, que outorga
autorização à Associação de Desenvolvimento Cultural Rádio Comunitária Nova Santa Helena para executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Santa
Helena, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 114, DE 2014
Aprova o ato que outorga permissão à Star FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Senador Pompeu, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.416, de 28 de dezembro de 2010, que outorga
permissão à Star FM Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Senador Pompeu, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 115, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Trescoroense de Radiodifusão para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Três Coroas, Estado do
Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 219, de 16 de abril de 2012, que outorga autorização à Associação Comunitária Trescoroense de Radiodifusão para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Três Coroas, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 116, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Paraná de Radiodifusão para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Arapongas, Estado do Paraná.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 262, de 8 de julho de 2011, que outorga autorização à Associação Comunitária Paraná de Radiodifusão para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Arapongas, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 117, DE 2014
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cidade Bela Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Campo Verde, Estado de
Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 225, de 16 de abril de 2012, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 6 de maio de 2012, a permissão outorgada à Rádio Cidade Bela Ltda. para executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Campo Verde,
Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 118, DE 2014
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Caioba Ltda. para executar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 450, de 13 de outubro de 2011, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 14 de fevereiro de 2007, a permissão outorgada à Rádio Caioba Ltda. para executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 119, DE 2014
Aprova o ato que outorga permissão à Sinal Brasileiro de Comunicação S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Cambira, Estado do
Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 613, de 1º de julho de 2010, que outorga permissão à Sinal Brasileiro de Comunicação S/C Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Cambira, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 120, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária dos Amigos do Loteamento Sal Torrado para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paulo Afonso,
Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 171, de 6 de junho de 2011, que outorga autorização à Associação Comunitária dos Amigos do Loteamento Sal Torrado para executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paulo Afonso, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 121, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação de Apoio a Cultura de Blumenau para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Blumenau, Estado de Santa
Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 156, de 24 de maio de 2011, que outorga autorização à Associação de Apoio a Cultura de Blumenau para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 122, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Tiradentes do Sul para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tiradentes do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 274, de 6 de junho de 2012, que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Tiradentes do Sul para executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tiradentes do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 123, DE 2014
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Paranã FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São José de Ribamar, Estado do
Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 305, de 1º de agosto de 2011, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 19 de julho de 2010, a permissão outorgada à Paranã FM Ltda. para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São José de Ribamar,
Estado do Maranhão.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 124, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação de Difusão Comunitária de Itapirapuã
Paulista – ADICIPA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itapirapuã
Paulista, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.183, de 24 de novembro de 2010, que outorga
autorização à Associação de Difusão Comunitária de Itapirapuã Paulista – ADICIPA para executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itapirapuã Paulista, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 125, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural Sanjoanense para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São João, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.232, de 30 de novembro de 2010, que outorga
autorização à Associação Comunitária Cultural Sanjoanense para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São João, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 126, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação de Desenvolvimento Comunitário da Cidade de Santa Izabel para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Izabel do Pará, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 128, de 19 de maio de 2011, que outorga autorização à Associação de Desenvolvimento Comunitário da Cidade de Santa Izabel para executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 127, DE 2014
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Santos Dumont Ltda. para executar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Jundiaí, Estado de São
Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 46, de 3 de fevereiro de 2012, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 28 de fevereiro de 2009, a permissão outorgada à Rádio Santos Dumont Ltda. para
executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Jundiaí, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 128, DE 2014
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Jornal Cidade Bauru Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Bauru, Estado de
São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 166, de 20 de março de 2012, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 3 de agosto de 2011, a permissão outorgada à Rádio Jornal Cidade Bauru Ltda. para
executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Bauru, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 129, DE 2014
Aprova o ato que outorga permissão à A2 Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Paragominas, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 454, de 13 de outubro de 2011, que outorga permissão à A2 Comunicações Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Paragominas, Estado do Pará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 130, DE 2014
Aprova o ato que outorga permissão à Sinal Brasileiro De Comunicação S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Pontal do Paraná,
Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 606, de 1º de julho de 2010, que outorga permissão à Sinal Brasileiro de Comunicação S/C Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Pontal do Paraná, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 131, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária de Flórida para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Flórida, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.163, de 24 de novembro de 2010, que outorga
autorização à Associação Cultural e Comunitária de Flórida para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Flórida, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 132, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação de Comunicação e Cultura de Formoso
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Formoso, Estado de Goiás.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 11, de 20 de janeiro de 2012, que outorga autorização à Associação de Comunicação e Cultura de Formoso para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Formoso, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 133, DE 2014
Aprova o ato que outorga permissão à Rocco Júnior e Rocco Ltda.-ME para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Florestópolis, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 541, de 6 de dezembro de 2011, que outorga permissão à Rocco Júnior e Rocco Ltda.-ME para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Florestópolis, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 134, DE 2014
Aprova o ato que outorga permissão à Deo Volente Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 910, de 14 de outubro de 2010, que outorga permissão à Deo Volente Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 135, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária Cambuí para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campo Largo, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.102, de 16 de novembro de 2010, que outorga
autorização à Associação Cultural Comunitária Cambuí para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campo Largo, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 136, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão e Ação Social
El Shadai para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ipirá, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.235, de 30 de novembro de 2010, que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão e Ação Social El Shadai para executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ipirá, Estado
da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 137, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão Sul Curitiba para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 167, de 12 de abril de 2007, que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão Sul Curitiba para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 138, DE 2014
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Capelista Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Matinhos, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 352, de 17 de agosto de 2011, que outorga permissão à Rádio Capelista Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Matinhos, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 139, DE 2014
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Serrote Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Hidrolândia, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 597, de 18 de agosto de 2009, que outorga permissão à Rádio FM Serrote Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Hidrolândia, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Ata da 46ª Sessão, Não Deliberativa,
em 4 de abril de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Ruben Figueiró
(Inicia-se a sessão às 9 horas e encerra-se às 11 horas e 49 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Esgotou-se ontem o prazo
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5°, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação pelo Plenário do Projeto de Lei da Câmara n° 97, de 2012 (n° 6.953/2010, na Casa de origem, do
Deputado Sandro Mabel), que institui o Dia Nacional do Administrador.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica ao
Plenário que, uma vez findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali previsto, determinou o arquivamento definitivo do Projeto de Lei do Senado n° 507,
de 2007, do Senador Jayme Campos, que altera a redação do art. 9º da Lei n° 9.986, de 18 de julho de 2000, que
dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências Reguladoras e dá outras providências, para dispor sobre
a exoneração de seus dirigentes.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, agradeço ao Senador Mozarildo Cavalcanti e ao Senador Ruben Figueiró por autorizarem a minha antecipação, passando à frente de V. Exªs, para que eu pudesse
pegar o voo para o meu Estado.
Trago esta manhã, Senador Figueiró, um resumo sobre a questão da produção agrícola brasileira, a produção agrícola mundial, a produção de alimentos. Além da capacidade de produção, temos a responsabilidade
de ampliar a produção de alimentos no Brasil e no mundo, a fim de que possamos contribuir para eliminar a
famosa fome no mundo inteiro. Esse é um desafio não só dos brasileiros. Acabar com a fome no mundo é uma
responsabilidade de todos os países, mas o Brasil tem uma responsabilidade muito maior, pois somos grandes produtores de alimentos e queremos expandir, ainda mais, a produção de alimentos no nosso País. Temos
condições de fazê-lo, mas precisamos de políticas específicas para que isso aconteça.
Aumentar a produção de alimentos não quer dizer aumentar o desmatamento, mas aproveitar melhor
as áreas degradadas que temos, produzir com mais qualidade, através de tecnologias, levando tecnologia ao
campo, não só a grandes e médios, mas principalmente aos pequenos agricultores.
A produção agrícola global triplicou nos últimos 50 anos, segundo relatório de 2013 da Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, divulgado no início deste ano. Porém, esse crescimento não impediu que, entre 2010 e 2012, a subnutrição atingisse 12,5% da população mundial, cerca de
870 milhões de pessoas, na grande maioria em países em desenvolvimento, onde a redução da fome não tem
ocorrido no ritmo esperado.
No entanto, para que continuemos perseguindo a meta do milênio da ONU, de erradicar a fome e a pobreza extrema, e para que tenhamos um patamar razoável de segurança alimentar, a produção agrícola mundial
precisa crescer 60% antes de 2050, ou seja, nos próximos 36 anos. Esse crescimento será necessário para cobrir
as necessidades de alimentação de uma população mundial mais numerosa, que deverá chegar a 9 bilhões em
2050, uma população mais urbana e também com um poder aquisitivo maior.
Este crescimento implica produzir 1 bilhão de toneladas de cereais e 200 milhões de toneladas de carne a mais por ano em relação aos níveis atuais, ou seja, em relação à produção atual, segundo o relatório da
FAO. E o crescimento de produção virá principalmente dos países emergentes, como Brasil, China, Indonésia,
Tailândia, Rússia e Ucrânia.
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Para dar conta desse crescimento, a FAO estima que a expansão da área destinada à produção de alimentos seja de 144 milhões de hectares, sendo 107 milhões em países em desenvolvimento e outros 37 milhões
nos países já desenvolvidos.
Nesse cenário, o Brasil e toda a América Latina possuem o maior potencial de crescimento e, possivelmente, se tornarão os principais produtores de alimentos do mundo. Já estamos nessa tendência, visto que a
produção de grãos na América Latina e Caribe cresceu 8,8%, em 2013, alcançando 222 milhões de toneladas/
ano. Esse aumento se deve principalmente ao desempenho da Argentina e do Brasil, países que elevaram sua
produção de grãos em 17,2% e 11%, respectivamente.
O Brasil deve continuar entre os principais líderes na produção de alimentos global. A perspectiva da
FAO é de que, até 2050, o País deve responder por 40% do crescimento da produção alimentícia. Esta é a responsabilidade que temos no Brasil: aumentar em 40% a produção de alimentos no nosso país.
Ora, se temos todos esses dados estatísticos, as projeções da necessidade de aumento da produção de
alimentos no mundo e, consequentemente, da área plantada, não dá para compreender por que certas políticas públicas no Brasil remam contra a maré, ou melhor, contra aquilo que deveríamos estar praticando para
atender as necessidades da população brasileira e mundial por alimentos.
Falo por exemplo, das dificuldades impostas por nossa legislação ambiental, que tentamos corrigir com
o Código Florestal Brasileiro, que limitam a expansão das lavouras no País e, principalmente, no meu Estado de
Rondônia, por conta de estar ele situado geograficamente na Amazônia, onde mantivemos a reserva legal de
80% nas propriedades rurais de toda a região, sem considerar as diferenças e particularidades sócio-ambientais
e econômicas de cada Estado, como sugeri e fui voto vencido na reforma do Código Florestal.
Sr. Presidente, o Brasil usa atualmente o equivalente a 34% de suas terras apropriadas para agricultura e
ainda possui uma área de reserva de 104 milhões de hectares adequada para a lavoura. Os dois outros grandes
produtores mundiais, China e Estados Unidos, utilizam um percentual bem maior de terras para a agricultura: a
China utiliza 60% do total das terras e os Estados Unidos utiliza 45% do total das terras. Os dois países já quase
não possuem mais áreas para expansão agrícola.
Por outro lado, sob forma de florestas, incluindo todas as áreas protegidas, o Brasil dispõe de 410 milhões de hectares, ou seja, 50% de seu território. Área muito superior à da China, com 30% de seu território em
forma de floresta, e à dos Estados Unidos, com 33% de floresta, uma vez que, nesses países, uma grande parte
da cobertura florestal original foi derrubada para uso da madeira e para transformação em terras de lavouras
ou pastagens. Não são florestas naturais, como temos no Brasil.
Portanto, a área brasileira sob cultivos é ainda pequena, e pode crescer significativamente, dependendo
apenas de que adotemos políticas públicas adequadas a essa expansão, à demanda mundial por alimentos e a
vocação natural de nossa terra e de nossa gente, que, nas décadas passadas, expandiu a fronteira agrícola do
Sul para o Centro-Oeste e Norte do Brasil.
Esse movimento de expansão da fronteira agrícola no País foi o que resultou na formação do Estado de
Rondônia, colonizado de forma mais efetiva e planejada pelo Governo Federal a partir da década de 70 do século
passado, dentro de um grande programa de reforma agrária e de integração da Amazônia ao Território nacional.
Já falei diversas aqui, neste plenário, sobre a saga histórica que foi a colonização de Rondônia por brasileiros de todos os quadrantes, mas principalmente do Sul – gaúchos, paranaenses, catarinenses e capixabas
–, que foram para Rondônia com objetivo de expandir a fronteira agrícola do país e implantaram um modelo
agrícola muito semelhante ao que praticavam nos Estados de origem, baseado em minifúndios, no cooperativismo, na produção integrada e na grande diversidade de produtos.
Tanto é que, hoje, a base da economia de Rondônia é a agropecuária. Temos um rebanho que chega a
14 milhões de cabeça de gado, o sexto maior do País, sendo responsável pela exportação de 20% de toda a
carne brasileira. Somos o Estado que mais cresce na produção de proteína animal, sendo que demos um salto
gigantesco na produção de peixe nos últimos quatro anos, pulando de uma produção de 15 mil toneladas para
70 mil toneladas/ano, e começamos a ampliar a produção de aves.
Para esta safra, a previsão é que Rondônia produza 1,5 milhão de toneladas de grãos, com destaque para
soja, milho, café, arroz.
A produção de leite está faixa dos 2,2 milhões de litros ao dia, abastecendo os mercados de Rondônia,
Amazonas, Acre, Roraima e parte do norte de Mato Grosso, sendo que Rondônia é o maior produtor de leite
da Região Norte.
O café sofreu uma redução na área cultivada em torno de 8,95% em 2013. No entanto, com novas tecnologias, irrigação, podas, adubação e manejo correto, obtivemos no ano passado um incremento de 9,8% na
produtividade, recuperando as lavouras em processo de degradação e melhorando os lucros dos produtores
rurais. A produção de café deverá dar um salto na produção e na qualidade nos próximos anos com a intro-
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dução de uma cultivar genuinamente rondoniense, produzida pela Embrapa, e que renovará os cafezais do
Estado nos próximos anos.
Com o clima propício e solo bom, a produção de milho apresentou um aumento de 26,17% no ano passado, e foi a lavoura que mais cresceu em Rondônia. A soja, que vinha crescendo de forma exponencial, estabilizou. Mesmo assim, cresceu 1,55% em 2013 , com perspectiva de crescer muito mais em 2014.
Com rendimentos acima da média, a produção de feijão apresentou na safra passada um incremento
de 13,43%. Outras cultivares como banana, arroz e mandioca mantiveram o mesmo nível de produtividade de
anos anteriores.
E o mais importante é que 84% dessa produção é resultado da agricultura familiar.
E foi por conta do crescimento de nossa agropecuária que Rondônia foi, entre 2002 e 2010, o segundo
Estado que mais cresceu no País, com 63,9% no acumulado, perdendo apenas para o Estado do Tocantins. Os
números, realmente, são animadores, e, apesar do arrefecimento da economia brasileira e das limitações impostas ao crescimento de Rondônia, por conta de se situar na Amazônia – o que não afeta da mesma maneira
o Estado do Tocantins e o Estado do Mato Grosso, por exemplo –, nosso Estado continua crescendo acima da
média nacional, com índice de 7,3%, em 2011, e 6% em 2012 e 2013.
Vou citar apenas duas limitações ao nosso desenvolvimento, que, na verdade, são dívidas históricas que
a União, que o Governo Federal tem com Rondônia. Trata-se da regularização fundiária e da imposição da reserva legal de 80%.
Como eu já disse, Rondônia é fruto da reforma agrária, mas de uma reforma agrária que foi feita pela
metade. A grande massa de migrantes que recebeu ou comprou terras em Rondônia nas décadas de 60, 70 e
80 do século passado tinha como principal instrumento de trabalho o machado e a moto-serra, para derrubar
pelo menos 50% da vegetação nativa em sua nova propriedade para instalar a lavoura. Essa era a norma presente no Código Florestal de 1967 e assim foi a orientação do Governo.
Portanto, foi a política de enfraquecimento do Incra, no final dos anos 80 e durante toda a década de 90,
fazendo com que o processo de reforma agrária e regularização fundiária fossem abandonados, e a política
ambiental de controle do desmatamento na Amazônia, na década de 90, que criaram os principais gargalos
para o desenvolvimento da agricultura e da economia do nosso Estado de Rondônia.
O Governo Federal distribuiu terra e incentivou a produção agrícola com uma mão e retirou esse direito
com a outra mão. Portanto, trata-se de uma dívida histórica que o Governo Federal tem com Rondônia e que
estamos trabalhando para que ela seja devidamente paga.
Vejam só o caso da reserva legal, Srs. Senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado,
pela Rádio Senado. Se somarmos os imóveis de propriedade pública com as áreas destinadas à proteção ambiental, é possível estimar que mais de 56% do território de Rondônia está protegido e impedido para ocupação privada ou para o desempenho de atividades agropecuárias, pois 24,5% de nosso território são ocupados
por unidades de conservação e mais 32% das terras são áreas indígenas. Além disso, há áreas indígenas em
fase de demarcação e áreas públicas que não podem ser apuradas por escassez de dados.
A conclusão a que podemos chegar é a de que Rondônia possui quase 60% de seu território com cobertura florestal e terras públicas. Portanto, restam 40% para a ocupação humana, para o desenvolvimento das
atividades urbanas e rurais, como a atividade agropecuária.
Agora, considerando ainda que temos de reservar uma parte desta área para a proteção ambiental (APPs)
e 80% para a reserva legal, ficaremos, de fato, com pouca área para a produção agropecuária, agroindustrial.
Dos 40% que temos para ocupar precisamos preservar 80%. Ou seja, para a produção sobra muito pouco.
Tivemos uma grande conquista no Código Florestal, que foi asseguramos o uso das áreas consolidadas
pela agropecuária e a isenção da reserva legal para propriedades até quatro módulos fiscais. Mesmo assim, essas
medidas não vão atender as necessidades de manutenção ou expansão da produção agrícola em nosso Estado. Pelas contas das entidades de classe dos produtores rurais e da própria Secretaria de Estado da Agricultura,
teremos sérias dificuldades para regularizar e certificar ambientalmente as propriedades rurais em Rondônia.
Foi por isso que apresentei mais uma vez o projeto de lei que já tinha apresentando antes da reforma
do Código Florestal, que reduz o percentual mínimo de vegetação nativa que deve ser mantido como reserva
legal em áreas de floresta em Rondônia.
O projeto já foi aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e encontra-se para análise na
Comissão de Meio Ambiente, antes de seguir para exame da Câmara dos Deputados.
A pergunta que os agricultores de Rondônia nos fazem está fundamentada nos dados que acabei de
apresentar. Ou seja, se já temos 60% de nosso território com cobertura vegetal, precisamos preservar ainda 80%
de florestas em nossas propriedades particulares, quando a regra anterior era de 50% e, mais atrás, era de 25%.
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Essa é uma questão que estava praticamente resolvida com o Zoneamento Ecológico e Econômico do
Estado, mas que se tornou uma preocupação muito grande agora no momento em que iniciamos o processo
de implantação do Código Florestal com o Cadastro Ambiental Rural. Os nossos agricultores querem ter a regularização ambiental, até porque ela é pré-requisito para o acesso ao crédito.
O Estado está bem adiantado nesse processo, num trabalho do Governo do Estado em parceria com o
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, mas já sabemos que muitos agricultores terão dificuldades para atender a todas as exigências do Programa de Regularização Ambiental (PAR) e manterem suas
áreas produtivas. A possibilidade de expansão da área agrícola, então, ficará muito limitada, e o compromisso
do Brasil de aumentar a produção de alimentos também fica comprometido.
Até quando o mercado exportador de commodities colocará a conta na Floresta Amazônica e nos 25 milhões de habitantes que lá vivem? Temos o exemplo claro do acordo feito pelos exportadores de álcool do Sul/
Sudeste, proibindo o plantio de cana na Amazônia até que fosse feito o zoneamento indicando áreas próprias
de plantio. Faz oito anos, e o zoneamento não aconteceu. Estamos aguardando esse zoneamento para que possamos, em alguns lugares da Amazônia, também plantar cana-de-açúcar para produção de álcool e de açúcar.
Com prazer, ouço o Senador Figueiró.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Eminente Senador Acir Gurgacz, estou ouvindo, desde as suas primeiras palavras, o seu discurso, que, para mim, é de extraordinária importância.
V. Exª fez um retrospecto exato das necessidades que teremos, desde hoje, até um futuro que não se sabe
quando terminará. É a questão da alimentação da população humana, que cresce de uma forma geométrica,
enquanto a produção de alimentos cresce de uma forma aritmética. Isso é extremamente importante para nós,
hoje, e para os governos que nos dirigem. V. Exª, no curso da sua excelente explanação, abordou dois temas
aos quais eu gostaria de rapidamente me associar. Inicialmente V. Exª falou sobre as terras degradadas, as quais
nós podemos ocupar sem que haja necessidade de invadir outras áreas, sobretudo na região em que V. Exª
vive, que é a Região Amazônica. Até o presente momento, eu não conheço nenhuma política governamental
no sentido de aplicar recursos, destinar meios suficientes para que se recuperem as terras degradadas no País.
V. Exª dimensionou a quantidade delas. Eu tenho a impressão de que nós podemos duplicar ou triplicar a nossa produção de grãos se nós recuperarmos as terras degradadas. Eu só posso afirmar que, no meu Estado de
Mato Grosso do Sul, aproximadamente 10 milhões de hectares estão exigindo a sua recuperação. Apesar de
esforços do Governo do Estado, da iniciativa privada, o Governo Federal ainda não alocou recursos suficientes
e também não estabeleceu uma política que pudesse dar incentivo àqueles que desejassem recuperar as suas
terras. V. Exª também mencionou a questão da reserva legal. Eu sou testemunha do esforço de V. Exª na Comissão de Agricultura e Pecuária desta Casa. E tenho a impressão de que, se adotado o projeto que V. Exª tão bem
elaborou, o Estado de Rondônia poderá, efetivamente, dar um impulso ainda maior para a produção, sobretudo, de alimentos. Não se compreende, absolutamente, que haja uma restrição quanto à reserva legal. Além
dessa restrição, ainda há uma redução para reserva legal em cada uma das propriedades, o que V. Exª mesmo
mencionou. É basicamente de pequenos produtores, até de minifundos. Portanto, brevemente, eu faço essas
considerações e me associo às preocupações de V. Exª. Espero que os Poderes da República, a quem reclamamos a todo instante, voltem as suas vistas para o Estado de Rondônia, pois ele pode ser como é Mato Grosso,
como é Mato Grosso do Sul, como é Goiás e como é, hoje, Tocantins. Que ele seja ainda mais um propulsor do
desenvolvimento econômico do País, sobretudo na área de produção de grãos e de proteínas vermelhas. Meus
cumprimentos a V. Exª pela excelência do seu pronunciamento.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Ruben Figueiró. V. Exª
é um profundo conhecedor da agricultura do nosso País, tem um conhecimento amplo da agricultura no seu
Estado do Mato Grosso, conhece bem a agricultura do Mato Grosso do Sul e conhece a agricultura brasileira.
Eu vou citar aqui os índices do mapa do IBGE, que indicam: nós temos uma área total em Rondônia de
23 milhões de hectares; e a área de floresta sem intervenção do homem corresponde a 10 milhões de hectares.
Ou seja, 37% de todas as áreas do Estado de Rondônia são áreas de floresta sem intervenção do homem. E a
área de floresta precariamente explorada com extrativismo corresponde a 4,8 milhões de hectares, ou seja, 20%
das nossas terras. E a área de agricultura com reserva legal e APP igual a 8,9 milhões de hectares, ou seja, 40%.
Mas, volto a colocar, desses 40%, nós temos que deixar 80% de reserva legal. Se já temos praticamente
60% em reservas públicas do Estado, por que nós temos que fazer ainda a reserva legal?
É claro que nós temos de cuidar das nossas nascentes, dos nossos rios. As APPs têm de ser mantidas não
só em Rondônia, mas em todo o País; e não só no Brasil, fora do Brasil também.
Por que as ONGs internacionais exigem que o Brasil cuide e mantenha as nossas florestas, as nossas APPs
e esquecem as florestas da Europa, dos Estados Unidos e cobram que o Brasil faça a sua parte, cobrindo aquilo
que não fizeram os países desenvolvidos?
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O Brasil tem a responsabilidade de produzir alimentos, de produzir oxigênio – nós sabemos disso –, mas
temos que fazê-lo com responsabilidade. Agora, pegarmos uma área produtiva, que está produzindo alimentos, Sr. Presidente, e fechá-la para que ali cresça floresta novamente, eu entendo que é uma atitude que não
deva acontecer. E isso vai acontecer, Senador Figueiró, não só no Estado de Rondônia. Em outros Estados onde
a reserva legal é de 20%, chegará um momento em que este tema terá que voltar a esta Casa para debatermos
e discutirmos. Áreas altamente produtivas terão que ser fechadas 20% para que ali cresça a reserva florestal.
Qual é a importância disso para a produção de alimentos, sendo que o Brasil precisa ampliar a sua produção de alimentos para ajudar a combater a fome no nosso País, e não só no nosso País, mas combater a fome
no mundo?
Este é o desafio que nós temos: aumentar, até 2050, 40% da produção de alimentos no nosso País. Como
vamos fazer se teremos que diminuir a área de produção nos próximos anos em função do novo Código Florestal Brasileiro?
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Fica aqui essa pergunta.
E eu tenho plena convicção, Senador Figueiró, Senador Mozarildo Cavalcanti, de que nós deveremos trazer este tema à tona novamente, o Código Florestal Brasileiro. É importante nós cuidarmos das reservas, das
florestas, das APPs, que são muito importantes. Mas eliminarmos áreas produtivas de alimentos, eu entendo
que é uma burrice muito grande – desculpem-me a palavra, que não é adequada a esta Casa, mas não há outra
palavra a dizer senão essa. É uma pena que isso venha a acontecer. Mas eu tenho convicção de que nós retornaremos com este tema, para acharmos uma solução para as terras altamente produtivas brasileiras, para que elas
não venham servir para a produção de capoeira e que, no futuro, venham a ser apenas reserva, e deixemos de
produzir alimentos para os brasileiros e para a população mundial, que precisam do aumento dessa produção.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela intervenção muito apropriada, Senador Ruben Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Cumprimento e parabenizo
o Senador Acir Gurgacz pelo brilhante pronunciamento.
É um tema realmente que entristece quem mora na Região Amazônica, mas também na Região Centro-Oeste, porque o que se está querendo fazer é exatamente que nós, dessas regiões, paguemos o pato pelo
que os outros fizeram de errado, e nós não fizemos, porque, de 1500 para cá, para usar os termos deles, não
desmatamos sequer 30% da Floresta Amazônica. Na verdade, não é desmatar, é ocupar, no sentido de construir cidades, ter áreas de produção.
Lamentavelmente, grande parte das mentes brilhantes do País, que estão no Sul e Sudeste, em Ipanema
e na Avenida Paulista, falam da Amazônia de acordo com o que pensam muitas ONGs internacionais.
Com a palavra o Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu caro Senador Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores aqui presentes, acabou de deixar a
tribuna o eminente Senador Acir Gurgacz, do Estado de Rondônia.
Eu devo confessar a V. Exª, aos demais aqui presentes e aos que nos ouvem e que nos assistem que considero o pronunciamento do Senador Acir Gurgacz de uma importância extraordinária, porque ele abordou
assuntos que são do conhecimento das autoridades e da opinião pública há alguns anos, e que não têm merecido da parte das autoridades públicas a atenção que deveria ter.
A produção de alimentos, a exploração de terras agricultáveis e pastoris no nosso País precisam merecer
uma análise mais percuciente por parte do Poder Público.
O Senador Acir Gurgacz fez, numa abrangência inteligente, algumas observações que eu até procurei
destacar através do meu modesto aparte – a questão das terras degradadas, a reserva legal, a preocupação
com relação às áreas públicas e às áreas indígenas –, e destacou, sobretudo, que as políticas públicas hoje praticadas não são aquelas que atendem realmente ao reclamo do homem do campo. Restrições – e restrições
imensas – têm sido feitas à sua ação, esquecendo que a produção de alimentos deve ser uma política prioritária de governos, até porque, pelas estatísticas existentes, a população do mundo cresce de forma geométrica,
e a produção de alimentos, de forma aritmética, conforme eu tive oportunidade de destacar no aparte que
ofereci ao Senador Acir Gurgacz.
Minhas palavras, portanto, sejam a repetição daquelas que eu disse, saudando o discurso do Senador
Acir Gurgacz, e um testemunho mais do que evidente da preocupação que esta Casa tem, que o povo brasileiro
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tem com relação ao estímulo de uma política agrícola e pecuária que realmente possa estratificar o desenvolvimento econômico do nosso País.
Mas hoje, Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, eu venho para abordar um outro assunto que
constitui para mim uma preocupação que vem de muitos anos, muitos anos mesmo, desde a década de 60.
Hoje, Sr. Presidente, podemos comemorar o fato de o Brasil ser uma democracia totalmente consolidada,
sem nenhuma dúvida ou possibilidade de alguma ação política que possa destoar das liberdades consagradas,
de opinião, de manifestação, de imprensa e do respeito aos direitos humanos. Não há campo para fecundar
ideias revanchistas e ou sebastianistas que tentem toldar o atual ambiente de conciliação nacional.
Ao relembrar a passagem dos cinquenta anos do 31 de março de 1964 e dos dias que o antecederam
me permito fazer uma retrospectiva histórica dos fatos e das versões decorrentes, procurando colocá-los a nu
perante a verdade, sem as paixões que tumultuam a desenvoltura de alguns analistas de hoje.
Para mim, Sr. Presidente, aquela data não representou o início nem de um golpe militar, nem de uma
revolução, termo mais simpático usado pelos adeptos dos regimes ditatoriais.
Na era da guerra fria, o planeta estava polarizado entre comunistas e capitalistas. A configuração política
mundial era totalmente diferente da que temos hoje. A América Latina, sob forte influência dos Estados Unidos,
recebia ajuda não só para a manutenção das regras democráticas, como para a implementação ou sustentação
que condenasse a bolchevização em alguns países.
Aqui no Brasil havia, na visão de uns, a – entre aspas – “ameaça” à propriedade privada e a possibilidade
de uma guinada à esquerda, temor que foi atiçado pelo comício do Presidente João Goulart na Central do Brasil, defendendo as reformas de base, os movimentos ostensivos visando à quebra da hierarquia militar, pilar
sustentador da disciplina castrense.
Mas um dos principais motivos que garantiu o apoio de grande parte da sociedade, da classe política e
da imprensa à ação das Forças Armadas era a situação econômica ruim, a carestia e a efetiva ameaça de, esta
sim, revolução síndico-comunista.
Quando a economia está capenga, a mudança torna-se até uma necessidade, mas, ressalto, obedecidas
as regras basilares insculpidas na Carta Magna.
No entanto, a volta da inflação, a crescente violência, o desemprego, a carência de atendimento público
nos setores básicos de saúde, educação e transporte urbano, entre outros, podem ser fatos concretos desta era,
mas não justificam em nada o retorno aos anos de chumbo ou, como desejam setores também retrógrados,
embora finjam que não, a um sistema idêntico ao de Cuba por exemplo.
O ano de 1964, após meio século, ainda continua sendo espetáculo que anima discórdias.
Sou um dos que, como milhões de brasileiros, estavam na plateia, assistindo com natural aflição o embate entre os atores, uns embasados nas ideias das reformas de base que levariam a um abalo nas estruturas
econômicas e sociais então vigentes, outros com teses díspares, a máxima delas na defesa da preservação da
Carta Magna de 1946.
O embate acalorava-se com provocações de lado a lado, até que o Presidente João Goulart – e quero dizer aqui –, que não era comunista nem esquerdista, e, sim, um rico estancieiro nos Pampas e no Centro-Oeste,
engolfou-se na lábia de seus assessores próximos e permitiu nítidas manifestações de estímulo à desordem,
como o Comício da Central do Brasil e a reunião com os sargentos, ambos na Cidade Maravilhosa. O outro lado
agitava-se por meio do movimento em defesa da família, com Deus e pela liberdade, posicionando-se em defender princípios inarredáveis da cultura nacional em atos públicos de milhares de pessoas.
Até aí não havia presença ostensiva de ações militares. O 31 de março foi uma decisão civil, apoiada pela
facção majoritária ou de conveniência no seio das Forças Armadas. Não foi um golpe. Com arranhões, sim, a
Constituição de 1946 foi preservada em seus pilares fundamentais. Não foi uma revolução, porque as estruturas das instituições constitucionais foram mantidas.
Golpe, sim, começou a acontecer com o Ato Institucional nº 2, primeiro, porque extinguiu os partidos
políticos tradicionais; segundo, porque cancelou as eleições diretas para a Presidência da República. Aí veio
o caos, os dias de chumbo que perduraram até 1980. Pálidos raios de sol iluminaram a perspectiva de volta à
ordem democrática de direito, que deveria ser lenta, gradual e segura, como o foi, embora com alguns tropeços no seu curso.
Muitos detalhes do que ocorriam naqueles anos têm vindo à tona. A confissão do coronel reformado
Paulo Malhães à Comissão da Verdade, na semana passada, narrando como torturava, matava e dilacerava os
corpos dos chamados subversivos naquela época, sem nenhum remorso, chocou a todos.
Nesta segunda-feira, a Folha de S.Paulo divulgou pesquisa que afirma que a maior parte da população é
a favor da anulação da Lei da Anistia. Criada em 1979, a Lei anistiou todos os que haviam cometido “crimes po-
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líticos” entre 1961 e 1979, crimes que não foram cometidos unilateralmente, como alguns propagam. Razões
fratricidas de lado a lado os motivaram, e a Nação, delas conhecedora, os reprova.
Eu, particularmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, concordo com a Senhora Presidente Dilma Rousseff em sua manifestação recente e, no mesmo sentido, com a opinião do ex-Ministro da Justiça, José Gregori,
hoje Presidente da Comissão de Direitos Humanos da USP, que a Lei da Anistia ocorreu numa fase complexa,
permitiu o retorno de centenas de exilados políticos e foi importante, naquela circunstância histórica, para a
abertura do regime e a redemocratização pacífica que se iniciou com a posse do primeiro Presidente civil após
21 anos, José Sarney, e alicerçou-se com a Carta Magna de 1988.
O fato é que completamos agora 30 anos de democracia consolidada.
Ao voltarmos na história, percebemos que o nosso País nunca passou por este processo de maneira tão
profunda e concreta. A democracia da República Velha era, na verdade, forjada, pois calcada em carta estranha
à nossa realidade, a norte-americana de 1787, e no instante de transição entre dois sistemas de Governo, do
monárquico ao republicano.
À Constituição de 1891 seguiu-se a de 1934, com algum avanço nas questões sociais e no direito do voto
amplo, mas de vida efêmera, a de 1937, de gênero, número e grau ditatorial, com o Estado Novo, e a de 1946,
com ares do liberalismo democrático, sempre ameaçada por convulsões políticas, resistindo até ser derrogada
pela Carta autocrática de 1967, que oficializou os atos institucionais já perante o regime militar.
Sei que a nossa democracia de 1985 ainda tem muitas arestas a aparar, mas, de longe, é a de estrutura
mais estável e bases mais sólidas.
O momento é de construção, construção nacional de uma consciência em que não valha revanchismos
à época do arbítrio, como também sebastianismos pela volta dele.
O Brasil tem que se consolidar como democracia. É tarefa de cada um de nós. O esforço para essa construção atávica não pode, como afirmou o saudoso ex-Senador Franco Montoro, ser sonho de uns poucos, pois,
irmanados, todos poderemos sonhar juntos por um País solidamente democrático.
Winston Churchill, estadista como poucos que o mundo conheceu, afirmou certa vez: “A democracia é o
pior dos regimes políticos, mas ainda não surgiu um mais perfeito e melhor que ele.” Creio que o Brasil assim
pense.
Sr. Presidente, é o meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Cumprimento V. Exª pelo brilhante e competente pronunciamento e o convido a presidir a sessão, neste momento, já que sou o próximo
orador inscrito para falar.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti,
tem a palavra pelo tempo que o desejar.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Senador Ruben Figueiró, é uma satisfação falar em uma sessão que V. Exª está presidindo.
Quero cumprimentar os Srs. Senadores, as Srªs Senadoras, os ouvintes da Rádio Senado e os telespectadores da TV Senado.
Nesta sexta-feira, dia 4 de abril, haverá, em todos os lugares do Brasil, a desincompatibilização daqueles
que ocupam cargos, inclusive governadores, prefeitos etc., para concorrerem a outros cargos.
É o caso, por exemplo, do meu Estado, em que o Governador está sub judice até hoje, porque o processo
de cassação dele, ocorrido no TRE, ainda não foi julgado no TSE. Isso é lamentável, porque o Governador ganhou
o mandato, mesmo fazendo corrupção, ficou no mandato durante os quatro anos e sai, agora, para disputar o
Senado, na esperança de ter, portanto, o mandato de Senador e, dessa forma, fazer com que o seu julgamento
suba para o Supremo, já que, se vier a ganhar, terá o chamado foro privilegiado. Na verdade, não é privilegiado
porque ele se livra de ser julgado por instâncias inferiores, mas estará sob o julgamento do Supremo.
Eu fiz aqui já várias denúncias contra esse governador, que colocou o meu Estado em uma situação nunca antes vista, para usar o termo do ex-Presidente Lula, nem lá no Estado nem no Brasil todo.
Eu fiz aqui uma leitura, na semana passada, de uma matéria publicada pela Folha de S.Paulo que diz que
a gestão de Roraima, sob o comando desse governador, eleva a dívida e investe menos. O Estado gastou R$850
milhões a mais do que arrecadou e teve o maior déficit do País.
Veja bem: um Estado pequeno, que recebe, proporcionalmente, muito mais recursos do que Estados
grandes, teve o maior déficit. Quer dizer, foi o que mais gastou e o que menos arrecadou. Então, é incompreensível isso.
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E eu fiz essa denúncia aqui, Senador Ruben Rigueiró, e encaminhei a matéria para a Procuradoria-Geral
da República, para o Tribunal de Contas da União, para o Tribunal de Contas do Estado de Roraima, para o Ministério Público do Estado de Roraima e para a Controladoria-Geral da União.
Já tive uma resposta do TCU (Tribunal de Contas da União), baseado nestes termos:
Sr. Senador, com os meus cordiais cumprimentos, registro o recebimento do Ofício nº 033, de 2014, mediante o qual V. Exª solicita providências do TCU no sentido de apuração e responsabilização em relação
a fatos expostos em matéria do jornal O Estado de S. Paulo do último dia 22 de março próximo passado.
A propósito, informo que o mencionado expediente autuado nesta casa como Recurso Extraordinário
nº 51.128.107-3 foi remetido à respectiva unidade técnica para adoção das providências pertinentes.
Então, o TCU já está tomando providências. Espero que a CGU também tome, espero que a Procuradoria-Geral da República também tome, porque existem recursos federais – aliás, talvez a maioria dos recursos sejam
federais – e também estaduais. Daí por que o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público do Estado
também têm de se pronunciar.
Eu vou continuar cumprindo o meu dever de cobrar providências para sanar essas corrupções que têm
acontecido no meu Estado sob o comando desse cidadão que está como governador.
As revistas Época e Veja já publicaram, inclusive, a foto aérea da mansão que ele construiu nesse período
que está no governo, tendo saído da condição de empresário falido para governador multimilionário. Então, é
lógico que não foi com os recursos inerentes ao cargo de governador que ele fez isso.
Vou ler algumas manchetes, Senador Ruben Figueiró, recentes, sobre a questão do meu Estado. Todas
as matérias foram publicadas na Folha de Boa Vista.
Primeira, “Governo roraimense diz que desconhece situação de brasileiros supostamente presos na Venezuela”.
Sr. Presidente, já fiz vários pronunciamentos aqui denunciando essa questão dos brasileiros que estão
presos, que são vítimas de extorsões, que são vítimas de agressões na Venezuela, noticiados de toda forma. O
Governo do Estado diz que desconhece a situação dos brasileiros supostamente presos na Venezuela.
Ora, então, é incompreensível que o Governo do Estado desconheça essas prisões de cidadãos de Roraima, que é um ponto do Brasil colado com a Venezuela, que faz fronteira com a Venezuela, até porque a maioria
dessas pessoas ou moram em Pacaraima e vão à Venezuela a turismo ou a negócio ou são da capital do Estado,
e até do Amazonas. E são muitas!
Estarei, na próxima semana, na reunião do Mercosul – e já foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores um requerimento meu para ir a uma missão da comissão –, onde também vou sugerir que enviem representantes do seu Parlamento à Venezuela. Já que agora a Venezuela é membro do Mercosul, ela tem, portanto,
de se subordinar às regras do Mercosul. E uma das regras que existe é justamente o respeito à pessoa humana,
os direitos do cidadão e, sobretudo, o item democracia.
É como se houvesse um desconhecimento por parte do governo. É como se Roraima fosse lá no Rio
Grande do Sul, na outra ponta, onde não existe problema com os países vizinhos: nem com o Uruguai, nem
com Argentina e nem com o Paraguai.
Mas vamos ver outros descalabros que seguem acontecendo ainda nesse desgoverno, porque hoje é que
ele deve se desincompatibilizar. Olhem o que diz esta outra matéria: “Professores dizem que se vêem obrigados a comprar material pedagógico para escola”. Quer dizer, além de as escolas estarem caindo aos pedaços, a
professora, que já ganha mal, ainda tem de comprar o material para poder dar aula. Isso não pode acontecer
num Estado onde haja, de fato, um governo que estabeleça e cumpra prioridades.
Outro depoimento do Presidente do Conselho Regional de Medicina, que diz: “Roraima só conclui 16%
das ações em saúde”. Dezesseis por cento! Quer dizer, é um Governo que não cuida da educação nem da saúde e que, infelizmente, diz para todo mundo que eleição em Roraima só se ganha com muito dinheiro e com
poder e que ele tem as duas coisas na mão.
Mais uma matéria na Folha de Boa Vista: “Situação da saúde do trabalhador em Roraima é grave, diz gerente da Cerest”, o Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador.
Aqui um pronunciamento do Deputado Estadual Flamarion Portela, esposo da Senadora Angela Portela,
dizendo que falta prioridade nos gastos feitos pelo Governo. Palavras do Deputado: “Não tem dinheiro para
reajustar o salário dos técnicos, mas tem para criar a Agência Reguladora...”. Quer dizer, mais um órgão público.
Outra matéria: “Agentes penitenciários protestam para cobrar farda ou auxílio fardamento”. Quer dizer,
os agentes penitenciários não têm farda e cobram para receber a farda pronta ou o auxílio-fardamento, e não
têm nem uma coisa nem outra.

Abril de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 5

29

Outra matéria aqui: “Pontes quebradas isolam produtores rurais”. São inúmeras as pontes quebradas nas
vicinais de terra, porque nem asfalto a maioria tem. Pontes de madeira caem e se quebram uma atrás da outra.
O Governador, nesses últimos dias, pressionou, sob todos os aspectos, a Assembleia para aprovar a chamada PEC das Terras. Esse é outro ponto de descalabro do Governo. O Governo da União, o Governo Federal,
repassou para o Estado terras que eram do antigo Território Federal de Roraima e que, portanto, estavam registradas em nome do Governo Federal. E o Governo Federal nada mais fez, com atraso inclusive, do que repassar
essas terras para Roraima de volta.
Em resumo, o que se fez com essas terras que foram repassadas? Fez-se um verdadeiro assalto, uma verdadeira grilagem de terras, em que o avião do Governo do Estado foi 68 vezes a uma fazenda chamada Juara,
no Mato Grosso, e 28 a um Município do Amazonas chamado Moura.
O que é que eles faziam, Senador Ruben Figueiró? Não sei por que razão o avião do Governo foi 68 vezes
lá. O certo é que eles conseguiram fazer várias manobras por meio de testas de ferro lá. Compravam papéis
no Município de Moura, ao qual Roraima já pertenceu quando era Amazonas, pegavam esses documentos e
esquentavam, vamos dizer assim, no linguajar popular, nos cartórios, pagando não sei para quem, se para o
cartório ou para algum herdeiro da pessoa. O certo é que ficavam com títulos falsos, na verdade, para pegarem
essas terras que tinham sido repassadas para Roraima. Isso é notório. Tanto é que ele fez tudo para aprovar a
PEC das Terras para dar legalidade à questão das picaretagens que fizeram.
Outra coisa grave, Senador Ruben Figueiró, é em relação ao Iteraima, que é o órgão que cuida desse
negócio das terras. O Ministério Público já afastou o Presidente do Iteraima, que, imediatamente, conseguiu
com que o titular do cargo de Deputado Federal de quem ele era suplente saísse do cargo para ele assumir o
mandado e assim os processos contra ele passassem aqui para a segunda e terceira instâncias. Então, o Iteraima fez todo tipo de negociação, todo tipo de corrupção com essa questão das terras. E ainda está sob judice,
demorando demais por sinal.
Outra agressão – esta considero muito maior do que todas – foi a má utilização dos recursos dos servidores, que pagam para o Instituto de Pensão dos funcionários do Estado; pagam para poder ter amanhã a sua
aposentadoria, para ter amanhã o pagamento de vários direitos deles. Eles pagam! Não é dinheiro do Governo;
é dinheiro do salário deles. E, no entanto, o Governo não só mudou o banco oficial onde ficavam depositados
esses recursos, que rendiam um percentual mensal, e colocou num outro banco particular. Já mudou a direção
do IPER, e essa situação continua muito forte ainda.
Eu queria realmente registrar no momento em que coincide com a saída desse Governador para disputar
outro cargo... Quer dizer, um homem que fez tudo isso ainda é capaz de ser candidato porque a maioria dessas
denúncias não foi apurada e julgada; portanto, teoricamente, ele é um “ficha limpa”, mas tem a ficha mais suja
que a de muitos que já foram julgados.
Eu espero muito que – não só o Tribunal Superior Eleitoral quanto à questão do julgamento de seu mandato, que, repito, desde 2011, no ano seguinte à eleição, houve a cassação em Roraima, veio para cá; o Ministério Público deu um parecer arrasador e até agora não julgaram – neste mês de abril o julguem, porque senão
vão chegar no dia da convenção com pessoas penduradas em decisão judicial e que não ficam atingidos pela
Lei da Ficha Limpa porque não houve julgamento. Isso não é possível! É preciso que as eleições cheguem com
todos os recursos julgados, tanto eleitoral quanto os de ordem criminal etc., para que pessoas com “ficha suja”
não se possam passar por “ficha limpa” porque o Judiciário não julgou os seus casos.
O povo de Roraima se decepcionou na eleição passada, com cenas horríveis de corrupção, de desmandos eleitorais com abuso de poder econômico e de autoridade; enfim, todo tipo de transgressão foi feito nesse
período.
Eu quero terminar, Senador Ruben Figueiró, pedindo a V. Exª a transcrição na íntegra dessas matérias
para que fique registrado nos Anais do Senado que aqui um Senador denunciou todas as maracutaias e corrupções desse atual Governador (se assim o posso chamar) que está se desincompatibilizando hoje, para que
não se diga amanhã que ninguém levantou a voz para denunciar; que ninguém tomou iniciativa para pedir
providências como eu o fiz. Então, quero deixar minha mente tranquila, minha consciência tranquila de que
fiz a minha parte. Cabe agora à Justiça e ao Povo de Roraima fazer sua parte, porque não dá, Senador Figueiró,
para ficar assistindo a isso porque é algo que já maltrata o povo brasileiro desde 1914, quando Rui Barbosa,
que tem seu busto em nosso plenário, dizia:
“De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de
tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto.”
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Então, esse é o sentimento que não só o eleitor tem, porque pensa que se iguala a todos por baixo... Se
acontecer um caso como o desse Governador, a impressão que fica para o eleitor é que aquele que tem dinheiro
e tem poder não é atingido pela Justiça. Ao mesmo tempo, aquele cidadão simples, honesto e trabalhador, caso
veja algo assim, chega a ter vergonha de ser honesto. Ele diz: “De que vale a pena ser honesto, se outro fulano,
um empresário falido, vira um homem rico e poderoso pelo poder púbico que ele exerceu.” E mais grave foi o
que aconteceu ontem: a lei estadual já previa que os ex-Governadores teriam direito a dois seguranças durante período pós-passagem pelo governo; pois, ontem, esse Governador conseguiu passar de dois para seis o
número de PMS que farão sua segurança. Ora, sabe qual é a relação dos PMS em relação à população, Senador
Figueiró? Um para trezentos... Um policial para trezentos habitantes. E o Governador, sozinho, terá direito a seis
seguranças. Nosso Estado, precariamente atendido... Nem se diga que é atendido na parte de segurança, porque até gasolina, viaturas, tudo falta, e o Governador agora sai do cargo com todo esse rol de arbitrariedades
com seis seguranças para ficar a sua disposição. Infelizmente, isso foi aprovado pela Assembleia Legislativa de
meu Estado. Isso é um absurdo e espero que a gente possa corrigir. Não é justo que uma pessoa tenha seis PMs
para dar-lhe conta, e o grosso da população tenha apenas um PM para cuidar de 300 habitantes.
Senador Cristovam, ouço V. Exª com muito prazer.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Mozarildo, até gostaria de estar
mais a par da situação de Roraima para poder fazer referência específica de seu Estado. Entretanto, pelo que
conheço de V. Exª, quero manifestar minha solidariedade em relação às posições que o senhor tomou aqui.
Uma coisa, independentemente de ser o senhor ou não, já chama a atenção: um empresário que vira governador quando suas empresas não estão bem e sai do governo rico. Ninguém consegue ficar rico na política a
não ser ganhando dinheiro ilegal. Com o salário de governador, salário de senador – que é um bom salário, eu
diria, é um ótimo salário o nosso –, não dá para ficar rico, no máximo, fazer um pezinho de meio para os filhos
e netos receberem alguma herança, o apartamento em que você mora e um pouco mais. Então, quero prestar
a minha solidariedade. Mas, sobretudo, quero falar sobre o senhor chamando a atenção aqui para uma coisa
que está acontecendo hoje no Brasil inteiro. A partir de hoje, nós temos 15 governadores novos e nós não sabemos o nome de quase nenhum deles. De repente, é como se houvesse um terremoto político do tamanho
daquele que está acontecendo no Chile nesses dias e ninguém está dando a menor, Senador Ruben, importância a isso. Eu creio que nós temos que mudar a legislação, para fazer com que um governador, um prefeito
não possa renunciar para ser candidato. Ninguém pode impedir uma pessoa de renunciar. Muito bem! Mas não
seja candidato antes de terminar o seu mandato. Deveria ser uma regra: ninguém se candidata no ano em que
está ainda no seu mandato. Isso, acho que hoje é mais importante do que a reeleição porque o que a gente vê
é que quem está no poder sai do poder faltando seis meses, três meses para o início das eleições, e tem todo
esse poder ainda, além de ter o vice-governador que foi seu, para se candidatar a senador, a deputado ao que
for. Eu tenho impressão de que o Brasil seria melhor se hoje estivéssemos com os mesmos governadores e cada
um deles se preparando para terminar o seu mandato até o fim do ano, preparando o seu discurso de transmissão de posse e seu lugar na história, pelo menos por quatro anos, até se candidatar depois a outro cargo,
ou pelo menos dois anos, se candidata a vereador, prefeito de sua cidade. Então o senhor trouxe esse assunto,
realmente precisávamos discutir esse terremoto que nós temos, seis meses antes no Brasil inteiro, por força da
tal da desincompatibilização. Eu acho que um dia devemos discutir esse assunto.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Perfeitamente, Senador Cristovam,
também concordo com V. Exª. Porque, na verdade, no caso desse governador, e de outros, ele sai, sem ter sido
alcançado por um julgamento, o vice, que é seu, portanto, compartilhou a administração com ele, assume para
trabalhar para ele ser reeleito governador e trabalhar para o governador que saiu ser senador ou deputado
federal, no caso, a maioria vem para o Senado.
Então, na verdade, há uma desproporção muito grande. Se alguém tem esses direitos todos, quem vai
concorrer com eles está em desigualdade. E temos realmente, como disse o Senador Cristovam, de discutir
essa questão. Espero que, nesta nova Legislatura, possamos, de fato, concretizar uma reforma política por inteiro, uma reforma eleitoral por inteiro, e que também várias outras reformas, como a tributária, que são necessárias, de fato aconteçam. Acho que devia ser até um compromisso de todos que forem eleitos agora em
outubro, no primeiro ano de mandato, logo, cuidar dessas reformas, porque, senão, toda vez só se vai cuidar
da reforma quando está terminando o mandato. E aí os interesses são muitos, com prós e contras, e termina
não saindo nada.
Quero encerrar, Senador Ruben Figueiró, pedindo a transcrição das matérias aqui referidas.
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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:
– Aviso nº 211-GP/TCU (28/03/2014);
– “Gestão tucana eleva dívida e investe menos” (Folha de S.Paulo, em 22/03/2014);
– “Apreciação da PEC da regularização fundiária é adiada por falta de quórum” (Folha de Boa Vista,
em 04/04/2014);
– “Pontes quebradas isolam produtores rurais” (Folha de Boa Vista, em 04/04/2014);
– “Agentes penitenciários protestam para cobrar farda ou auxílio fardamento” (Folha de Boa Vista,
em 02/04/2014);
– “Falta prioridade nos gastos feitos pelo governo, critica Flamarion” (Folha de Boa Vista, em 02/04/2014);
– “Situação da saúde do trabalhador em Roraima é grave, diz gerente da Cerest” (Folha de Boa Vista,
em 02/04/2014);
– “Roraima só conclui 16% das ações em saúde” (Folha de Boa Vista, em 02/04/2014);
– “Professores dizem que se veem obrigados a comprar material pedagógico para escola” (Folha de
Boa Vista, em 02/04/2014);
– “Governo roraimense diz que desconhece situação de brasileiros supostamente presos na Venezuela” (Folha de Boa Vista, em 04/04/2014);
– Citação de Rui Barbosa (Senado Federal, RJ. Obras Completas, Rui Barbosa. v. 41, t. 3, 1914, p. 86).
Aviso nº 211-GP/TCU
Brasília, 28 de março de 2014
A Sua Excelência o Senhor
Senador Mozarildo Cavalcanti
Senado Federal
Brasília-DF
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o recebimento do Ofício nº 33/2014/GSMCAV, de 26-3-2014,
mediante o qual Vossa Excelência solicita providências do TCU “no sentido de apuração e responsabilização
em relação aos fatos expostos em matéria do jornal O Estado de São Paulo no último dia 22 de março próximo
passado.”
A propósito, informo que o mencionado expediente (autuado nesta Casa com RE nº 51.128.107-3) foi
remetido à respectiva unidade técnica para adoção das providências pertinentes.
Aproveito o ensejo para consignar minha admiração e meu respeito pela competente e eficiente atuação
de Vossa Excelência como Senador da República.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti,
será atendido nos termos do Regimento Interno.
Desejo também, Sr. Senador Mozarildo, cumprimentá-lo mais uma vez pelos pronunciamentos que tem
feito, como o de hoje, da tribuna do Senado. V. Exª é um Parlamentar extremamente preocupado com o seu
Estado de Roraima. As observações que V. Exª fez têm absoluto cabimento, porque temos, realmente, de nos
preocupar não só com a lisura do pleito, mas daqueles que participam dos pleitos.
E o Senador Cristovam Buarque também fez um oportuno aparte ao seu discurso, em termos com que
concordo plenamente. Acho que aqueles que deixam o governo deviam submeter-se a uma espécie de quarentena para que pudessem provar a licitude dos atos praticados pelo seu governo e, com esse atestado, colocar-se ao julgamento do povo nas eleições que se seguiriam.
Acho oportuno, portanto, que a sugestão do Senador Cristovam Buarque seja analisada com atenção
pelo Senado da República na ocasião em que se fizer a tão desejada reforma política e eleitoral.
Na condição de Presidente, convido para usar da palavra o eminente Senador Anibal Diniz e, logo em
seguida, o Sr. Senador Cristovam Buarque.
Com a palavra, o Senador Anibal Diniz, pelo tempo que desejar.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, Senador Ruben Figueiró, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado e
ouvintes da Rádio Senado.
Inicio, Sr. Presidente, meu pronunciamento fazendo uma saudação especial aos jovens dos Municípios
de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil, que estão no Vale do Alto Acre reunidos em um seminário organizado em parceria entre o Governo do Estado e os vereadores da cidade, o Vereador Rosildo, a Vereadora
Fernanda Hassem, Vereadora Tereza com Certeza, Vereadora Elizete e também a ex-Prefeita Leila Galvão – todas
as lideranças locais envolvidas em um seminário para tratar de educação profissional para jovens da zona rural.
Vale ressaltar que foi uma mobilização grande e que envolveu a Universidade Federal do Acre, o IFAC,
o Instituto Dom Moacyr, a Secretaria de Estado de Educação, onde todas as políticas públicas voltadas para
a educação profissional e tecnológica, principalmente para esse público jovem da zona rural, estarão sendo
debatidas, porque vivemos um drama que precisa ser refletido com muita serenidade em todas as economias
regionais. E, no caso do Acre, não é diferente.
Muitas vezes, o jovem sai da zona rural para buscar uma formação na zona urbana e, uma vez recebida
essa formação, eles quase sempre não voltam para aplicar o fruto do seu conhecimento em beneficio da comunidade que o revelou, da comunidade que permitiu que ele se formasse e atingisse a condição mínima necessária para poder fazer o seu deslocamento até a zona urbana. Então, há que se pensar sempre num caminho
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para proporcionar ao jovem uma formação que lhe permita depois aplicar essa formação, esse conhecimento
em benefício do desenvolvimento comunitário.
Esse é um desafio muito interessante e vale a pena nos debruçarmos sobre ele. Exatamente por isso, está
acontecendo esse seminário, neste final de semana, em Brasileia.
Conta, inclusive, com o apoio da Universidade de Brasília (UnB), do Prof. Dr. Manoel, do Departamento de
Agronomia da UnB. Certamente, o Prof. e Senador Cristovam Buarque deve conhecê-lo bem por seu comprometimento com as causas sociais e, principalmente, pelo seu envolvimento na busca de fazer com que a educação esteja verdadeiramente a serviço do fortalecimento e do desenvolvimento sustentável das comunidades.
O Dr. Manoel perdeu o voo ontem à tarde, de Brasília para Rio Branco. Hoje de manhã ele estava muito
cedo no aeroporto para não perder novamente o voo. E já se desloca neste momento para Rio Branco; depois,
vai ter mais três horas de estrada até Brasiléia, onde participará desse evento.
Então, eu quero fazer uma saudação especial aos jovens daquela região. E tenho certeza de que essa
parceria com a UnB, que está sempre muito atenta à possibilidade de expandir a sua área de contribuição
com o Brasil, principalmente através da Universidade Aberta, da universidade a distância, com a utilização dos
equipamentos tecnológicos, da internet, das novas tecnologias, para fazer chegar o conhecimento aos locais
mais distantes.
Quero dizer que, particularmente, eu tenho uma grande esperança de que os jovens da zona rural tenham acesso a conhecimentos que lhes permitam contribuir para o desenvolvimento social e econômico de
maneira sustentável das suas comunidades.
No caso de Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil, nós estamos falando de um polo importante
do Estado do Acre. É um polo onde acontecem experiências muito interessantes na área de desenvolvimento
econômico.
Por exemplo, em Brasiléia nós temos o frigorífico de beneficiamento de aves. Há todo um arranjo econômico acontecendo naquela região, que permite à empresa Acreaves fazer a entrega dos pintinhos para os
pequenos produtores. Eles fazer a engorda desses frangos e, depois, são entregues para o frigorífico, que os
beneficia e faz a comercialização.
Dessa maneira, há o envolvimento de dezenas de pequenos produtores e, depois, a geração de empregos na indústria de beneficiamento. Isto é algo que todas as comunidades desejam: ter a industrialização da
sua região para poder gerar empregos.
E, quando se fala de um arranjo econômico para a região e, ao mesmo tempo, de uma formação adequada à vocação daquela região, é justamente criar os mecanismos para que a comunidade desenvolva expertise
e possa contribuir economicamente e também com a sua força de trabalho para o desenvolvimento da região.
Juntamente a essa experiência com a avicultura, há a experiência de suinocultura, que tem basicamente
o mesmo princípio. Há um frigorífico, Dom Porquito, que desenvolveu tecnologia bastante avançada, adquiriu
matrizes suínas de boníssima linhagem e está agora produzindo leitões para fornecer também para o pequeno
produtor, o pequeno produtor engorda esses leitões, e depois o próprio frigorífico adquire esses leitões de tal
maneira que vai gerando renda, vai fazendo girar a economia e vai promovendo o desenvolvimento da região.
Isso tudo, somando com Xapuri, onde temos a indústria de preservativos masculinos a partir da borracha natural. Essas experiências todas fazem parte do arranjo econômico que foi concebido para promover o
desenvolvimento sustentável daquela região, desenvolvimento que, ao mesmo tempo, associe a melhoria das
condições de vida do nosso povo à preservação do meio ambiente.
A indústria de preservativos naturais feitos a partir da borracha natural de Xapuri, por exemplo, absorve
a aquisição de produção de pelo menos 800 seringueiros, que fazem a coleta da seringa, que fazem o corte da
seringa e produzem a borracha, cujo látex é fornecido para a indústria Natex, que, depois, produz 100 milhões
de preservativos masculinos, que são integralmente fornecidos para o Ministério da Saúde.
Então, esse arranjo econômico todo da região é fruto de muito trabalho, é fruto da concepção do Governador Jorge Viana, que teve continuidade com o Governador Binho e que agora tem o esforço abnegado
do Governador Tião Viana no sentido de fazer prosperar essa estrutura.
E eu, todas as vezes que posso, faço uma vista a essa região. Na última vez em que fiz essa visita, estava
acompanhado do Senador Wellington Dias, que foi, até o final do ano passado, Líder da nossa Bancada do Partido dos Trabalhadores aqui no Senado. Ele ficou muito impressionado com o que viu na região.
É justamente uma busca de mobilização da comunidade com foco na sua vocação econômica. E, à medida que todos vão aderindo, vão compreendendo, vão acreditando nessa possibilidade, o número de pessoas
que acaba se envolvendo fica sendo maior.
E a gente teve a oportunidade de visitar a casa de uma senhora que disse, com todas as letras: “O cuidado com os suínos, com a engorda dos leitões aqui em casa é a minha parte, e o meu marido cuida de outros
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trabalhos”. Ou seja, envolve a família toda em uma atividade que certamente vai ter um retorno econômico
importante e vai contribuir para mudar a vida das pessoas.
Essa senhora, que trabalhava como empregada doméstica, disse que agora vai poder realizar o sonho de
poder patrocinar o curso de Medicina para a sua filha, porque agora vai ter renda para isso. Isso a gente ouviu
lá em um dos ramais em Brasiléia, uma prova de que as coisas estão acontecendo.
Então, Sr. Presidente, quando eu faço referência a esse seminário que está acontecendo lá em Brasiléia,
hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado, é justamente porque é oportunidade, juntamente com o Deputado Sibá
Machado, que vai lá estar presente e outras pessoas integrantes desse mundo que busca tecnologia, conhecimento acadêmico, novas possibilidades, vão estar todos partilhando ideias e construindo propostas.
E nós, aqui em Brasília, vamos ajudar naquilo que for possível para mediar, junto aos organismos nacionais, junto aos ministérios, junto aos departamentos, buscar as políticas públicas que o Governo Federal e o
Governo estadual já têm para essas áreas, para que a gente fortaleça cada vez mais esse entendimento de que
nós temos que formar para que essa formação, o fruto do conhecimento adquirido, seja utilizado em benefício
do desenvolvimento da região, do fortalecimento econômico da região.
E isso – eu posso testemunhar aqui no Senado Federal – está acontecendo com muito sucesso naquela
região do Vale do Alto Acre, que atinge e que beneficia a população dos Municípios de Assis Brasil, Brasiléia,
Epitaciolândia e Xapuri.
Eu tenho certeza desse esforço que o Governo do Estado está desenvolvendo, principalmente nestas três
cadeias produtivas: a avicultura, a suinocultura e a piscicultura. A piscicultura também tem uma participação
importante ali na região, com muitos açudes que foram construídos e, claro, o complexo da piscicultura que
está sendo construído com passos bastante significativos pelo governo do Estado.
Já foi inaugurada a parte de alevinos, inclusive já tem uma produção de mais de 500 mil alevinos de pintados, que é o surubim, e também de pirarucu, com pelo menos outros 500 mil. Esses alevinos já passam a ser
distribuídos para todos os produtores. Fiz uma visita a Cruzeiro do Sul, e lá também há uma grande produção
de alevinos para atender à população que aderir à economia da piscicultura.
A garantia que nós tivemos lá em Cruzeiro do Sul é de que nenhum produtor que estiver interessado vai
ficar sem alevinos, e isso tudo a preço subsidiado, com alevinos de boníssima qualidade. E isso tudo faz parte
do esforço que o Governo do Estado está empreendendo na área econômica, nestas três cadeias produtivas –
a suinocultura, a avicultura e a piscicultura.
Esse seminário que acontece, neste final de semana, lá em Brasiléia, tem exatamente esta preocupação
de trazer os jovens, para buscar conhecimento, buscar novas tecnologias, buscar expertise, para melhor contribuir para o desenvolvimento da sua região e para melhorar a qualidade de vida e a renda da sua família.
A contribuição que os jovens podem dar é fundamental, porque as famílias têm um ciclo. Primeiro, os
pais batalham muito para criar e formar seus filhos; depois, os filhos passam a ter a responsabilidade de ajudar
seus pais, de contribuir com a melhoria de renda e com a produção da família e, no futuro, vão ter de cuidar
dos idosos, porque faz parte desse pacto de geração, de receber e, depois, devolver aquilo que se recebe, como
um processo natural na formação das famílias.
Quero justificar também, Sr. Presidente, por que não estou presente nesse seminário, para o qual fui
honrosamente convidado pelo Vereador Rosildo. Eu deveria estar, mas não pude me fazer presente; está lá a
minha equipe. Tivemos toda uma mobilização junto às entidades ligadas à educação, cito a própria relação
aqui com o Prof. Manoel, do Departamento de Agronomia da UnB. Não estou presente, mas contribuímos, na
medida do possível, para a organização e para a mobilização desse evento.
E não estarei presente, justamente porque terei, nesta semana, de participar de um evento, representando
a nossa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Estarei participando de um evento da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, para tratar de população e desenvolvimento, um evento em que
estarão firmadas, principalmente, as posições do Brasil, sintonizadas com o posicionamento do Consenso de
Montevidéu, que reúne o Brasil e outros 37 países na defesa de temáticas voltadas para esse assunto de população e desenvolvimento. Há um conjunto de temas a serem abordados – pelo menos oito deles – que são preocupações da sociedade civil, de todos os governos e estarão em debate ao longo da semana, em Nova Iorque.
Então, o documento que vai basear o posicionamento brasileiro é o de Montevidéu, de agosto de 2013,
que tem uma série de questões que merecem atenção especial: integração plena da população e sua dinâmica no desenvolvimento sustentável, com igualdade e respeito aos direitos humanos; direitos, necessidades,
responsabilidades e demandas de crianças, adolescentes e jovens; envelhecimento, proteção social e desafio
socioeconômico – tema muito importante, porque temos uma sociedade que envelhece, por isso temos de
ter cuidados especiais com nossos idosos –; acesso universal aos serviços de saúde sexual e saúde reprodutiva;
igualdade de gênero; migração internacional e proteção dos direitos humanos de todas as pessoas migrantes.
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Esse último é um assunto muito em voga, particularmente para nós, no Acre, porque há, hoje, pelos
menos 2,5 mil haitianos alojados no Município de Brasiléia. É um assunto que está causando um tremendo
transtorno, porque ainda que o Governo Federal tenha se prontificado a dar alguma ajuda, o problema recai
sempre, quase exclusivamente, nas costas do Governo do Estado.
Todas as intempéries do mundo parecem estar acontecendo, neste momento, com o Governo do Acre.
Essa questão dos haitianos é uma delas, a alagação é outra, o isolamento do Acre, de que estive falando, há
pouco, com o Governador Tião Viana, também é outra. Então, são assuntos que têm uma interface direta com
a nossa intervenção.
Ainda há os seguintes temas: desigualdade territorial, mobilidade espacial e vulnerabilidade; povos indígenas; interculturalidade e direitos; afrodescendentes; direitos e combate ao racismo e à discriminação racial;
e marcos para implementação da futura agenda regional em população e desenvolvimento.
Então, esses temas todos estarão em debate, nesta semana, na Organização das Nações Unidas, na 47ª
Comissão de População e Desenvolvimento, em Nova Iorque. E eu me farei presente, representando a Comissão
de Direitos Humanos. Parece-me que a Senadora Vanessa Grazziotin vai representar a Comissão de Assuntos
Sociais. E exatamente por isso não estou presente nesse seminário que acontece lá em Brasileia.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluindo a minha participação, na manhã de hoje, aqui, no plenário
do Senado Federal, eu gostaria de informar que conversei, há pouco, com o Governador Tião Viana a respeito
das dificuldades que persistem neste momento de crise pela qual o Estado do Acre está passando.
Ontem, por exemplo, a estrutura de travessia das carretas entre Porto Velho e Rio Branco, pela BR-364, que
tem sido montada como uma operação de guerra mesmo, há mais de cinquenta dias, mesmo essa estrutura
montada teve uma série de problemas: a balsa teve problema e o guindaste, o caminhão-prancha que fazia a
travessia das carretas, também teve problema. E acabou que, na quarta-feira, tinham atravessado trinta carretas.
Para ontem, estavam programadas quarenta carretas, e só passaram treze. E hoje continua a mesma batalha para atravessarem outras carretas, tentando-se viabilizar a solução desses problemas para que voltem a
atravessar, pelo menos, quarenta ou cinquenta carretas, para se tentar devolver um pouco da normalidade da
vida na cidade de Rio Branco e nas demais cidades do Acre.
Vale reforçar, Sr. Presidente, que esse assunto é extremamente grave para o abastecimento da população
e também para a funcionalidade, para o sistema econômico do Estado do Acre.
Imagine, Sr. Presidente, que um comerciante adquire um produto de São Paulo, na esperança de levá-lo
ao mercado, de converter esse produto em dinheiro para pagar as suas faturas e também para honrar os seus
compromissos; e esse produto simplesmente não chegou ao Estado do Acre nos últimos sessenta dias. Isso
gerou uma depressão sem precedentes.
Só para se ter uma ideia, no mês de março de 2013, entrou, como produtos tributáveis, no Estado do
Acre, a importância aproximada de R$1,2 bilhão de produtos tributáveis. No mês de março de 2014, esse volume de entrada de produtos foi reduzido para 500 milhões.
Ou seja, mais de R$700 milhões em produtos tributáveis deixaram de entrar no mês de março de 2014,
no Estado do Acre. Isso significa redução do Imposto de Renda; isso significa redução da circulação de moeda
corrente no mercado local, um mercado extremamente dependente da circulação de dinheiro para poder gerar
emprego no comércio, porque, além dos empregos públicos gerados no Estado do Acre, o maior empregador
passa a ser o setor de serviços, o setor comercial, que tem uma contribuição muito grande.
Então, este momento de crise afeta esses segmentos todos e, é claro, gera uma dificuldade a mais para
a população, que vai aos supermercados e se ressente da escassez de uma série de produtos no mercado por
conta dessa dificuldade.
Graças a Deus, podemos dizer que situação está sendo superada, apesar de todas as dificuldades, e graças também à mobilização do Governo do Estado, através do Governador Tião Viana e de toda a sua equipe.
Nessa época, boa parte da Comissão de Defesa Civil do Acre se transferiu para Rondônia para dar suporte a
essa logística e fazer com que ela aconteça.
Temos também que agradecer imensamente a presença da 17ª Infantaria do Exército Brasileiro, através do
Comandante, o Sr. General Novaes, que abdicou completamente da vida pessoal neste momento para atender
a todos os chamados do povo do Acre no sentido de auxiliar nas emergências – ele disse que está permanentemente, 24 horas, com o telefone ligado justamente para poder atender a todas as situações. Agradecemos,
ainda, à Força Aérea Brasileira, que tem dado uma força tremenda com os aviões – o Hércules e o C-105 –, que
têm feito o transporte de produtos essenciais, aqueles mais emergenciais.
Têm-se buscado as vias de acesso através do Peru, da Rodovia do Pacífico, por onde entram alguns produtos. Mas vale ressaltar que o terremoto e a ameaça de tsunami na costa do Peru e do Chile afetam também
essa via para se chegar até o Acre com certos produtos.
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Então, estamos vivendo um momento de extrema dificuldade.
Conversava há pouco com o Governador Tião Viana, externando a minha solidariedade e dizendo que
é preciso ter força. Num momento como este, é preciso ter força e chamar a população para se mobilizar no
sentido de se manter firme, porque o povo do Acre se caracteriza muito fortemente por essa capacidade de
enfrentar adversidades.
Aliás, o Acre tem uma história toda de enfrentamento às adversidades. Primeiro, aderiu ao Brasil e decidiu ser brasileiro por opção.
Fez uma guerra, uma guerra isolada, sem o reconhecimento da Pátria para ser brasileiro. Aliás, o Acre,
acho, é o único Estado brasileiro que pode dizer: sou brasileiro por opção. Porque fez uma guerra própria para
ser brasileiro, através de um exército de seringueiros, comandado pelo gaúcho José Plácido de Castro, o Acre
se fez brasileiro. Essa porção mais ocidental do Brasil foi conquistada através de uma luta, da Revolução Acriana. E. assim, começou a história do povo acriano.
O povo acriano sempre conviveu com adversidades, e sempre superou, e sempre trouxe novidades importantes para o Brasil. Então, neste momento de dificuldade pelo qual o Estado do Acre está passando, o que
temos a dizer ao Governador Tião Viana é: tenha muita força, tenha muita fé em Deus, porque, contra as intempéries da natureza, pouco podemos fazer. O que temos que buscar, agora, é reunir toda a nossa inteligência,
porque, quando muitas pessoas se juntam para pensar alternativas, certamente elas vêm, e exatamente por
isso, temos externado a nossa solidariedade.
Esta semana foi de busca junto ao Ministério dos Transportes, junto ao Ministro-Chefe da Casa Civil, o
Ministro Aloizio Mercadante, com quem tivemos uma reunião muito produtiva na terça-feira, que se colocou
completamente à disposição para nos ajudar naquilo que for possível para diminuir o sofrimento do povo
acriano neste atual momento.
E vale a pena ressaltar, porque foi fruto da nossa conversa com o Ministro Aloizio Mercadante, que precisamos desburocratizar a entrada de produtos que estão sendo importados para o abastecimento do mercado
do Acre. A vinda, por exemplo, de uma carreta de trigo passa por uma inspeção, em que se pega um quilo desse trigo em Assis Brasil, lá na fronteira do Brasil com o Peru – entre Assis Brasil, no Brasil, com Iñapari, no Peru
–, e mandam para Goiânia para fazer um exame e só então é liberado para a entrada do produto. Ou seja, com
isso, demora pelo menos uma semana essa inspeção. E fomos reivindicar ao Ministro Aloizio Mercadante que
o Governo intervenha no sentido de criar um mecanismo mais ágil para análise desse produto. Há a Universidade Federal do Acre, a Embrapa, que pode fazer, no seu laboratório, uma inspeção desse produto, para que
seja liberada a entrada de maneira mais rápida, mais célere.
E esse apelo é feito porque a situação é de emergência. A situação, na realidade, é de calamidade. O que
foi aceito foi o decreto de emergência, mas a situação é verdadeiramente de calamidade. E temos que criar
todas as facilidades possíveis para que esse problema seja superado, lembrando que a vazão das águas do Rio
Madeira já começou...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... mas o tempo para que a vida volte a sua normalidade não sabemos quanto será, porque a estrada foi danificada. Vamos precisar de uma operação de guerra
do Ministério dos Transportes e do DNIT para a reconstrução do trecho da BR-364, porque, com certeza, não
vai permitir uma trafegabilidade normal pelo próximo período.
E, como ficamos a um 1,7m com a estrada submersa, temos que pensar na elevação do greide dessa estrada para o futuro, porque, senão, todos anos teremos essa interrupção. Então, vamos precisar de uma grande
mobilização do Governo Federal, através do DNIT, do Ministério dos Transportes, para termos a volta da normalidade na ligação, na trafegabilidade de pessoas e de veículos de cargas entre Porto Velho e Rio Branco...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... porque, Sr. Presidente, se não houver essa compreensão de que se trata de uma situação de absoluta excepcionalidade, os burocratas de Brasília podem querer tratar o assunto na normalidade, com as esperas de sempre, e, no caso, não é permitido espera.
Vai ter que haver uma ação emergencial, para fazer voltar à normalidade o tráfego entre Porto Velho
e Rio Branco, sob pena de estendermos esse sofrimento por muito mais tempo. E estamos verdadeiramente
preocupados com o futuro da economia do Acre pelos próximos dois, três, quatro, cinco meses, se não houver
uma intervenção muito célere do Governo Federal, para devolver essa normalidade.
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Então, fica aqui o meu agradecimento pela tolerância, Sr. Presidente, do tempo que pude utilizar para
esse pronunciamento.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Agradeço, Sr. Presidente, Senador Ruben Figueiró,
pela tolerância do tempo e, assim, despeço-me, alertando para que a situação do Acre, hoje, exige intervenção
especial, pelo caráter excepcional da crise pela qual estamos passando. E temos certeza de que o Governo da
nossa Presidenta Dilma saberá ter a sensibilidade necessária para tratar do problema.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Sr. Senador Anibal Diniz, tenho certeza
de que todo o Senado ouviu com muito interesse o pronunciamento de V. Exª e é solidário com ele. Esperamos
que o que o Estado do Acre está enfrentando, no momento, tenha uma solução rápida e ele recupere as suas
condições de desenvolvimento, progresso e, sobretudo, que o povo do Acre se sinta feliz logo depois de passada essa crise, pois o Brasil inteiro reconhece aquilo que o Acre tem feito pelo Brasil. Como V. Exª diz, o Acre é
brasileiro porque ele o quis. E é claro que nós, brasileiros, não podemos deixar de reconhecer isso.
Portanto, eu creio que todo o Brasil é integralmente solidário com o povo do Acre nesses momentos tão
difíceis que está atravessando.
V. Exª tem integralmente a solidariedade desta Presidência e, tenho certeza, de todo o Senado da República.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Fora do microfone.) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Antes de assar a palavra ao eminente
Senador Cristovam Buarque, a Presidência comunica ao Plenário que, durante o prazo único previsto no art.
122, II, “b”, combinado com o art. 375, I, do Regimento Interno, foram apresentadas 41 emendas ao Projeto de
Lei da Câmara nº 21, de 2014 (nº 2.126/2011, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República,
que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil.
São as seguintes as emendas apresentadas:
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – As emendas vão à publicação no Diário
do Senado Federal e em Avulsos, na forma regimental.
A matéria volta às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, e de Constituição, Justiça e Cidadania, para exame do
Projeto e das emendas.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Tem a palavra, o eminente Senador
Cristovam Buarque, pelo tempo que desejar.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, Senador Ruben, se nós fôssemos escolher como
símbolo nosso, dos políticos de hoje, um animal, eu escolheria o avestruz, aquele animal que mete a cabeça
debaixo do chão para não ver a realidade ao redor. Isso sendo gentil, porque, na verdade, talvez, devesse ser
outro tipo, uma mutação de avestruz, que colocava a cabeça debaixo do chão para não ver a realidade e por
debaixo do chão pegar propina.
Para mim, é essa a imagem, hoje, do animal que se parece conosco, no sentido genérico, não no sentido individual. Nós estamos escondendo a cabeça para não ver a realidade do Brasil na sua perspectiva dos
próximos anos.
Despertei para isso, Senador, e acho que vou fazer mais de um discurso sobre esse assunto, analisando
cada um dos pontos para os quais estamos fechando os olhos, mas despertei vendo, mais uma vez, a maneira
como o Ministério da Educação considera os resultados das avaliações de nossas escolas por organismos internacionais e mesmo por organismos nacionais.
O Ministério da Educação se comporta há anos como avestruz, não vê a realidade da tragédia. A palavra
não é crise, a palavra é tragédia. Aí, para arranjar justificativas de que as coisas não estão sendo trágicas, diz
que já foram mais trágicas no passado do que são agora, comparando ligeiros avanços do Brasil de ontem com
o Brasil de hoje. É claro que tem que haver melhora. Nada no mundo piora, a não ser a violência. É claro que
há um avanço, mas um avanço diminuto, que não permite quebrar três brechas que sofremos na educação:
A primeira é uma brecha entre nós e os outros. Está crescendo, gente! Estamos ficando cada dia mais para
trás. Éramos iguais à Irlanda, Coreia do Sul, éramos melhores que a China. Está ficando mais distante a situação
do Brasil. É uma brecha horizontal. Agora está aumentando uma brecha vertical, que é a brecha entre onde nós
estamos e onde estão as necessidades educacionais. Antigamente, estávamos muito ruins, mas as exigências
educacionais eram pequenas, a distância era menor. Isso aqui até que avançou, mas isso aqui avançou mais.
Hoje, não se consegue um emprego bom sem um mínimo de educação. Aqui em Brasília, há pouco, uma
empresa de construção deixou de contratar operários, porque não sabiam o que era ângulo reto. Antigamente
não precisava saber isso. Bastava saber pegar a enxada e misturar o cimento com areia. Agora é preciso operar
uma máquina para fazer concreto. Agora as estruturas metálicas exigem conhecer um pouco de geometria.
A brecha está aumentando. Nós estamos ficando para trás em relação às necessidades educacionais. Não
vai demorar, é questão de poucos anos, ninguém vai conseguir um emprego se não falar idioma estrangeiro.
A globalização já está exigindo.
O que está acontecendo com a Copa, em que a gente vê a dificuldade que vão ter os garçons e os motoristas de táxi de falarem com os turistas, é de tudo no dia a dia. A brecha está aumentando, além da brecha
nossa com os outros países. Aqui, essa brecha está crescendo. Além dessa brecha aqui, está aumentando a
brecha na educação dentro do Brasil entre os filhos das classes média e alta e os filhos do pobre.
Até poucos anos atrás, qualquer menino das classes alta e média tinha quatro horas de aula por dia. Aos
poucos, os pais perceberam que, além das quatro horas, tinham que botar no inglês, no francês, na ginástica,
na natação. Agora, estão percebendo e exigindo horário integral dentro da escola. Em questão de poucos anos,
não vai haver mais filho de classe média e alta sem horário integral.
Enquanto isso, as escolas públicas continuam sem ter, eu diria, não um horário integral, mas um horário
desintegrador, porque têm aula um dia e não têm no outro, porque têm quatro horas num dia e têm duas no
outro dia. As classes altas têm horário integral e as classes pobres, horário desintegrado. A brecha vai aumentar
entre a educação dos ricos e dos pobres.
Sem falar lá atrás. No século XIX, um escravo não sabia nada, mas o dono do escravo sabia pouquíssimo
também. Eram analfabetos também muito deles. Aos poucos, a brecha foi aumentando. As pessoas não estão
vendo essa brecha. Estão se comportando como avestruz. As autoridades brasileiras da educação se comportam como avestruz. Em vez de dizerem: “nós estamos em crise e temos que superar e precisamos do Congresso
para isso”, dizem: “nós estamos hoje melhor do que ontem”.
Isso vai ser uma tragédia para o Brasil, mas não é a única. Dessa, aliás, eu já falo há muito tempo. Nós
temos uma clara tragédia, do ponto de vista da situação social no Brasil, e fechamos os olhos. Peguemos o
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saneamento básico. A situação em relação ao saneamento básico mostra que ainda somos uma nação basicamente, fortemente subdesenvolvida.
O avestruz diz: nós somos a sexta potência econômica do mundo. Aí, não abre o olho, mete o pescoço
debaixo da terra e não vê que o IBGE aponta que 71,8% dos Municípios ainda não possuíam, em 2011, uma
política de saneamento básico. O avestruz não está vendo isso. Devem dizer: 71,8%, mas eram 72% há alguns
anos. Gente, é muito trágico saber que, no Brasil, em cada 100 Municípios, 71 não têm uma política de saneamento básico. E 1.500 cidades possuem políticas dessa natureza, o que corresponde somente a 28% dos 5.564
Municípios. E o avestruz não vê. Nós, aqui, não estamos vendo essa tragédia.
Não conseguimos atender um número expressivo. Um terço das casas brasileiras não contam com tratamento e coleta de esgoto. É muito um terço. A pior situação é no Norte do País, onde apenas 21% dos lares
tinham serviço de saneamento em 2011 – 21%, Senador! É uma tragédia que nós não estamos vendo.
Segundo o IBGE, 21 milhões de brasileiros com menos de 14 anos de idade estão sem rede de esgoto,
água encanada ou coleta de lixo. São 21 milhões que faltam às aulas porque têm dor de barriga, porque pisaram em água suja. As pessoas não sabem o mal que faz à educação não haver um bom saneamento. Sem um
bom saneamento, crianças, professores e funcionários faltam às aulas, repetidas vezes, por doenças que seriam
evitadas se bebessem uma água limpa, se pisassem numa água limpa.
Somos o 19º colocado em saneamento básico na América Latina. Não é no mundo, é na América Latina
– 19º! Ou seja, estamos entre os piores. Como é que a gente aceita uma situação dessas? Salvo uma explicação,
a explicação avestruz: fecha os olhos, coloca a cabeça escondida para não ver a realidade.
Aqui no Distrito Federal, 56 mil habitantes – 6% das casas – têm acesso a rede de esgoto numa favela
chamada Sol Nascente, uma cidade nova. Sol Nascente, Senador Rodrigo Rollemberg – o senhor sabe perfeitamente disso, porque está se preparando para disputar o Governo do Distrito Federal –, tem 56 mil habitantes
e 6% das casas com acesso a rede de esgoto. O Distrito Federal, que recebe bilhões de reais do Governo Federal, todos os anos, do Fundo Constitucional, o Distrito Federal, que construiu, neste governo, um estádio que
é considerado o mais caro já construído em todo o mundo, que gastou R$1,7 bilhão para ter quatro, cinco ou
seis jogos da Copa, este Distrito Federal tem uma cidade com 56 mil habitantes, praticamente sem rede de esgoto. Por que isso? É óbvio: o governador é avestruz aqui no Distrito Federal. E o avestruz, lá embaixo do chão,
vê o que quer, não vê a realidade ao redor.
Em 10 anos, o Governo investiu quase R$10 bilhões em saneamento básico no total, considerando-se saneamento rural e urbano. Para fins de comparação, o trem-bala custará, se for feito, pelo menos R$40 bilhões, ou
seja, R$10 bilhões para todo o saneamento básico no Brasil, R$40 bilhões para um projeto chamado trem-bala.
Quanto foi na Copa? Ou seja, o que a gente fala do governador avestruz do Distrito Federal, que coloca a cabeça para fora e não vê a falta de esgoto em uma cidade de 56 mil habitantes chamada Sol Nascente e
constrói um estádio com R$2 bilhões? O Governo Federal faz, tentando construir um trem-bala e deixando de
investir em saneamento. Somos Avestruzes. Eu disse “somos”, primeira pessoa do plural, porque nenhum de
nós pode ficar isento de responsabilidade por isso. Não somos omissos, mas estamos sendo incompetentes.
No máximo, faz-se um discurso e não se consegue mudar a realidade. Então, nós estamos sendo aqui, certamente, políticos avestruzes.
Tomemos o caso atual, que nos está tomando conta, da CPI. Aí, nós estamos sendo avestruz de duas ou
três cabeças, todas elas enfiadas no chão. Primeiro, é a cabeça de não perceber que o povo brasileiro quer saber o que está acontecendo na Petrobras. O povo brasileiro que foi às ruas, se voltar agora, vai ter muito cartaz
dizendo: “Queremos a verdade na Petrobras.” O Brasil tem uma Comissão da Verdade para ver os crimes cometidos pela ditadura; precisa de uma Comissão da Verdade para ver os crimes que podem ter sido cometidos
na Petrobras.
Nem estou acusando. Estou levantando a suspeição, mas exigindo o direito de saber da realidade, não
como Senador apenas, mas como cidadão, como brasileiro. Estamos botando a cabeça para baixo. Por quê?
Porque o Presidente de nossa Casa, Senador Renan Calheiros, está sendo um político avestruz, como o Governador do Distrito Federal, como o Governo Federal. Avestruz, por não perceber que o povo quer saber a verdade sobre a Petrobras, e usando esse artifício de dizer que o povo quer saber.
E é verdade que o povo quer saber também o que aconteceu no metrô de São Paulo e nos outros metrôs, inclusive, de Brasília, e fui governador durante sua construção. Quero que saibam. Tem de haver uma CPI
do metrô de São Paulo e de todos os metrôs onde essas empresas participaram. Tem de haver. Mas, juntar dois
problemas em uma só CPI, é tão nítido, tão claro de que isso é uma enrolação que só pode ser feita por alguém
que, ou despreza demais o Povo ou esconde a cabeça debaixo do chão, ou as duas coisas: esconde a cabeça
por causa do desprezo; despreza tudo, aí esconde a cabeça para não ver a realidade.
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Mas não é só esta cabeça que está enterrada, a do avestruz da Petrobras. Aí é um avestruz com muitas
cabeças. Existe a cabeça de não querer ver a realidade do povo na rua, querendo saber a realidade dentro
da Petrobras; e existe avestruz que não ver a crise da energia no Brasil e que vai muito além de corrupção na
Petrobras, que vai muito além de desmandos na Petrobras, que vai muito além da própria Petrobras, que é a
energia em seu todo.
Ainda que a Petrobras não tivesse nenhuma crise, ainda que tudo estivesse bem, ainda que o pré-sal estivesse dando certo – e ninguém sabe se está dando certo, ninguém sabe se isso vai dar certo, ninguém sabe
se isso não é uma promessa vazia, pelo preço do petróleo, ninguém sabe qual vai ser, pelas dificuldades tecnológicas, pelas dificuldades de a Petrobras conseguir dinheiro para investir o suficiente –, se tudo der certo,
ainda assim temos uma crise: o petróleo não vai durar para sempre. O petróleo é uma energia que se esgota,
a chamada energia fóssil, que vem de fósseis, de plantas e animais que morreram há 200 milhões de anos. Depois que ela for queimada, ela não se substitui.
E o avestruz que nós somos não está vendo a crise, por exemplo, do etanol, que é uma das alternativas.
Fechamos os olhos para o etanol, e, aí, para impedir que a Petrobras aumentasse os preços do combustível – e daí a crise, em grande parte, é isso –, ao baixar o preço do combustível fóssil, gasolina, diesel, nós fizemos inviável o uso do etanol. Então, as empresas que produzem etanol param de produzir, porque não têm
demanda, porque o consumidor é inteligente e não vai usar o combustível mais caro do que o outro. E elas,
depois que param, têm dificuldade de voltar.
Somos avestruz, por exemplo, ao não perceber que o mundo inteiro vai caminhar – é questão de 20, 30
anos ou menos – para energias alternativas, tipo solar, em que o Brasil tem um potencial enorme. O Brasil tem
um pré-sal maior do que o pré-sal, que é o sol. O sol é um pré-sal e infinito, pelo menos por cinco bilhões de
anos, como dizem os astrônomos.
Fechamos os olhos para a energia solar. Fechamos os olhos para a energia eólica, poderíamos aproveitar
os ventos que estão aí. E como só foram feitos uns moinhozinhos de ventos, alguns, dizem: ah, estamos fazendo muito. É um avestruz que não quer ver o que a gente não fez, e fica comemorando o pouco que fez. Claro
que fez um pouquinho. É pouco. O avestruz só vê o que fez, não vê o que falta fazer.
Nós temos uma crise séria, gente, e estamos fechando os olhos para o descontentamento popular, descontentamento popular que ameaça a democracia.
Eu disse aqui diversas vezes: não se faz manifestações de 100 mil pessoas todos os dias, mas se faz 100
mil manifestações de mil pessoas quase todos os dias ou, pelo menos, 100 manifestações de mil todos os dias.
E está aí, ligue a televisão! Tire a cabeça de debaixo do chão, ligue a televisão e veja quantas manifestações nós
temos de 20, de 50, de 200 pessoas, que param uma estrada!
Hoje, o Bom Dia Brasil mostrou uma manifestação onde ali não tinha 100, 150 pessoas, mas o trânsito
estava parado.
Eu chamei isso aqui de guerrilha cibernética e que nós entraríamos nela. O povo vai para casa, mas continua na rua por meio do computador e, de vez em quando, um grupinho de gente diz: “Vamos, amanhã, fazer
uma manifestação em tal lugar.” E não aparecem 100 mil pessoas, mas aparecem 200, que fazem um estrago,
às vezes, maior do que as 100 mil.
Nós estamos em um processo de mobilização popular, de centenas de manifestações com algumas dezenas de manifestantes. Mas centenas de manifestações com dezenas de manifestantes é algo mais complicado
do que poucas manifestações com milhares de manifestantes. Não estamos vendo o que está por trás disso.
Não estamos vendo as consequências disso. Estamos fechando os olhos.
A situação do transporte público no Brasil, não é possível que a gente não esteja percebendo e parando tudo aqui, durante alguns dias, para saber como é que a gente faz para que os brasileiros não tenham que
usar esses malditos ônibus, esses superlotados metrôs, essas terríveis paradas de ônibus. Como é que a gente
vai fazer? E a gente não está fazendo, Senador Rollemberg, porque somos políticos avestruzes, escondemos
a cabeça. E alguns não só metem a cabeça debaixo do chão, metem as mãos também, para pegar propina.
E, aí, vem outra coisa que a gente não está vendo: as consequências da corrupção não são apenas tirar
dinheiro do Poder Público para o privado. Isso é a face mais visível da corrupção. A maior mesmo, ainda pior, é
a falta de responsabilidade e de credibilidade que o Poder Público, que nós passamos a ter diante do povo por
causa da corrupção. Mas estamos como avestruz, sem perceber o que está pesando a mancha sobre o Congresso por conta das notícias e dos fatos de corrupção. Estamos como avestruz. Se não estivéssemos como
avestruz, já teríamos dado uma sacudidela para acabar com essa tragédia. São muitas tragédias que nós não
estamos vendo por sermos políticos avestruzes.
Vou continuar falando nisso. Vou fazer mais trabalho para mostrar onde estamos escondendo a cabeça.
Vou voltar aqui com outros discursos sobre o político avestruz, que é o político brasileiro de hoje.
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Mas, antes de terminar, quero passar a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg, que pediu um aparte.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Prezado Senador Cristovam Buarque,
quero cumprimentar V. Exª pelo seu pronunciamento. V. Exª tem razão. Estamos vivendo fatos, em pleno século XXI, que parecem inadmissíveis e que representam um retrocesso muito grande em relação a conquistas
que já tivemos e, ao mesmo tempo, aos desafios que estão colocados para todos nós. V. Exª falava da questão
energética, por exemplo, do enorme potencial do Brasil, que se vangloriava até de estar produzindo, ainda que
pouco, alguma coisa do ponto de vista da energia eólica. Mas a falta de planejamento tem demonstrado que,
em parte expressiva do parque eólico brasileiro, a energia não está sendo aproveitada porque o planejamento
não previu, conjuntamente com a instalação dos parques de geração, as linhas de transmissão. Nós estamos
vivendo um momento neste País em que nunca usamos tanto a energia termelétrica, que, além de ela ser muito mais cara, acaba provocando um rombo fiscal. São quase R$15 bilhões o que o Governo está injetando para
cobrir as despesas, em função de ser uma energia muito mais cara do que a outra – para um país que se orgulhava de ter uma matriz de origem limpa na sua grande maioria, estamos emitindo enormemente. Os dados
do Instituto de Pesquisas Espaciais demonstram que o Brasil vem aumentando o desmatamento. Nesse último
ano, o Brasil está aumentando, em relação ao ano passado, 35% do desmatamento na Amazônia. Com convicção, afirmo que o mesmo está acontecendo na região do Cerrado, que tem uma grande biodiversidade, que
é tão importante, do ponto de vista da biodiversidade, quanto a Região Amazônica. Isso é algo inadmissível,
não conseguimos entender por que o Governo Federal não tem atuado no sentido de evitar isso. Pelo contrário. As ações do Governo têm contribuído para isso. Estamos vivendo, neste momento, uma crise energética
efetiva. Nunca tivemos um nível tão baixo nos nossos reservatórios. Está aí a crise no Sistema Cantareira, e o
Governo, em vez de assumir o risco e ter uma posição responsável – indo para a televisão para pedir que as
pessoas economizem energia, porque, efetivamente, há um risco de faltar energia –, com medo do resultado,
da consequência eleitoral em relação a isso, prefere arriscar. E podemos ter uma situação com graves consequências de falta de energia. V. Exª falou do Governo do Distrito Federal, este Governo que tem uma única obra,
uma única marca: o Governador Agnelo vai deixar o seu governo com a marca de ter construído o estádio mais
caro do mundo. E só isso! Não há mais nada relevante no governo dele do que um estádio enorme, caro e, segundo o Tribunal de Contas do Distrito Federal, com um superfaturamento de R$431 milhões. Agora, veja que
vergonha, Senador Cristovam: no Distrito Federal, onde a renda média per capita é a maior do Brasil, os dados
do PISA demonstram que o resultado em Matemática, Leitura e Ciências vem caindo; caiu em relação a 2006.
Portanto, em vez de o Governo estar reunindo todos os seus esforços no sentido de melhorar a qualidade da
educação – uma educação de qualidade, ampliando efetivamente a educação integral, em tempo integral,
garantindo atividades extraclasses –, não há prioridade alguma para educação, como não há prioridade para
a saúde, como não há prioridade para a segurança. O Governo do Distrito Federal concentrou todos os seus
esforços na construção de um estádio de futebol, um estádio caro, um estádio superfaturado, um estádio que
será utilizado algumas vezes por ano, quando nós temos inúmeras necessidades da população do Distrito Federal, como, por exemplo, o saneamento básico da cidade do Sol Nascente, em que apenas 6% da população
têm direito a esse saneamento. Portanto, eu quero cumprimentar V. Exª pelo tema que traz hoje, sobre o qual,
efetivamente, é necessária a reflexão de todos nós.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador Rodrigo.
Eu vou parar por aqui, Senador, não porque o tema esgotou. Eu vou parar por aqui porque um discurso
cansa quem está ouvindo – nem cansa quem está falando. Mas eu voltarei aqui para falar do avestruz. E voltarei, por exemplo, para falar sobre um fato que é, talvez, o mais dramático de todos, que é a violência de nossas
cidades hoje.
Nós estamos vivendo uma situação que, talvez, seja pior do que a da Síria, se a gente analisa que aqui a
violência está espalhada em todo o País, enquanto lá são algumas cidades que estão sendo destruídas. Aqui é
o País inteiro que está sob violência.
Mas eu vou deixar isso para outro momento, porque cansaria quem está nos assistindo pela televisão,
se eu continuasse falando hoje de um tema que, às vezes, até incomoda ouvir.
Isso porque, na verdade, não somos só nós, os políticos, que somos políticos avestruz. O eleitor brasileiro está sendo avestruz também na hora de dar o voto e de dar o voto em pessoas, todas elas, avestruz. Quem
vota em avestruz é avestruz também.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Senador Cristovam Buarque, V. Exª poderia continuar falando por tantos e tantos minutos que desejar, porque o que importa das suas palavras é o
conceito que elas contêm. V. Exª precisa continuar falando, precisar usar desta tribuna, precisar usar dos jornais
em que V. Exª premia com os seus escritos. A sua palavra não pode se apagar absolutamente.
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Eu ouvi com muita atenção V. Exª e realmente concordo que a política atual é a política do avestruz, é
mais velha do que a Sé de Braga. Tudo o que V. Exª diz aí e que constitui um ônus pesadíssimo para a população
brasileira, que é a questão educacional, sobre o que V. Exª é um apóstolo pela federalização do ensino. V. Exª
mencionou o saneamento básico, citando um fato que ocorre na Capital Federal. V. Exª falou sobre a carência
na política energética do País, com as suas diversificações, a eólica, a bioenergética, a hídrica e a solar. Enfim, V.
Exª fez uma explanação que eu diria ecumênica, que merece ser ouvida e analisada pela população brasileira.
Senador Cristovam Buarque, pela admiração que tenho por V. Exª, eu creio em apenas uma coisa, que
talvez divergisse de V. Exª: é a de que a população brasileira não está como avestruz, com a sua cabeça enterrada. Pelo contrário. A população brasileira está alerta. Todos os dias, conforme V. Exª mesmo alertou, todos os
dias ela está protestando. Infelizmente, quem está com a cabeça enterrada profundamente na areia, em posição inclusive abissal, são as autoridades que dirigem o nosso País.
Vamos continuar alertando. V. Exª deve continuar falando.
Meus cumprimentos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador. O senhor trouxe aqui
uma boa provocação. Eu acho que a população não está como avestruz. Mas o eleitor está. Qual é a diferença?
A população é o conjunto dos brasileiros; o eleitor é cada um deles quando chega à urna. Eu espero – faltam
alguns meses – que possamos descobrir que o eleitor tirou a cabeça de debaixo do chão, que está vendo de
fato a realidade, escolhendo pessoas que não se comportam como avestruz. Mas a população é um conceito amplo, geral, sentimento de Nação. Esse está na rua. Esse está na rua. Essa espécie população está na rua.
Essa espécie população está na rua, mas a espécie eleitor, cada um, individualmente, ainda está se comportando como avestruz.
Vamos ver se as vozes do povo na rua não chegam também. Vamos esperar que cheguem as vozes aos
ouvidos do eleitor, já que não estão chegando aos ouvidos dos políticos. Vamos esperar que a voz do povo
chegue ao ouvido do eleitor. Aí sim, a gente vai ter um casamento. Quando esse casamento acontecer, isso aqui
vai ter que mudar. E aí nós todos vamos abrir os olhos ou vamos ter pessoas com os olhos abertos.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Concedo a palavra ao eminente Senador Rodrigo Rollemberg, também pelo tempo que desejar.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Cristovam, Senador Ruben Figueiró, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu vim tratar hoje, desta tribuna, de dois temas: a avaliação
do Pisa divulgada recentemente e alguns comentários sobre a decisão do Presidente Renan Calheiros sobre a
Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras.
Mas eu não posso, Senador Cristovam, ainda mais com a presença de V. Exª neste plenário, deixar de
comentar a declaração hoje, no Correio Braziliense, do Deputado Federal José Antônio Reguffe, manifestando
apoio a pré-candidatura do PSB.
Quero dizer que muito nos honra essa declaração do Deputado Reguffe pelo que ele representa hoje,
no Distrito Federal, como o Deputado Federal mais votado do Distrito Federal e o mais votado do Brasil, uma
pessoa que tem procurado trilhar a sua carreira como exemplo de ética, de transparência e que obtém hoje o
respeito do conjunto da população do Distrito Federal.
Eu sei que essa é uma declaração de cunho pessoal, e este é um processo a que nós queremos dar continuidade, mas é importante que o Partido Democrático Trabalhista, que é o seu partido também, Senador Cristovam, que possamos ampliar, dar continuidade aos entendimentos, para que possamos construir, no Distrito
Federal, uma grande aliança em torno de alguns valores, valores como a ética, como a transparência, como a
inovação, como a sustentabilidade.
V. Exª promoveu, na semana passada, uma reunião com um conjunto de partidos, partidos que não
querem a volta daquela velha política representada por Arruda, por Roriz, que levou Brasília a ocupar os noticiários policiais, que levou Brasília a uma situação de crise e de caos, em que nós tivemos quatro governos no
período de um ano, e que não querem também essa ineficiência total a que nós estamos assistindo hoje no
Distrito Federal. Um governo sem marca, um governo sem prioridades, um governo sem compromisso com a
população do Distrito Federal, um governo que tem uma única realização: a construção de um estádio, o estádio mais caro do mundo, como disse V. Exª, um estádio que tragou os recursos que deveriam ser destinados à
melhoria da educação, da saúde e da segurança no Distrito Federal.
Ao me sentir honrado, Senador Cristovam, eu quero dizer da importância de V. Exª neste processo, V.
Exª como a liderança maior desse campo político, democrático, popular, de esquerda, no Distrito Federal, para
conduzir esse processo, para efetivamente unificar um conjunto de forças políticas que possam acenar com
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dias melhores para o Distrito Federal, com esperança, sustentado nestes valores: da ética, da transparência, da
inovação e da sustentabilidade.
Portanto, ouço, com muita alegria, V. Exª, Senador Cristovam, registrando, mais uma vez, a gratidão e a
alegria de ter podido participar de seu governo como Secretário de Turismo. E quero dizer que o último governo do Distrito Federal que fez com que os brasilienses se orgulhassem dele, que fez com que Brasília, Senador
Ruben Figueiró, fosse respeitada nacionalmente em função de políticas públicas inovadoras e fortalecedoras
da cidadania foi quando o Senador Cristovam foi o governador do Distrito Federal.
Ouço com muita alegria V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Rodrigo Rollemberg, primeiro,
muito obrigado por essas considerações sobre o nosso Governo. Segundo, em relação à posição do Deputado
Reguffe, quero dizer que estamos divididos entre uma vergonha com o passado e uma decepção com o presente. Nesse sentido, a comunicação do Deputado Reguffe, de apoio à sua candidatura, me tranquiliza, porque ele
está apoiando alguém do nosso Bloco que representa posições comprometidas com a ética, comprometidas
com o projeto progressista. Eu só lamento que isso termine se conhecendo por meio dos jornais. Eu gostaria
que ele tivesse conversado mais, antes, com o Partido inteiro e comigo também, pelo menos para comunicar,
se era uma decisão. Acho até que, antes da decisão, ele deveria ter nos escutado, ter nos ouvido, ter chamado
o senhor para ir falar para o Partido, para mostrar quais são as suas propostas. Eu lamento isso, mas, de qualquer maneira, ele escolheu apoiar ou indicar para o Partido apoiar – talvez seja melhor dizer isso – alguém que
faz parte desse Bloco, que faz parte do Bloco que não nos envergonha pelo passado nem nos decepciona pelo
presente e, portanto, pode trazer uma esperança para o futuro. Nós vamos conversar internamente, no PDT, e
ouvir o Deputado Reguffe. A posição dele é muito importante dentro do Partido.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam.
Como já disse várias vezes a V. Exª, nós, do PSB, há 15 meses, estamos trabalhando fortemente no sentido
de pensar o Distrito Federal, de refletir sobre o Distrito Federal e de formular políticas públicas para o Distrito
Federal.
Nós queremos conversar e apresentar essas propostas para o exame de outros partidos no campo democrático popular. E V. Exª sabe que para nós, do PSB do Distrito Federal, o grande aliado, o primeiro aliado, o
principal aliado é o PDT. É o PDT, pela sua figura, pela figura do Deputado Reguffe, pela figura dos seus parlamentares, da sua militância, pela trajetória histórica do PDT no Brasil e no Distrito Federal.
E eu tenho convicção de que nós, partidos do campo democrático e popular, estaremos à altura dos
enormes desafios que se impõem para esse campo progressista, sobretudo em Brasília, e saberemos construir
uma grande unidade de partidos de bem, de homens e mulheres de bem em benefício do Distrito Federal,
com os olhos voltados para o futuro.
Eu queria também, Sr. Presidente, comentar a decisão do Presidente Renan Calheiros em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras.
Eu disse, naquele dia, ao Presidente Renan que discordava frontalmente da decisão da Presidência. E
discordava frontalmente porque entendo que essa decisão enfraquece enormemente o Poder Legislativo. E o
Presidente da instituição, mais do que ninguém... Todos nós temos essa responsabilidade, mas o Presidente,
mais do que ninguém, tem a obrigação de fortalecer o Poder Legislativo.
Há um equívoco enorme, Senador Ruben Figueiró, na decisão da Presidência desta Casa, após 29 Senadores apresentarem um requerimento de investigação sobre fatos relativos à Petrobras, especialmente à compra
da refinaria de Pasadena, a base governista apresentar um outro requerimento, acrescentando àqueles fatos
propostos, relativos à Petrobras, uma série de outros fatos que não guardam relação alguma com a Petrobras.
E eu me referi aqui a um artigo que está disponível no site da Casa Civil, do grande jurista Ives Gandra
Martins, analisando o que é fato determinado, para dizer que uma investigação pode abarcar mais de um fato,
desde que esteja vinculado a um mesmo órgão, neste caso, à Petrobras.
É claro que isso tem uma lógica, Sr. Presidente, porque, se a CPI, como diz a Constituição, deve ser instalada com um terço das assinaturas, seja da Câmara, seja do Senado ou de ambas as Casas, se for uma CPI mista, é porque ela é um instrumento de investigação, que é uma atribuição do Congresso Nacional, da minoria.
Senão, Senador Ruben Figueiró – e eu procurei mostrar isto –, toda vez que a Oposição apresentar número
suficiente de assinaturas para investigar determinado fato, a maioria acrescentará diversos outros para que
não se investigue nada.
Vamos imaginar o que será uma CPI de vários temas. A maioria – o Governo tem a maioria –, já nos primeiros requerimentos, derrota os requerimentos de convocação, por exemplo, de pessoas vinculadas à Petrobras para aprovar requerimentos de pessoas vinculadas a outros órgãos. Para quê? Para não investigar o tema
da Petrobras.
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Ora, o próprio Regimento diz que não podem funcionar mais de cinco CPIs simultaneamente, como diz
o jurista Saulo Ramos. Por que não pode? Se não podem funcionar mais do que cinco CPIs, como podem existir
várias CPIs, inúmeras, infinitas CPIs numa única CPI? É uma questão de bom senso.
O que eu lamento é o enfraquecimento da instituição, porque o que efetivamente está ocorrendo é o
enfraquecimento da instituição Poder Legislativo. É por isso que a população tem-se manifestado indignada
com a política e com os políticos, porque os próprios políticos estão contribuindo para o enfraquecimento do
Poder Legislativo. Essa é uma questão conjuntural de correlação de forças entre Governo e Oposição. Amanhã
será diferente. E as atitudes de hoje estão criando jurisprudências que enfraquecerão para sempre o Poder Legislativo. Portanto, eu não poderia deixar de aqui...
Nós vamos, junto com os demais partidos de oposição, ingressar no Supremo Tribunal Federal, tendo a
tranquilidade e a segurança absoluta de que o Supremo Tribunal Federal vai suspender a decisão do Presidente da Casa. Isso será mais uma vez extremamente constrangedor para esta Casa, que reclama da judicialização
da política, mas é a própria Casa que dá motivo para que o Supremo tenha que intervir para suspender determinadas decisões absolutamente ilegais.
Mas eu queria também, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, me referir ao Pisa. A Organização para
a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, (OCDE) divulgou, nesta terça-feira, mais um resultado do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa). Os dados mostram a capacidade que os estudantes de 15
anos têm para resolver problemas aplicados à vida real. Infelizmente, o Brasil ficou em 38º lugar em um total
de 44 países. Esse é um dado lastimável. O resultado do Pisa mostrou que só 2% dos alunos brasileiros conseguiram resolver problemas de matemática mais complexos; entre os estrangeiros, esse número chegou a 11%.
É verdade que, nas últimas três avaliações do Pisa, realizadas a partir de 2006, a nota dos estudantes
brasileiros teve uma pequena melhora, mas o nosso desempenho ainda é muito baixo. Não temos o que comemorar. Mantendo a evolução atual, o Brasil vai demorar 18 anos para chegar ao mesmo nível dos Estados
Unidos e 21 anos para alcançar a média dos países desenvolvidos.
Entre os 65 países que participam da avaliação geral do Pisa, ocupamos a 59ª posição em ciências, a 58ª
em matemática, e a 55ª em leitura. Devemos destacar ainda que a pequena evolução dos alunos brasileiros não
é resultado dos investimentos em educação, mas da melhora das condições de vida das famílias que produz
impactos na capacidade de desenvolvimento cognitivo das crianças e adolescentes.
Tenho a honra de dizer, Senador Ruben Figueiró, que eu era Secretário de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, quando realizamos a 1ª Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas, que, naquele momento, contou com a participação de 10 milhões de estudantes. Fiquei muito satisfeito porque fui participar de um seminário sobre educação no Rio de Janeiro, com
gente muito qualificada do setor produtivo, da área educacional, do setor público, e, ali, convidaram o Presidente do Impa (Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada), Dr. César Camacho, para falar sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E ele fez um reconhecimento, naquele momento, de que a
Olimpíada brasileira só aconteceu graças à obstinação do então Presidente Lula, do Ministro Eduardo Campos
e do Secretário de Ciência e Tecnologia, que era eu à época. E todos que estavam ali, muitos dirigentes de escolas, reconheceram o enorme papel que a Olimpíada de Matemática vem tendo no sentido de estimular nos
alunos a curiosidade, a vontade de aprender matemática.
Portanto, existem formas de garantir que os estudantes possam ser incentivados a ler, a escrever, a manifestar a sua curiosidade científica, a ganhar apreço pela Matemática. Mas isso precisa de políticas públicas
efetivas, precisa de laboratórios – nossas escolas não têm laboratórios! Como é que nossos estudantes vão se
interessar por Ciências em escolas que não têm laboratórios? E estão aí os resultados do Pisa.
Os resultados do Pisa demonstraram que nossos estudantes originários dos estratos mais pobres da
população têm menos condições de vencer as adversidades e alcançar um desempenho escolar acima das
expectativas. Entre os chineses, por exemplo, 20% dos alunos mais pobres têm essa capacidade de resiliência;
no caso dos brasileiros, apenas 2%. Os pesquisadores apontam a baixa autoestima e a falta de motivação por
parte das famílias e da escola como as principais causas do resultado, e, com isso, estamos aprofundando as
diferenças e as desigualdades sociais.
Se compararmos as notas dos estudantes brasileiros com as de estudantes de outros países latino-americanos, perceberemos que temos uma tarefa árdua para cumprir, em busca da maior qualidade na educação.
Em Matemática, ficamos abaixo da Argentina, do Chile, do México, do Uruguai e da Costa Rica – apenas 1,1%
dos nossos estudantes tiveram um alto desempenho. Em Leitura e Ciências, perdemos para Chile, Costa Rica e
México – menos de 1% dos alunos brasileiros atingiram a excelência nessas disciplinas.
É muito preocupante o fato de que as desigualdades regionais do Brasil também se manifestem na educação. O desempenho dos estudantes avaliados é muito diferente em cada Região do País. No Sudeste, que
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alcançou as melhores notas, os alunos tiveram a média de 447 pontos na avaliação divulgada ontem; já os estudantes do Norte, que apresentaram o pior resultado, conseguiram em média 383 pontos.
Como já afirmei, embora distante dos países desenvolvidos, cujos estudantes têm avaliação média de
500 pontos, o Brasil conseguiu uma ligeira melhora a partir de 2006. O País, como um todo, melhorou, mas,
num movimento contrário, lamentavelmente, a avaliação do Distrito Federal piorou. Isso mesmo: os estudantes
da Capital do País, que sempre tiveram a melhor nota, a melhor avaliação brasileira do Pisa, os estudantes que
vivem na região de maior renda, com condições de implantar um sistema de educação modelo, os estudantes
de Brasília têm tirado notas cada vez menores!
Desde 2006, a média das avaliações dos alunos do Distrito Federal piorou nas três disciplinas avaliadas pelo
Pisa: Matemática, Leitura e Ciências. Enquanto isso, o Governo do Distrito Federal gasta fortunas, valores estratosféricos para construir um estádio que terá muito pouca utilização depois da Copa, Senador Ruben Figueiró.
Vocês imaginem usar a metade do recurso. Eu digo metade porque Pernambuco, Bahia construíram os
estádios que cumprirão o mesmo papel que o estádio do Distrito Federal cumprirá na Copa por um quarto do
preço, um quarto do preço do Distrito Federal! Agora, vocês imaginem R$1,5 bilhão, que é três quartos do preço do estádio de Brasília, investido em escolas, em instalações escolares, em auditórios, em cinemas, em laboratórios nas escolas, na melhoria dos professores, dos salários dos professores. Imaginem o que isso significa!
Mas não: é a visão tacanha, medíocre e pequena do Governo, além de outros interesses que estamos
vendo aí. As auditorias do Tribunal apontam um superfaturamento de R$431 milhões. E o resultado está aqui:
o Distrito Federal perdendo posições no Pisa, quando, na verdade, deveríamos estar investindo na educação
como a grande prioridade do Distrito Federal.
O que vemos na nossa Capital é a ampliação de problemas estruturais de todo o sistema educacional
brasileiro.
Precisamos melhorar a qualidade das escolas para combater as altas taxas de repetência no Brasil. Mais
de 36% dos alunos de 15 anos repetiram pelo menos uma série. É uma das mais altas taxas de repetência entre
os participantes do Pisa. A repetência alta gera o abandono da escola. Os alunos brasileiros levam, em média,
12 anos para concluir o ensino fundamental, que tem um ciclo de 9 anos.
Devemos ter compromisso com os padrões universais de educação. Para garantir a qualidade nas escolas,
é preciso atrair e reter os melhores profissionais. Vamos conseguir isso com a instituição de planos de carreira
para os professores, salários justos e programas permanentes de qualificação.
Também devemos tornar a escola mais atraente para os alunos. É necessário que os currículos reflitam
as realidades locais, possibilitando aos estudantes um ambiente de desenvolvimento que esteja conectado
com suas expectativas.
Por fim, Sr. Presidente, precisamos envolver as famílias no processo de educação. Os alunos cujos pais
estimulam os filhos demonstram mais perseverança e melhor desempenho.
Os resultados do Pisa devem servir de alerta, mas também precisam nos impulsionar a fim de que façamos um grande pacto para melhorar a educação no Brasil. A sociedade clama por uma revolução nessa área.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no início desta sessão, fiz agradecimento à manifestação do Deputado Reguffe de apoio à pré-candidatura do PSB. Com muita alegria, digo que uma das coisas mais acertadas
que o PSB fez – e registro aqui a presença do Presidente do PSB do Distrito Federal, Marcos Dantas – foi priorizar a construção de um programa de governo.
Inicialmente, Sr. Presidente, constituímos 12 núcleos temáticos para se aprofundar em temas como educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano, gestão
e governança, cultura, meio ambiente, ciência e tecnologia.
Depois, Sr. Presidente, fomos buscar uma metodologia utilizada pelo então Senador Renato Casagrande,
que se tornou Governador do Espírito Santo, de realizar seminários regionais, reunindo um conjunto de cidades para ouvir a população sobre programa de governo.
No último que realizamos na cidade de Taguatinga, havia mais de 650 pessoas participando, dando a
sua colaboração, a sua contribuição, sobre programa de governo. Enviamos uma equipe que passou quatro
dias em Pernambuco, conhecendo o modelo de gestão do Governador Eduardo Campos, governador mais
bem avaliado do Brasil, que deixa hoje o Governo de Pernambuco, numa grande solenidade ao final da tarde,
para ser candidato a Presidente da República. Não é à toa que é hoje o governador mais bem avaliado do Brasil, porque tem gestão, tem qualidade na gestão e tem comando, tem autoridade, tem monitoramento, tem
acompanhamento.
Eu quero dizer que, em todas essas formulações que temos feito em relação ao Distrito Federal, V. Exª
pode ter convicção, Senador Ruben Figueiró, de que estou absolutamente convencido de que a prioridade do
Governo deve ser a educação. E deve ser a educação a partir da educação infantil. Nós temos que garantir, no
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Distrito Federal, que todas as crianças tenham acesso à creche, que tenham acesso à educação infantil e que tenham acesso à creche e à educação infantil nas cidades em que residem, porque hoje grande parte das crianças...
Outro dia, eu vi uma propaganda, e este Governo do Distrito Federal gasta uma fortuna de propaganda!
Senador Ruben Figueiró, o Governo deveria ter vergonha de estar dizendo, no seu último ano de Governo –
que a população do Distrito Federal clama, reza todos os dias para que chegue logo ao fim –, que fez seis creches. O Governo do Distrito Federal, que gastou R$2 bilhões para fazer um estádio, usa recursos públicos de
publicidade para dizer que fez seis creches. Repito: seis creches. Enquanto isso, nós temos milhares de crianças,
Senador Ruben Figueiró, que não têm acesso à creche, que não têm acesso à educação infantil nas diversas
cidades. Várias têm que se deslocar para outras cidades.
E o que estamos dizendo? Nós vamos garantir, na proposta do PSB, que toda criança tenha acesso à creche, tenha acesso à educação infantil, na sua cidade. Com isso, vamos abrir oportunidade para a construção
civil, na construção de creches, na construção de escolas, garantindo a oportunidade para que um conjunto de
pequenas e médias empresas possa atuar, e possa atuar nas cidades, gerando emprego nas cidades, de forma
completamente diferente de um modelo de um Governo que faz uma obra bilionária que atende apenas uma
empresa de forma concentrada no Plano Piloto.
Vamos articular, Senador Ruben Figueiró, a educação, a merenda escolar, com a agricultura familiar, utilizando os instrumentos de que o Governo do Distrito Federal dispõe, como um banco, o BRB, para financiar a
produção, como a Emater, fortalecendo a Emater como uma empresa de assistência técnica e extensão rural,
no sentido de garantir que determinado produtor produza beterraba; o outro, cenoura; o outro, leite, queijo,
ovos. E o Estado, com seu poder de compra, vai comprar aquela produção, alimentando um arranjo produtivo
em torno da educação, em torno da escola. Mas não há.
O que hoje a gente vê no Distrito Federal é uma profunda frustração, é uma profunda decepção com o
atual Governo, ou até mais, com a falta de governo no Distrito Federal.
Portanto, Sr. Presidente, eu não poderia deixar hoje, ao tratar desses temas do Pisa e da CPI da Petrobrás,
em função desse fato anunciado pelo Deputado Reguffe, de fazer esse agradecimento público e dizer que
sabemos que é uma manifestação extremamente importante, mas temos que aprofundar as conversas com
o seu Partido, o PDT, com a REDE, com o PSD, com o PSOL, com o Solidariedade e com o PPS. Enfim, com os
partidos que não estão comprometidos com Roriz e Arruda, Arruda e Roriz, e não estão comprometidos com
esse Governo ineficiente que vem trazendo muito infortúnio, muita tristeza e muita decepção à população do
Distrito Federal.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Sr. Senador Rodrigo Rollemberg, meu
profundo respeito pelos conceitos que emitiu a respeito não só quanto a posição do Senado e do Congresso
Nacional com relação à CPMI da Petrobrás e também com relação à análise que V. Exª fez com relação, no tocante, aliás, à política aqui no Distrito Federal. Os conceitos de V. Exª são respeitados por toda a Nação. Eu tenho
absoluta certeza de que uma nova política não só para o Distrito Federal, mas para o Brasil inteiro representará um passo muito importante nas mudanças que nós todos desejamos para um Brasil que seja realmente de
todos os brasileiros.
Nesse sentido eu cumprimento V. Exª pela essência do seu discurso. Minhas homenagens.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado Senador Ruben.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Eu desejo também registrar aqui uma
manifestação republicana à presença do Presidente do Diretório Regional do Partido Socialista Brasileiro nesta
Casa neste instante.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Antes, esta Presidência deseja comunicar que foi lido anteriormente o Parecer nº 244, de 2014, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 292, de 2013.
A matéria será incluída na Ordem do Dia para a segunda sessão de discussão, em primeiro turno, nos
termos do art. 143, “b”, do Regimento Comum.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº
245, de 2014, da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição
nº 61, de 2013 (indenização aos soldados da borracha).
A matéria será incluída em Ordem do Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Ainda:
A Presidência designa, para integrar a representação brasileira no Parlamento do Mercosul, na condição
de titular, o Deputado Paulo Foletto, em vaga destinada ao PSB na Câmara dos Deputados, nos termos do Ofício A/48/14, da Liderança do Partido Socialista Brasileiro naquela Casa do Congresso Nacional.
É o seguinte o ofício:
Of./A nº 48/14
Brasília, 1º de abril de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Deputado Paulo Foletto (PSB/ES), como titular da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.
Atenciosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Esta Presidência do Congresso Nacional publicará o respectivo ato.*
(*) O Ato nº 15, de 2014, do Presidente da Mesa do Congresso Nacional encontra-se publicado no presente Diário (Vide item 1.2 do Sumário).
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar esta sessão, convocando outra para dia e hora regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 49 minutos.)
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Ata da 47ª Sessão, Especial,
em 4 de abril de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Randolfe Rodrigues
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 26 minutos e encerra-se às 15 horas e 52 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar o cinquentenário do “Comício das Reformas” realizado pelo Presidente João Goulart na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 1964.
A realização desta sessão foi aprovada nos termos dos Requerimentos nºs 48 e 150, de 2014, de autoria
do Senador Randolfe Rodrigues e outros Senadores.
Inicialmente, convido para compor a mesa S. Exª, meu querido companheiro de Senado, Senador Cristovam Buarque. (Pausa.)
De igual forma, convido, também, para compor esta mesa meu querido companheiro, Presidente do
Instituto João Goulart e filho do ex-Presidente João Goulart, Sr. João Vicente Goulart. (Pausa.)
Convido também o Sr. Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Sr. Aldemario Araujo
Castro, representando neste ato o Presidente da OAB Nacional, Sr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho. (Pausa.)
Tenho a honra de convidar o assessor político da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Padre José Ernanne Pinheiro. (Pausa.)
E, por fim, tenho a honra de convidar para também integrar esta mesa a Secretária-Geral do Conselho
Nacional de Igrejas Cristãs, Pastora Romi Bencke. (Pausa.)
Convido todos, em posição de respeito, para acompanharmos o Hino Nacional.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Há 50 anos, no dia 13 de
março de 1964, em um discurso histórico na Central do Brasil, o Presidente João Goulart anunciava para o País
reformas urgentes e necessárias.
Esta sessão, como já foi anunciado, se destina a celebrar esse discurso histórico e a apresentar a atualidade dessas reformas anunciadas há 50 anos pelo Presidente João Goulart.
No decorrer desta sessão, nós registraremos aqui aqueles que atenderam o convite para estar presentes
a esta sessão, aos quais agradecemos, assim como os representantes de embaixadas de nações amigas, que
estão também presentes nesta sessão do Senado Federal.
Agradecemos também à TV Senado e à Rádio Senado, que estão transmitindo esta sessão solene para
todo o País.
Antes de iniciarmos e ouvirmos os integrantes desta Mesa, nós organizamos uma produção de trechos
do histórico pronunciamento do Presidente João Goulart naquele 13 de março de 1964. O Presidente João
Goulart, João Vicente, falou para os mais de 250 mil brasileiros que estavam na Central do Brasil e para os mais
de 30 milhões de brasileiros, durante uma hora e cinco minutos. Foram 65 minutos de discurso do Presidente
João Goulart, naquele 13 de março de 1964, ao lado de sua belíssima esposa Maria Teresa.
Editamos alguns trechos desse pronunciamento e, no decorrer desta sessão solene, iremos oferecer ao
Brasil alguns trechos desse histórico discurso.
Vamos, então, à primeira parte desse discurso de João, os primeiros cinco minutos do que o Presidente
João Goulart disse ao Brasil há 50 anos.
Procede-se à exibição de vídeo.
(Procede-se à exibição de vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Governo/PSOL– AP) – Esse é um trecho do início do pronunciamento do Presidente João Goulart.
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Ato contínuo, tenho o prazer de passar a palavra para o Sr. Aldemário Araujo Castro, representando o
Presidente da OAB Nacional, o Sr. Marcus Vinicius Furtado.
O SR. ALDEMÁRIO ARAUJO CASTRO – Boa tarde a todos. Cumprimento o Exmo Sr. Senador Randolfe
Rodrigues; o Exmo Sr. Senador Cristovam Buarque; o Sr. João Vicente Goulart, filho do ex-Presidente João Goulart; Pe. José Ernanne, Assessor Político da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; e a Pastora Romi Bencke,
Secretária-Geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs.
Como foi anunciado, eu represento, nesta ocasião, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
e o seu Presidente, Dr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho, e gostaria de fazer alguns breves registros a propósito
da importância desta sessão especial. Aproveito para saudar e parabenizar o Senador Randolfe pela iniciativa.
A minha primeira curiosidade, quando designado pelo Presidente Marcus Vinicius para representar o
Conselho Federal da Ordem e a pessoa dele nessa ocasião, foi justamente ter acesso ao teor do famoso discurso. Porque todos nós temos conhecimento histórico do discurso, da importância do discurso que foi proferido
naquela ocasião, mas eu não tinha ainda tido contato com o inteiro teor do discurso.
Fiz uma pesquisa e consegui localizar o inteiro teor do discurso – aliás, registre-se que a Empresa Brasileira de Comunicações divulgou no seu site, no último dia 12 de março, o inteiro teor do discurso que foi proferido. As impressões que fiquei da leitura do discurso são muito singulares, tanto pela condição de Conselheiro
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil quanto pela condição de Professor de Direito Constitucional da
Universidade Católica de Brasília, porque, na leitura do discurso, deparei-me com menções, trechos, defesa de
ideias e posições que estão no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e estão hoje inscritos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
O ex-presidente e sempre Presidente João Goulart menciona expressamente no seu discurso a dignidade da pessoa humana, que é um princípio hoje considerado o princípio matriz que ordena todo o constitucionalismo contemporâneo moderno, que inclusive é uma das primeiras menções que dão substância ao nosso
Estado democrático de direito. É possível construir todos os direitos fundamentais a partir da noção da dignidade da pessoa humana. E o Presidente Goulart faz expressa menção à dignidade da pessoa humana como
um dos móveis da sua ação naquele momento.
Há um trecho extremamente importante, que estava nessa primeira passagem, em que ele diz literalmente:
“Àqueles que reclamam do Presidente da República uma palavra tranquilizadora para a Nação [...] o que
eu posso dizer-lhes é que só conquistaremos a paz social através da justiça social.”
Justiça social é uma ideia-força na Constituição de 1988 e, inclusive, é um dos objetivos estatutários da
Ordem dos Advogados do Brasil, que deve pugnar por atuar no sentido de construir no País uma sociedade
em que impere a justiça social.
Disse ainda, destacando um último trecho, o Presidente João Goulart:
“O caminho das reformas é o caminho do progresso e da paz social. Reformar é solucionar pacificamente as contradições de uma ordem econômica e jurídica superada, inteiramente superada pela realidade
dos momentos em que vivemos.”
Então, eu concluiria essas minhas breves considerações, registrando que o ideário do discurso feito
pelo Presidente João Goulart continua presente. A sociedade brasileira precisa realizar a Constituição de 1988
e precisa realizar o discurso do Presidente João Goulart no sentido de produzir uma sociedade em que a paz
social seja fruto da justiça social.
Estamos ainda muito longe e, portanto, a atualidade do discurso do Presidente João Goulart é enorme
e a importância desta sessão e a atualidade desta sessão é algo que todos nós podemos verificar diariamente.
Então, mais uma vez, agradeço a atenção e o convite e saúdo os membros da Mesa.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Apoio Governo/ PSOL – AP) – Nós agradecemos, Dr. Aldemario, a presença e a sempre e constante participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Nunca é demais
destacar o protagonismo da OAB na luta pelo retorno às liberdades democráticas e o protagonismo da OAB
na luta pela revisão da Lei da Anistia, com arguição da ação de descumprimento de preceito fundamental, em
2010, luta que, com certeza, continua atual.
Quero destacar e agradecer a presença aqui do Sr. Mohamed Laarosi Bahia, Embaixador em missão do
Governo da República Árabe Saharaui. Agradeço também a presença da Conselheira Vice-Presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Agradeço também a presença do Secretário-Adjunto da Secretaria
de Relações do Trabalho da CUT, Sr. Pedro Armengol. Ao mesmo tempo, agradeço a presença aqui dos repre-
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sentantes da Embaixada da República Bolivariana da Venezuela. Ao mesmo tempo, agradeço a presença dos
representantes da Força Sindical presentes a esta sessão solene.
Tenho o prazer, então, de ouvir o meu querido companheiro Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Um país é feito por sua história, e a
história é feita de nomes e datas. Eu estou muito satisfeito de poder aqui comemorar uma data e um nome: o
nome de João Goulart e a data das propostas de reformas de base.
Por isso, agradeço ao Senador Randolfe, que tomou a iniciativa desta sessão. Se o senhor não tivesse tomado a iniciativa, talvez nenhum outro de nós tivesse se lembrado disso. Quero cumprimentar o João Vicente
Goulart, nosso amigo e companheiro de tantas jornadas aqui no Distrito Federal; o Dr. Aldemario Araújo Castro,
que representa aqui o Presidente da OAB; o meu velho amigo, de quase 50 anos, quase tanto tempo desde o
golpe, José Ernane Pinheiro; a Pastora Romi Bencke; e também, claro, o Embaixador da República Bolivariana
da Venezuela, o Embaixador da Missão do Governo da República Sauhari e a Conselheira Vice-Presidente da
Comissão de Anistia do Ministério da Justiça.
Senhores e senhoras, faz cinquenta anos que o Brasil tentou rever seu destino na direção que a realidade
exigia. É isso o que o Presidente João Goulart tentou naquele dia. Ele encarnava uma vontade de nascer um
Brasil novo. E é isso que faz os grandes líderes: estarem naquele momento no lugar onde uma pessoa precisa
encarnar a vontade de um povo. E a vontade do povo brasileiro, da História do Brasil, da Nação brasileira, era a
vontade de sair de um País feudal para um País industrial, de um País de servidão (dos camponeses) para um
País de respeito aos operários; sair de um País dependente, quase colônia, para um País independente, florescente; de um País sem um povo sem educação para um País com um povo com educação.
Era uma ânsia da Nação inteira, como se ela estivesse grávida de um tempo novo. E esse tempo novo
não conseguia nascer por falta de algumas reformas fundamentais. Por isso, embora o dia 13 de março seja
lembrado mais como ponto de partida do golpe conservador, eu sempre gosto de lembrar essa data como
um ponto de coroamento da tentativa de fazer as reformas que o Brasil precisava: frustradas, derrotadas, mas
necessárias. Necessárias a tal ponto que até hoje a gente sabe que muitas delas continuam como uma necessidade a ser realizada. Aquele Brasil que ansiava nascer foi interrompido e, no lugar, foram feitas reformas pelo
lado conservador.
A industrialização não foi paralisada, mas foi realizada para beneficiar uma minoria, foi realizada não com
o anseio que havia no País de uma distribuição de renda que dinamizasse uma economia de bens para o povo,
mas sim pela construção de uma demanda de bens de ricos para poucos, para viabilizar uma indústria de bens
de consumo suntuários. Quando se começa a industrialização e usa-se o automóvel, no tempo de Juscelino,
isso se estancou, porque não havia demanda, a demanda foi feita concentrando a renda.
Jango propunha uma reforma das universidades. E a reforma veio pelo lado conservador, atrelando a
nossa universidade a um projeto estrangeiro, naquela época, chamado USAID; e ela servia ao propósito, mas
ao propósito de um projeto conservador, não ao papel de um projeto transformador. Tanto é que, imediatamente depois do golpe, sendo reformada para servir ao sistema, os estudantes e os professores se mobilizaram contra a ditadura. Era a ânsia que continuava dentro das universidades por reformas que fazia lutar pela
democracia e, ao mesmo tempo, era a imposição de um modelo elitista, comprometido com a economia de
privilegiados que era imposta à universidade. O 13 de março representa, portanto, a figura João Goulart encarnando a vontade do povo brasileiro.
Essa reforma que veio ou as reformas foram pelo lado conservador, que criaram uma dinâmica econômica com exclusão, a ponto tal que hoje nem mais exclusão é, é uma apartação, é um apartheid social, com
alguns programas de transferência de renda de um lado para o outro do muro, mas sem trazer os que estão
do lado de lá para o lado de cá do muro. Transfere-se um pouco de renda do sistema moderno para aqueles
que ficaram de fora, mas não se traz – Padre Ernanne – para dentro da modernidade aqueles que continuam
lá fora necessitando de ajuda.
Imaginem vocês o que teria acontecido no Brasil se as reformas tivessem sido feitas. Comecemos pela
reforma agrária.
Suponhamos que, em 1964, cada trabalhador sem terra deste País recebesse um pedaço de terra sem
trabalhadores, terras que estavam improdutivas nas mãos de latifundiários. Imaginem o que teria acontecido!
Primeiro ponto, esses trabalhadores, como hoje se diz, assentados – eu diria “esses trabalhadores” –, com
a dignidade de uma terra para eles, não precisariam ter migrado para as cidades. Imaginem se os trabalhadores
que vieram, nesses 50 anos, do campo para a cidade, em uma multidão de pessoas, não tivessem necessitado
de vir para as cidades. Não haveria a violência que há. Não haveria a pobreza que há nas cidades. Nossas cidades talvez não fossem metrópoles no tamanho, mas não seriam “monstrópoles” na estrutura social que temos
nas nossas cidades.
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Imaginem que tivesse sido feita a reforma agrária e os nossos trabalhadores, em pequenas propriedades, estivessem alimentando o povo brasileiro em vez de, em grandes propriedades, alimentarem os animais
do exterior, que comem a soja que nós produzimos. Imaginem! Imaginem esses trabalhadores produzindo alimentos aqui para dentro. Não teríamos tido a inflação que tivemos durante um longo tempo.
A inflação, como a violência urbana, é produto da falta da reforma agrária que João Goulart queria fazer
em 1964. E a gente esquece isso, como se a reforma de base fosse apenas uma ideia abstrata, vaga. Não! Era
uma coisa concreta na condução do futuro do País, que teria sido completamente diferente do que é hoje, diferente para muito melhor. Talvez até o PIB não fosse tão grande, mas a justiça seria muito maior.
Nós não escolhemos esse caminho naquela época. Não escolhemos porque os conservadores não queriam a reforma. E aí alguém pode dizer: Mas como alguém não quer uma reforma que vai mudar e melhorar
o País? É porque a nossa egoísta elite está menos preocupada com o País ir bem do que com o bolso delas, as
elites irem bem. O Brasil seria melhor, mas essa elite não teria a riqueza que tem hoje. Então, eles preferiram
ficar com a riqueza, com a renda, mesmo que o País ficasse em uma situação pior.
Imaginem se a reforma bancária tivesse sido feita naquela época. Imaginem que os nossos bancos tivessem sido colocados para servir ao projeto nacional, e não apenas ao lucro que eles passaram a ter e têm até
hoje. Primeira coisa, nossos juros não seriam desse tamanho.
Segunda, nossa dívida pública não seria dessa forma. A falta daquela reforma bancária naquele momento impediu que o sistema financeiro brasileiro fosse o instrumento da dinâmica de uma economia a serviço
do povo e fez com que a economia terminasse sendo a serviço do enriquecimento dos bancos, por falta da
reforma bancária em 1964.
Imaginem – não está no discurso, mas estava na prática do Governo Goulart – o programa de alfabetização, visando à erradicação do analfabetismo aqui, como Cuba tinha feito dois, três anos antes! Imaginem
se Paulo Freire, que era o diretor do programa de erradicação ao analfabetismo, tivesse continuado naquele
programa! Imaginem! Imaginem se todos os brasileiros tivessem sido alfabetizados desde meados dos anos
60. Imaginem! Imaginem que Brasil a gente teria hoje se, em 1970, todos os brasileiros fossem alfabetizados!
Já imaginaram o que isso significaria na educação das crianças cujos pais seriam alfabetizados? Na eficiência
na produtividade dos trabalhadores que, graças à alfabetização, fariam cursos técnicos, iriam se aperfeiçoar?
Já pensaram o que isso significaria no processo eleitoral em que as pessoas, tendo educação, teriam alternativas e, tendo alternativas, não precisariam – inteligentemente, aliás – vender os votos porque têm fome? E, ao
ter fome, por não ter uma camisa, o voto passa a ser usado inteligentemente, no curto prazo, para adquirir o
que não têm. Imaginem como seria o sistema de ciência e tecnologia brasileiro de hoje se todos fossem alfabetizados, se as crianças tivessem pais alfabetizados, e a dinâmica a que isso levaria nas universidades e nos
centros de pesquisa!
Mas o Brasil – entre aspas, talvez – liderado por aquele grupo reacionário preferiu não fazer isso, e, hoje,
nós temos um número pelo menos quatro vezes maior de analfabetos do que tínhamos naquela época. Pelo
menos quatro vezes!
Nós não fizemos. Aquela data ficou marcada pela ânsia brasileira encorpada no discurso de um homem,
de um político que propunha o que o País precisava. Não fizemos ali. E chegamos agora, 50 anos depois, carentes ainda das reformas.
Já não é mais a reforma agrária daquele tempo, até porque a população veio para as cidades, mas, ainda
assim, é preciso dar terra aos homens e mulheres sem terra e ocupar de homens e mulheres as terras que não
estão sendo utilizadas para a produção do que o Brasil precisa.
Por incrível que pareça, apesar de ter havido uma inversão completa na proporção de moradores entre
a cidade e o campo – e hoje é uma pequena minoria; o Brasil virou um País super, ultra, inconvenientemente,
exageradamente urbano –, ainda precisamos de uma reforma agrária.
Ainda precisamos de uma reforma bancária. Mais do que nunca, precisamos de uma reforma política
neste País, que não fizemos como se desejava naquele tempo. E esta talvez seja a mais visível das reformas das
quais o Brasil ficou órfão. Talvez, de todas, seja a que a gente mais sente no dia a dia, pela corrupção, pelo desvirtuamento de como a política é feita visando a interesses, ou totalmente escusos ou corporativos, os quais
até não dá para chamar de escusos, mas incompatíveis com a distribuição dos benefícios.
Nós continuamos necessitando dessa reforma, mas, sobretudo, do que nós realmente precisamos hoje,
e a Nação está grávida, é da reforma na educação de base das nossas crianças.
Naquela época, a reforma visava liberar as forças produtivas. E as forças produtivas eram a terra, eram
o capital. Hoje, a força produtiva é o conhecimento, é a inteligência, é a formação. É aí que está o capital que
produz para a economia daqui para frente. E esse capital está tão amarrado no Brasil como estava a terra dos
latifundiários em 1964.
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Hoje, nós temos um latifúndio improdutivo formado por milhões de cérebros de brasileiro que não tiveram a chance de estudar. É um latifúndio improdutivo. E é o latifúndio produtivo de que a gente precisa hoje,
mais do que nunca.
Essa reforma de base, eu tenho certeza, seria hoje o carro-chefe de João Goulart, até porque ao lado dele
estavam duas figuras políticas que já defendiam isso: Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, para não falar de Anísio
Teixeira, para não falar de Santiago Dantas e de muitos outros. Esses dois, sobretudo, tinham a visão de que o
futuro, depois da reforma agrária, depois da reforma bancária, era a reforma que permitisse que, neste País, o
filho do mais pobre brasileiro estudasse em uma escola com a mesma qualidade da do filho do mais rico. Uma
escola que reunisse, no mesmo espaço intelectual, o filho do patrão e o filho do trabalhador e esses dois cérebros, não só um deles, pudessem ajudar a construir o país do futuro.
Hoje a nossa reforma é a reforma do latifúndio intelectual e produtivo que nossas cabeças não estão
podendo produzir não por incompetência, não por falta de vontade, mas porque não estamos dando a eles
aquilo que falta para transformar um cérebro em um cérebro criativo, de acordo com o mundo moderno, a
educação de qualidade para todos.
Pessoalmente acho que essa reforma fundamental de hoje seria como a reforma agrária. Distribuir terra para a minha reforma da educação é federalizar a educação de base, fazendo com que cada criança deste
País receba na sua educação a mesma quantidade de recursos, independentemente do lugar em que nasceu,
que cada criança do Brasil tenha professores com o mesmo salário, independentemente da cidade onde ela,
criança, estuda, que o prédio de qualquer escola deste País seja bonito, independentemente da cidade onde
ele está construído.
E isso, só tem um jeito de se fazer: através da união de todos os brasileiros, da Nação brasileira, fazendo
com que criança que nasça do Brasil seja brasileira e não carioca, nacionalizando as crianças e não municipalizando-as como hoje acontece. Esse é o desafio da gente.
As reformas continuam necessárias, todas aquelas daquele tempo, sob outras formas obviamente. Já não
somos um país fechado, e não adianta querer voltar a fechar o Brasil. Temos que fazer as reformar convivendo
internacionalmente em um mundo global, mas, mesmo assim, trazendo aqui para dentro o poder de decidir,
o poder de orientar o futuro.
Essa, para mim, é a principal lição das reformas.
Muitos acham que a principal lição é o fato de que o golpe veio porque a elite não quis deixar fazer as
reformas. E aí a gente tem que entender o desastre que significam 21 anos de ditadura. E, de fato, esse é um
desastre incomensurável, terrível, como muitos já mostram aqui. Inclusive o Senador Randolfe, esta semana,
mostrou os prejuízos que representaram, independentemente da perda de direito da fala, por causa do golpe.
Mas, para mim, além desse lado do exemplo pela negatividade, eu considero que o que mais importa
naquele discurso cujos pedaços a gente viu, é saber que há momentos em que uma nação tem que assumir
fazer as reformas de que precisa, tem que assumir riscos, se necessário for, para fazer essas reformas. E nós estamos hoje tão anti-reformas como estávamos há 50 anos. Nós estamos tão carentes de um João Goulart hoje
como estávamos carentes dele há 50 anos.
Por isso estamos aqui, para comemorar uma data, para comemorar um nome, para comemorar uma
proposta que está tão viva hoje, que é tão necessária hoje como estão vivos a ideia de reforma e o nome João
Goulart.
Por isso, viva às reformas e viva João Goulart. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Muito bem, Senador Cristovam, falando da atualidade, sem dúvida alguma, da pauta das reformas. E é por conta disso que estamos,
na data de hoje, lembrando um comício celebrado há 50 anos. Vendo e ouvindo trechos desse comício e do
discurso do Presidente João Goulart é que percebemos o quanto ele é atual.
Quero também destacar e agradecer a presença do Sr. Luiz Gonzaga de Negreiros, Diretor de Assuntos
Parlamentares da Nova Central Sindical, mais uma das lideranças sindicais, assim como tantas que, em 1964,
naquele 13 de março, promoveram e organizaram aquele comício da Central, mais uma liderança sindical que
também nos honra ao estar presente nesta sessão solene que lembra os 50 anos do Comício da Central.
Agradeço muito honradamente a presença, no Senado Federal, de S. Exª, Sr. Diego Alfredo Molero Bellavia, Embaixador da República Bolivariana da Venezuela. Para nós é uma honra a presença de S. Exª aqui conosco. Muito obrigado. (Palmas.)
Muito honrados estamos com a sua presença.
Antes de ouvir João Vicente Goulart, que será o penúltimo orador desta Sessão Solene, quero, então,
João Vicente, antes de ouvi-lo, queremos ouvir mais um trecho do discurso do seu pai.
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Vamos, mais uma vez, ao túnel do tempo, há 50 anos, ouvir mais um trecho do discurso de seu pai feito
ao povo brasileiro, feito aos 80 milhões de brasileiros que estavam ouvindo esse discurso pela Rádio Nacional
e aos 200 mil brasileiros que estavam na Central do Brasil, naquele momento, ouvindo esse discurso, ouvindo
as reformas de que o Senador Cristovam falou para todos nós.
Então, vamos ouvir mais um trecho de João Goulart, 50 anos atrás.
(Procede-se à execução de vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Bem, é de uma enorme
emoção, sem dúvida, Verônica, ouvir o Presidente João Goulart, 50 anos atrás.
Eu quero também agradecer a presença – já tinha destacado, mas não tinha registrado o nome – da Srª
Sueli Aparecida Bellato, Conselheira Vice-Presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça.
Muito obrigado, em especial por todos os esforços na luta pela anistia, a grande luta, sem dúvida alguma, não dos 25 anos da redemocratização, mas desses 50 anos.
Tenho prazer em ouvir João Vicente Goulart.
O SR. JOÃO VICENTE GOULART – Sr. Presidente, Senador Randolfe Rodrigues, autor da proposta de
uma sessão especial em comemoração ao comício e às reformas de base que, há 50 anos, foram propostas pelo
Presidente João Goulart; Senador Cristovam Buarque, meu amigo, companheiro; senhores aqui presentes; Sr.
Aldemario Araujo Castro, representando a OAB; Pastora Romi Bencke; Padre Ernanne, que teve de se ausentar;
todos os presentes; sindicalistas; minha Vice-Presidente da Comissão; meu caro amigo Diego Molero, Embaixador da República Bolivariana da Venezuela; a todos os presentes o meu muito obrigado!
O meu muito obrigado, porque, neste momento dos 50 anos, o Brasil vem fazendo uma profunda reflexão sobre os acontecimentos de 1964, que nos conduziram ao lamentável golpe de Estado que conduziu
o povo brasileiro a 21 anos de ditadura, 21 anos de silêncio, 21 anos de perseguições, 21 anos de torturas, 21
anos de falta de habeas corpus, 21 anos de fechamento do Congresso Nacional, 21 anos que este País e este
povo não mais querem viver.
E por isso a reflexão se faz presente. A reflexão de uma proposta que o Presidente João Goulart tinha há
50 anos não era apenas de uma proposta de governo. João Goulart tinha 50 anos com a propositura das reformas de base que modificariam as estruturas sociais, econômicas e políticas.
Ele tinha um projeto de nação. E quando dizemos um projeto de nação é porque, já naquele momento,
o Brasil precisava mexer nas suas estruturas sociais, mexer em alguns privilégios das elites brasileiras, muitas
delas até hoje arraigadas nesses privilégios e que, de uma certa forma ou outra, ainda impedem o desenvolvimento do País e impedem, sem dúvida alguma, que o Brasil avance no caminho da distribuição de oportunidades, de um País mais solidário e de um País mais justo socialmente; um País para todos, tanto para aqueles
que nasceram em berço esplêndido, quanto para aqueles que ainda hoje sofrem num Brasil injusto.
O Senador Cristovam Buarque fez um pronunciamento que nos levou à imaginação.
Imaginemos a reforma agrária proposta pelo Presidente João Goulart; imaginemos a reforma tributária
proposta pelo Presidente João Goulart; imaginemos a reforma bancária proposta pelo Presidente João Goulart; imaginemos a reforma universitária e educacional proposta pelo Presidente João Goulart; imaginemos
a proposta de um nacionalismo que, ainda no próprio comício, decretava que o nosso subsolo e as refinarias
de petróleo de nosso País teriam de ser passadas imediatamente para a Petrobras; imaginemos a remessa de
lucros que o Presidente João Goulart exigia, e ainda defendeu, na Organização das Nações Unidas, o ponto de
vista brasileiro, junto com Santiago Dantas e com outras tantas figuras que representavam o governo brasileiro.
Imaginemos isso hoje.
Imaginemos uma reforma agrária, em nosso País, que se encontra parada; imaginemos uma reforma
agrária que, em nosso País hoje, é muito mais difícil de ser feita, pois, quando proposta em 1964, nós tínhamos
uma realidade diferente: no Brasil, da totalidade de sua população, apenas 25% morava nas cidades e 75%
morava no campo, onde seria mais fácil essa reforma.
Jango queria uma reforma agrária onde o investimento público havia valorizado os latifúndios, e esse
investimento público havia sido realizado, sem dúvida alguma, nas rodovias federais, nas ferrovias federais,
nos açudes e barragens, valorizando essas propriedades. E por quê? Porque, sendo em cima das rodovias, os
assentados ou novos proprietários rurais teriam escoamento da produção, teriam assistência técnica, teriam
mercado para vender a sua produção.
E Jango queria, naquele então, fazer um milhão de novos proprietários rurais exatamente nas propriedades de 10 quilômetros, na beira dessas ferrovias e rodovias, para desenvolver exatamente a nossa indústria
que estava nascendo. Jango queria dar títulos de propriedade a um milhão de novos proprietários rurais para
que a nossa economia interna pudesse produzir um milhão de tratores, um milhão de novos implementos.
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Os Estados Unidos fizeram isso. Outros países capitalistas fizeram isso. Mas, aqui, Jango era comunista.
Aqui, Jango era um comunista por querer dar título de propriedade a um milhão de novos agricultores.
Imaginemos, Senador Cristovam Buarque, que tivéssemos, hoje, a Lei de Remessa de Lucros. Há 20 dias,
o jornal O Globo dizia: ganham aqui; remetem para lá. O absurdo é que, em quatro anos, as nossas telecomunicações – entre elas, a Eletrobras, um patrimônio do governo João Goulart – se foram, com a venda para a
França, para o México, para a Itália. O próprio O Globo colocou, na primeira página de economia, que essas
teles, em quatro anos, remeteram – todas elas – 95% dos lucros obtidos aqui no Brasil, representando quase
R$40 bilhões tirados do bolso de todos os brasileiros.
E continuamos a reclamar por telefone, falando com uma secretária eletrônica, sem ter resposta, enquanto estão remetendo o nosso dinheiro sem deixar apenas 5% no investimento para as novas comunicações.
Imagino eu, Senador Cristovam Buarque, o que será de nossas comunicações se o Brasil tem um problema de
fronteiras, se tem um problema de guerra. Ficaríamos mudos se nós brigássemos com a Espanha, com o México, com a Itália ou com a França?
Imaginemos, como dizia o Senador Cristovam Buarque, uma reforma educacional. Imaginemos o Brasil
com uma universidade a partir de 1964, uma universidade que criasse seres humanos, que não criasse esta
meritocracia herdada da ditadura, uma meritocracia que colocou numa geração inteira, ou em duas gerações
de nosso País, o competitivismo. Uma das heranças deste País, além das torturas, das mortes e dos desaparecimentos, é o competitivismo puro daquele que tem que disputar uma vaga aqui ou lá, em que só vale aquele
que é melhor ou é bem mais avaliado. Em nossas universidades, ficaram para trás os valores fundamentais de
uma sociedade, que são: o humanismo e a solidariedade. Imaginemos tudo isso, Senador Cristovam, e ainda
teremos que lutar muito para implantar a federalização da educação de base e tantas outras reformas que este
País ainda não fez.
Imaginemos um Congresso com representantes que realmente representem os anseios populares. Imaginemos um Brasil em que não se precise de R$6 milhões para eleger um Deputado Federal por São Paulo, porque, sem dúvida alguma, ele será empregado daqueles que o financiaram e não representará o povo brasileiro.
Imaginemos uma reforma política em que pudéssemos ter um cientista discutindo no Congresso Nacional a
energia atômica. Esse cientista teria, evidentemente, que ser eleito através de uma lista partidária porque não
teria voto e não teria o dinheiro. Imaginemos uma eleição proporcional em dois turnos. Enfim, Senador Cristovam
Buarque, imaginamos tanta coisa para um Brasil mais justo e mais digno nas suas aspirações e no seu destino.
Quero agradecer, meu caro amigo Senador Randolfe, a lembrança dessas reformas, a lembrança deste
projeto de nação que não foi possível realizar no Brasil, porque as elites nacionais aliaram-se às multinacionais,
aliaram-se ao interesse das multinacionais, principalmente por uma política de Estado do Departamento de
Estado americano, que interveio, sistematicamente, na América Latina e continua intervindo, como estamos
vendo na crise da Venezuela.
Imaginemos um país livre, um país soberano em que nós, brasileiros, pudéssemos ser donos do nosso
destino. Imaginemos, Senador Cristovam, um país como Jango queria e pregou através de San Tiago Dantas,
com a autodeterminação dos povos, porque foi isto que gerou uma das grandes tensões entre Jango e o governo americano, pois ele se nega a intervir na Baía dos Porcos, na ilha de Cuba.
Imaginemos Jango, quando instruiu a sua política externa, para votar contra o colonialismo, inclusive
de nossos portugueses que, naquele então, exigiam a votação a favor de Portugal contra a emancipação das
colônias portuguesas. Imaginemos um país em que, hoje, nós tivéssemos plena consciência de que a justiça
social fosse mais importante que o PIB. E Jango, Senador Cristovam, já no exílio, dizia que um país mais rico não
é aquele que tem um PIB maior, não é aquele que exporta mais, não é aquele que tem uma balança comercial
favorável. Um país mais rico é aquele em que o seu povo tem o índice de desenvolvimento melhor, em que as
crianças estão mais bem cuidadas, em que as oportunidades são idênticas para todos.
Obrigado, Senador Randolfe, por lembrar, mais uma vez, que, há 50 anos, tivemos um projeto de nação.
E obrigado por que estes tipos de datas e estes tipos de manifestações fazem o Brasil pensar por um Brasil mais
justo, por um Brasil mais soberano e, principalmente, mais independente.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Caríssimo João Vicente,
nesta tarde, o agradecimento quem tem a fazer aqui somos nós, e é um agradecimento que, tenho certeza, é
do povo brasileiro.
Cinquenta anos depois, você pode ver pelos acontecimentos desta semana e pelos acontecimentos
deste ano que a memória do seu pai é vitoriosa, e os algozes dele são derrotados pela História. Eu falei aqui,
Cristovam, na sessão que começou esta semana, na segunda-feira, uma poesia de Chico Buarque: O trem da
História é agitado e atropela indiferente todo aquele que a negue.
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Aqueles que atropelaram o trem da História há 50 anos, 50 anos depois, são atropelados pela História e
pelas gerações que se seguiram. Este evento de hoje, João Vicente, é um evento que não quer fazer, simplesmente, uma reflexão ao passado. Não é, simplesmente, aqui um evento do “se”, se não tivesse ocorrido o golpe; se as reformas do Presidente João Goulart tivessem se concretizado; se o Brasil poderia ter sido diferente.
Este evento, João Vicente, é um evento para lembrar que o Brasil foi, um tempo, bem melhor do que
aquilo que a ditadura produziu. Mais do que homenagear o passado, é um evento para apontar para o futuro,
é um evento do “será”, do “pode ser bem melhor e será”. É esse o sentido desse evento. É um evento para dizer
e, lembrando o discurso do Presidente João Goulart há 50 anos, destacar o Brasil que vivíamos.
E tem, Cristovam, significado diagnóstico essa intensa semana que vivemos no Brasil e que foi muito
bem lembrada aqui no plenário deste Senado.
Esta semana começou na segunda-feira, neste plenário, nesta mesa, com uma sessão solene, presidida
pelo Senador Capiberibe, em que estávamos, eu e você, em que estava aqui um ministro do governo do seu
pai, Ministro Waldir Pires, que esteve nos últimos momentos no Palácio do Planalto resistindo ao golpe, que
também se perpetuou aqui no Congresso Nacional – há que se destacar –, erro esse que, ainda bem, este Congresso Nacional já reparou quando, ano passado, em uma sessão, disse que aquela data, aquele momento triste,
em que um representante deste Congresso Nacional e representante das forças mais reacionárias do latifúndio
deste País, em 1964, quando havia declarado vaga a presidência da República, num ato inconstitucional, quando
seu pai ainda estava em território nacional, ainda no ano passado, o Congresso Nacional disse que essa sessão,
por direito e por legitimidade, era nula e quis muito bem o Congresso Nacional, em um ato solene, devolver a
você, em nome do seu pai, o mandato presidencial que ilegitimamente foi usurpado.
Aqui, então, neste Congresso Nacional, nesta semana, na segunda-feira, abrimos a semana que foi intensa para todo o Brasil para lembrar os 50 anos atrás. Assim como na vida pessoal, é necessário para todos
nós fazermos a catarse quando passamos por traumas e procuramos um psicólogo, é preciso fazermos catarse
dos traumas que passamos, é necessário, a vida nacional brasileira fazer uma profunda catarse do trauma que
foram os 21 anos de tristeza, tortura, dor e morte.
Essa catarse coletiva teve um momento muito vivo nesta semana. Aqui, no Senado da República, começamos a semana fazendo a lembrança do golpe de 50 anos atrás. É importante destacar – no Brasil nunca
é demais destacar – o Brasil que tínhamos antes de 64. Nenhuma das mentiras propaladas pelo regime autoritário pode durar. Aliás, é de um representante de arbítrio uma máxima que diz: uma mentira contada várias
vezes, tem que ser contada até que vire verdade.
Portanto, as mentiras que eles contaram têm que ser sempre desmentidas.
Não é verdade que o Brasil cresceu mais no período do arbítrio. Não é verdade. O melhor período de
crescimento da economia nacional foi o período da democracia. Foi entre 1946 e 1964, no período em que o
seu pai, João Vicente, foi duas vezes Vice-Presidente da República e no período em que o seu pai foi Presidente
da República, que o Brasil mais cresceu.
Naquele período, durante três vezes consecutivas, o Brasil chegou a crescer 11% ao ano. A nossa média
de crescimento econômico era de 7,6% ao ano. No período seguinte da ditadura, mesmo durante um ano termos crescido 14%, o crescimento não foi, em média, superior a 6% e o período seguinte – o período em que
vivemos até hoje – foi de baixo crescimento econômico, o pior.
O crescimento econômico de 1946 até 1963 foi um período de crescimento econômico e de distribuição
de renda. Distribuição parca, é verdade. E é por isso que Jango provocou e convocou o comício da Central do
Brasil, para fazer a distribuição de renda com as reformas que o Brasil precisava, porque eram necessárias, em
especial, aquelas reformas econômicas. O Brasil precisava fazer a distribuição de renda devida.
O Brasil de 1963 era um Brasil, repito – nunca é demais repetir isso –, quando começou a ser medido o
índice de desigualdade Gini, menos desigual. O índice, em 1963, era de 0,49. A ditadura produziu desigualdade.
Nos anos 1970, o índice chegou a 0,69 e a desigualdade não foi reparada sequer hoje nos anos de democracia.
Jango propunha naquele comício a reforma agrária e era ele que falava para nós um índice que nos assusta ainda hoje. Não é possível 15 milhões, naquela época, em 1963, trabalharem na terra e somente 2 milhões destes serem proprietários da terra. Tem significado de diagnóstico, ainda hoje, em 2014, somente 1%
dos proprietários de terra serem donos de quase 46% das terras agricultáveis em todo o Brasil. A concentração
de terra, a concentração fundiária ainda é uma triste realidade. A reforma dita por Jango, em 1964, ainda é necessária, urgente e indispensável no Brasil.
Jango falou e anunciou naquele comício que estavam sendo encampadas refinarias. Disse ele em alto e
bom som: “Elas são, a partir de agora, propriedade do povo brasileiro.” Nós assistimos hoje, lamentavelmente, a
um melancólico discurso, Cristovam, entre qual é o melhor modelo de privatização do nosso pré-sal, e não sobre
como esse pré-sal pode ser explorado pela nossa Petrobras e como ele pode ser distribuído para a educação.
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Mais do que isso, Jango, entre as reformas que anunciou naquele dia, falava que era fundamental a reforma educacional e dizia que, dentro da reforma educacional, era indispensável a reforma universitária. Dentre
essas reformas educacionais, ele falava na universalização da educação para todos, aquilo que o Cristovam insiste em falar hoje sobre federalização da educação básica, e dizia uma coisa tão atual, Cristovam, o Presidente
João Goulart naquele dia: “É apenas de lamentar que parcelas ainda ponderáveis da nossa elite, que tiveram
acesso à instrução superior, continuem insensíveis, de olhos e ouvidos fechados a esta triste realidade nacional”, dizia o Presidente João Goulart.
Propunha o Presidente João Goulart, dentre aquelas reformas, o voto do analfabeto. A ditadura teve ódio
dessa palavra de ordem, tanto é que o voto do analfabeto só foi conquistado na Constituição de 1988, depois,
na redemocratização. É porque o regime que se impôs depois tinha horror aos mais pobres, tinha horror à universalização dos direitos à ampla maioria do povo brasileiro.
Falava o Presidente João Goulart que a reforma agrária não era somente reforma agrária para os mais
pobres, era uma imposição progressista ao mercado interno. Ou seja, era também uma reforma econômica,
significava aumentar a produção para que o povo brasileiro pudesse sobreviver, era uma reforma indispensável.
Era, João Vicente, aquele governo um governo de jovens, um governo de jovens sonhadores. João Goulart eleito, assumindo, eleito... É errado dizer que João Goulart não chegou ao governo pelo voto.
João Belchior Marques Goulart foi eleito Vice-Presidente da República de Juscelino Kubitschek e, depois,
eleito com mais de 500 mil votos a mais do que o próprio Jânio Quadros, Vice-Presidente de Jânio Quadros.
Com o voto, ao contrário, eleito Vice-Presidente com mais de 500 mil votos, eleito Vice-Presidente de Jânio
Quadros, logo em seguida. Ou seja, por duas eleições, quando Vice-Presidente era eleito, João Goulart foi eleito Vice-Presidente da República.
Assumiu com a legitimidade do voto popular. E, com a legitimidade do voto popular, assume a Presidência da República, com 41 anos de idade. Como eu estava dizendo, era um governo de jovens. João Goulart
assume o governo com 41 anos de idade; convida para ser seu Ministro da Educação e, depois, Chefe da Casa
Civil Darcy Ribeiro, com 29 anos e, depois, com 32 anos de idade.
Valdir Pires, com não mais de trinta e poucos anos de idade; Paulo Freire, para conduzir um radical programa de universalização da educação; Celso Furtado, Anísio Teixeira, Santiago Dantas e tantos outros que o
Senador Cristovam aqui já destacou. Eram jovens sonhadores com o Brasil, não o que poderia dar certo, mas
com o Brasil que eu tinha certeza que dava certo.
Minha querida Pastora Romi Bencke, aqui nesse discurso, o Presidente João Goulart falava e acusava o
Presidente João Goulart de ser ateu e comunista. Em várias passagens do discurso, o Presidente João Goulart
fala do Papa João XXIII e fala da atualidade do Concílio Vaticano II e das Encíclicas Sociais do Concílio Vaticano
II. Chama-o de comunista, autoritário e subversivo.
Ele, num dos trechos mais bonitos desse comício, diz: “Desgraçada a democracia que depender desses
democratas reacionários.” De fato, desgraçada dessa democracia, porque, se fosse depender desses democratas, o Brasil teria vivido, depois, 21 noites, 21 longos anos de trevas do arbítrio.
Esses 21 longos anos de trevas do arbítrio deixaram a marca triste, uma chaga triste na vida brasileira.
Chaga essa que nós temos que superar. Nunca é demais destacar, nunca é demais lembrar que foram mais de
6.016 famílias que tiveram integrantes de suas famílias torturadas. São 210 mortos, 146 desaparecidos, mais de
300 pessoas que morreram durante o regime de arbítrio e de tortura. Tentam dizer que temos que ver o que o
outro lado fez. Houve uma prática de terrorismo de Estado já reconhecida.
E eu quero, para concluir – nunca é demais destacar –, a Lei nº 6.683, a chamada Lei da Anistia, imposta
pelo regime, não foi o resultado de um acordo nacional, não foi o resultado de um pacto pela a democracia;
foi a imposição do regime autoritário. Não se faz pacto quando um lado está armado, e outro está desarmado.
A Lei nº 6.683 foi imposição do regime.
E, por isso, ao fazermos a catarse nacional, ao constituirmos, depois de 25 anos de democracia, de redemocratização, as Comissões Nacionais da Verdade, do fundo dos porões do arbítrio, surgem aqueles que torturaram e mataram durante o regime autoritário para revelar seus crimes.
É nesse momento que surge a necessidade de que a imposição do arbítrio seja revista. É por isso que,
com muita alegria, recebo a notícia, esta semana, Senador Cristovam, de que a Comissão de Direitos Humanos
do Senado Federal me comunicou que, nessa semana, na quarta-feira, será colocado a voto nosso Projeto de
Lei nº 237, de revisão da Lei nº 6.683, a Lei de Anistia do Regime Autoritário.
A revisão dessa Lei é uma necessidade histórica e de atualização destes 50 anos. É uma necessidade de
catarse destes 50 anos. É uma necessidade de passarmos a limpo. Não é uma necessidade com o passado, mas
uma necessidade de olharmos para frente.O que nós vimos hoje, nesta sessão solene, não é uma sessão do
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”se”, não é um olhar para o passado, mas um olhar para a frente, é um olhar para o futuro. Não são reformas
que não foram. São reformas que o Brasil precisa.
Rever a Lei da Anistia não é olhar para o passado. É uma necessidade para que o Brasil possa, em definitivo, olhar para seu futuro.
Era isso. Muito obrigado a todos.
Está encerrada a sessão. (Palmas.)
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 52 minutos.)
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