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assunto...............................................................................................................................................................................................................
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outro assunto...................................................................................................................................................................................................
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obras da administração pública; e outro assunto...............................................................................................................................
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referido Conselho.............................................................................................................................................................................................
1.2.17 – Discursos do Expediente (continuação)
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Ata da 66ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 8 de maio de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs Jorge Viana, Jayme Campos, Paulo Paim, Anibal Diniz e Cristovam Buarque.

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 6 minutos e encerra-se às 18 horas e 25 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI Nº 167, DE 2014
Autoriza o armazenamento eletrônico dos prontuários dos pacientes.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Ficam os profissionais de saúde e as pessoas jurídicas destinadas à prestação de serviços de saúde autorizadas a armazenar em meio eletrônico, óptico ou equivalente, todos os documentos constantes dos
prontuários dos pacientes.
§ 1º A digitalização de que trata este artigo atenderá ao disposto nos arts. 1º e 3º da Lei nº 12.682, de 9
de julho de 2012.
§2º Após a digitalização e assinatura com certificado digital padrão ICP-Brasil, os documentos originais
poderão ser destruídos, ressalvados os documentos de valor histórico, cuja preservação deverá observar a legislação pertinente.
§ 3º Os documentos digitalizados em conformidade com as normas estabelecidas na Lei nº 12.682/2012
terão o mesmo valor probatório do documento original, para todos os fins de direito.
Art. 2º Decorrido o prazo de 20 (vinte) anos, os prontuários armazenados em meio eletrônico, óptico ou
equivalente poderão ser eliminados.
Justificação
É responsabilidade das instituições de saúde armazenar de forma segura os prontuários dos pacientes
e mantê-los, de acordo com a legislação vigente, por um período mínimo de 20 anos.
Há um grande volume de prontuários em papel nos hospitais brasileiros, em alguns casos, milhões de
prontuários arquivados no SAME, em situações precárias e com grande dificuldade de acesso às informações
ali contidas.
Por outro lado, a evolução tecnológica atual permite que esses prontuários sejam digitalizados, facilitando o acesso a informações extremamente relevantes para assistência ao paciente.
O nosso País possui hoje uma Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP) Brasil que permite uma forma segura para a assinatura de documentos eletrônicos, com o uso de criptografia e outros mecanismos tecnológicos
que asseguram a autenticidade e integridade dos documentos.
A Lei 12.682/2012, também conhecida como a Lei da Digitalização, de forma muito sucinta estabeleceu:
• O que se entende por digitalização, e que a mesma será regulada pela referida Lei.
• Que o processo de digitalização deverá ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade
e, se necessário, a confidencialidade do documento digital. Inclusive, devendo adotar no processo o uso
de certificado no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.
• Que deve ser adotado sistema de indexação que possibilite a precisa localização do documento, permitindo ainda a posterior conferência da regularidade das etapas do processo adotado.
• Os registros públicos originais, ainda que digitalizados, deverão ser preservados de acordo com o disposto na legislação pertinente.
Contudo, esta Lei não trata do descarte dos documentos originais digitalizados.
O prontuário do paciente é um documento privado e tem como fiel depositário a instituição que o atendeu e registrou todas as informações da assistência.
Como já comentado acima, é responsabilidade da instituição o armazenamento seguro desses prontuários e, considerando a evolução tecnológica, o mecanismo mais adequado e seguro para isso é a digitalização desses documentos. Além disso, os prontuários digitalizados podem ser armazenados em ferramentas
de gerenciamento de documento eletrônicos (GED) que preservam a privacidade e confidencialidade da
informação, bem como facilita o acesso autorizado para as informações, imprescindíveis para o bom atendimento ao paciente.
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Adicionalmente, para a total garantia de autenticidade e integridade, é fundamental que os prontuários
digitalizados sejam devidamente assinados com o mecanismo de assinatura eletrônica através do uso de certificado digital padrão ICP-Brasil, atendendo assim a legislação vigente no nosso País para a criação de documentos eletrônicos válidos juridicamente.
Deve considerar-se, portanto, que:
1) há um grande volume de prontuários em papel armazenados nos hospitais, com grande dificuldade
de acesso e disponibilidade de informações;
2) é de interesse das partes envolvidas no atendimento ao paciente (este próprio, os profissionais e as
instituições de saúde) que as informações sobre o paciente estejam sempre disponíveis quando necessárias;
3) a evolução tecnológica e a legislação vigente no País permite a criação de documentos eletrônicos
seguros, com garantia de autenticidade e integridade;
4) o documento eletrônico resultante da digitalização do prontuário pode ser assinado eletronicamente
com certificado digital padrão ICP-Brasil;
5) é evidente que o prontuário digitalizado assinado com ICP Brasil é muito mais seguro e disponível que
o prontuário em papel, e também atende aos requisitos legais;
6) a Lei 12.682/2012, também conhecida como a Lei da Digitalização, não trata do descarte dos documentos originais digitalizados.
Em face do exposto, pode-se considerar que, uma vez cumpridas as exigências legais e procedimentos
para a digitalização e assinatura com certificado digital, o prontuário em papel pode ser eliminado, mantendo-se o documento eletrônico correspondente (prontuário digitalizado) por um período mínimo de 20 anos
após o processo de digitalização.
Para tanto, proponho ao Congresso Nacional o presente Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 7 de maio de 2014. – Senador Roberto Requião.
LEGISLAÇÃO CITADA
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

LEI Nº 12.682, DE 9 DE JULHO DE 2012
Dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos.
A Presidenta da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A digitalização, o armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente e a reprodução de
documentos públicos e privados serão regulados pelo disposto nesta Lei.
Parágrafo único. Entende-se por digitalização a conversão da fiel imagem de um documento para código digital.
Art. 2º ( VETADO).
Art. 3º O processo de digitalização deverá ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade
e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, com o emprego de certificado digital emitido no
âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
Parágrafo único. Os meios de armazenamento dos documentos digitais deverão protegê-los de acesso,
uso, alteração, reprodução e destruição não autorizados.
Art. 4º As empresas privadas ou os órgãos da Administração Pública direta ou indireta que utilizarem
procedimentos de armazenamento de documentos em meio eletrônico, óptico ou equivalente deverão adotar
sistema de indexação que possibilite a sua precisa localização, permitindo a posterior conferência da regularidade das etapas do processo adotado.
Art. 5º ( VETADO).
Art. 6º Os registros públicos originais, ainda que digitalizados, deverão ser preservados de acordo com
o disposto na legislação pertinente.
Art. 7º ( VETADO).
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 2012; 191º da Independência e 124º da República. – DILMA ROUSSEFF – Márcia
Pelegrini – Guido Mantega – Jorge Hage Sobrinho – Luis Inácio Lucena Adams.
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Foram vetados:
Art. 2º É autorizado o armazenamento, em meio eletrônico, óptico ou equivalente, de documentos públicos e privados, sejam eles compostos por dados ou imagens, observadas as disposições constantes desta
Lei e da regulamentação específica.
§ 1º Após a digitalização, constatada a integridade do documento digital, o original poderá ser destruído, ressalvados os documentos de valor histórico, cuja preservação deverá observar a legislação pertinente.
§ 2º O documento digital e a sua reprodução, em qualquer meio, procedida de acordo com o disposto
nesta Lei terão o mesmo valor probatório do documento original, para todos os fins de direito.
Art. 5º Decorridos os respectivos prazos de decadência ou prescrição, os documentos armazenados em
meio eletrônico, óptico ou equivalente poderão ser eliminados.
Art. 7º Os documentos digitalizados nos termos desta Lei terão o mesmo efeito jurídico conferido aos documentos
microfilmados, consoante a Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968, e regulamentação posterior.

LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências.
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, cabendo à última a decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Os projetos que acabam de ser lidos
serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência comunica ao Plenário que
foi prorrogado, nos termos do Ato do Presidente nº 4, de 2014, por mais sessenta dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Temporária destinada a analisar os projetos em tramitação no Senado Federal
que tratam de Segurança Pública no Brasil, bem como debater e propor soluções para o seu financiamento.
É o seguinte o Ato:
ATO DO PRESIDENTE Nº 4, DE 2014
Prorroga o prazo dos trabalhos da Comissão destinada a analisar os projetos em tramitação
no Senado Federal que tratam de Segurança Pública no Brasil, criada pelo Ato do Presidente
nº 37, de 2013.
O Presidente do Senado Federal, atendendo solicitação da Comissão destinada a analisar os projetos em
tramitação no Senado Federal que tratam de Segurança Pública no Brasil,
Resolve:
Art. 1º Fica prorrogado por mais 60 (sessenta dias) o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão
destinada a analisar os projetos em tramitação no Senado Federal que tratam de Segurança Pública, criada
pelo Ato do Presidente nº 37, de 2013.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de maio de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2013, do Senador Paulo Paim, que acrescenta
§ 5º e 6º ao art. 55 e acrescenta § 9º ao art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de
Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, para dispor sobre a contagem do período de defeso no
âmbito da pesca como tempo de contribuição e aposentadoria especial dos pescadores (tramita em conjunto com
o Projeto de Lei do Senado nº 152, de 2013).
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência comunica ao Plenário que,
esgotado o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali
previsto, determinou o arquivamento em definitivo da Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
51, de 2003, da Senadora Serys Slhessarenko, que define o crime de discriminação dos portadores do vírus da
imunodeficiência humana (HIV) e doentes de aids.
Tendo sido rejeitada a emenda da Câmara, o Projeto de Lei do Senado nº 51, de 2003, vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Os Projetos de Decreto Legislativo
nºs 78 a 98, de 2014, em conformidade com o inciso III do art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados
terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência designa, como membro
suplente, o Deputado Pauderney Avelino, em substituição ao Deputado Felipe Maia, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 634, de 2013, conforme o Ofício nº 171, de 2014,
da Liderança do Democratas na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 171-L-Democratas/14
Brasília, 7 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Pauderney Avelino para integrar, como membro suplente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 634, de 26 de dezembro de 2013, que
“Prorroga o prazo para a destinação de recursos aos Fundos Fiscais de investimentos, altera a legislação tributária federal, e dá outras providências”, em substituição ao Deputado Felipe Maia.
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho Líder do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência designa, como membro
suplente, o Deputado Domingos Sávio, em substituição ao Deputado Otavio Leite, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 644, de 2014, conforme o Ofício nº 521, de 2014,
da Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 521/2014/PSDB
Brasília, 8 de maio de 2014
Assunto: Indicação de Membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Domingos Sávio, em substituição ao Deputado Otavio Leite, como
membro suplente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer a Medida Provisória nº 644/14,
que altera os valores da tabela do imposto sobre a renda da pessoa física; altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e a Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007.
Respeitosamente, – Deputado Antonio Imbassahy, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nos
198, 199, 200 e 201, de 2014, da Liderança do Bloco PTB-PSDC na Câmara dos Deputados, com indicações
de Senhores Deputados daquele Bloco que deverão compor as Comissões Mistas destinadas a proferir parecer
às Medidas Provisórias nos 639/2014, 640/2014, 641/2014 e 643/2014.
A Presidência designa os Parlamentares conforme a relação estabelecida nos referidos expedientes, em
substituição aos anteriormente indicados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões Mistas para serem juntados aos processados das matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 198/2014
Brasília, 7 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado Eros Biondini (PTB/MG), na condição de Titular, em substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes (PTB/GO); e, na qualidade de Suplente, o Senhor Deputado Luis Car-
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los Busato (PTB/RS), em substituição ao Senhor Deputado Antonio Brito (PTB/BA), para integrarem a Comissão
Mista sobre a MP no 643/2014, que “altera a Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, para dispor sobre o mandato
de Diretor-Geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS”.
Aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, Líder do Bloco PTB-PSDC
Of. nº 199/2014
Brasília, 7 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado Eros Biondini (PTB/MG), na condição de Titular, em substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes (PTB/GO); e, na qualidade de suplente, o Senhor Deputado Luis
Carlos Busato (PTB/RS), em substituição ao Senhor Deputado Antonio Brito (PTB/BA), para integrarem a Comissão Mista sobre a MP nº 641/2014, que “Altera a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, que dispõe sobre a
comercialização de energia elétrica”.
Aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, Líder do Bloco PTB-PSDC.
Of. nº 200/2014
Brasília, 7 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), na condição de Titular, em
substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes (PTB/GO); e, na qualidade de suplente, o Senhor Deputado
Dudu Luis Eduardo (PSDC/RJ), em substituição ao Senhor Deputado Antonio Brito (PTB/BA), para integrarem a
Comissão Mista sobre a MP 640/2014, que “Cria, em caráter temporário, as Funções Comissionadas Técnicas – FCT.”
Aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, Líder do Bloco PTB-PSDC.
Of. nº 201/2014
Brasília, 7 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado Dudu Luis Eduardo (PSDC/RJ), na condição de Titular, em
substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes (PTB/GO);
e, na qualidade de suplente, o Senhor Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP, em substituição ao Senhor Deputado Antonio Brito (PTB/BA), para integrarem
a Comissão Mista sobre a MP nº 639/2014, que “Autoriza o Banco Central do Brasil a alienar à Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S.A. – CDURP os imóveis que especifica.”
Aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, Líder do Bloco PTB-PSDC.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência designa, como membro suplente,
o Deputado Bilac Pinto (PR/MG), em vaga existente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 634, de 2013, nos termos do Ofício nº 174, de 2014, da Liderança do PR na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. n° 174/2014 – Bloco
Brasília, 8 de maio de 2014
Assunto: Indicação de suplente na Comissão Mista MP 634/13
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no sentido de indicar o Deputado Bilac Pinto (PR/MG) para
membro suplente na Comissão Mista da Medida Provisória 634 de 2013, que “Prorroga o prazo para a destinação
de recursos aos Fundos Fiscais de Investimentos, altera a legislação tributária federal, e dá outras providências”.
Respeitosamente, – Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos, Líder do Bloco Parlamentar, PR/
PTdoB/PRP.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O requerimento que acaba de ser lido
será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Os pareceres que acabam de ser lidos
vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 362,
de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2014.
A matéria tramita em regime de urgência constitucional, e consta da pauta da Ordem do Dia de hoje, dia
8, nos termos do artigo 353, parágrafo único do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 60,
de 2014, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que comunica a apreciação, em caráter terminativo,
do Projeto de Lei do Senado nº 174, de 2011 (tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 190,
de 2009).
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 60/2014 – Presidência/CAS
Brasília, 7 de maio de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta 174, de 2013, de autoria do Senador Humberto Costa, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990, para modificar o art. 36, que institui regras sobre a deliberação dos planos de saúde, e para inserir
dispositivos que regulam a responsabilidade sanitária dos gestores no âmbito do Sistema Único de Saúde, e
as Emendas nºs 1-CAS a 14-CAS; e rejeitou o Projeto de Lei do Senado nº 190, de 2009 de autoria do Senador
Augusto Botelho, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para definir procedimentos a serem
adotados na operação de responsabilidades e estabelece sanções a serem aplicadas aos agentes públicos responsáveis pelo descumprimento injustificado de obrigações assumidas no âmbito do Sistema Único de Saúde,
ficando prejudicadas as oito emendas a ele apresentadas pelo Senador Tião Viana durante o prazo regimental.
Respeitosamente, – Senador Casildo Maldaner, Presidente Eventual da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Com referência ao Ofício nº 60, de 2014,
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
Há oradores inscritos.
Senador Ruben Figueiró, V. Exª está convidado a usar a tribuna neste momento, para iniciarmos os trabalhos desta tarde. V. Exª é sempre pontual.
Com a chegada do Senador Ricardo Ferraço, há número suficiente no plenário.
Eu queria cumprimentar – permita-me, Senador Ruben Figueiró – um grupo de parlamentares chineses
que estão visitando a Casa.
Sejam bem-vindos! V. Exªs vão ouvir, neste momento, um dos grandes quadros desta Casa, que foi Deputado Federal Constituinte, o Senador Ruben Figueiró, do PSDB, um homem de oposição, mas não de oposição
ao Brasil, com posições político-partidárias que eu, que sou da situação, respeito muito.
No plenário, encontra-se a Senadora Ana Amélia, que é do mesmo Estado que eu. Somos ambos do Rio
Grande do Sul.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu caro amigo, Senador Paulo Paim; Srª Senadora Ana Amélia; Srªs e Srs. Senadores;
senhores ouvintes da Rádio Senado; senhores telespectadores da TV Senado; senhoras e senhores que nos
honram com sua presença aqui, principalmente os Srs. Parlamentares da República Popular da China, que nos
distinguem também com sua visita, eu gostaria de dizer a V. Exªs que tive uma honra imensa em conhecer a
China por volta de 1986, quando da elaboração da Constituinte do nosso País, o Brasil. Tive a oportunidade,
inclusive, de visitar a Assembleia Nacional na China e de lá ser homenageado, ao lado dos meus companheiros.
Eu gostaria de retribuir essa distinção a V. Exªs, não só por esse fato, mas pela imagem altamente positiva que
eu trouxe e guardo do seu país. Minhas homenagens pessoais a todos os Srs. Parlamentares chineses.
Sr. Presidente, acabei de concluir, no último fim de semana, a leitura de O improvável presidente do Brasil –
recordações, de autoria do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, no qual, com elegância literária, por todos
exaltada, traça suas lembranças sobre a longa caminhada que percorreu como cidadão e como homem público.
A narrativa vai desde a sua infância curiosa, passando pela trepidante juventude universitária, por sua
opção pelos estudos da Sociologia, pelo prazeroso exercício da cátedra professoral na Universidade de São
Paulo, por seu percurso nostálgico no exterior como exilado, por seu ingresso surpreendente na política parti-
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dária, por sua participação parlamentar no Senado e na Constituinte, por seu esforço patriótico como Ministro
da Fazenda para recuperar a credibilidade de nossa moeda, o que redundou no sucesso do Plano Real, até o
pináculo da sua vida pública, como primeiro magistrado da Nação.
O que me impressionou, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, nessa trajetória de vida de Fernando Henrique Cardoso foi a coerência de seus passos, com ideais políticos. As circunstâncias de alguns gestos praticados em atalhos sempre tiveram um significado para atingir o objetivo colimado pela força de seu ideal maior,
o socialismo democrático. Disso, jamais tergiversou.
Mas qual a razão, Senadora Ana Amélia, desta minha digressão, além de confirmar a admiração pela obra
política e de estadista desse grande brasileiro? É a de que, em determinado trecho do livro, Fernando Henrique Cardoso discorre sobre os fatos dolorosos que impediram a posse de Tancredo Neves na Presidência da
República em março de 1985.
Já li livros, já assisti a entrevistas pela TV, percorri páginas de jornais com amplas reportagens sobre o
assunto, algumas com a responsabilidade de homens como Fernando Henrique Cardoso. Mas o relato do ex-Presidente é o único que realça de quem foi a decisão fundamental sobre quem substituiria no ato da posse
o Presidente Tancredo Neves, após comprovada a sua impossibilidade física de assumir o elevado cargo. Encontrei os detalhes daqueles acontecimentos ocorridos horas antes da posse na obra O improvável presidente
do Brasil – recordações. Pretendo, Srªs e Srs. Senadores, aqui detalhá-la.
No dia 14 de março de 1985, já bem tarde da noite, a Nação tomou-se de comoção e ficou atordoada com
a notícia de que seu Presidente eleito, Tancredo Neves, fora internado e estava sendo submetido à cirurgia no
Hospital de Base de Brasília. Os prognósticos sobre sua saúde não lhe pareciam favoráveis.
Estabeleceu-se um clima de apreensão que levou à reunião das maiores lideranças políticas do País para
encontrar uma solução constitucional, jurídica, para que, no dia seguinte, 15 de março, o substituto legal assumisse a Presidência da República e evitasse a eclosão de uma crise política, cujas dimensões poderiam levar
a um retrocesso institucional.
Duas hipóteses surgiram: a posse provisória do Presidente da Câmara, Ulysses Guimarães, ou a do Vice-Presidente eleito com Tancredo Neves, o nosso atual e eminente Senador José Sarney.
Do Hospital de Base, onde se encontravam, aquelas lideranças se deslocaram à residência do então Chefe
da Casa Civil do Presidente da República, João Figueiredo, cujo mandato se extinguiria com a posse do novo
chefe do Executivo Federal.
A visita era ao Ministro Leitão de Abreu, jurista respeitado. No trajeto e lá, a troca de ideias levava a um
impasse, e nelas destacavam-se a de Ulysses Guimarães, a do General Leônidas Pires Gonçalves, já considerado o novo Ministro do Exército, e a do Senador José Fragelli, Presidente do Senado e do Congresso Nacional.
Em todas essas tratativas, presente o Senador Fernando Henrique Cardoso, daí a fidedignidade do esclarecimento de um importante detalhe que, ainda em vida, o saudoso Senador José Fragelli, querido amigo
e companheiro de tantas peleias políticas e eleitorais em meu Estado, Mato Grosso do Sul, honrou-me relatar.
Fato cuja importância histórica ressalto porque não veio a lume no contexto de todas as informações sobre o
que especificamente ocorreu na residência do Ministro Leitão de Abreu e que definiu o procedimento constitucional e regimental para o importante ato de posse que se seguiria no Congresso Nacional, aqui nesta Casa.
Já na madrugada do dia 15, data fatal, o Senador José Fragelli, para quem não sabe, homem que dignificou sua vida por atividades firmes e resolutas, respaldado por uma sólida consciência política de cultor do
Direito, dirigiu-se aos seus ilustres circundantes para dizer-lhes que, na condição de Presidente do Congresso
Nacional e a quem cabia dar posse ao substituto do Presidente impedido, em face daquele vácuo institucional,
daria posse ao Vice-Presidente eleito, José Sarney.
Era a voz da autoridade constitucional, e assim se cumpriu. Dos principais relatos sobre aqueles momentos cruciais que determinaram o início do processo de restabelecimento da democracia em solo pátrio e de
conhecimento geral, os feitos pelo General Leônidas Pires Gonçalves, pelo já falecido advogado Saulo Ramos e
pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. Ressalto este último porque Fernando Henrique deu as tintas
para que eu pudesse pintar com as cores da realidade a presença marcante do Senador José Fragelli na decisão
de um episódio até aqui omitido à opinião pública.
Creio que, com o esclarecimento da verdade que presto desta tribuna do Senado, está assegurado o registro que não poderia ficar mais tempo no limbo desse universo, que é a história ainda recente do nosso País.
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, fiz questão de fazer esse relato, uma homenagem póstuma a um
grande cidadão deste País, que foi José Manoel Fontanillas Fragelli, que presidiu esta Casa e que a dignificou.
Fragelli tem uma tradição, na história de Mato Grosso e do meu Mato Grosso do Sul, pelo muito que fez
pela sua comunidade. Foi Promotor de Justiça, foi Deputado Estadual constituinte, foi Deputado Federal, foi
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Governador do Estado, foi Senador da República, foi membro da Academia Sul-Matogrossense de Letras. Em
todos os passos que deu na vida pública, sempre a dignificou.
Pelo muito que conheço dele, posso assegurar a V. Exªs que a sua atuação teve características de um estadista. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso se honram muito da figura de José Fragelli.
Neste momento, ocorre-me dizer-lhes que estão fazendo injustiça com o nome de José Fragelli, ao retirarem do estádio de Cuiabá o seu nome como seu patrono. O nome desse estádio está passando a ser, hoje,
Arena Pantanal, o que absolutamente não se justifica, pela história daquele povo e pela consideração que ele
realmente merecia, sobretudo do povo de Mato Grosso.
Aqui, desta tribuna, há não muito tempo, o ilustre Senador Jayme Campos já profligou, já repudiou essa
nova denominação. Naturalmente ela terá por parte do povo mato-grossense a repulsa, para que se dê ou que
se reponha àquele estádio, que servirá para a Copa do Mundo, o nome de José Fragelli.
Esses fatos, sobretudo aqueles que justificam a passagem de José Fragelli pela história da nossa República, fiz questão de deixar aqui, Sr. Presidente, registrados, numa homenagem ao grande cidadão que o Brasil
conheceu no passado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Ruben Figueiró.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Com a palavra, pela ordem, a Senadora
Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu
queria aproveitar o quórum no plenário, o apoio dos colegas Senadores.
Há um requerimento de minha autoria para a realização de uma sessão dedicada a comemorar os 60
anos do movimento apeano, das APAEs. V. Exª também esteve envolvido no debate em torno das Apaes.
Penso que seria oportuno que aprovássemos esse requerimento. Conto com o apoio do caro Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Agora, Senadora Ana Amélia.
Foi lido, anteriormente, o Requerimento nº 490, de 2014, da Senadora Ana Amélia e de outros Senadores, solicitando a realização de Sessão Especial destinada a comemorar os 60 anos do Movimento Apaeano,
das Apaes, a realizar-se no dia 9 de junho.
Em votação o Requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Muito obrigada, Senador Paulo Paim, por esse compromisso com a causa social. Eu queria acrescentar que, entre as assinaturas, está a do Senador Ruben Figueiró,
do PSDB do Mato Grosso do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Se não assinei, vou assinar também.
Todos aqui assinaremos.
Parabéns pela iniciativa!
Uma comunicação inadiável para o Senador Roberto Requião, e, se a Senadora Ana Amélia concordar, V.
Exª será a próxima. O Senador Eunício Oliveira também diz que tem que viajar e precisaria de uns cinco minutos.
Então, eu chamaria para uma comunicação e já chamo um Líder.
Senador Roberto Requião e, em seguida, o Senador Eunício Oliveira.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador) – Senador Paim, é extremamente interessante essa sessão convocada pela Senadora Ana Amélia. As
Apaes são a introdução da solidariedade no cuidado com as nossas crianças especiais. Essa comemoração é
pertinente, principalmente no momento em que tanto se discute, e muitas pessoas querem acabar com essa
instituição. É a solidariedade da sociedade se dedicando ao ensino e à recuperação de crianças especiais.
Mas, Senador Paim, o meu pedido de comunicação inadiável tem uma origem.
Algum tempo atrás, fui caluniado, infamado no Jornal da Bandeirantes, televisivo, pelo jornalista Ricardo
Boechat. Uma coisa absolutamente injustificável. Ele colocou em prática o seu desejo de sensacionalismo e de
ódio, um ódio inexplicável que tem de todas as pessoas que fazem política no País.
Tomei a medida que devia tomar: fui à Justiça. Hoje, pela manhã, tive notícia de que, na 1ª Vara Criminal
de Pinheiros, em São Paulo, o jornalista irresponsável foi condenado a seis meses e a alguns dias de cana brava, de cadeia, de detenção. Mas a juíza que prolatou a sentença tomou o cuidado de converter essa cana, essa
prisão, merecida pelo Ricardo Boechat, em trabalho social. Eu quero louvar a juíza também por essa medida,
porque, se conduzissem o Ricardo Boechat a uma penitenciária brasileira, seguramente ele sairia de lá pior do
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que entrou, porque lá existirão pessoas com o comportamento pior do que o dele. Então, o trabalho social é o
caminho, ele não vai ajudar na superlotação das nossas penitenciárias e vai prestar um serviço social.
Você perguntaria, Senador Paim, que preside esta sessão: o Requião está satisfeito? Não. Eu trocaria essa
condenação e qualquer condenação cível, pecuniária, pela aprovação pela Câmara Federal do meu projeto de
direito de resposta. O projeto de direito de resposta é uma vacina contra a censura na imprensa, porque ele
estabelece a garantia do contraditório.
Eu lembro que, nesta semana, morreu o dono da Escola de Base em São Paulo, que foi liquidado com
a sua família pela irresponsabilidade da revista Veja. De repente, descobre-se que foi uma menina um pouco
desequilibrada que fez as acusações que a revista encampou. A família destruída, a escola fechada é uma situação rigorosamente irrecuperável, e esse cidadão não teve a oportunidade da defesa nas páginas e páginas
de falsa detração que sofreu.
A Câmara ia votar na última quarta-feira o projeto aprovado por unanimidade no plenário do Senado,
mas os meninos das grandes redes de televisão, provavelmente em defesa dos interesses da comunicação paga
no Brasil, impediram a votação, e, para o meu espanto, o Presidente Henrique Alves retirou de pauta a votação,
transferindo-a para a próxima semana, sob o pretexto de que não havia consenso no plenário.
Senadora Ana Amélia, para que existe o Plenário? Para decidir por maioria. Consenso. O que é consenso?
O Otto Maria Carpeaux disse que há consenso quando nenhuma minoria significativa é prejudicada, mas não
é o caso. No Congresso Nacional, se decide no voto, e eu faço aqui um apelo para que coloquem a voto esse
projeto que foi aprovado por unanimidade no Senado Federal.
Vamos garantir o contraditório. Essa história de censura da imprensa não tem pé nem cabeça. Eu, como
jornalista formado, me situo na legião dos que não admitem a censura à imprensa, mas a imprensa com a irresponsabilidade do Ricardo Boechat não pode infamar, difamar e caluniar pessoas de forma absolutamente
impune. E não me satisfazem os seis meses e dezesseis dias de cadeia para o Ricardo Boechat, cadeia transformada em serviço social. Não me satisfazem porque isso vai feri-lo pessoalmente, mas eu não tive a oportunidade de, no mesmo espaço da Rede Bandeirantes, responder às calúnias, às infâmias que foram assacadas por
esse rigorosamente irresponsável jornalista.
Fica aqui da tribuna o meu apelo aos Srs. Deputados: vamos defender a imprensa, vamos combater a
censura, estabelecendo a regulamentação do princípio constitucional do contraditório, através da votação do
meu projeto de lei de direito de resposta.
Era apenas essa a intervenção que eu pretendia fazer nesta tarde.
Fico satisfeito com a reação da Justiça, com a firmeza da juíza, mas isso não é o suficiente para reparar a
infâmia, a calúnia e a difamação cometida por um jornalista rigorosamente irresponsável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Roberto Requião, meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.
De imediato, o Senador Eunício Oliveira, para seu pronunciamento como Líder. Em seguida, a Senadora
Ana Amélia.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero agradecer à minha Líder, a nossa Senadora e futura Governadora
Ana Amélia, por fazer a troca desse espaço, tendo em vista que tenho necessidade de viajar no dia de hoje.
A nossa Região, o Nordeste, a cada ano conquista mais importância no mercado de consumo brasileiro,
alterando uma balança que, historicamente, sempre pendeu para as Regiões Sul e Sudeste.
Dados recentes sobre o potencial de consumo nas Regiões brasileiras mostram que a participação do
Nordeste no consumo nacional de bens e serviços, no ano passado, chegou a 18,2%, devendo subir para 19,5%,
dos R$3,2 trilhões previstos para o País este ano, algo como R$583 bilhões.
Desde 2008, o Nordeste está em segundo lugar nesse ranking do consumo, deixando a Região Sul cada
vez mais distante, conforme os dados divulgados pelos jornais O Estado de S. Paulo e o Diário do Nordeste, recentemente.
O meu Ceará, atualmente a terceira economia do Nordeste, vai acompanhar a curva e deverá consumir
15% do total previsto para a região – que deverá continuar crescendo acima da média nacional em 2014.
Esses números reforçam a impressão que muitos de nós temos há muito tempo: o Nordeste pode ser a
locomotiva da economia brasileira no século XXI.
Mas, se traz dados alvissareiros, a pesquisa também evidencia contrastes, pois o Nordeste, que concentra
27,7% da população, não ultrapassa, Sr. Presidente, a casa dos 20% da chamada fatia do consumo.
O Nordeste também concentra apenas 18,3% das empresas no Brasil, enquanto o Sudeste reúne 42% da
população e 49% das empresas.
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Vivemos numa sociedade plenamente democrática, que realiza um dos maiores êxodos da pobreza para
a cidadania em nosso tempo moderno. Mas só manteremos essa trajetória se eliminarmos as disparidades
regionais do mapa brasileiro, sem esquecermos que com as conquistas vêm as responsabilidades e quanto
maiores os avanços, maiores serão os desafios.
O grande desafio para nós, homens e mulheres públicas, é não fugirmos do conceito de desenvolvimento
firmado sobre os princípios de planejamento, integração, descentralização e responsabilidade fiscal.
É somente assim que chegaremos ao necessário compromisso de desenvolver as vocações regionais por
meio do incentivo à instalação de indústrias em regiões onde haja identificação entre a atividade da empresa
e a oferta de mão de obra.
É preciso auxiliar os investidores a descobrirem os potenciais das chamadas meso e microrregiões de
cada Estado brasileiro. É verdade, também, que a dinâmica econômica sozinha não eleva o padrão de vida de
um povo.
Por isso, um governo democrático tem a obrigação de assumir a tarefa pública intransferível de corrigir
as disparidades inerentes aos processos de expansão econômica.
Planejar significa se antecipar aos problemas, significa entender que as cidades são unidades dinâmicas
que estão sempre crescendo e precisando de reestruturações.
As populações crescem, as demandas aumentam, e por isso é preciso que os projetos públicos estejam
em constante aprimoramento para proporcionar qualidade de vida às pessoas.
E deve-se ter um alinhamento entre os diversos atores, de forma a compatibilizar a necessidade a ser
suprida com a viabilidade econômica e a competência de gestão.
Os governos estaduais devem reconhecer que essa é uma das alavancas mais poderosas de multiplicação
do desenvolvimento, sem esquecer que é preciso vincular o crescimento a uma melhoria efetiva das condições
de todo o povo e não apenas de um pequeno núcleo privilegiado.
Estou falando da importância e do compromisso de incluir nesse processo desde os Municípios mais
importantes até os menos desenvolvidos; de dotar as cidades mais pobres das mesmas condições propiciadas
às cidades mais ricas.
O meu Ceará detém um modelo industrial concentrador, que agrava as desigualdades econômicas entre a região metropolitana de Fortaleza, que, segundo o IBGE, detém, hoje, 62,7% do PIB cearense, e o restante
do Estado.
Nossa economia cresce nos últimos anos, mas as iniciativas de desenvolvimento não chegam igualmente
para todas as regiões. Isso faz com que a distribuição da população se dê de forma exageradamente concentrada na capital.
Não se trata, evidentemente, de descuidar da nossa Fortaleza, ao contrário, pois ao desafogar nossa principal cidade estamos melhorando a sua qualidade de vida.
Às cidades que já alcançaram consideráveis níveis de industrialização e de oferta de serviços e emprego,
o nosso dever é buscar investimentos em infraestrutura, em serviços públicos e em educação – particularmente, repito, em educação, como meio de abrir novas perspectivas de evolução profissional aos trabalhadores,
aos jovens, à população em geral.
O crescimento populacional desatrelado de políticas públicas de infraestrutura urbana e de geração de
emprego e renda gera problemas como a favelização, a ocupação desordenada, a violência e os equívocos de
gestão urbana.
Os Estados e Municípios nordestinos carecem de mais planos diretores de desenvolvimento urbano, de
modernização da gestão tributária e de fortalecimento da capacidade de formulação de projetos e de gestão
de investimentos.
Para que o crescimento se dê de forma equilibrada, Sr. Presidente, e as cidades consigam se desenvolver
de forma autônoma, é preciso atrair...
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – ... empresas e construir empreendimentos em
pontos estratégicos dos territórios, mas não apenas isso.
A cidadania se estende à rua, ao bairro, à cidade, aos Estados e suas regiões. Ela requer saúde, saneamento, segurança, educação, trabalho, mobilidade, esporte, lazer e cultura.
Boa parte dos investimentos, Sr. Presidente, para essas áreas demandam um tal volume de recursos que
a maioria das prefeituras do País não tem condições de empreendê-las por conta própria.
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Daí a importância das verbas da União em empreitadas desse porte, feitas em parceria com governos
estaduais e prefeituras, com o compromisso de melhorar as condições de habitação e de saneamento, da saúde pública, em geração de empregos, educação e segurança.
Mesmo que seus benefícios não sejam percebidos imediatamente, tenho certeza de que as crianças, a
juventude de hoje e as futuras gerações desfrutarão de seus resultados.
Senhor Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a infraestrutura urbana é pré-requisito para que as cidades sejam um espaço de cidadania que não cria nem reproduz cidadãos de primeira e segunda classe.
É dever intransferível de um Estado democrático assumir a liderança no combate às deficiências nas cidades. Caso contrário, será cúmplice do sacrifício cotidiano imposto à vida, principalmente, das famílias mais
pobres.
O êxito dessa tarefa exige uma parceria responsável das três esferas de governo, com ações articuladas
e solidárias, além da participação consciente da sociedade e do empresariado.
Os cidadãos brasileiros, nordestinos e cearenses têm se tornado cada vez mais exigentes e esperam nada
menos que o melhor de cada dia e de cada gestor público.
É obrigação de todos nós estarmos à altura dessas expectativas, buscar o consenso em torno de agendas que melhorem as condições de vida no centro e na periferia das grandes cidades e também nos médios e
pequenos Municípios brasileiros.
Isso só pode ser feito se estabelecermos novas formas de diálogo e de relação republicana entre os entes públicos e a iniciativa privada.
Esta deve, Sr. Presidente, ser uma obrigação de todo governante: sinalizar os passos seguintes da história com projetos consistentes e orçamentos viáveis, de modo a não haver ruptura na produção, nem gargalos
que comprometam o bem-estar da sociedade.
Sr. Presidente, quero aproveitar esta oportunidade, depois de quase finalizar minha fala, para fazer uma
amorosa saudação. Não estarei aqui no domingo, minha querida Ana Amélia, até porque esta Casa não funciona aos domingos, mas aproveito para dizer a essas guerreiras, que enfrentam desafios diários, que trabalham,
que se sacrificam e que, cada vez mais, assumem a função de chefiar uma família, que são as mães.
É com muito carinho e orgulho que retribuo a dedicação dessas mulheres fundamentais em nossas vidas e na sociedade em que vivemos. Elas, anônimas, são as mães trabalhadoras deste País: sertanejas, cearenses, brasileiras. Desta tribuna, quero antecipar os meus parabéns a todas as mães e futuras mamães do nosso
Brasil inteiro.
Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Eunício Oliveira.
Parabéns pelo pronunciamento.
Eu conversava aqui com o Deputado Weliton Prado, de Minas Gerais, que me perguntava como está a
PEC de vocês. Eu informava a ele, que veio aqui conferir, que, em relação à PEC nº 77, nós entramos com um
pedido para que fosse incluída na pauta, e assim foi feito. A matéria já está na pauta de hoje. Então, hoje, vai ser
feita a primeira leitura e discussão. Vamos tentar, na próxima semana – o Senador Vital do Rêgo está ajudando
muito –, fazer o calendário especial. Já está articulado.
Antes de chamar a Senadora Ana Amélia, vou ler, enquanto há quatro em plenário, quatro requerimentos, mas V. Exª já está convidada a ocupar a tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Há sobre a mesa o Requerimento nº
482, de 2014, do Senador Roberto Requião, que solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa para participar, na qualidade de membro da Representação Brasileira
no Parlamento do Mercosul, da “XXX Sessão Ordinária – a continuação da XIII Sessão Extraordinária” do referido
Parlamento, em Montevidéu, Uruguai, nos dia 9 e 10 de junho do corrente; e comunica, nos termos do art. 39,
I, do Regimento Interno, a ausência do País de 8 a 10 de junho de 2014.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senador Luiz Henrique apresentou o
Requerimento nº 488, de 2014, por meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença
dos trabalhos da Casa, no período de 21 de maio a 2 de junho de 2014, para desempenhar missão oficial em
Taiwan, conforme designação do Presidente da Casa e convite do Escritório Econômico e Cultural de Taipei no
Brasil; e comunica a ausência do País nesse período.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senador Jorge Viana apresentou o
Requerimento nº 489, de 2014, por meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença
dos trabalhos da Casa, no período de 22 de maio a 2 de junho de 2014, para desempenhar missão oficial em
Taiwan, conforme designação do Presidente da Casa e convite do governo desse país.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Passamos a palavra agora à Senadora
Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Caro Presidente desta sessão, Senador Paulo Paim, caro Deputado Weliton, do PT de Minas Gerais, caros colegas
Senadores e Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, o Senador Eunício
Oliveira, que me antecedeu nesta mesma tribuna, encerrou seu pronunciamento fazendo uma homenagem
às mães. Eu começo pelo fim do pronunciamento do Senador Eunício Oliveira, aproveitando a presença das
agentes de trânsito que vieram aqui, com os colegas agentes de trânsito, para defender um direito e uma reivindicação, que é a aprovação da PEC nº 77.
A essas mães, que estão fazendo o múltiplo papel de mães, profissionais, donas de casa, que têm uma complexa atividade, a vocês que estão presentes no plenário, hoje, as minhas homenagens, as nossas homenagens.
Eu queria antecipar, por isso, as homenagens e os cumprimentos a todas as mães brasileiras, inclusive
aquelas que exercem a generosa e complexa arte da maternidade fora do nosso País. Cumprimento essas mulheres tão especiais, que, dia a dia, se dedicam, com empenho e dedicação maternal, ao trabalho, à família,
sobretudo no cuidado com os filhos e filhas, naturais ou adotivos.
Quero me solidarizar, sobretudo, com todas as outras mães que sofrem pela distância dos seus filhos,
pela ausência de informações ou mesmo com aquelas que tragicamente foram obrigadas a partir desta vida
sem ver completada a missão de ser mãe, como foi o caso trágico da Fabiane Maria.
A Fabiane Maria, essa jovem era mãe de dois filhos e foi espancada brutalmente, linchada pelos vizinhos
até a morte, em Guarujá, São Paulo, acusada, sem provas, de ser sequestradora de crianças e de praticar “magia
negra”. Os filhos de Fabiane passarão o próximo domingo, o Dia das Mães muito tristes, sem a companhia da mãe.
Quero homenagear também as mães angustiadas que ainda não reencontraram seus filhos. Só no ano
passado, mais 5.371 crianças e adolescentes estavam desaparecidos no Rio Grande do Sul, nosso Estado, Senador Paim, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Senador Pedro Simon, também aqui
no plenário. Ao todo, Senador Simon, são 10.266 gaúchos desaparecidos em 2013 sem qualquer informação.
Neste ano, o número de pessoas desaparecidas, crianças e adultos, homens e mulheres, no nosso Estado, alcançou um total alarmante e assustador de 2.369.
A auxiliar de serviços gerais Alzenira Nascimento, de 36 anos, e a dona de casa Elisângela Gregório, de 33
anos, são casos de mulheres com as vidas marcadas pelo mesmo drama. Uma reportagem da Rede Amazônica
mostra que elas vivenciam a dor de não saber o paradeiro das filhas, que desapareceram misteriosamente ainda
quando crianças em Manaus, no final dos anos 2000. As duas amazonenses são mães das Saras, a Shara Ruana
e a Sarah Letícia. Desde o primeiro desaparecimento, há quase sete anos, nenhum dos casos foi desvendado
pela polícia no Estado do Amazonas. Em mais um ano, as duas passarão o Dia das Mães longe das filhas, sem
o carinho e, sobretudo, com a aflição de saber se as meninas estão vivas.
Para essas e todas as mães dedico esse dia, que deve ser recordado todos os dias para que não seja apenas, como lembrou o Senador Benedito, uma data comercial de compra de presentes, mas uma data em que
se reconheça com gratidão essa dedicação que só as mães sabem dar aos seus filhos.
E me permitam, caros colegas e, sobretudo, caros ouvintes, ler um texto que Lya Luft, mãe, escritora brilhante, escreveu:
Que nossa vida, meus filhos, tecida de encontros e desencontros, como a de todo mundo, tenha por baixo um rio de águas generosas, um entendimento acima das palavras e um afeto além dos gestos – algo
que só pode nascer entre nós. Que quando eu me aproxime, meu filho, você não se encolha nem um milímetro com medo de voltar a ser menino, você que já é um homem. Que quando eu a olhe, minha filha,
você não se sinta criticada ou avaliada, mas simplesmente adorada, como desde o primeiro instante.
Que, quando se lembrarem de sua infância, não recordem os dias difíceis (vocês nem sabiam), o trabalho
cansativo, a saúde não tão boa, o casamento numa pequena ou grande crise, os nervos à flor da pele
– aqueles dias em que, até hoje arrependida, dei um tapa que ainda agora dói em mim, ou disse uma
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palavra injusta. Lembrem-se dos deliciosos momentos em família, das risadas, das histórias na hora de
dormir, do bolo que embatumou, mas que vocês, pequenos, comeram dizendo que estava maravilhoso.
Que pensando em sua adolescência não recordem minhas distrações, minhas imperfeições e impropriedades, mas as caminhadas pela praia, o sorvete na esquina, a lição de casa na mesa de jantar, a sensação
de aconchego, sentados na sala cada um com sua ocupação.
Que quando precisarem de mim, meus filhos, vocês nunca hesitem em chamar: mãe! Seja para prender
um botão de camisa, ficar com uma criança, segurar a mão, tentar fazer baixar a febre, socorrer com qualquer tipo de recurso, ou apenas escutar alguma queixa ou preocupação. Não é preciso constrangerem-se de ser filhos querendo mãe, só porque vocês também já estão grisalhos, ou com filhos crescidos, com
suas alegrias e dores, como eu tenho e tive as minhas. Que, independendo da hora e do lugar, a gente
se sinta bem pensando no outro. Que essa consciência faça expandir-se a vida e o coração, na certeza
de que aquela pessoa, seja onde for, vai saber entender; o que não entender vai absorver; e o que não
absorver vai enfeitar e tornar bom.
Que quando nos afastarmos isso seja sem dilaceramento, ainda que com passageira tristeza, porque
todos devem seguir seu caminho, mesmo que isso signifique alguma distância: e que todo reencontro
seja de grandes abraços e boas risadas. Esse é um tipo de amor que independe de presença e tempo. Que
quando estivermos juntos vocês encarem com algum bom humor e muita naturalidade se houver raízes
grisalhas no meu cabelo, se eu começar a repetir histórias, e se tantas vezes só de olhar para vocês meus
olhos se encherem de lágrimas: serão apenas de alegria porque vocês estão aí. Que quando pareço mais
cansada vocês não tenham receio de que eu precise de mais ajuda do que vocês podem me dar: provavelmente não precisarei de mais apoio do que do seu carinho, da sua atenção natural e jamais forçada.
E, se precisar de mais que isso, não se culpem se por vezes for difícil, ou trabalhoso ou tedioso, se lhes
causar susto ou dor: as coisas são assim. Que, se um dia eu começar a me confundir, esse eventual efeito
de um longo tempo de vida não os assuste: tentem entrar no meu novo mundo, sem drama nem culpa,
mesmo quando se impacientarem. Toda a transformação do nascimento à morte é um dom da natureza, e uma forma de crescimento.
Que em qualquer momento, meus filhos, sendo eu qualquer mãe, de qualquer raça, credo, idade ou instrução, vocês possam perceber em mim, ainda que numa cintilação breve, a inapagável sensação de
quando vocês foram colocados pela primeira vez nos meus braços: misto de susto, plenitude e ternura,
maior e mais importante do que todas as glórias da arte e da ciência, mais sério do que as tentativas
dos filósofos de explicar os enigmas da existência. A sensação que vinha do seu cheiro, da sua pele, de
seu rostinho, e da consciência de que ali havia, a partir de mim e desse amor, uma nova pessoa, com seu
destino e sua vida, nesta bela e complicada terra. E assim sendo, meus filhos, vocês terão sempre me dado
muito mais do que esperei ou mereci ou imaginei ter.
Grata a Lya Luft por nos ter brindado com esse texto tão bonito, que fala sobre o que é a arte de ser mãe.
E grata à minha mãe, Selene, onde ela estiver, em algum espaço sideral, no céu, em algum lugar bonito, por
tudo que fez por seus nove filhos, dos quais eu sou a mais velha.
Hoje é o dia de celebrar as mães. E, quando a gente fala nas mães, a gente pode falar também da terra
da gente, porque a terra é mãe. E, por isso, aproveito também, ao mesmo tempo em que falo das mães e as
homenageio, para falar da minha mãe-terra, a minha Lagoa Vermelha, que vai lançar hoje a Semana do Município, como celebração dos 133 anos de emancipação, que serão comemorados no próximo sábado. Sábado,
dia da minha terra; domingo, Dia das Mães.
Aliás, o nosso grande Érico Veríssimo, Senador Pedro Simon, Senador Paim, Senador Acir, Senador Alvaro,
já dizia: “Enquanto houver lume num lar hospitaleiro, haverá ainda na terra um rasto de esperança”.
Falo isso porque a administração municipal da minha cidade natal, Lagoa Vermelha, que fica a 260km de
Porto Alegre, sob o comando do Prefeito Getulio Cerioli, do seu Partido, Senador Acir, lança, hoje, essa Semana
do Município, comemorativa aos 133 anos da emancipação.
É com muito carinho que recordo esse Município de quase 30 mil habitantes, localizado no nordeste do
Rio Grande do Sul, na região que tem o bonito nome de Campos de Cima da Serra, que sempre acolhe bem
todas as pessoas que ali chegam porque é chamada a Cidade da Amizade.
Como disse e escreveu outro escritor e mestre na língua portuguesa, Luno Volpato:
A terra natal exerce um fascínio e uma simbologia muito forte na trajetória de cada um, afinal, foi lá que
tudo começou. Pouco importa, neste caso, a localização geográfica, a dimensão, a capacidade econômica, o continente em que se esconde, pois a terra natal tem a topografia e a linguagem da alma humana.
Ela é mais do que apenas um lugar, é o berço da família, dos primeiros sorrisos e lágrimas, dos primeiros
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desejos e frustrações, dos olhares mais puros, da primeira fala e dos primeiros de uma série de tombos.
Enfim, das raízes que fazem a história de todos nós.
Nasci no pequeno distrito de Clemente Argolo, chamado, também, carinhosamente, de Estância Velha,
porque era um lugar de fazendas e criação de gado. Foi uma referência em minha vida porque, ali, em Lagoa
Vermelha, foi onde concluí o ensino médio e cursei a escola normal, como era chamado o curso para formação
de professores do ensino fundamental, graças a uma bolsa de estudo, em todos os dois cursos, concedida pelo
ex-Governador Leonel Brizola. Cumprimento-o e, por isso, faço referência. É uma gratidão enorme que tenho
a ele, por ter me concedido essa bolsa.
E cumprimento meus conterrâneos lagoenses, na pessoa do seu Prefeito, nosso Getulio Cerioli, e do Presidente da Câmara Municipal, que é a representação do povo. Luiz Carlos Kramer, do meu Partido, e que representa a população dos lagoenses e das lagoenses. Estou muito orgulhosa de ser dessa terra.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senadora Ana Amélia, pela
homenagem que faz às mães e à sua terra natal.
Aproveitando o Plenário, leio outro ofício:
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Senhora Presidenta da República
adotou, em 5 de maio de 2014, e publicou, no Diário Oficial da União de 6 de maio de 2014, a Medida Provisória nº 645, de 2014, que “dispõe sobre a ampliação do Auxílio Emergencial Financeiro relativo aos desastres
ocorridos em 2012”.
Nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, da Resolução nº 1, de
2012, do Congresso Nacional, e do art. 10-A do Regimento Comum, foi constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria, cuja composição será publicada na forma regimental.
A composição da comissão mista está aqui anexada.
É a seguinte a composição da Comissão mista:
SENADORES
Titulares

Suplentes
Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSD/PV)

Eunício Oliveira
Francisco Dornelles
Sérgio Petecão
Paulo Davim
Ricardo Ferraço

1. Ana Amélia
2. Romero Jucá
3. Vital do Rêgo
4.
5.
Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PSB/PCdoB/PSOL/PRB)

Humberto Costa
Acir Gurgacz
Rodrigo Rollemberg
Vanessa Grazziotin

1. Randolfe Rodrigues
2. Marcelo Crivella
3. Walter Pinheiro
4. Zeze Perrella
Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM/SD)

Aloysio Nunes Ferreira
Cássio Cunha Lima
José Agripino

1. Alvaro Dias
2. Paulo Bauer
3. Wilder Morais
Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC)

Gim
Alfredo Nascimento

1. Eduardo Amorim
2. João Vicente Claudino
PROS*

Ataídes Oliveira
* Rodízio nos termos do Art. 10-A do Regimento Comum.
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DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PT

Vicentinho
Alessandro Molon

1. Artur Bruno
2. Carlos Zarattini
PMDB

Eduardo Cunha
Marcelo Castro

1. Darcísio Perondi
2. Edinho Araújo
PSD

Moreira Mendes
Eleuses Paiva

1. Júlio Cesar
2. Heuler Cruvinel
PSDB

Antonio Imbassahy

1. Vanderlei Macris
PP

Eduardo da Fonte

1. Waldir Maranhão
DEM

Ronaldo Caiado

1. Lira Maia
PR

Bernardo Santana de Vasconcellos

1. Giacobo
PSB

Beto Albuquerque

1. Glauber Braga
SD

Zé Silva

1. Berinho Bantim
Bloco (PV/PPS)

Sarney Filho

1. Rubens Bueno
PTB

Jovair Arantes

1. Antonio Brito
PMN*

Dr. Carlos Alberto
*

1. Francisco Tenório

Rodízio nos termos do Art. 10-A do Regimento Comum.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O calendário de tramitação da Medida
Provisória foi publicado na Ordem do Dia do Congresso Nacional.
Este é o calendário, que está aqui também anexado:
A matéria está publicada em avulsos.
Será feita, então, a comunicação à Câmara dos Deputados.
– Publicação no DOU: 06/05/2014
– Designação da Comissão: 08/05/2014
– Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
– Emendas: de 07/05/2014 até 12/05/2014 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao Congresso
Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputados
por meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
– Remessa do processo à CD: -
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– Prazo na CD: até 02/06/2014(até o 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 02/06/2014
– Prazo no SF: de 03/06/2014 a 16/06/2014 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 16/06/2014
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela CD: de 17/06/2014 a 19/06/2014 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 20/06/2014 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 04/07/2014
São os seguintes os ofícios:
Of. nº 152/SD/2014-LID
Brasília, 6 de maio de 2014
Assunto: Indicação de membros em Comissão Mista – MPV 645/14.
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Excelência a indicação do Deputado Zé Silva como
Membro Titular e a indicação do Deputado Beinho Bantin como Membro Suplente da Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 645 de 2014.
Na certeza da compreensão e do atendimento do pleito, expresso meus sinceros agradecimentos.
Atenciosamente, – Deputado Fernando Francischini, Líder do Solidariedade.
Ofício nº 5/2014/PMN
Brasília, 7 de maio de 2014
Assunto: Indicação na Comissão Mista da MP nº 645/2014.
Senhor Presidente,
Indico o senhor deputado Dr. Carlos Alberto – PMN/RJ para ocupar a vaga de membro titular na Comissão
Mista que tratará da Medida Provisória nº 645 de 2014, que dispõe sobre a ampliação do Auxílio Emergencial
Financeiro relativo aos desastres ocorridos em 2012.
Também aproveito a oportunidade para indicar-me a ocupar a vaga de suplente nesta mesma Comissão.
Respeitosamente, – Deputado Francisco Tenório, Líder do PMN.
Ofício nº 173-L-Democratas/14
Brasília, 7 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada a
emitir parecer à Medida Provisória nº 645/14, que “Dispõe sobre a ampliação do Auxílio Emergencial Financeiro
relativo aos desastres ocorridos em 2012, em vagas existentes”.
Titular
Deputado Ronaldo Caiado.
Suplente
Deputado Lira Maia.
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Como Líder do PDT – eu estava aqui
dividido entre comunicação Parlamentar e Liderança –, o Senador Acir Gurgacz.
Em seguida, um orador inscrito. No caso, porque solicitou a troca com este Parlamentar, será o Senador
Waldemir Moka, que é o Presidente da Comissão de Assuntos Sociais – não tinha como eu não atender um
pedido dele de trocar com este Senador.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, trago
nesta tarde um tema recorrente das minhas falas nas últimas semanas, e creio que nos últimos meses, aqui no
Senado: as chuvas que acontecem nas cabeceiras do Rio Madeira.
As águas que começavam a baixar, voltaram a subir novamente. São já dois meses que as águas mantêm
ilhadas várias famílias, várias pessoas fora de suas casas, fora das residências. É chamado o repiquete da enchente em Porto Velho, com efeito maior, principalmente, a montante, ou seja, acima das usinas hidrelétricas
tanto de Jirau e de Santo Antônio.
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É um caso no mínimo curioso, pois há uma enchente maior abaixo das usinas; entre as usinas não houve
mudança, não houve alteração no nível das águas; e, acima das usinas, como no caso de Guajará-Mirim, não
houve mudança no nível das águas – aliás, estão baixando as águas. O problema é que, próximo às usinas, a
montante das usinas, as águas subiram, e as nossas BRs ficaram embaixo d’água novamente. Trago aqui algumas fotografias, que passamos a exibir pela TV Senado, para que possamos ver a situação da BR-364 e da
BR-425, que liga Porto Velho a Guajará-Mirim e Porto Velho a Rio Branco, no Acre. É um tanto quanto curioso,
pois as chuvas não estão tendo essa intensidade para fazer com que haja um aumento tão significativo dessa
forma para alagar novamente as BRs, tanto a BR-364 quanto a BR-425.
Há informações, Senador Moka, que, ao fechar as comportas das usinas, houve esse aumento das águas;
e as nossas cidades de Nova Mamoré e Guajará-Mirim passaram a estar ilhadas novamente.
Esse repiquete das águas do Rio Madeira voltou a causar alagações nos locais onde as águas já estavam
baixando e também em diversos trechos das BRs, como nós acabamos de mostrar.
O curioso nesse repiquete é que ele não alterou muito o nível do rio a jusante das usinas, ou seja, rio
abaixo, na região central de Porto Velho, onde a estação telemétrica da Agência Nacional de Águas (ANA) marcou uma variação de apenas 23 centímetros da marcação das 18h45min, quando o nível do Rio Madeira em
Porto Velho era de 17,09 metros – o menor nível desde que as águas começaram a baixar –, para a medida das
13h15min desta quinta-feira, quando o nível do rio em Porto Velho era de 17,32 metros.
Mais curioso ainda é que, na estação termelétrica de Mutum Paraná, que fica entre as duas usinas, o nível do rio tem se mantido estável. E, mais curioso ainda, as informações termelétricas das usinas que ficam a
montante de Jirau não estão disponíveis on-line, como estão as demais informações na nossa Agência Nacional
de Águas; há uma falta de informação.
Já quando analisamos a variação do nível do Rio Mamoré, em Guajará-Mirim, percebemos que as águas
continuam baixando nos últimos oito dias, ou seja, desde o dia 1º de maio, quando o nível era de 13,40 metros,
até a medida de hoje de manhã, quando o nível do Rio Mamoré era de 13,12 metros.
Ora, mesmo sem ser hidrólogo, podemos constatar que não são apenas as chuvas da Bolívia que estão
causando as alagações nas comunidades de Jaci-Paraná, na Ponta do Abunã e em alguns trechos das nossas
BRs. A suspeita que levantamos, baseados em informações da Agência Nacional de Águas e das próprias usinas,
é que a operação ou o fechamento de algumas comportas das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio
possam ter uma consequência direta nesse repiquete.
Perguntei, hoje pela manhã, às assessorias técnicas das duas usinas se a operação das comportas tem
ligação com esse repiquete, e ambas me comunicaram que operam dentro da dinâmica do rio, de acordo com
as autorizações da ANA e do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), e que não teria uma relação direta. Portanto, não me passaram informações detalhadas da vazão e do nível do Rio Madeira, imediatamente a
montante e a jusante das barragens, nem a quantidade de comportas fechadas ou abertas, ou seja, informações mínimas para que a gente possa saber, de fato, qual é a influência das usinas em relação ao Rio Madeira.
Diante dessa situação, o que a comunidade de Porto Velho e toda a sociedade rondoniense quer é um
pouco mais de transparência na operação dessas comportas e saber o real impacto que as barragens e o seu
lago causaram nesta enchente.
Uma coisa que já sabemos é que a elevação do talude da BR-364 foi subdimensionada, visto que vários
trechos ficaram debaixo das águas por mais de dois meses, tiveram uma pequena baixa e voltaram a ficar abaixo das águas novamente. Agora, teremos que reconstruir a rodovia elevando, em pelo menos dois metros, o
talude da BR-364.
Enfim, é justamente para que tenhamos mais transparência e informações corretas sobre o impacto dessa grande cheia em Rondônia que vamos realizar amanhã, aqui na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, uma audiência pública para discutir esses impactos e um Plano Integrado de Reconstrução de
Rondônia, bem como um Plano de Prevenção de Desastres Naturais para o nosso Estado, em decorrência das
enchentes do Rio Madeira.
A audiência contará com a participação de representantes do Ministério da Integração Nacional (MI); do
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);
do Ministério da Pesca e Aqüicultura (MPA); do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS);
do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT); da Secretaria de Estado da Agricultura e
Pecuária de Rondônia (Seagri-RO); da Secretaria de Estado de Ação Social de Rondônia (Seas-RO); da Defesa
Civil do Estado de Rondônia; e da Defesa Civil dos Municípios de Porto Velho, Guajará-Mirim e Nova Mamoré.
Convidamos também os representantes das Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau, para que possam
dar a sua versão e a sua contribuição, para que nós possamos entender, de fato, o que está acontecendo com
as enchentes do Rio Madeira.
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Os representantes de setores organizados da sociedade previamente inscritos poderão se manifestar
sobre o tema, poderão se inscrever e fazer suas perguntas através da TV Senado – será transmitido pela Rádio Senado também –, com a possibilidade de participar ao vivo pelo Alô Senado, fone 0800-612211, ou pelo
Twitter @AloSenado.
Nós queremos debater e discutir como é que vamos unir os ministérios com o Governo do Estado e as
prefeituras municipais na reconstrução do Estado de Rondônia nessas áreas atingidas, não só em Porto Velho,
mas também em Nova Mamoré, em Guajará-Mirim, em Rolim de Moura, em Costa Marques, em Cacoal, em Ji-Paraná. Várias cidades estão sofrendo com as cheias, com as chuvas da Amazônia.
Então, vamos debater esse tema amanhã, e convidamos a população de Rondônia para participar, mandar
suas perguntas, suas dúvidas, através do telefone 0800-612211, da TV Senado, para que a gente possa debater,
discutir e chegar a uma conclusão também, Sr. Presidente, sobre qual é a influência que verdadeiramente tem
a construção das usinas com relação às enchentes do Rio Madeira.
É muito estranho que, neste momento, esteja novamente acontecendo uma enchente sobre as BR-364 e
BR-425. Não é muito explicável que seja somente devido às chuvas. E o que é mais interessante: entre as duas
usinas não houve alteração alguma com relação ao nível das águas; somente antes das usinas, ou seja, exatamente próximo à BR-425 e à BR-364, onde houve um aumento grande das águas, e voltaram a ficar isoladas as
cidades de Guajará-Mirim e Nova Mamoré.
Portanto, amanhã voltaremos a debater esse tema, à tarde, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Acir Gurgacz – enquanto V.
Exª está na tribuna –, eu tinha marcado um encontro com uma delegação dos Estados Unidos, que estou recebendo agora aqui na Presidência. É que a empresa deles é especialista na área de prevenção de incêndios.
E, como tivemos aquele acidente gravíssimo, lamentável, em que morreram 242 pessoas, o Pimenta, que foi
relator e presidiu a Comissão Especial na Câmara, trouxe-os aqui hoje, porque eles vão ter um diálogo e depois
vão conversar conosco. E nós queremos pedir urgência para o projeto em que V. Exª foi o grande articulador
na Câmara, para que seja aprovado aqui no Senado.
Já falei com o Presidente Renan. E ficou, em acordo informal, de esse projeto vir diretamente ao plenário,
sem passar por uma comissão, como estava sendo proposto.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Tem o nosso apoio também.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sejam bem-vindos, Deputado Pimenta
e a delegação, que trata de um tema tão importante para toda a humanidade, que é o combate às calamidades
e, principalmente, aos incêndios.
Passamos a palavra agora...
Senador Waldemir Moka, chegou a Senadora Gleisi. Então, vou passar a palavra a ela e, em seguida, vou
passar a V. Exª, porque ela estava inscrita, e eu fui colocando-a para trás, mas ela chegou a tempo. Ela era a segunda a fazer uso da palavra. E, no meu lugar, vai falar o Senador Moka.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, tinha preparado um pronunciamento hoje para falar
sobre um projeto que estou apresentando a esta Casa e que vou protocolar no início da semana que vem, que
diz respeito à limitação da incidência do ICMS nos serviços de banda larga. Tenho certeza de que é um projeto
que terá um grande impacto na vida das pessoas que utilizam internet e também um impacto para baratear
o custo da internet banda larga.
Mas não poderia deixar de falar sobre um assunto que eu tenho visto que tem tido grande repercussão
nesta Casa, em pronunciamentos de Parlamentares e também na imprensa, que é a MP 630, que o Senado da
República votará na próxima terça-feira e que trata do RDC, o Regime Diferenciado de Contratação.
Eu tinha me preparado para fazer esse debate no dia da votação, mas tendo em vista que o tema tem
tomado muito espaço e também tem sido colocado nesta Casa por diversos Parlamentares, cabe a nós fazermos esclarecimentos para que as versões não se transformem nos fatos da realidade. E eu estou vendo muitas
versões, estou ouvindo muitas versões que são inconsistentes e que não guardam relação com o que, de fato,
nós estamos propondo.
É importante dizer que essa medida provisória tem foco no RDC integrado, ou seja, é aquele que diminui as fases do processo licitatório. O RDC integrado é uma forma de contratação focada em resultado. Logo,
há mais preocupação com a qualidade do que no regime tradicional de contratação da Lei 8.666. A lei exige
que a licitação tem de ser feita – agora o RDC – com um anteprojeto de engenharia que defina, entre outros
aspectos, a concepção da obra de engenharia, os níveis de serviço desejados, as condições de solidez, segurança e durabilidade da obra.
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Por isso, não é correto afirmar que o Poder Público, que o Estado brasileiro abre mão de definir os conceitos da obra ou de fazer o projeto e acompanhar esse projeto. Na realidade, o anteprojeto que nós temos que
apresentar... E hoje, com os mecanismos que nós temos na área de processamentos, nós conseguimos fazer anteprojetos de melhor qualidade do que os projetos básicos. E os anteprojetos têm que ter concepção da obra.
Então, eu tive a oportunidade de estar com os arquitetos do meu Estado, com a Associação dos Arquitetos do Paraná. Eles manifestaram a preocupação de que ficariam sem ter intervenção no processo. E eu disse:
”Não é verdade!”. Isso porque os arquitetos não fazem o projeto executivo da obra. Quem faz projeto executivo
da obra é engenheiro. E, na realidade, grande parte dos projetos executivos, mesmo aqueles que são licitados
pelo Poder Público e depois são licitados em obras, são feitos, corrigidos ou executados no curso da obra. Por
isso eles se chamam projetos executivos. O que embasa antes uma obra é o chamado projeto básico ou, no
caso agora, o anteprojeto.
Nós estamos fazendo anteprojetos de melhor qualidade do que aquela com que se faziam, há dez anos,
os projetos básicos. No caso dos arquitetos, eles entram na concepção da obra. É muito difícil haver um trabalho
arquitetônico numa obra de engenharia rodoviária, a menos que haja uma ponte diferenciada, uma obra de arte
diferenciada que requeira esse trabalho. Senão, é muito difícil. Agora, os arquitetos têm um papel fundamental,
são importantes e vitais no planejamento, principalmente do espaço urbano, ou seja, na concepção da obra.
Se nós vamos fazer um estádio, uma escola, um museu, é importante que, além do projeto de engenharia, haja um projeto arquitetônico de concepção que demonstre que aquela obra vai estar em harmonia com
o espaço onde ela vai ser construída.
Pois bem, isso não é retirado com o RDC, porque o anteprojeto que vai servir de licitação tem que trazer
a concepção. Então, nós podemos continuar fazendo, por exemplo, concursos públicos para que arquitetos
façam concepções de obra de engenharia e estejam juntos no anteprojeto. Nós não vamos tirar o mercado de
trabalho dos arquitetos, nem o mercado de trabalho dos engenheiros. E não é verdade que o Estado abre mão
da qualidade do projeto, porque, ao fazer o anteprojeto de engenharia, ao dar qualidade a esse anteprojeto,
ao licitarmos, vamos dar a linha e dizer o que queremos daquela obra. Quem vai ficar responsável pela obra é
quem vai executá-la. E por que isto é importante, Senador Pedro Simon, que sei que se preocupa muito com
esta matéria, porque pude escutar vários pronunciamentos de V. Exª a este respeito? Porque hoje nós dividimos
o processo de construção em: contratação de projeto e, depois, contratação da obra. Para fazermos a licitação
de um projeto executivo, nós demoramos pelo menos seis ou sete meses. Fazemos o anteprojeto e fazemos a
contratação do projeto executivo. São seis ou sete meses para fazermos a licitação. Ganha uma projetista. Ela
leva mais uns noves meses para fazer o projeto. Depois disso, licita-se para fazer a obra. Se for uma obra grande,
no mínimo nove meses de licitação. Então, quem ganha para fazer a obra já começa a dizer que aquele projeto
leva muito tempo, que os preços têm que ser revisados, que há fatos ali que não se coadunam com a obra que
vai ser feita, que há erros no projeto e começa a pedir os aditivos de obra. Existem vários casos assim. Aliás, a
maioria das grandes obras tem uma série de aditivos, até porque, muitas vezes, a construtora, para ganhar uma
obra, faz um desconto que acaba não sendo compatível com a realidade da obra. Eu já vi construtoras dando
descontos de 20% ou 30% e ganhando a obra. Depois, não conseguem terminar e põem a culpa no projeto visando a aditivos. E aí são feitos aditivos para poder terminar a obra. E não quer dizer que a União, que o Estado
não esteja fiscalizando, mas não há governabilidade total do projeto.
Quando se faz o RDC Integrado, licita-se o anteprojeto. Quem vai construir a obra tem que fazer o projeto
executivo. Ou seja, ele é responsável pelo projeto e vai ser fiscalizado por isso. A União não abre mão, o Estado
não abre mão, o Poder Público não abre mão da fiscalização, até porque todos os órgãos de controle estarão
presenciando todas as fases do processo. Não há por que dizer que não há clareza, que não é algo aberto. Muito pelo contrário, até porque a informatização desses processos e fases do RDC permite um acompanhamento, em tempo real, das contratações e da própria execução da obra e mais fácil acesso a todos os detalhes do
processo por parte desses órgãos. Isso quer dizer que é uma obra que não tem aditivo, que é vedado o aditivo.
Por isso que o máximo que se consegue de desconto no RDC Integrado é de cerca de 5% ou 6%, porque
a construtora sabe que não pode afundar no preço, porque ela vai ter que entregar a obra em cima do projeto
que ela fizer, e vai ter prazo para isso. Eu gasto para fazer isso não porque economizei fase ou porque deixei,
nessa economia de fase, de ser transparente. Eu gasto cerca de 9 meses para fazer uma única licitação. Então,
uma contratação que demoraria dois anos, dois anos e meio ou até três para ser feita é feita em 9 meses.
É óbvio que isso barateia o custo, porque se gasta menos tempo com burocracia, os preços que foram
orçados e licitados vão ser corroídos pela inflação por menos tempo, ou mesmo por que não conseguem...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senadora Gleisi, desculpe-me interrompê-la, mas é só para cumprimentar a moçada que está nos visitando.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Sim.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – São estudantes do curso de Direito da
Pontifícia Universidade Católica de Betim, Minas Gerais.
Sejam bem-vindos!
(Palmas.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Muito bem!
Todos eles? Aqui do lado também, desse outro lado?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Desse lado é outra turma.
Como ainda não vão sair, depois eu os anuncio.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Não, pode anunciá-los.
De onde vocês são?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Gaúchos, do meu Rio Grande!
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Ô, Presidente, do seu Rio Grande!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Vamos bater palmas.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – E estão no plenário os três Senadores
do Rio Grande, não é nenhum bairrismo.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Vocês combinaram! (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Senadora Ana Amélia, o Senador Pedro Simon e este que fala a vocês.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Vocês combinaram, não é, Presidente? (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Foi tudo combinando, inclusive com o
pessoal aqui de Betim também. As palmas também foram combinadas, viu?
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Então, palmas para todos!
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senadora Gleisi Hoffmann, com a palavra.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Então, eu queria chamar a atenção para o
fato de que há um falso debate sobre ausência de transparência, ausência de controle e de acompanhamento
do processo. Na realidade, há um ganho.
Hoje, um editorial do jornal Valor Econômico traz uma contraposição à MP 630, ao projeto de RDC, e faz
várias críticas. Ele chega a esse ponto de que estou falando e diz que estamos afirmando que não há revisão
de preços, que não há aditivo, mas que a lei permite o RDC – permite, sim – para a recomposição de preço por
conta de recomposição do equilíbrio econômico financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior. É óbvio
que isso não tem a ver com aditivo contratual, mas com aspectos que não estão na governabilidade do Estado
ou do contratado. É uma chuva, um processo longo de seca, uma situação que inviabiliza a realização daquela
obra, sendo que o Estado ou o contratado precisa dar um retorno e o preço ajustado naquele momento já não
é mais possível frente às condições que se colocaram.
Mas o jornal continua dizendo que também tem um inciso que diz que, por necessidade de alteração
do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da
Administração Pública... E termina aí. Ele não discorre depois, porque continua o artigo dizendo que isto desde
que não decorrentes de erros ou omissões, que são as principais causas de aditivos que temos hoje, por parte
do contratado, observados os limites previstos na Lei nº 8.666.
Desculpe-me o jornal pela franqueza, mas é uma má-fé fazer um editorial desse, falando sobre um artigo que não está sendo objeto de mudança na MP 630. O artigo a que se refere o editorial é um artigo que já
é lei, não está na Medida Provisória. Então, não estamos discutindo, não está no foco da discussão desta Casa.
É por isto que eu queria fazer esses esclarecimentos, porque, senão, as versões passam a ser verdades
e vamos deixar passar uma oportunidade ou perder a oportunidade de fazer uma importante mudança no
sistema de licitações deste País. Não estamos acabando com a Lei nº 8.666, estamos dando outro mecanismo,

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 9

251

outro instrumento para o administrador utilizar, um instrumento que reduz tempo, que aumenta, sim, a eficiência do acompanhamento dos órgãos de controle...
Tenho ouvido críticas dizendo que o orçamento é oculto, que o orçamento é sigiloso... O orçamento não
é divulgado para quem vai participar da licitação, até para que se evite conluio, para que se evite que as empresas saibam em quanto a Administração está orçando aquela obra e acabem fazendo uma composição entre
elas. Então, o orçamento é oculto apenas para quem vai participar, mas não é oculto do Tribunal de Contas da
União, não é oculto do Ministério Público, não é oculto da Controladoria-Geral da União. Todos os órgãos de
controle têm acesso a ele.
Então, eu queria ressaltar esses pontos, Sr. Presidente, porque eles são fundamentais para que a gente
tenha clareza do avanço que significa o Regime Diferenciado de Contratação.
Outro aspecto que eu quero deixar claro e que tem sido muito abordado nessa discussão é que as contratações para a construção dos estádios foram feitas no Regime Diferenciado de Contratação. Não é verdade!
Nenhum estádio utilizou o RDC para fazer as suas obras – nenhum –, até porque a maioria dos estádios, com
exceção de um ou dois, são obras privadas, feitas por empresas privadas, pois os clubes são pessoas de direito privado. Portanto, não foi usado nenhum regime diferenciado de contratação, Senador Pedro Simon. Para
o estádio de Brasília, um dos únicos que é público, foi usada a Lei nº 8.666, e foram feitos vários aditivos para
correção de preço.
Então, é importante deixar isto claro para que a gente não faça uma avaliação com informações que não
correspondem à realidade dos fatos.
Eu queria só mostrar aos senhores alguns exemplos de projetos executivos feitos antes da licitação da
obra. Nós temos um exemplo, que é o da BR-101 em Pernambuco, Lote 7, em que o projeto executivo faz...
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) –... um traçado nesse trecho dentro de um
ribeirão utilizado para captação de água e existente desde 1948. O projeto teve que ser corrigido pela empreiteira que ganhou a licitação da obra. Obviamente, tivemos que fazer aditivo contratual porque não era culpa
da empreiteira. A projetista está sendo processada pelo DNIT.
Outro exemplo: BR-135, no Maranhão, de Bacabeira a Miranda do Norte. O projeto executivo indicou a
necessidade de execução de 60 quilômetros de barreira New Jersey em 30 quilômetros de rodovia. Quer dizer,
é um erro absurdo. Aí, depois, esse projeto vai ser licitado e quem vai ter que consertar isso é a empreiteira
que vai fazer o projeto, que vai pedir, obviamente, aditivos para consertar, porque vai ter que refazer todos os
seus quantitativos.
Não quero cansar V. Exªs, mas estou aqui com vários exemplos que o...
(Interrupção do som.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) –... DNIT, o Ministério dos Transportes e (Fora
do microfone.) outros órgãos da União têm nos mandado.
Então, eu queria fazer estes esclarecimentos aqui hoje porque é importante que essas versões não se
consolidem em fato. Nós estamos tendo, com o RDC integrado, uma economia de tempo que se reflete numa
economia de recursos muito expressiva para a Administração Pública. Nós estamos utilizando bastante o RDC
na finalização das obras dos aeroportos, conseguimos avançar muito com isso. Agora, nas obras do DNIT, 80%
das licitações homologadas pelo DNIT nos últimos meses foram resultado do Regime Diferenciado de Contratação, o que mostra agilização no processo. Ganhamos muito em termos de dias para contratar obras. Por
exemplo, o indicador de tempo médio da Infraero. Numa concorrência, em 2013, levava-se 135 dias; numa tomada de preços, 83 dias; no RDC Integrado, 53 dias.
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Isso não significou, em nenhum momento,
falta de qualidade da obra, falta de acompanhamento técnico ou falta de governabilidade sobre o projeto pelo
Poder Público, que é quem está licitando.
No caso da redução de obras do DNIT, é mais impressionante ainda. Pela Lei nº 8.666, uma obra de rodovia, da elaboração de projeto básico, anteprojeto, até o início da obra – portanto, licitação em todas as fases –,
774 dias. Usando a contratação integrada, o RDC Integrado, 379 dias. Isso é ganho para a Administração Pública, é ganho para quem utiliza as obras públicas, é ganho para o orçamento público.
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Então, eu queria fazer a esta Casa um apelo para que a gente fizesse uma discussão clara sobre isso e fazer um apelo aos engenheiros e arquitetos do Brasil dizendo, primeiro, que não vão perder em nada. Aliás, os
engenheiros continuarão a ser contratados, senão pelo Poder Público, pelas empresas privadas, para fazer os
seus projetos executivos e os arquitetos continuarão sendo responsáveis pela concepção das obras. Poderão
participar dos concursos públicos, serão, ainda, requisitados pela Administração Pública para fazer.
É importante que a gente resgate a base dessa discussão para que o País não perca tempo, para que consigamos ter um processo administrativo mais ágil, mais eficiente, como têm os Estados Unidos, que se utilizam
do RDC, como tem a Comunidade Europeia, que se utiliza do RDC e consegue fazer bons contratos, até porque
quem está executando uma obra e é responsável pelo seu projeto é responsável pelo conjunto da obra, vai ser
fiscalizado no todo e vai ter, sim, de dar muito mais atenção à qualidade. É o que temos notado nos projetos
que estamos executando por RDC.
Agradeço muito, Sr. Presidente, agradeço a todos os Senadores que me ouviram...
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) –... e também a quem me ouviu pela Rádio
Senado ou pela TV Senado, porque esta é uma matéria de grande importância que esta Casa deve discutir na
próxima terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento a colega Senadora
Gleisi Hoffmann, não só por ser colega de Bancada, mas também, como ex-Prefeito e ex-Governador, eu sei o
quanto é importante debatermos esse projeto e encontrarmos uma maneira de sairmos dessa armadilha que
é a Lei nº 8.666. É uma lei que está com a validade vencida, já não atende aos preceitos nem de transparência,
nem de agilidade de obras públicas e nem o interesse público.
Nós estamos contratando obras aparentemente baratas e péssimas e algumas também que são fora do
padrão porque a lei não atende mais o tempo de hoje. E acho que eu sou defensor de que encontremos com
coragem uma nova formulação.
A proposta que V. Exª tem procurado estudar e apresentar merece toda a atenção do Plenário. Tomara que o Brasil possa contar com um instrumento mais adequado, como o mundo inteiro já encontrou, para
que saiamos das páginas policiais, quando se trata de obras públicas, e passemos para a página de opinião. E
só vamos fazer isso com uma legislação boa, com transparência e com boa aplicação dos recursos públicos.
Mas ninguém me convence, por ter passado na prefeitura e no Governo, que o melhor para o público, para a
aplicação do dinheiro público, é algo muito barato e ruim. Não, não é! O melhor para o público é aquilo que
tenha o melhor custo-benefício, que tenha qualidade e que tenha o preço adequado. E o RDC pode fazer isso
se bem aplicado.
Então parabenizo V. Exª.
Durante o discurso da Srª Gleisi Hoffmann, o Sr. Paul Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada, Sr. Presidente!
Só para lhe informar, nós não estamos revogando a Lei nº 8.666, apenas dando mais um instrumento
ao gestor público.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu afirmo aqui que para mim essa é
uma lei que está com a validade vencida. Ela não atende mais o interesse público, os interesses do País e termina sendo um instrumento que serve, inclusive, para a má aplicação do dinheiro público.
O Senador Cristovam pediu pela ordem?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Pedi pela ordem só para me inscrever,
para fazer uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – É que nós já temos as três esgotadas,
mas o número de oradores não é tão grande, porque boa parte... V. Exª está inscrito aqui e pode ser inscrito
também...
Ah, Já temos pela Liderança, e o Senador Acir já falou.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Não, ele já falou.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Mas V. Exª está inscrito.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Estou inscrito. Mas eu achava que só
havia dois...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Não, eu inclusive estou inscrito também.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Pela comunicação também?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu sou o terceiro.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Está certo.
Eu só quero aproveitar para dizer que eu também estou de acordo com o senhor de que a 8.666 já está
com o prazo vencido.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Tem que haver outro instrumento.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu só não acredito que esse jeitinho
que se está tentando dar agora para apressar obras, especialmente da Copa, seja o caminho. Nós deveríamos
era nos debruçar para uma coisa definitiva e que, de fato, desse mais substância aos processos de licitação que
o Brasil tem que fazer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito bem, Senador Cristovam.
Eu convido para fazer uso da palavra, para uma comunicação inadiável – que é o segundo –, o Senador
e bom amigo, o bom Senador Waldemir Moka. Aliás, tenho saudades, porque trabalhamos mais no primeiro
ano do que nos outros, porque, agora V. Exª tem umas Comissões, e eu tenho outras. Mas foi muito bom ter
trabalhado!
Estamos de parabéns, porque o novo Código Florestal, no qual V. Exª tanto ajudou para tirar da insegurança jurídica os produtores, começa a ser implementado agora, com o decreto presidencial da Presidenta
Dilma e com a instrução normativa da Ministra do Meio Ambiente.
Todos aqueles grandes críticos vão ver que nós fizemos algo que foi a boa mediação entre proteção do
meio ambiente e apoio a quem quer produzir e plantar dentro da lei.
Então, parabéns, porque só agora estamos conseguindo colher frutos daquilo pelo que trabalhamos.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Parabéns a V. Exª. Eu tenho certeza de que o tempo nos dará razão, Senador Jorge Viana.
Antes de começar o meu pronunciamento a respeito da Lei de Licitações, eu só queria dizer que o Presidente Renan criou uma comissão especial para tratar de uma nova Lei de Licitações. A Relatora é a Senadora
Kátia Abreu.
Essa comissão especial fez inúmeras audiências públicas e foram tratados exatamente esses temas. Eu
não vou adentrar aqui, mas, só para registrar, Senador Jorge Viana, compareceram aqui as empresas, as representações de classe, os arquitetos, engenheiros, enfim, foram, eu diria, mais de 10 audiências.
Eu tenho certeza de que o relatório da Senadora Kátia Abreu, aprovado nessa comissão especial, está
tramitando, e essa seria uma grande oportunidade de votarmos essa lei, para que possamos, realmente, disciplinar, de uma forma definitiva, essas questões de licitações.
Eu não vou me aprofundar, mas só para fazer um registro, até porque eu fui o Relato revisor, junto com
a Senadora Kátia Abreu.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com muita alegria que ocupo esta tribuna, neste momento, para
tratar de um assunto que traz enorme orgulho a todos os sul-mato-grossenses.
A revista Valor Estados, editada pelo jornal Valor Econômico, trouxe, em sua última edição, 100 páginas
sobre o crescimento econômico de Mato Grosso do Sul em ritmo chinês. Eu vou repetir: 100 páginas sobre o
crescimento econômico do meu Estado, o Mato Grosso do Sul, em ritmo do PIB chinês.
Tudo isso, Sr. Presidente – e aqui eu quero dizer, com muito orgulho –, conquistado nas duas gestões do
extraordinário homem público, o atual Governador do Mato Grosso do Sul, meu amigo André.
Começamos juntos no velho MDB, ao qual sou filiado desde 1978, acho que André é anterior a mim. Nós
estamos juntos desde 1982 no Mato Grosso do Sul. Foi a partir do Governador André que Mato Grosso do Sul
começou o processo de industrialização por meio de uma política de atração de investimentos de sucesso reconhecida em todo País.
Mas volto à publicação da revista Valor. Nela, há uma série de matérias que nos levam a uma única conclusão: o crescimento da economia de Mato Grosso do Sul está em um ritmo semelhante ao da economia chinesa, o que é uma notícia maravilhosa.
De acordo com a publicação, em pouco menos de uma década, Mato Grosso do Sul deixou para trás a
dependência do binômio, soja e boi, e deu um salto de desenvolvimento. Seu Produto Interno Bruto simplesmente triplicou, enquanto o perfil da economia mudou e diversificou-se. Um Estado que completou apenas
35 anos de existência agora atrai grandes indústrias de setores variados, enquanto a agropecuária evolui e se
diversifica com emprego de alta tecnologia.
A revista continua com sua avaliação. Entre 2002 e 2011, o PIB sul– mato-grossense cresceu 225%, em
menos de uma década, com expressiva participação do setor industrial, que avançou – e eu gostaria de fazer
referência a este número – 335% e ampliou sua fatia na economia de 17% para 23%.
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Projeções da Secretaria de Planejamento do Estado indicam que o PIB estadual deve atingir R$57,5 bilhões neste ano e R$62,1 bilhões em 2015. São números expressivos. São números expressivos.
Como se observa, Srªs e Srs. Senadores, os pontos e os números mencionados na reportagem permitem-nos chegar a uma única conclusão: Mato Grosso do Sul vive seu melhor momento do ponto de vista socioeconômico.
Todos sabemos que, quando a economia está forte, tudo a sua volta ganha. Há maior geração de emprego, os trabalhadores passam a ter salário melhor, o comércio vende mais, a indústria é obrigada...
(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – ... a produzir mais, porque está recebendo mais
pedidos. Enfim, a espiral econômica, especialmente no meu Estado, vai muito bem.
O Governador André Puccinelli, cujas administrações são responsáveis por esse crescimento impressionante, termina seu mandato em 31 de dezembro deste ano. Todos – eu tenho certeza – sentirão sua falta; falta
de um homem determinado e focado no seu trabalho e no compromisso que assumiu com a população de
Mato Grosso do Sul.
E, no dia de ontem, o Governo de Mato Grosso do Sul obteve outra conquista. Estive com o Governador
André Puccinelli em audiência com a Presidente Dilma no Palácio do Planalto. Ela nos assegurou a liberação
de recursos para conclusão da primeira etapa da Rodovia...
(Interrupção do som.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – ... Sul-Fronteira, na fronteira de Mato Grosso do
Sul, região que eu represento com muito orgulho (Fora do microfone.), com o Paraguai, obra sonhada por todos
os Municípios da região. A Presidente também nos assegurou verba para pavimentação da BR-419, que liga os
Municípios de Aquidauana e Rio Verde.
Finalizo este pronunciamento, Sr. Presidente, para destacar ainda – e quero fazer justiça a isto – o lançamento da terceira etapa do PAC 2, anteontem, no Palácio do Planalto. Como médico, Sr. Presidente, mas sobretudo como cidadão, aponto que um investimento de quase R$3 bilhões em saneamento público é, sem
dúvida nenhuma, uma notícia muito importante, principalmente quando esses recursos atingem Municípios
com população menor de 50 mil habitantes.
Eu quero encerrar o meu pronunciamento parabenizando o Governador André Puccinelli e parabenizando a Presidente Dilma, agradecendo a ela por uma questão de justiça, Sr. Presidente.
E, se V. Exª me permitir, Sr. Presidente, encerro este pronunciamento – agora, dia 11 de maio, domingo,
é o Dia das Mães –, saudando todas as mães deste País e – permita-me – uma pessoa maravilhosa, a Dona Ramona, minha mãezinha querida!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento o Senador Moka pela
fala e também me solidarizo com vários colegas que já falaram sobre o Dia das Mães, no domingo. Eu também
vou ter o privilégio, que Deus tem-me dado, como a V. Exª, de estar no Acre junto com minha mãe, Dona Sílvia.
Agradeço a Deus todo dia a sorte de ter pai e mãe ainda, mesmo octogenários.
Eu convido para fazer uso da palavra o Senador Pedro Simon, como orador inscrito.
V. Exª, Senador Pedro Simon, tem a palavra.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente e Srs. Parlamentares, finalmente, ontem, na sessão do Congresso, eu acho que ficou definitivamente determinado que nós teremos uma comissão parlamentar de inquérito mista, Câmara e Senado, para
equacionar a questão da Petrobras. Acho correta essa decisão. Não tinha como ser de outra maneira.
É verdade que a oposição conseguiu uma decisão importantíssima da Ministra Rosa Weber na liminar
que concedeu a ela o direito de poder instalar a CPI do Senado. Mas é também verdade que estava intrínseco
que, se houve a permissão para instalar a CPI do Senado, a solicitação feita ao Congresso de uma CPI mista para
tratar da mesma matéria também teria condições de ser instalada e seria a tese do absurdo imaginar que existiriam duas comissões com a mesma finalidade: uma do Senado e a outra do Congresso Nacional. É evidente
que, numa matéria tão importante, entre as duas, a racionalidade, a lógica dos acontecimentos é uma CPI do
Congresso Nacional. Como é que nós poderíamos impedir, nós Senadores, que os Parlamentares Deputados
que também quiseram, que também debateram, que até, em primeiro lugar, apresentaram o debate dessa
matéria não fizessem parte? Essa questão está solucionada.
Recebi a notícia, há pouco, antes de vir a esta tribuna, de que trabalhadores sem teto, entidades reunidas, aqueles que não possuem teto em São Paulo, invadiram instalações de três empreiteiras da cidade de
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São Paulo, algo realmente estranho, algo que, até então, não acontecia. E não se sabe qual é a origem, não se
sabe qual é causa.
Mas isso, no fundo, vem dentro de um contexto que estamos vendo e que estamos sentindo, que é a
hora em que, de um lado, se prepara uma Copa do Mundo. E se prepara a Copa com alguma preocupação, que,
sinceramente, não tenho. Não me passa pela cabeça o que estão a imaginar, que há um movimento para tentar
bloquear, confundir, atrapalhar, criar confusão nos jogos da Copa do Mundo, para deixar mal o Brasil. Não creio
que existam pessoas com essa péssima determinação, com mente doentia para isso fazer.
Creio que haverá confusões e dificuldades naturais de uma Copa como essa, com as coisas feitas à última
hora, mas o importante é salientarmos que, junto com a Copa do Mundo, vem a torcida. Eu recebi um amigo,
que me contou uma piada, meu amigo Cristovam. Foi uma piada de mau gosto, de tremendo mau gosto. Ele
dizia o seguinte: “Adivinha o que prefiro? Que dê uma confusão dos diabos na Copa do Mundo, que a Copa
não possa sair? Essa é a positiva. A negativa é a de que o Brasil perca para a Argentina nas quartas de finais.” É
esse tipo de piada que faz parte do espírito da realidade brasileira.
Mas acredito que teremos condições de torcer pelo Brasil na Copa do Mundo e de levar adiante os trabalhos da Petrobras. Tenho a convicção de que as coisas na Petrobras estão tão sérias e são tão importantes, que
duvido que algum membro, por mais que seja radicalmente contra o Governo, colocará a antipatia ao Governo
acima da preocupação com a responsabilidade com que temos de olhar para a Petrobras.
Chamou a atenção – a imprensa publicou – o fato de que grandes empreiteiras instalaram uma espécie de
comitê, e uma delas tem a figura do Sr. Marcio Thomaz Bastos, o ilustre Ministro, advogado da Camargo Corrêa,
que previne alto escalão da empresa sobre o risco de explosão de homens-bomba como Paulo Roberto Costa.
Nova mensagem do ex-Diretor da Petrobras relatando ameaças que ele tem sofrido da Polícia Federal chegou
à Justiça. Delação premiada e programa de proteção a testemunhas estão nos planos desse ilustre ex-Diretor.
PR, como rubricava, acumulou uma vasta lista de executivos com os quais se relacionou como diretor da estatal.
São 36 pen drives de conteúdo explosivo que foram encontrados. Trinta e seis pen drives comporta uma
infinidade de informações, é um mundo que não se sabe na mão de quem está. Eles foram apreendidos. O que
há ali? Qual é o conteúdo? Invoca-se o quê? Para onde vai? A informação que tenho é a de que uma infinidade
de gente dorme com um olho aberto e com o outro fechado, na expectativa do que pode acontecer.
O risco de morte num presídio comum levou-o de volta à Polícia Federal, onde ele teria passado 48 horas
sem ver o sol. E os Deputados querem vê-lo no Paraná.
A Camargo Corrêa teme a repetição de 2009, quando a sede em São Paulo foi invadida pela Polícia Federal e quando quatro diretores foram presos na Operação Castelo de Areia.
É interessante que as maiores empreiteiras do País estão com comitês de crise montados, neste momento, em seus quartéis-generais. E vejam o que está acontecendo agora na cidade de São Paulo. A notícia é a de
que o maior homem-bomba do País, impressionantemente perigoso, já acendeu seu pavio.
Dono de 36 pen drives em poder da Polícia Federal, nos quais fez anotações detalhadas sobre os negócios em que atuou como diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa registrou nomes de
executivos com os quais se relacionou, os tipos de problemas que trataram e as “soluções” encontradas.
As primeiras explosões em cima dessa lista podem ser feitas por Costa a Deputados de uma comissão
[especial] externa da Câmara dos Deputados, que pretende ir até o Paraná para ouvi-lo. Na prática, seria
o início da CPI da Petrobras antes mesmo de sua instalação oficial.
Mas PR, como o preso já é conhecido na Polícia Federal, em razão das rubricas que fazia sobre seu nome
nos documentos apreendidos, pode ir muito mais além.
A delação premiada e a entrada no programa nacional de proteção a testemunhas estão nos planos do
ex-diretor preso. Ele se sente absolutamente inseguro dentro da Polícia Federal. O segundo bilhete vazado por Costa no dia 28 de abril, relatando pressões e ameaças, chegou nesta segunda-feira, 5, à Justiça.
Costa foi transferido para um presídio comum, mas retornou à Polícia Federal em razão de risco de morte por “queima de arquivo”. A filha e o cunhado de Costa foram indiciados em inquérito por suspeita de
queima e extravio de documentos. PR [cá entre nós] não tem muito a perder.
Outra notícia chama a atenção:
Grandes empreiteiras, fornecedoras da Petrobras, se uniram em “pool” para oferecer ao ex-diretor Paulo Roberto Costa os melhores (e mais caros) criminalistas, num esforço desesperado para colocá-lo em
liberdade.
Os presidentes das empresas estão preocupados com a possibilidade de o ex-diretor, famoso pelo “pavio
curto”, contar tudo o que sabe sobre [todos] os supostos esquemas de corrupção na [empresa] estatal.
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[...]
O processo da Operação Lava-Jato será o primeiro sob a nova Lei Anticorrupção, que prevê prisão para
os donos de empresas envolvidas.
Esse é um fato novo que, é claro, coloca na preocupação não apenas os funcionários, mas também os
proprietários da empresa.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Ainda se noticia:
Pela gravidade das acusações, Paulo Roberto Costa deve ser mantido preso até o julgamento, que poderá ocorrer ainda neste semestre.
Especialistas consideram forte a possibilidade de Paulo Roberto Costa ser condenado em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade.
Com as novas descobertas do caso, durante a Operação Lava-Jato, a Polícia Federal se debruça sobre os
desdobramentos da investigação.
É dito ainda, Srªs e Srs. Senadores, que “as empreiteiras estariam dispostas a rachar os custos da defesa
do ex-diretor da Petrobras [...] para impedir que ele faça uma delação premiada”.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Ele é considerado um homem-bomba.
As principais empreiteiras do País estariam se organizando em um pool para bancar a defesa de Paulo
Roberto Costa e impedir, assim, que ele faça um acordo de delação premiada com o juiz Sergio Moro. A
informação é do jornalista Cláudio Humberto [...].
Olha, Sr. Presidente, fico impressionado porque, ao longo do tempo, já ouvi muitas vezes falar em delação premiada e em homem-bomba.
Agora, leio o que diz a coluna de Carlos Brickmann.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Diz: “O Deputado mineiro Bernardo Santana, líder da
bancada federal do PR, aquele que, em seu gabinete, trocou o (Fora do microfone.) retrato de Dilma pelo de
Lula [...].”
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Estou repondo o som.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Obrigado.
O retrato do Presidente Lula foi colocado no lugar da fotografia da Presidente Dilma. Continuo:
[...] fala, com certeza, como quem tem informação de cocheira, sobre Alberto Youssef, preso na Operação
Lava-Jato da Polícia Federal:
“O Youssef vai abrir o jogo. Dizem que vai entregar cerca de 45 parlamentares, entre Deputados Federais
e [nós] Senadores.”
Essa é a notícia que estaria na interrogação, na dúvida e na angústia da perspectiva da CPI.
Olha, Sr. Presidente, homens-bomba – e temos a expectativa do que pode acontecer – já houve muitos.
Agora, há pouco...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – ...veio Fernando Cavendish, na CPI do Cachoeira, que
terminou dando em nada. Houve um acordo das Lideranças, um entendimento, e todas as ameaças ficaram
reduzidas a zero.
Podemos nos lembrar também de Cláudio Abreu, Diretor da Delta no Centro Oeste; de Paulo Vieira de
Souza, o Paulo Preto, que também terminou falando nada; de Luiz Antônio Pagot, ex-Diretor do DNIT, que, inclusive, esteve na minha residência, dizendo que gostaria de ser convocado e que contaria tudo o que sabia.
Ele foi convocado e não contou nada.
(Interrupção do som.)
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Ele dizia que havia muita gente que temia o que ele
podia dizer, mas nada disse (Fora do microfone.).
Marcos Valério de Sousa, mesmo com a pena de 40 anos de cadeia, prometeu que revelaria o mar de
coisas de que ele sabia, mas nada contou.
Já termino, Sr. Presidente.
Na verdade, o homem-bomba foi Duda Mendonça, que, na hora de depor, simplesmente disse o seguinte: “Eu fiz a campanha do Lula, e o PT me pagou em dólar, depositado no exterior”. Foi uma grita generalizada,
mas nada aconteceu.
Espero, Sr. Presidente, em primeiro lugar, que com o Sr. Paulo Roberto Costa não aconteça nada; que a
sua saúde seja preservada.
(Interrupção no som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – E que ele tenha condição de falar.
Espero, Sr. Presidente (Fora do microfone.), que, nesta Comissão, não haja a humilhação de se ver passar
o tempo com acordo de lideranças não permitindo que o Brasil saiba o que deve conhecer.
Eu não sou daqueles que querem ver as coisas negras. Se depender de mim, dessa CPI sairá fortalecida
a Petrobras, com a dignidade, com a seriedade, com a responsabilidade que ela merece.
Mas creio que, dessa vez, as coisas foram longe demais. Eu creio que é interesse de todos – do PT, de V.
Exª, nossa – que se busquem os verdadeiros rumos da Petrobras.
Aliás, eu citei outro dia e poderia citar de novo – não o farei – que os políticos colocados na diretoria da
Petrobras foram colocados pelos políticos do Congresso.
(Interrupção no som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Ali está a grande razão, quando armaram o braço
político na Petrobras (Fora do microfone.), quando ela deixou de ser técnica e passou a ser um agente a favor
de um partido.
Que isso termine, que se encontre a verdade, que se encontre o caminho. Que a propaganda que agora
está sendo feita no Brasil, nas televisões – bonita a campanha a favor da Petrobras –, é bom que seja feita, mas
que nós façamos a nossa parte no sentido de que ela continue sendo feita, mas com verdade e com dignidade.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Pedro Simon.
Como inscrito, para falar pela Liderança do PSDB, o Senador Alvaro Dias.
Eu queria, antes, cumprimentar os estudantes do curso de Direito da PUC de Minas Gerais que nos visitam aqui.
Sejam bem-vindos à Capital da República, ao Senado Federal.
Peço licença ao Senador Alvaro só para ler um Expediente sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência designa, nos termos
do disposto no art. 4º da Resolução do Senado Federal nº 47, de 2013, e do Ofício GLPSDB nº 41, de 2014,
da Liderança do Partido da Social Democracia Brasileira, o Sr. Senador Aloysio Nunes Ferreira, para integrar o
Conselho da Comenda Senador Abdias Nascimento.
É o seguinte o Ofício:
Ofício n° 41/14-GLPSDB
Brasília, de maio de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos Regimentais, indico o senador Aloysio Nunes Ferreira para integrar o Conselho da Comenda Senador Abdias Nascimento.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra V. Exª, Senador Alvaro
Dias, que tem a palavra como inscrito pela Liderança.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Jorge Viana.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a atividade pública brasileira necessita de uma dose maior
de sinceridade. Nós estamos vivendo um tempo de mistificação, de encenação política, de insinceridade no
Parlamento brasileiro.
Há um mês e oito dias, nós discutimos a instalação da CPI Petrobras, ou das CPIs Petrobras. É evidente
que se soma a essa tentativa de instalação da CPI da Petrobras outras CPIs como esta, que entendo como falaciosa: a CPI do Metrô.
Na verdade, o que se pretende é inviabilizar qualquer CPI. Nós temos que ser francos e afirmar: a maioria esmagadora não deseja a instalação de CPI alguma no Parlamento. Por razões diferentes, mas muitos não
desejam.
A proposta de CPI do Metrô é uma proposta desonesta. Não pode ser honesta, porque a denúncia que
parte do Cade envolve vários metrôs.
No último dia 20 de março, o Cade abriu processo contra 18 empresas por formação de cartel no setor
metroviário no Brasil. O órgão constatou indícios de formação de cartel em São Paulo, no Distrito Federal, em
Porto Alegre, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro.
Em Belo Horizonte e Porto Alegre, os documentos sugerem conluio entre as empresas Alstom (francesa)
e CAF (espanhola) em licitações em 2012; o primeiro de responsabilidade da Trensurb e o segundo da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). E por que só o metrô de São Paulo e o de Brasília?
As empresas que fornecem equipamentos para o metrô e para a CPTM, em São Paulo, são as mesmas
que fornecem para estatais do Governo Federal. E por que o metrô de São Paulo deve ser alvo da investigação,
e não o Governo Federal, e não os outros metrôs?
Em 2012, a Trensurb fez uma licitação para a compra de 15 trens de quatro carros cada um, orçada em
R$243,75 milhões. Apenas um consórcio apareceu, formado pela Alstom e pela CAF. A primeira empresa ficou
com 93% do contrato, e a segunda, com 7%. Treze dias depois desse contrato, houve anúncio para a licitação
de Belo Horizonte, orçada em R$171,9 milhões. Mais uma vez, apenas um consórcio apareceu, formado novamente pela Alstom e pela CAF. Desta vez a situação inverteu-se: a Alstom ficou com 7%, e a CAF ficou com 93%.
Portanto, um conluio que começa em São Paulo, vai para Belo Horizonte, passa por Porto Alegre, mas o
que se deseja no Congresso Nacional é a instalação de uma CPI em retaliação política simplesmente, ou o desejo de se embaralhar todas as cartas para que nada aconteça. O que se deseja, realmente, é que não se instale
CPI alguma no Congresso Nacional.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Cinco das empresas investigadas pelo cartel em São
Paulo receberam, desde 2003, ao menos R$401 milhões de estatais ferroviárias do Governo Federal, a Alstom,
CAF e outras; Siemens, por exemplo.
Se quisermos instalar CPI para investigar a Alstom, temos que incluir também a atuação dessa empresa
na Eletronorte.
A pergunta que se faz: é verdade que desejam essa CPI? A resposta que posso oferecer: não, não é verdade, não é sincero. É uma falácia essa proposta de CPI parcial, para investigar o quê? Na verdade, o que se
deseja é retaliação política, em razão da proposta de CPI da Petrobras.
Eu gostaria de ter mais tempo para fazer...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Eu disse, Presidente, que um mês e oito dias se foram.
Nós perdemos um mês e oito dias debatendo a instalação da CPI, e ela não se concretizou ainda. Agora temos
mais alguns dias para a indicação dos nomes, e certamente o prazo vai se esgotar. Depois, há mais um prazo
para o Presidente do Senado indicar os nomes que faltarem para a composição da CPI. Se se tornar inevitável a instalação, depois teremos nova batalha contra o tempo, porque o que se joga é com o tempo. Este ano
existe um calendário diferente, especial, encurtado. Aqueles que não desejam investigação alguma trabalham
com o tempo a seu favor, empurrando ao máximo para que as investigações não tenham início muito antes
da campanha eleitoral.
(Soa a campainha.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Certamente, depois de instalada, teremos outra batalha: a batalha dos requerimentos, a rejeição aos requerimentos, requerimentos aprovados, a estratégia de
protelação para resposta às requisições solicitadas. E nós vamos empurrando para frente e deixamos mal a
instituição. A imagem da instituição sofre desgaste.
Estou dizendo que não gero falsas expectativas em relação aos resultados da CPI, mas é nosso dever trabalhar para que essa CPI se instale, a fim de que seja o palco da transparência, colocando o mal à luz...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – ... para que ele possa ser reconhecido, identificado,
devidamente focalizado, investigado responsavelmente e, se possível, denunciado e condenado.
Nós não vamos apostar num relatório final que possa indiciar pessoas porque sabemos que esse não
é o objetivo da maioria que integrará a CPI. O que nós tentaremos fazer é alimentar a investigação judiciária,
estimulando-a, convocando a responsabilidade diante da presença da opinião pública, que se torna visível com
uma Comissão Parlamentar de Inquérito trabalhando.
Os fatos que ocorrerão no decurso do trabalho das CPIs são mais importantes nesse caso do que o relatório final, porque, em relação ao relatório final, não podemos apostar as nossas fichas.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Eu gostaria ainda de focalizar matéria que diz respeito
ao depoimento de Nestor Cerveró à Comissão da Petrobras, mas deixo para outra oportunidade, Sr. Presidente, já que meu tempo se esgotou.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento o Senador Alvaro Dias.
Convido para fazer uso da palavra o Senador Paulo Paim, ou eu poderia encerrar para uma comunicação
inadiável, porque tenho que fazer Ordem do Dia em seguida, se não também fico prejudicado.
Passo a Presidência ao Senador Anibal, para que eu possa falar como a última comunicação inadiável.
Depois, de acordo com o entendimento dos Líderes, vamos fazer a Ordem do Dia.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Sr. Presidente, Anibal Diniz, estou inscrito também
pela Liderança e gostaria de falar após o Senador Jorge Viana, antes de iniciar a Ordem do Dia. Meu discurso
são cinco minutos, pois ainda tenho que viajar. Se possível, é evidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Perfeitamente, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Positivo.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Presidente Anibal Diniz, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu queria cumprimentar todos que nos acompanham pela Rádio e pela TV Senado.
Quero dizer que venho à tribuna nesta quinta-feira, à tarde, para trazer uma preocupação e fazer um pedido, um apelo e uma cobrança ao Ministério dos Transportes, ao DNIT, sobre a recomposição, a recuperação,
os reparos necessários na BR-364, entre Porto Velho e Rio Branco.
O Brasil inteiro ficou estarrecido com o desastre natural que vivemos, resultado de uma cheia que extrapolou muito a cheia histórica no Rio Madeira, com um nível de água, a montante e a jusante das hidrelétricas,
que surpreendeu todas as análises técnicas e científicas que tinham sido feitas até então.
Algo novo aconteceu na Amazônia. Quando me perguntaram o que significava aquilo, que lição poderíamos tirar daquilo, eu falei que a maior delas é que temos que concluir que ainda conhecemos muito pouco
o funcionamento de alguns recursos naturais no Brasil, especialmente na Amazônia. Isso é, de certa forma, o
resultado de um descaso ou de pouco caso que o nosso País tem tido em relação a uma das regiões mais importantes do Planeta. Eu me refiro à Amazônia.
É impressionante como teimosamente tentamos agir, intervir, criar políticas, desenvolver ações, cumprir
metas na Amazônia sem levar em conta que se trata de uma região diferente e especial.
Como Engenheiro Florestal, como ex-Prefeito e ex-Governador do Acre e agora na condição de Senador, penso que o Brasil tem perdido uma grande oportunidade para ganhar maior competitividade, para ter
vantagem comparativa diante do mundo, por não procurar entender, valorizar o que tem. Eu me refiro a um
dos problemas, que é a Amazônia.
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A Amazônia não tem endereço em Brasília, hoje. A Amazônia, com uma população de 25 milhões de cidadãos, funciona de acordo com a veneta das políticas públicas.
E eu estou aqui. Este ano, vou martelar pela necessidade de termos um plano estratégico de desenvolvimento que veja a Amazônia não como problema, mas como solução, que veja a Amazônia como algo que
pode empoderar o Brasil diante do mundo na hora em que o mundo discute mudança climática.
Venho aqui, hoje, para fazer este registro: o Rio Madeira baixou. Por acaso, eu já havia programado fazer
esta fala esta semana. Em maio, as chuvas no Acre também estão sendo muito maiores do que o normal, quase o dobro. Já choveu uma vez e meia o que normalmente chove no mês inteiro. Mas, hoje, as águas do Rio
Madeira atingiram o leito da estrada novamente.
Eu penso que temos que cobrar explicações das autoridades. As pessoas questionam, nas redes sociais,
se isso tem a ver com as hidrelétricas. Com toda responsabilidade, penso que a população merece e precisa
de respostas concretas. Eu tenho claro que a cheia avassaladora do Rio Madeira foi para cima e para baixo das
hidrelétricas. Logo, é fácil entender tecnicamente. Mas a população tem o direito de questionar, de duvidar e
de cobrar uma posição oficial. Eu apresentei requerimentos e cobro aqui uma posição oficial dos órgãos do
Governo, em respeito à população, que, com justa razão, tem questionado as razões dessa cheia.
Hoje, venho aqui para cobrar do Ministério dos Transportes. É isso que eu queria ressaltar. Espero, inclusive, que a Agência Senado, que nos tem ajudado tanto, com profissionais competentes, que é o veículo de
comunicação no Senado que nos ajuda a espalhar pelo Brasil as opiniões que apresentamos na tribuna, possa
nos auxiliar em relação a essa cobrança.
São dois Estados ligados por uma única rodovia, a BR-364. O Acre está sofrendo graves consequências
em razão dessa cheia. A economia acriana não vai se recuperar tão cedo. O Governador Tião Viana tem enfrentado e vai continuar enfrentando muitas dificuldades, embora tenha agido de maneira absolutamente correta
quando tentava se antecipar aos problemas a fim de garantir o abastecimento no Acre.
Mas as águas baixaram, e estou cobrando do DNIT um plano de ação no sentido de dar satisfação à população do Acre...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... e ao setor produtivo acriano. Do contrário, o
custo de vida aumentará ainda mais no Acre.
A viagem de Porto Velho a Rio Branco era feita em seis horas, em carro pequeno; um pouco mais de ônibus e um pouco mais de caminhão. Agora, qualquer viagem é feita em mais de dez horas. Isso significa custo
maior para o transporte; isso significa custo maior para os insumos, para os produtos que chegam ao Acre; isso
significa custo maior para o consumidor, para o cidadão.
Em defesa do povo e da economia do Acre, espero que o DNIT, que o Ministério dos Transportes apresente
um plano de recuperação imediatamente. Não estou falando de centenas de quilômetros, já me informei. A ação
tem que ser feita, neste momento, em apenas 10km da rodovia. De maneira mais importante, em apenas 3km.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Dividindo isso em lotes e contratando um número
adequado de empresas, rapidamente a estrada ganhará fluidez e nós deixaremos de ter um adicional de custo
nos produtos do Acre por conta da viagem, do transporte de Porto Velho a Rio Branco.
Todo o abastecimento do Acre é feito por essa rodovia, seja de combustível, seja de produtos de primeira
necessidade que o Acre não produz. Toda exportação do Acre sai por essa estrada, como a castanha, a produção agropecuária e de madeira, que sofreu tanto pelo isolamento de mais de 45 dias.
Então, fica aqui, Sr. Presidente, o meu apelo ao Ministro César Borges, que sempre nos deu atenção devida no Ministério dos Transportes. Fica aqui o meu apelo ao DNIT. Eu quero cobrar, em nome do povo do Acre,
o início das obras da ponto sobre o Rio Madeira...
(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sei que a obra foi licitada, sei que já existe uma
empresa vencedora, sei que já é possível iniciar o processo de mobilização para que definitivamente se execute
a obra da ponte sobre o Rio Madeira. Mas, neste momento, enquanto o que nós chamamos de verão não vem,
tem que haver uma ação emergencial, responsável, que respeite o povo do Acre, recuperando imediatamente
o que chamei de 10km danificados por conta da cheia do Madeira. Depois, vamos iniciar uma obra mais complexa, que é a de subir o grade da estrada em pelo menos 3m, no lugar onde a água deixou a estrada submersa.
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Esse é o meu apelo aqui hoje, Sr. Presidente.
Amanhã pela manhã, Senador Paim, estarei aqui – V. Exª certamente também estará –, e quero fazer uma
homenagem às mães, à minha mãe, a todas as mães deste País, inclusive à minha filha que, se Deus quiser, em
julho deste ano também deve ser mãe.
Agradeço, Sr. Presidente Anibal Diniz. Fica aqui a cobrança de uma satisfação sobre a ponte do Rio Madeira e também a busca de uma manifestação oficial do DNIT e do Ministério dos Transportes sobre a recuperação dos trechos danificados da BR-364, por conta da cheia do Madeira. Cobro das autoridades uma resposta
oficial sobre o envolvimento ou não das obras das hidrelétricas em relação à cheia do Madeira. Eu tenho a minha opinião, como técnico, como engenheiro e como gestor, mas a população precisa, merece e deve ter uma
resposta oficial, assinada e embasada tecnicamente,...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... para que não haja dúvida sobre algo que ocorreu e que causou tantos danos a Rondônia, ao Acre e inclusive à Bolívia e ao Peru.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra, pela ordem, a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Logo em seguida, teremos o pronunciamento do Senador Jayme Campos, para que o Presidente Jorge Viana possa dar início à Ordem do Dia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Agradeço especialmente ao Senador Jayme Campos, que vai subir à tribuna. Ele foi nosso Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, hoje presidida pelo Senador Moka, e tenho certeza de que também apoia o registro que faço sobre a
lembrança do que é a Oncoguia, presidida pela Drª. Luciana Holtz.
Hoje, 8 de maio, é celebrado o Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Ovário. Esse movimento é global e alerta
à conscientização de todas as mulheres no mundo, inclusive à nossa aqui no Brasil. Infelizmente, o câncer de ovário
é um dos mais difíceis de serem diagnosticado e o mais letal para as mulheres. A data torna-se fundamental para
discutirmos e chamarmos a atenção para os sinais e sintomas dessa doença e a importância do diagnóstico precoce.
Os sintomas do câncer de ovário geralmente se confundem com os de doenças não tão graves e quando
realmente incomodam já é tarde demais. Por isso, é conhecido também como câncer silencioso. Toda mulher
deve estar ciente dos sintomas, e o mais importante: deve procurar o médico assim que notar que algo de diferente estar acontecendo em seu corpo. Ficar com dúvida, não ir ao ginecologista ou deixar para amanhã são
sempre grandes complicadores.
Eu queria, então, me associar à celebração deste dia ao falar da prevenção. Esta echarpe que estou usando, Presidente Jorge Viana, é o símbolo da campanha: a cor de combate ao câncer de ovário é o verde água.
Também quero dizer que, em Porto Alegre, neste mês de maio, a Presidente da Associação Gaúcha de
Coloproctologia, Drª Marlise Mello Cerato, está promovendo o “maio com a cor laranja”, da prevenção do câncer colorretal, que também de forma silenciosa mata muitas mulheres.
Agradeço ao Senador Jayme Campos e ao Presidente por, por este pela ordem, informar sobre o evento.
Prevenção é um dos melhores remédios para todas as doenças.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Ana
Amélia, que, além de, de maneira muito competente, no Senado pensar e debater temas tão importantes, tem
feito, nos últimos tempos, um trabalho fundamental na busca da conscientização e na busca de políticas públicas a fim de enfrentar problemas que têm cura, que podem ser evitados, mas que, lamentavelmente, não são
curados nem evitados pela falta de consciência e de políticas adequadas. V. Exª tem feito, inclusive, o Senado
ser um ator importante na busca de atender aos homens e às mulheres...
Sim, Senadora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Eu só queria acrescentar, Senador (Fora do microfone.), que
aqui estão dois personagens muito importantes. Como eu disse, com o Senador Jayme Campos na Presidência da CAS, tratamos do câncer de mama, e nasceram iniciativas muito importantes. Agora, temos o Senador
Moka e o apoio solidário do Senador Paulo Paim, que havia marcado para o dia 22 audiência pública na CAS
para tratar de um tema importante na área do trabalho. No dia 22, completa o primeiro ano de implementação da lei que determina que o SUS inicie o tratamento contra o câncer em 60 dias. Então, como é o primeiro
ano, faremos uma avaliação. O Senador Paulo Paim atendeu o nosso pedido e adiou para o dia posterior a realização dessa audiência pública.
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Faço esse registro porque o Senador Jayme Campos teve um papel muito importante no debate daquela
matéria e o Senador Paim teve a generosidade de aceitar a transferência de data porque, dia 22 comemoramos
o primeiro ano da vigência dessa lei, caro Senador Jayme Campos e caro Presidente Jorge Viana.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Certamente, eu parabenizo a Senadora Ana Amélia, que, com essas palavras, faz jus ao trabalho do Senador Jayme Campos como Presidente da
Comissão, que também orgulhou o Senado e criou as possibilidades para que esta Casa alcançasse o êxito que
alcançou.
Com a palavra, V. Exª, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, antes de entrar na minha fala, eu gostaria de
cumprimentar a Senadora Ana Amélia pelo trabalho competente que realizamos – eu como Presidente, V. Exª
como Senadora e, naturalmente, os demais pares – na Comissão. Foram discussões e mais discussões em busca de políticas públicas sociais, particularmente em relação à saúde pública no Brasil, que já surtiram alguns
efeitos positivos.
Não tenho dúvida alguma de que V. Exª fez um trabalho que marcou época naquela comissão, e ainda
está marcando época, defendendo investimentos na saúde e o aprimoramento em relação aos prazos que tinham que ser cumpridos, como V. Exª falou há pouco, sobre o tratamento do câncer do colo e outras doenças.
Quero aqui dizer ao povo do Rio Grande do Sul que me ouve e que me assiste que é feliz esse Estado por
ter uma pessoa com o calibre, com a competência e com a determinação de legislar e de defender os interesses
do povo brasileiro e, sobretudo, do povo do Rio Grande do Sul, como a Senadora Ana Amélia.
Da mesma forma, quero render minhas homenagens ao Senador Paulo Paim. Eu tenho dito, reiteradas
vezes, que sou liderado pelas políticas públicas em defesa do trabalhador brasileiro.
Eu me orgulho de ser Senador junto com V. Exªs, pois são pessoas de que, certamente, qualquer colega
desta Casa sente orgulho de ver as políticas que defendem, sempre pensando no bem do povo brasileiro, com
boas leis e políticas que deem dignidade e cidadania.
Quando V. Exª se refere ao meu nome, quero dizer que cumpri com a minha missão de ser Presidente, de
ser Senador e de lutar a fim de melhorar nossas políticas públicas. E V. Exª, a quem eu me dirijo de forma direta,
com certeza, é orgulho não só do povo do Rio Grande do Sul, mas certamente de toda a sociedade brasileira.
Meus cumprimentos e meus parabéns.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dentre os inúmeros ganhos democráticos experimentados pelo constitucionalismo brasileiro com a promulgação da Carta de 1988, é de especial relevo a expressa valoração da advocacia como função essencial à Justiça, predicado esse impresso no Título IV do Capítulo IV do Texto Magno Federal.
É corroborado e enfatizado pelo art. 133, cuja redação, de forma simples e direta, confere à prática advocatícia ao status da atividade indispensável à administração da Justiça.
É certo que a Constituição Federal é farta em direitos e garantias individuais, sociais e até mesmo fraternais. Tão farta que, de pronto, recebeu a alcunha de “Constituição Cidadã” pelo inesquecível Ulysses Guimarães.
Todavia, não fosse pelo prestígio e pelo fortalecimento da advocacia, todo esse potencial normativo seria reduzido a condições de mera, ainda que bela, peça literária.
É por meio do labor incansável e perene do advogado que se materializa a Justiça, que se dá efetiva
assistência ao rol de direitos individuais, que se cobra do Estado a entrega dos direitos sociais. Enfim, que se
garante o amplo respeito à dignidade que reside em cada ser humano.
Por tais razões, pronho-me sensível às iniciativas que visem ao fortalecimento da advocacia. Para tanto,
entendo que um dos caminhos mais eficientes a se seguir é o aprimoramento institucional da Ordem do Advogados do Brasil, entidade reconhecidamente prestadora de serviço público.
Desse modo, subo a esta tribuna para informar aos colegas Senadores e à população em geral que estamos apresentando, nesta semana, projeto de lei que altera o Estatuto da Advocacia para instituir o Diário
Eletrônico da OAB, como meio para publicação dos seus atos, notificações, decisões, inclusive para efeito de
início de contagem de prazos processuais.
O projeto segue uma tendência inevitável em termos de informatização e agilização das comunicações
oficiais, tendência que foi inaugurada ainda no ano 2000, com a disponibilização completa do Diário Oficial da
União na internet. Seguiu-se, com a Lei nº 11.419, de 2006, a permitir a criação de diários eletrônicos no âmbito
dos tribunais. E, agora, pretendemos finalmente complementar a estrutura da OAB.
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Na época da elaboração do Estatuto da OAB, o processo de comunicação era analógico. Daí, somente estar
prevista a divulgação por meio oficial pela fixação das decisões em quadros de avisos. No entanto, a evolução e a
consolidação da rede mundial de computadores como fonte de informação impõem uma realidade inafastável.
Adequar as publicações da entidade ao mundo virtual representa, portanto, um grande avanço para o Sistema OAB.
São patentes os ganhos de publicidade, transparência e eficiência que o meio eletrônico proporciona à
dinâmica administrativa e contenciosa da Ordem. Serão reduzidos os custos operacionais, e haverá maior celeridade e efetividade na comunicação das decisões de caráter conclusivo, combinação essa que melhor sintetiza
o princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37 da Constituição Federal.
Em conclusão, Sr. Presidente, acreditamos estar contribuindo, decisivamente, para a modernização do
Sistema OAB e, desse modo, para o fortalecimento da advocacia e da administração da Justiça.
É o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª e faço a

ORDEM DO DIA
Em seguida, vou chamar, como Líder, pela Liderança do PT, a Senadora Gleisi.
Por entendimento, eu faço a apreciação, na Ordem do Dia, do Item nº 9, apenas para – e em respeito,
também, aos representantes dessas categorias que estão aqui – contar mais uma sessão.
Item 9:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 77, DE 2013
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 77, de
2013 (de nº 55/2011, na Câmara dos Deputados, do Deputado Hugo Motta e outros), que inclui o
§10 ao art. 144 da Constituição Federal para disciplinar a segurança viária no âmbito dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Parecer favorável, sob nº 230, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Vital do Rêgo.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da
discussão, porque, assim, eu atendo o Regimento da Casa, e conta a primeira sessão de discussão, porque, só
depois de cumprirmos o Regimento, é que vamos poder fazer a apreciação dessa matéria.
E aprecio Requerimentos que estão, também, na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Requerimento nº 15.
Item 15:
REQUERIMENTO Nº 1.273, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.273, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga e Luiz
Henrique, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 418, de 2012, além das Comissões constantes do despacho, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania. O projeto trata do
direito dos quilombolas à propriedade das terras.
O projeto trata do direito dos quilombolas à propriedade das terras.
Em votação o Requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Item16:
REQUERIMENTO Nº 1.275, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.275, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2013, com o Projeto de Lei do Senado nº
237, de 2008 (que já se encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2009), por regularem
matéria correlata.
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Há, sobre a mesa, requerimento de retirada do Requerimento nº 1.275, de 2013, que será lido:
Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do Requerimento nº 1.275, de 2013, tendo em vista a apresentação de fatos novos, que impõem o reexame da questão.
Sala de sessões.
Senador Eduardo Suplicy
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO No 493, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 256, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do Requerimento no 1.275, de 2013, tendo em vista a apresentação de fatos novos que impõem o reexame da questão.
Sala das Sessões, - Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Em votação o requerimento de retirada.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Itens 17, 18 e 20:
REQUERIMENTOS NºS 1.276, 1.277 e 1.332, DE 2013
Votação, em turno único, dos Requerimentos nºs 1.276, 1.277 e 1.332, de 2013, dos Senadores Cyro
Miranda, Cícero Lucena e Armando Monteiro, respectivamente, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 242, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida, também, a Comissão
de Assuntos Econômicos.
A matéria trata da desoneração de participação do trabalhador no vale-transporte.
Votação, em globo, dos requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Item 19:
REQUERIMENTO Nº 1.315, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.315, de 2013, do Senador Humberto Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 385, de 2009, além das Comissões constantes do despacho,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
A matéria trata da remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias.
Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Item 21:
REQUERIMENTO Nº 1.337, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.337, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 422, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.
A matéria trata da inclusão do aviso prévio indenizado no salário-de-contribuição.
Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Volto a informar os colegas que estamos aqui apreciando itens que são de vários Senadores e que tratam
exclusivamente de requerimentos que não implicam nenhuma divergência dos Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Item 22:
REQUERIMENTO Nº 1.338, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.338, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 442, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte.
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A matéria trata da denominação de rodovias.
Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Item 23:
REQUERIMENTO Nº 1.344, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.344, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 460, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte.
A matéria trata do adicional por serviço penoso aos professores.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Item 24:
REQUERIMENTO Nº 1.378, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.378, de 2013, do Senador Alvaro Dias, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado Federal nºs 288, de 2012, e 452, de 2013, por regularem matéria correlata.
Essa matéria trata de regimes de planos privados de assistência à saúde.
Em votação, o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Item 25:
REQUERIMENTO Nº 1.394, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.394, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 336, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
E a matéria trata da criação do fundo de aval para micro, pequenas e médias empresas.
Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o Item 25.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Item 26:
REQUERIMENTO Nº 1.413, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.413, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 326, de 2013, além da Comissão constante do despacho,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.
A matéria dispõe sobre o trabalho exercido a distância.
Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Itens 27 e 44:
REQUERIMENTO Nº 84, de 2014
Votação, em turno único...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Sr. Presidente, o Item 27, não há a concordância do
PSDB, porque estamos aguardando uma reunião que tratará deste assunto, entre o autor e os interessados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Este requerimento trata de que seja
ouvida também a Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Exato. Hoje, nós não concordamos com a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Tendo em vista a manifestação do Senador Alvaro Dias, o Item 27 segue na pauta para ser apreciado quando tiver entendimento.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Agradeço a V. Exª.
Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 1, DE 2014
(Proveniente da Medida Provisória nº 630, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2014, que altera a Lei nº 12.462,
de 4 de agosto de 2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC (proveniente
da Medida Provisória nº 630, de 2013).
Parecer sob nº 11, de 2014, da Comissão Mista, Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) e Relator
Revisor: Deputado José Guimarães (PT-CE), pela relevância e urgência, constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação da Medida Provisória nos termos do Projeto de Lei de Conversão que apresenta.
2
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 104, DE 2014 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 389, de 2014)
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 104, de 2014-Complementar, do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros, que dispõe sobre o procedimento para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do art. 18 da Constituição
Federal e dá outras providências.
Parecer sob nºs:
– 311, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com as Emendas nºs 1 a 3, de mérito, e 4 a 10-CCJ, de redação, que apresenta; e
– 357, de 2014, de Plenário (sobre as Emendas nºs 11 a 13-Plen), em substituição à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, favorável à Emenda nº 13-Plen, e
contrário às Emendas nºs 11 e 12-Plen, apresentando, ainda, subemenda à Emenda nº 1-CCJ.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2014
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 1º,
da Constituição, e parágrafo único do art. 353, do RISF)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2014 (nº 6.655/2013, na Casa de
origem), de iniciativa da Presidência da República, que cria cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores – DAS no âmbito do Poder Executivo federal, destinados ao Ministério
da Cultura.
Parecer favorável sob o nº 317, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Humberto Costa, com voto contrário do Senador Alvaro Dias.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2014
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 1º,
da Constituição, e parágrafo único do art. 353, do RISF)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2014 (nº 6.565/2013, na Casa de
origem), de iniciativa da Presidência da República, que altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003, para conceder porte de arma funcional.
(Dependendo da leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
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5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 29, DE 2014
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 1º,
da Constituição, e parágrafo único do art. 353, do RISF)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 2014 (nº 6.738/2013, na Casa de
origem), de iniciativa da Presidência da República, que reserva aos negros vinte por cento das vagas
oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito
da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das
sociedades de economia mista controladas pela União.
Pareceres sob nºs 360 e 361, de 2014, favoráveis ao projeto e pela rejeição da Emenda nº 1-U, respectivamente, das Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relatora: Senadora Ana
Rita; e de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatores: Senadora Ana Rita e Senador Humberto Costa.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2014
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 225, de 2014)
Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2014 (nº 6.233/2013, na Casa de origem), de iniciativa do Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e em comissão e de funções
comissionadas destinados ao Quadro de Pessoal do Superior Tribunal de Justiça e dá outras providências.
Pendente de parecer da CCJ.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2010
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal, para
explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Demóstenes Torres.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 2014
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 4, de 2014,
tendo como primeiro signatário o Deputado Mauro Benevides, que altera o Capítulo IV – Das Funções
Essenciais à Justiça, do Título IV – Da Organização dos Poderes, e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal (Defensoria Pública).
Parecer favorável, sob nº 312, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Romero Jucá.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2009 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2009-Complementar (nº 59/1999-Complementar, na Casa de origem, da Deputada Nair Xavier Lobo), que estende a estabilidade provisória
prevista na alínea “b” do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias à trabalhadora gestante, nos casos de morte desta, a quem detiver a guarda de seu filho.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.547 e 2.548, de 2009, das Comissões de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relatora: Senadora Fátima Cleide; e de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão Santa.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 113, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 2013 (nº 4.832/2012, na Casa de
origem, do Deputado Onofre Santo Agostini), que obriga a realização do Protocolo de Avaliação do
Frênulo da Língua em Bebês.
Parecer favorável sob nº 113, de 2014, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Eduardo
Amorim.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 281, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012, do Senador José Sarney,
que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar
as disposições gerais do Capítulo I do Título I e dispor sobre o comércio eletrônico.
Parecer sob nº 243, de 2014, da Comissão Temporária de Modernização do Código de Defesa do
Consumidor, Relator: Senador Ricardo Ferraço, concluindo pela:
– aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012, das Emendas nº 1, 4, 7, 9, 10, 16, 19, 23, 24,
26, 29, 30, 32, 34, 36, 37 e 39, a ele oferecidas; aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2009;
dos Projetos de Lei do Senado nºs 42, de 2007, 274, 277, 280 e 281, de 2010; 394 e 509, de 2013, nos
termos da Emenda nº 32-CTMCDC (Substitutivo), que oferece;
– aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2012, e das Emendas nºs 2, 3, 6, 7, 10 a 12, 14, 18,
20, 26, 28, 34, 36 a 38, 41 a 43, 45, 47 a 49, a ele oferecidas, nos termos da Emenda nº 43-CTMCDC,
que oferece;
– desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 282, de 2012, para que tenha tramitação autônoma, bem como dos Projetos de Lei da Câmara nºs 40 e 106, de 2007; 143, de 2008; 12 e 99, de
2009; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 301, de 2003; 190, 340, de 2008; 1, 135, 408, 429, de 2009;
55, 125, 180, 279, 282, 283, de 2010; 65, 452, 460, 463, 470, de 2011; 97, 209, 397, 413, 457, 459, 464,
2012; 5, 24, 329, de 2013;
– declaração de prejudicialidade dos Projetos de Lei da Câmara nºs 114, de 2005; 55, de 2009 e 106,
de 2011; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 154, 542, 625, 735, de 2007; 278, de 2010; 271, 439, de
2011; 197, 222 e 371, de 2012;
– rejeição dos Projetos de Lei da Câmara nºs 182 e 193, de 2008; 57 e 75, de 2009; e dos Projetos de
Lei do Senado nºs 54, de 2009; 276, de 2010; 458, de 2012; e 277, de 2013;
– rejeição das Emendas nºs 2 a 6, 8, 11 a 15, 17, 18, 20 a 22, 25, 27, 28, 31, 33, 35, 38 e 40, oferecidas
ao Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012; e das Emendas nºs 1, 4, 5, 8, 9, 13, 15 a 19, 21 a 25, 27,
29 a 33, 39, 40, 44 e 46, oferecidas ao Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2012.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 283, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2012, do Senador José Sarney,
que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar
a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção do superendividamento.
Parecer sob nº 243, de 2014, da Comissão Temporária de Modernização do Código de Defesa do
Consumidor, Relator: Senador Ricardo Ferraço, concluindo pela:
– aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012, das Emendas nº 1, 4, 7, 9, 10, 16, 19, 23, 24,
26, 29, 30, 32, 34, 36, 37 e 39, a ele oferecidas; aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2009;
dos Projetos de Lei do Senado nºs 42, de 2007, 274, 277, 280 e 281, de 2010; 394 e 509, de 2013, nos
termos da Emenda nº 32-CTMCDC (Substitutivo), que oferece;
– aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2012, e das Emendas nºs 2, 3, 6, 7, 10 a 12, 14, 18,
20, 26, 28, 34, 36 a 38, 41 a 43, 45, 47 a 49, a ele oferecidas, nos termos da Emenda nº 43-CTMCDC,
que oferece;
– desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 282, de 2012, para que tenha tramitação autônoma, bem como dos Projetos de Lei da Câmara nºs 40 e 106, de 2007; 143, de 2008; 12 e 99, de
2009; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 301, de 2003; 190, 340, de 2008; 1, 135, 408, 429, de 2009;
55, 125, 180, 279, 282, 283, de 2010; 65, 452, 460, 463, 470, de 2011; 97, 209, 397, 413, 457, 459, 464,
2012; 5, 24, 329, de 2013;
– declaração de prejudicialidade dos Projetos de Lei da Câmara nºs 114, de 2005; 55, de 2009 e 106,
de 2011; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 154, 542, 625, 735, de 2007; 278, de 2010; 271, 439, de
2011; 197, 222 e 371, de 2012;
– rejeição dos Projetos de Lei da Câmara nºs 182 e 193, de 2008; 57 e 75, de 2009; e dos Projetos de
Lei do Senado nºs 54, de 2009; 276, de 2010; 458, de 2012; e 277, de 2013;
– rejeição das Emendas nºs 2 a 6, 8, 11 a 15, 17, 18, 20 a 22, 25, 27, 28, 31, 33, 35, 38 e 40, oferecidas
ao Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012; e das Emendas nºs 1, 4, 5, 8, 9, 13, 15 a 19, 21 a 25, 27,
29 a 33, 39, 40, 44 e 46, oferecidas ao Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2012.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 787, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009, do Senador Magno
Malta, que obriga as concessionárias de energia elétrica a instalarem, sem ônus adicional, relógios de
dupla tarifação para produtores rurais.
Parecer sob nº 1.213, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora
Kátia Abreu, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
27
REQUERIMENTO Nº 84, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 84, de 2014, do Senador José Pimentel, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2013, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (formação dos professores de educação física).
28
REQUERIMENTO Nº 85, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 85, de 2014, da Senadora Ana Amélia, que solicita
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 376, de 2012-complementar, dos Projetos de Lei do
Senado nºs 150, de 2005; 90, 180, 298, 414, e 540, de 2007; 66, 72, 265 e 482, de 2008; 12, 128, 175, 229,
230, 243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009; 21, 75, 538 e 719, de 2011; 113, 135 e 382, de 2012, todos
complementares, a fim de que tenha tramitação autônoma (alteram a Lei de Responsabilidade Fiscal).
29
REQUERIMENTO Nº 113, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 113, de 2014, do Senador Paulo Paim, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 482, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (benefícios relativos ao transporte coletivo
no Estatuto do Idoso).
30
REQUERIMENTO Nº 122, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 122, de 2014, do Senador Ruben Figueiró, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 2009 (que já se encontra apensado ao
Projeto de Lei do Senado nº 501, de 2007), com o Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2008, por regularem
matéria correlata (Lei dos Cartórios).
31
REQUERIMENTO Nº 124, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 124, de 2014, do Senador Cyro Miranda, solicitando a
tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2013, com o Projeto de Lei do Senado nº 728,
de 2007, por regularem matéria correlata (honorários advocatícios no âmbito da Justiça do Trabalho).
32
REQUERIMENTO Nº 130, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 130, de 2014, do Senador Sérgio Petecão, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 181, de 2011, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (prorrogação de acordo ou convenção coletiva
de trabalho).
33
REQUERIMENTO Nº 172, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 172, de 2014, do Senador Humberto Costa, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 196, de 2009, e 31, de 2010, por regularem
matéria correlata (exercício das profissões de pedagogo e psicopedagogo).
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34
REQUERIMENTO Nº 175, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 175, de 2014, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 501, de 2013 -Complementar, além da Comissão constante do
despacho de distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (incidência do ICMS nos serviços de rastreamento).
35
REQUERIMENTO Nº 176, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 176, de 2014, do Senador Cyro Miranda, solicitando a
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 335, de 2013, de sua autoria.
36
REQUERIMENTO Nº 192, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 192, de 2014, do Senador Vital do Rêgo, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 40, de 2014 – Complementar, além das Comissões constantes do
despacho, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (concessão de incentivos fiscais).
37
REQUERIMENTO Nº 210, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 210, de 2014, do Senador Cássio Cunha Lima, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2011 (que já se encontra apensado
ao Projeto de Lei do Senado nº 551, de 2011), com os Projetos de Lei do Senado nºs 339 e 453, de 2008; e
541, de 2009 (que já se encontram apensados), por regularem matéria correlata (desfiliação partidária).
38
REQUERIMENTO Nº 211, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 211, de 2014, do Senador Walter Pinheiro, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 337, de 2003; e 236, de 2012, por regularem
matéria correlata (reforma do Código Penal).
39
REQUERIMENTO Nº 222, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 222, de 2014, do Senador Flexa Ribeiro solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 355, de 2004, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (reclamações de usuários de
serviços de telecomunicações).
40
REQUERIMENTO Nº 234, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 234, de 2014, do Senador Eduardo Braga, solicitando
a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2013, com os Projetos de Lei do Senado
nºs 103 e 443, de 2012, por regularem matéria correlata (formação dos professores de educação física).
41
REQUERIMENTO Nº 236, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 236, de 2014, do Senador Jarbas Vasconcelos, solicitando a tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição nºs 65, de 2007, e 48, de 2012, por
regularem matéria correlata (afastamento para reeleição dos chefes do Poder Executivo)
42
REQUERIMENTO Nº 239, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 239, de 2014, do Senador Ricardo Ferraço, solicitando
a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 46, de 2014, de sua autoria.
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43
REQUERIMENTO Nº 245, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 245, de 2014, do Senador Valdir Raupp, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 405, de 2011, além da Comissão constante do despacho de distribuição, seja ouvida, também, a de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
(suspensão da construção de novas usinas termonucleares).
44
REQUERIMENTO Nº 251, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 251, de 2014, do Senador Romero Jucá, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 367, de 2012, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a de Assuntos Sociais (normas de licitação na contratação de produtos estratégicos ao SUS).
45
REQUERIMENTO Nº 252, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 252, de 2014, do Senador Humberto Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 367, de 2012, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (normas de licitação na contratação de produtos estratégicos ao SUS).
46
REQUERIMENTO Nº 253, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 253, de 2014, do Senador Humberto Costa, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 367, de 2012, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais (normas de licitação na contratação de produtos estratégicos ao SUS).
47
REQUERIMENTO Nº 285, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 285, de 2014, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 401 e 559, de 2013, por regularem matéria
correlata (licitações e contratos públicos).
48
REQUERIMENTO Nº 299, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 299, de 2014, do Senador Ciro Nogueira, solicitando
que, sobre os Projetos de Lei do Senado nºs 96, 97 e 645, de 2007, que tramitam em conjunto, além da
Comissão constante do despacho de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (alterações no código de Trânsito Brasileiro).
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A primeira oradora inscrita...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Só para me orientar, Presidente, pois comigo não há
problema algum. Mas eu estava inscrito em segundo lugar. Troquei de lugar e fui para o quarto lugar. Depois,
cedi o meu lugar. O último orador inscrito foi uma comunicação parlamentar. Consequentemente, agora seria
um orador inscrito, e me parece que houve outra mudança.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Não, eu esclareço a V. Exª. V. Exª é o
primeiro orador inscrito, mas eu acabei de fazer a Ordem do Dia. Na Ordem do Dia, tenho que chamar alguém
inscrito pela Liderança e, em seguida, o primeiro orador inscrito na lista de oradores.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Eu serei o segundo a falar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu peço desculpas a V. Exª, porque eu
deixei. Não chamei V. Exª, porque V. Exª agora terá 20 minutos, já que estamos após a Ordem do Dia.
A Senadora Gleisi está inscrita...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Como Líder.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... como Líder. E aí temos que, após a
Ordem do Dia, chamar um Líder inscrito – se não houvesse, eu chamaria V. Exª. V. Exª é o primeiro orador inscrito e terá 20 minutos após a fala pela Liderança do PT.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Está esclarecido, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Mas peço desculpas, porque eu fiz a
Ordem do Dia e pensei: bom, assim o Senador terá vinte minutos para a sua fala, e penso que é mais adequado.
Senadora Gleisi Hoffmann, V. Exª tem a palavra pela Liderança do PT, no tempo de 20 minutos.
Agradeço o apoio aqui dos colegas da Mesa, porque conseguimos aprovar uma série de itens que estavam na pauta. O trabalho foi liderado pelo José Carlos aqui, que nos auxilia. José Roberto, desculpe. Alguns
que nos acompanham em casa podem estranhar, mas só aprovamos requerimentos para aperfeiçoar o processo legislativo.
Peço desculpas, José Roberto.
Com a palavra V. Exª, Senadora Gleisi. Em seguida, o Senador Paulo Paim.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) –
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
O que me traz a esta tribuna no horário de liderança é fazer uma reflexão sobre algumas questões que
estão colocadas na nossa conjuntura política. A primeira delas é sobre as CPIs, as Comissões Parlamentares de
Inquérito.
Alguns Senadores que me antecederam aqui falaram vigorosamente sobre as CPIs. Ontem nós tivemos
uma sessão do Congresso Nacional em que o Presidente Renan Calheiros pediu os nomes para uma CPMI, que
é uma CPI mista sobre a Petrobras. Também foi instalada uma CPMI sobre o caso Alstom, São Paulo, dos trens
e dos metrôs. E temos a CPI aqui do Senado da República.
Quem está nos ouvindo pela Rádio Senado, pela TV Senado, aqui nesta Casa sabe muito bem o posicionamento que tivemos desde o início. Quando se começou a discutir este tema aqui no Congresso Nacional, particularmente no Senado da República, em relação à situação da Petrobras, às denúncias que estavam
sendo feitas também em relação aos trens e metrôs de São Paulo, nós alertávamos à época que qualquer CPI
instalada neste período seria, com certeza, contaminada pelos interesses eleitorais. Mesmo sabendo que é
uma investigação política, mas seria uma investigação política contaminada por interesse eleitoral imediato,
já que nós teremos eleições este ano, e as eleições estão próximas. Alertávamos que, em ambos os casos, nós
tínhamos Polícia Federal atuando de maneira autônoma, independente, nós tínhamos Ministério Público, nós
tínhamos Controladoria-Geral da União, nós tínhamos Tribunal de Contas da União, que estavam fazendo os
levantamos e tecnicamente acompanhando os casos. E que, aliás, a imprensa estava acompanhando, porque
todos os acompanhamentos feitos por esses órgãos estavam sendo levados ao conhecimento da imprensa e,
portanto, da população.
Mas a oposição insistiu muito em fazer a CPI, apresentou à Mesa do Senado um requerimento para fazer
uma CPI com fato determinado, com um terço das assinaturas, com prazo determinado. Na época, propusemos
fazer uma CPI mais ampla, uma CPI só, que pudesse discutir, averiguar e investigar politicamente a situação
da Petrobras, mas também dos trens e do metrô em São Paulo, porque isso seria uma economia processual.
Nós poderíamos fazer um planejamento de trabalho e tratar da investigação de dois temas de duas situações
políticas e com impacto na discussão e também com impacto no processo eleitoral. A oposição não aceitou o
encaminhamento que foi feito pela Mesa do Senado e discutido na Comissão de Constituição e Justiça, recorreu ao Supremo Tribunal Federal; a Ministra Rosa Weber deu a sentença, deu a decisão de que a CPI seria a CPI
com um fato específico ou com foco na Petrobras. O que fez a Base do Governo? De pronto, aceitou. Dissemos
claramente que decisão judicial não debatíamos, não discutíamos e, que, portanto, iríamos indicar os nomes
da CPI para que começássemos a fazer o planejamento e as reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Bom, indicamos os nomes. O que fez a oposição? Indicou os nomes e retirou, porque a oposição, daí,
passou a estar preocupada e com foco e com interesse em criar uma outra comissão, que fosse uma Comissão
Parlamentar de Inquérito Mista, com a participação da Câmara e dizendo que não precisaria mais fazer a do
Senado.
Ocorre que não dá para não fazer a do Senado porque, primeiro, temos os pressupostos legais e regimentais. Isso só já basta para a CPI se tornar uma realidade. Além disso, nós temos uma decisão judicial, Sr. Presidente. Há a decisão de uma Ministra do Supremo Tribunal Federal mandando esta Casa instalar uma CPI. Então,
não é uma questão de vontade da oposição, vontade do Presidente Renan, vontade da Base do Governo. Há
uma decisão, temos que instalar. Portanto, a CPI do Senado é uma realidade. Se a oposição não der os nomes
hoje e, quero fazer um apelo de novo para que a oposição dê os seus nomes, o Presidente Renan vai ser obrigado a nomear pessoas da oposição para que essa CPI funcione. Portanto, nós não podemos abrir mão dela.
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Aí, o que vai acontecer? A oposição fez um outro pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito mista no
Congresso Nacional. Também colocou os fatos determinados, também assinou um terço dos Parlamentares e
também tem prazo certo. Vai ser outra Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no âmbito do Congresso,
com o mesmo objeto, com o mesmo propósito.
O que nós fizemos e que dissemos que faríamos nesse plenário e, aliás, somos incentivados pela oposição a fazer? Porque, quando nós propusemos fazer uma CPI que pudesse discutir a Petrobras, mas também
o caso Alstom, as questões relativas aos trens e metrôs de São Paulo, a oposição disse que o Governo queria
misturar os temas, queria embaralhar as investigações, queria fazer com que a CPI desse em nada. E nós dizíamos: “Não, é uma questão de economia processual. Nós estamos em um ano eleitoral, é difícil mobilizar o
Congresso. Se nós fizermos uma CPI bem planejada, com cronograma de reuniões, de convocação, temos condições de levar os dois temas”. Dizia a oposição: “Não, vocês convoquem tantas CPIs quantas vocês quiserem,
vocês são maioria. Aliás, nós assinamos, se vocês quiserem, vamos assinar a do trem, vamos assinar a do Porto
de Suape, vamos assinar qualquer CPI que vocês quiserem. Façam tantas quantas vocês quiserem para que a
gente possa investigar”.
Pois bem, fomos lá e protocolamos a CPMI relativa ao caso Alstom, aos trens e metrô de São Paulo. Aliás,
registre-se aqui, ninguém da oposição assinou. Não, pelo contrário. Uma única pessoa da oposição assinou: o
candidato a Presidente pelo PSDB, única pessoa que assinou, porque outros assinaram e retiraram a assinatura,
apenas para ter um fato político.
Então, eu pergunto: aquela discussão que a oposição fez neste plenário, denunciando, denunciando a
situação, denunciando o Governo, que nós queríamos embaralhar ou que poderiam se fazer quantas CPIs fossem da vontade do Governo e que eles também assinariam, era então uma discussão mentirosa, era então uma
discussão que tinha, única e exclusivamente, o interesse de fazer um debate político-eleitoral, Sr. Presidente. E
nós dizíamos isso na época e dizíamos que não, que nós não queríamos a investigação.
O que nós temos agora? Nós temos pelo menos três CPIs no âmbito do Congresso Nacional: duas no
Congresso e uma no Senado. Será que nós vamos conseguir fazer as três CPIs? Vão cair no colo da Base do Governo, dizendo que somos nós que não queremos fazer a investigação, porque tem três CPIs?
A oposição se enredou e enredou este Congresso nas suas próprias teias. Isso depõe contra as instituições, depõe contra o Congresso Nacional, depõe contra o processo legislativo. Aliás, é um desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal.
Como vamos justificar um posicionamento como esse?
Eu lamento muitíssimo essa situação a que nós chegamos. Muitíssimo! Porque, se a oposição quisesse
de fato fazer uma investigação política, já teria dado os nomes para as CPIs do Senado, nós já teríamos feito
a primeira reunião, já teríamos um calendário de convocação e um cronograma de depoimentos, e nós não
temos. Por quê? Porque o interesse da oposição não é fazer investigação política, é fazer o debate eleitoral, é
fazer a discussão eleitoral. Não está preocupada com o resultado, até porque nós vamos ter resultados dessas
investigações no âmbito dos mecanismos das instituições do controle de contas e também da Polícia Federal.
Então, eu queria deixar isso registrado, lamentar muito, falar para quem está nos ouvindo, que nós, apesar de termos feito uma discussão clara, nos posicionado contra a CPI pelos motivos que já aqui mencionei,
no que a Ministra Rosa Weber deu a sua decisão, nós indicamos os nomes. E eu esperava, sinceramente, que a
oposição fosse coerente e também indicasse os nomes.
Agora temos um problema para o Congresso Nacional para fazer funcionar três CPIs. Eu só espero, sinceramente, Sr. Presidente, que a oposição não venha aqui dizer que esse é um problema da Base do Governo,
porque nós não temos como abrir mão da CPI, que é resultado de uma decisão judicial.
Então, lamento profundamente que o País esteja assistindo a esta situação. Aliás, me parece, Sr. Presidente, que a única proposta concreta que a oposição tem para este País é CPI, além das ditas medidas impopulares, porque a única coisa concreta que propuseram até agora foi uma discussão de CPI, porque de resto a
oposição está dizendo que precisa fazer medidas impopulares. Aliás, falou isso para um fórum de empresários.
O candidato foi bastante aplaudido, dizendo que têm que ser medidas impopulares, mas a primeira medida
impopular que o candidato do PSDB trouxe a público, inclusive acompanhado do seu mentor econômico, Sr.
Armínio Fraga, que já foi Presidente do Banco Central, foi retirar o subsídio do crédito produtivo, ou seja, fazer
com que o BNDES empreste menos e mais caro para o setor produtivo brasileiro. A crítica foi em cima do PSI
(Programa de Sustentação do Investimento), dizendo que os juros subsidiados das empresas deste País eram
absurdos e que não podiam ser a regra, que isso tinha que ser finalizado e só poderia ser feito em casos muito
excepcionais. Não levou muito tempo para que os próprios empresários, inclusive os representantes da Abimaq, fizessem a contradição.
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Qualquer país do mundo precisa de empresas fortes. Quando você dá crédito a uma empresa, você está
dando crédito para produzir e para gerar empregos. Aliás, se não tivéssemos dado esse crédito com o PSI, que
começou com 3,5% de juros e, agora, está entre 4% e 6%, não teríamos mantido o índice de empregos deste País.
Então, há que se perguntar para essa oposição... Parece que agora estamos tendo luz ao debate, Sr. Presidente, porque antes não tínhamos. As coisas estão ficando mais claras, quem é quem no jogo da política, na
disputa política eleitoral que se avizinha. Então, quer dizer que, se é contra subsídio e juro para a produção
nacional, vai ser contra qualquer subsídio. Eu gostaria muito que os candidatos da oposição falassem sobre o
subsídio ao Minha Casa, Minha Vida. Vão continuar o programa ou vão achar que esse subsídio também impõe
situações ruins ao fiscal brasileiro? E essa será também uma medida impopular, ou melhor, será uma medida
antipopular, porque ela é contra o povo se for mexida.
Aliás, assisti a debates da oposição e também dos seus mentores dizendo que tínhamos um índice elevado de emprego no País e que, talvez, um pouquinho de desemprego pudesse ajustar as contas e pudéssemos
ter uma melhora da nossa competitividade. Desemprego para quem? Para quem está dizendo? Porque dizer
sobre o desemprego do outro é fácil. O problema é dizer sobre o seu desemprego. São essas mesmas pessoas
que estão falando, hoje, que temos um elevado nível de subsídio para o crédito produtivo deste País. Também
são essas pessoas que falam que temos um alto índice de indexação da economia. Mas sabe qual é o índice
de indexação, Senador Cristovam, a quem logo vou conceder o aparte? Sabe qual é o índice de indexação que
mais criticam? A indexação ao reajuste do salário mínimo.
É esta a crítica que eles fazem, que nós não podemos reajustar o salário mínimo como estamos reajustando, dando a inflação e mais ganho real ao trabalhador, porque, quando vai se falar de tarifa, eles dizem que
nós temos de reajustar as tarifas.
São essas mesmas pessoas que dizem que tinha de ter reajuste na tarifa de energia elétrica e que o Governo não podia ajudar as distribuidoras. São essas mesmas pessoas que estão dizendo que nós tínhamos que
ter reajuste no preço do combustível e que nós não podíamos deixar a gasolina barata no Brasil.
Então, eles querem a desindexação para a remuneração dos trabalhadores e não querem a desindexação
para as tarifas que são cobradas do povo trabalhador, do setor produtivo do País? É esse o debate concreto, é
isso que está em jogo nessa disputa eleitoral. Não tem outro jogo a não ser este: de que lado nós estamos e
de que nós estamos falando.
É a mesma a discussão do Bolsa Família, das críticas sobre o Bolsa Família. Quando a Presidenta Dilma
foi para a imprensa para comemorar o 1º de maio e disse que reajustaria o Bolsa Família em 10%, disseram
que era demagogia; disseram que, inclusive, estávamos reajustando menos do que devíamos, que estávamos
pegando uma paridade, uma referência no dólar. Aliás, estavam falando sem saber do que estavam falando.
Então, é uma contradição.
Aí, agora, querem ser os maiores defensores do Bolsa Família, querem um reajuste maior – e são os mesmos que querem cortar o crédito para a indústria que gera emprego? Essas pessoas, essa gente, têm de dizer
clarinho o que querem propor para o Brasil, para o presente e para o futuro.
Eu ouço, com prazer, o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senadora, eu quero dizer que o seu discurso
está muito melhor como candidata a Presidente do que os dos três que estão aí, inclusive o da Presidente Dilma e os dos outros dois candidatos. Não estou aí colocando de jeito nenhum... E falo isso sem nenhuma dessas
coisas com que estamos acostumados aqui de ficar falando bem uns dos outros. Não, realmente o seu discurso está trazendo os outros candidatos para o debate. Eu concordo com a senhora: não estou vendo propostas
alternativas dos outros dois candidatos à Presidenta Dilma. E aí o Brasil fica numa discussão desses detalhes e
entra-se em contradições; ou, então, fica-se querendo defender uma coisa, mas sabe que tira voto e já não faz.
Entretanto, eu acho que daria para a gente ter um debate bem mais amplo. Por exemplo, pegando a última
coisa: Bolsa Família. Eu gostaria de ver um candidato que viesse aqui dizer: enquanto um brasileiro precisar de
Bolsa Família, vai ter. Mas o meu governo vai conseguir fazer com que o Bolsa Família fique desnecessário para
os brasileiros. Eu não quero comemorar o aumento do número de Bolsas Família que eu farei e que será necessário, mas farei por necessidade. Como não comemoro ter de enfrentar uma tragédia de uma inundação. A
gente faz por obrigação. Agora, eu vou comemorar quando começar a diminuir o número dos que necessitam.
Eu creio que, no caso dos financiamentos do BNBES, podia haver um candidato dizendo como vai aumentar
a produtividade do setor industrial, de tal maneira que não vão ser necessárias tantas desindexações e tantos
financiamentos subsidiados, ou como o BNDES vai passar a financiar indústrias de alta tecnologia, porque todos esses empréstimos maravilhosos do BNDES não têm uma patente, não têm uma coisa para dizer que é um
produto novo que o mundo não tem ainda – são só para financiar produtos que já foram inventados lá fora.
Eu gostaria de ver um candidato que trouxesse uma proposta revolucionária para a educação brasileira e não
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dissesse apenas que vai aumentar um pouquinho ou não o Fundeb, ou que vai aumentar aos poucos ou não
escolas em que um menino recebe um almoço e fica mais uma hora batendo bola. Queria que dissesse como
implantar, de fato, o horário integral – no prazo de 20 anos, que seja – e trouxesse a ideia de como fazer isso.
Eu creio que a gente podia ter um debate muito mais amplo em vez fazer esse debate baseado em picuinhas.
Sinceramente, acho que os dois candidatos da oposição estão perdendo tempo demais em bater na Presidenta
Dilma – estou achando. Deviam estar formulando suas propostas com nitidez, com clareza. Num desses dias,
eu mandei um recado para um deles de que ele precisava trazer uma proposta que virasse bochicho nos botequins como uma ideia nova, revolucionária para o Brasil, para que dissessem: “Aquele candidato propôs tal
coisa.” Não há. Não virou bochicho de botequim nenhum candidato. Talvez a Copa do Mundo esteja atrapalhando. Talvez estejamos longe da eleição. Mas, não. Já era tempo de haver propostas alternativas, e eu concordo com a senhora. Não estou vendo propostas alternativas por mais que eu ache que o atual modelo está
se esgotando. Está se esgotando, mas eles não estão trazendo coisa nova. Sinceramente, devíamos ter mais
discursos como o seu, até para que nós, que não somos candidatos também, como a senhora não é candidata
a Presidente, pudéssemos discutir nossas visões alternativas. Eu a parabenizo e fico feliz por estar aqui assistindo ao seu discurso de candidata à Presidenta da República do Brasil.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Sou pré-candidata à governadora do Paraná.
Obrigada, Senador Cristovam. Agradeço muito o seu aparte e concordo plenamente com V. Exª. Nós temos um discurso sobre questões que já estão sendo feitas no Brasil, talvez porque discutir o que já está sendo
feito seja muito mais fácil do que discutir aquilo que precisamos fazer e em que devemos avançar. Concordo,
sim, que nós temos que melhorar a qualidade do crédito do BNDES. Concordo que nós temos que ter mais
patentes. Concordo que nós temos que avançar em educação.
Nós fizemos até aqui uma grande caminhada e precisamos ir além. O que não podemos é negar aqueles
instrumentos que nos trouxeram até aqui. Se hoje temos empregos neste País, se temos produção, é porque
tivemos a crença na indústria nacional. Nós tivemos crédito, nós tivemos incentivos. Agora, nós precisamos dar
um salto. Concordo plenamente. Concordo, também, que precisamos ter controle inflacionário. Não adianta
dizer que vamos ter inflação de 3%. Inflação não se dá por decreto; se dá exatamente pelas variáveis da macroeconomia. Fazer uma inflação de 3% requer quanto de desemprego neste País? 8%? 10%? Será que esse é
preço que temos que continuar pagando?
O Brasil é um País que está sendo desenvolvido levando um grande contingente da população consigo.
Não está fazendo ilhas de desenvolvimento. Temos muito que melhorar. V. Exª é um batalhador da área educacional, e tem sido aqui um defensor grande de políticas mais ousadas pela educação. Não tenho dúvidas de
que está na educação a grande transformação que temos de fazer neste País. Temos que ser ousados, temos
desafios para fazer. Mas, também, é verdade que conseguimos avançar muito.
Penso, Senador Cristovam, que esse debate propositivo, esse debate de levar o País à frente, esse debate
de discutir o que nos queremos para o futuro é o debate que está faltando as nossas oposições. É lamentável
vermos a falta de debate e de discussão de propostas concretas que não temos por parte da oposição, que fica
se apegando apenas às questões de denúncias e de discussões pontuais. Eu lamento muito isso.
Agradeço por ter ocupado esta tribuna e falado desses temas, porque acho muito importante que a população brasileira tenha esse esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Gleisi,
e convido para fazer uso da palavra como primeiro orador inscrito, após a Ordem do Dia, meu querido colega
de Bancada, nosso grande Senador Paulo Paim.
Com a palavra V. Exª, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Jorge Viana, os defensores públicos me fizeram uma pergunta e eu disse que perguntaria quando
estivesse na tribuna. Se a PEC de autoria deles, em que foi aprovado um calendário especial, pelo que eles me
disseram, passará a ser votada na terça-feira?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Essa PEC está cumprindo o Regimento,
as sessões de discussão. Tão logo cumpra o que estabelece o Regimento, estará em condições de ser votada.
Por enquanto, estão sendo contadas as sessões de discussão, para que ela possa ser apreciada.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Mas me parece que aprovaram um requerimento,
para que fossem votados os dois turnos na terça. Foi a informação que recebi. V. Exª confirma essa informação?
Daí poderemos tranquilizá-los também.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A informação que a Mesa está me dando
é a de que foi aprovado um calendário especial. O propósito é o de que seja apreciada na próxima terça-feira.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito obrigado, Senador Jorge Viana.
Então, os Defensores Públicos podem ficar tranquilos. O Presidente confirma que ela não entra hoje porque entrará na terça-feira, no calendário especial. Sei que os senhores de azul – que, na verdade, é o amarelo
do mês de maio – querem a PEC nº 77 também no calendário especial. Aí depende do diálogo na terça-feira,
já que o requerimento aprovado – a Mesa me informou antes – foi para que entrasse na pauta. Vai entrar na
pauta na terça, tanto que uma sessão já foi contada hoje. Mas vamos também trabalhar com a perspectiva de
que se garanta o calendário especial, desde que haja a concordância com os Srs. Líderes.
Sr. Presidente, queria, mais uma vez, deixar registrada aqui minha grande preocupação porque o Senado
ainda não votou um tema ao qual nós todos temos dedicado semanas e semanas de debate, de negociação, de
discussão, inclusive com o Relator da matéria, Senador Luiz Henrique. Refiro-me a projeto da dívida dos Estados.
O Senador Walter Pinheiro esta semana cobrou, e venho mais uma vez lembrar – para não usar o termo
cobrar – que essa matéria da renegociação da dívida dos Estados foi ajustada para ser votada em dezembro, foi
ajustada para ser votada em fevereiro, março, abril, maio. Parece-me que, se continuar assim, nós entraremos
em recesso e a matéria não será votada.
Quero falar da importância da votação desse tema, que fez com que o Estado do Rio Grande do Sul, por
exemplo, saísse de uma dívida em torno de R$10 bilhões para R$47 bilhões, porque estava indexada ao IGPDI e
mais até 9%. Caminharíamos agora, com o novo indexador, para o IPCA mais 4% ou o limite máximo da taxa Selic.
Por isso, o apelo que faço, Sr. Presidente, mais uma vez, é lembrar à Casa que assuma a responsabilidade
do que foi negociado e vote o projeto que foi acordado na Câmara sobre a renegociação da dívida dos Estados.
Sr. Presidente, dito isso, quero, em primeiro lugar nessa minha fala, fazer uma homenagem aqui ao Programa Inclusão e seus 10 anos de atividade, da TV Senado.
Quero saudar o Programa Inclusão, da TV Senado, que completou 10 anos. Parabéns à jornalista Solange Calmon e toda a sua equipe, que faz desse programa um dos mais respeitados da TV brasileira. O Inclusão
é um programa mensal, com uma hora de duração, dividido em três blocos, exibido sempre no quarto final de
semana de cada mês da TV Senado.
Vários temas foram abordados ao longo dessa década. E por que estou fazendo a minha homenagem?
Porque há uma identidade muito grande com aquilo que a TV Senado faz, especificamente o Programa Inclusão, faz e o nosso mandato parlamentar. Todo ano, esses programas são premiados. Tenho participado, de uma
forma ou de outra, nesses encaminhamentos.
Vários temas foram abordados ao longo desses anos, entre eles: População de Rua, um belo programa
recebeu prêmio; Educação Inclusiva, belo programa, foi premiado; programa sobre o autismo, que tive oportunidade de participar da elaboração da lei, também foi premiado; Doenças Raras, premiado; Síndrome de Down,
premiado; Populações Vulneráveis, premiado; Câncer Infantil, Câncer de Mama, Prevenção do HPV, premiado;
Violência contra Mulher, também premiado; Trabalho Escravo, também premiado; Desigualdade Racial, entre
tantos outros. Mais de 100 temas foram abordados em 10 anos de Inclusão. Dez anos de prêmio.
O Inclusão é o programa mais premiado da TV Senado e um dos programas de maior audiência e retorno do público. Produzido e lançado em 2004, o Inclusão abordou com exclusividade temas pertinentes às más
condições de vida da população menos favorecida do País e funcionou como um canal de denúncia, utilidade
pública e de alerta aos governantes.
Durante todos esses anos, o programa foi responsável por trazer à tona a discussão de assuntos importantíssimos, mas de pouco debate na grande mídia brasileira. Procurou dar visibilidade, voz e vez aos que não
têm voz; voz e vez aos brasileiros que lutam por seus direitos – direitos humanos, direitos civis, direito à justiça,
direito à liberdade, direito para que as pessoas com deficiência tenham oportunidade.
É um programa que clama por justiça social e pela tão sonhada igualdade de oportunidades para todos.
O programa Inclusão inovou ao atravessar, junto com tantos outros cidadãos, a linha que separa a intolerância
da ação solidária.
O programa Inclusão ganhou o reconhecimento do público ao ser contemplado em dez anos, Sr. Presidente, com 14 prêmios de jornalismo de caráter nacional e internacional, eu diria, pela sua sensibilidade, na
linha dos direitos humanos e da responsabilidade social.
Entre eles, destaco aqui o prêmio Imprensa Embratel; o prêmio de Direitos Humanos Vladmir Herzog;
prêmio Clara de Assis da TV, concedido três vezes pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).
Sr. Presidente, quando o programa Inclusão completou cinco anos de existência, um grupo de cinco Senadores, encabeçado à época pelo sempre Senador e hoje Vice-Governador Flávio Arns, apresentou voto de
aplauso. Quero lembrar que foi Flávio Arns que relatou e apresentou um projeto, do qual tenho orgulho de
dizer que fui o autor: o Estatuto da Pessoa Com Deficiência, que traz benefício para 40 milhões de brasileiros e
que também foi pauta do programa Inclusão.
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Da mesma forma, faço agora e apresentou voto de aplauso pelo transcurso dos 10 anos do programa
Inclusão. Parabéns, mais uma vez, à jornalista Solange Calmon, a toda a equipe, a todos, produtores, funcionários e jornalistas, que ajudaram na construção desse belo programa.
Parabéns também para a própria TV Senado.
Sr. Presidente, eu estou encaminhando aqui o requerimento, para que seja, de acordo com o Regimento
da Casa, encaminhado o voto de aplauso.
Sr. Presidente, quero também, na mesma linha do que sempre falo aqui sobre direitos sociais, direitos
humanos, falar um pouco também de um documento que recebi, que, na verdade, é uma moção de apoio que
trata da recomposição do valor das aposentadorias e pensões da nossa gente, do nosso povo, principalmente
aposentados e pensionistas.
Nos dias 24 e 25 de abril de 2014, na cidade de Campinas, São Paulo, a Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão (Anapar) realizou o seu 15º congresso nacional. Um evento concorrido e prestigiado, onde estiveram presentes mais de 300 delegados de todo o País, representando mais de 70 entidades
fechadas de previdência.
O Congresso na Anapar aprovou moção de apoio ao Projeto de Lei n° 4.434, de 2008, de nossa autoria,
que trata da recomposição do valor das aposentadorias e pensões. Ou seja, reajustes anuais progressivos na
proporção de 20% ao ano, de modo a recuperarem, em cinco anos, o mesmo número de salários mínimos que
tinham na data de concessão de seus benefícios.
Esse projeto – que já aprovei aqui no Senado e V. Exª nos apoiou, todos os Senadores e Senadoras nos
apoiaram, e aprovamos por unanimidade – há sete anos continua engavetado lá na Câmara, lá nos escaninhos
da Câmara, e simplesmente não é votado – como não é votado o fim do fator, como não é votada a política
de valorização do salário mínimo, que inclui os aposentados, porque essa que está aí é boa, mas discrimina os
aposentados.
Então eu quero, mais uma vez, cumprimentar a Anapar pela coragem, ousadia e firmeza de encaminhar
essa moção de apoio a todos os Líderes partidários – e, claro, encaminharam a mim – para que o tema seja
colocado em pauta e votado.
O mencionado projeto de lei demorou, aqui no Senado, cinco anos para ser aprovado e, desde 2008, está
lá na Câmara dos Deputados, engavetado.
Estou lendo aqui a moção:
(...) Face ao exposto e certo de que deva prevalecer o respeito ao direito de milhões de aposentados e pensionistas prejudicados, manifestamos nosso apoio de imediata colocação do projeto de lei em votação.
Agradeço aqui, então, Sr. Presidente, a mensagem enviada pela Presidente da Anapar, Srª Cláudia Muinhos
Ricaldoni. Deixo o meu abraço e carinho a todos os integrantes não só do evento, mas também dessa Associação.
Sr. Presidente, como eu tenho ainda oito minutinhos, vou usá-los e, entrando na mesma linha de falar
de questões sociais, vou tratar do tema da audiodescrição.
Venho à tribuna, mais uma vez, para falar de um tema que não pode ser esquecido.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Senador Paulo, V. Exª me permite?
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Eu quero apenas registrar a presença
aqui dos alunos do Curso Técnico em Serviço Público do Instituto Federal. Sejam bem-vindos! Prazer tê-los
conosco aqui.
Tem a palavra V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem. O ensino técnico é o grande caminho
dos brasileiros e das brasileiras.
Este humilde Senador é um técnico. Foi dali que eu alavanquei a minha vida, e agora já eu estou afastado. Eu era técnico do grupo Tramontina, estou há 30 anos afastado, porque estou há 30 anos no Parlamento.
Então, estou licenciado de lá, mas a minha vida profissional só pegou sentido e eu fui valorizado quando eu
terminei meu curso técnico. Até lá, eu era um aprendiz de aprendiz de metalúrgico. Depois do curso técnico,
passei a ganhar, na época, em torno de dez, 12 salários mínimos e, depois, entrei na vida sindical e terminei
no Parlamento.
Sejam bem-vindos! Palmas para todos os técnicos do Brasil. (Palmas.)
É do que o Brasil mais precisa hoje.
Mas, Sr. Presidente, referia-me aqui à importância da acessibilidade, princípio pelo qual as pessoas, principalmente aquelas com deficiência, podem ter acesso de forma equitativa à informação em todos os sentidos.
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Assim sendo, a Agência Nacional de Cinema (Ancine) procurou modernizar os instrumentos legais de forma a
atender a demanda das pessoas com deficiência.
A Agência colocou em consulta pública, até o dia 21 de maio, a instrução normativa que determina que
os filmes nacionais que usem recursos da Agência devem, obrigatoriamente, conter audiodescrição.
A tecnologia a serviço da inclusão social é o que propõe o recurso da audiodescrição. A narração das
imagens de um filme possibilita a um cego maior compreensão daquilo que está acontecendo na tela.
Sr. Presidente, como sempre gosto de dar exemplos do discurso e a prática, vou dar este exemplo: tenho
dois cegos no meu gabinete, um é chefe de gabinete no Rio Grande do Sul, que é o Santos Fagundes, que vem
lá do interior do Estado todo dia para trabalhar em Canoas, no meu escritório – o grande Santos Fagundes –,
e o outro é o Luciano, que escreve inúmeros discursos, como este que eu estou lendo aqui, e que trabalha no
meu gabinete aqui, em Brasília.
A tecnologia entra para fazer a narração chegar aos ouvidos do cego. Ele consegue ouvir a audiodescrição por meio de um aplicativo, que agora já pode ser baixado em um software.
Um dos maiores especialista em audiodescrição do Brasil, Paulo Romeu recomenda que você siga os
seguintes passos para assistir a um filme: o aplicativo precisa estar instalado em seu aparelho telefônico e, ao
entrar no cinema, você deverá ativar o aplicativo sem se esquecer de conectar o fone de ouvido.
Para expressar o significado desse recurso para as pessoas que não enxergam, vou ler o trecho do depoimento de Paulo Romeu, após ele ter experimentado a aplicativo que recebeu o nome de Whatscine:
Sr. Presidente [diz ele], como um entre muitos trabalhadores pela audiodescrição no Brasil, não existem
palavras para traduzir a emoção de ver o quanto evoluímos em menos de dez anos. Pensava que batalhávamos por um recurso que seria desfrutado por nossos filhos, talvez netos, bisnetos. Mas como é bom,
é muito bom ver que, apesar de ainda pouco presente na televisão, cinemas e teatros, a audiodescrição
já se consolidou como um recurso de acessibilidade, e a tecnologia certamente vai facilitar sua difusão,
para que todos possam tirar proveito desse recurso.
Quero ainda, Sr. Presidente, falar um pouco dos recursos humanos desse tipo de narração. Nesse sentido, pretendo ressaltar a iniciativa formidável da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e da Universidade Federal de Juiz de Fora, conforme matéria do informativo Pauta Inclusiva.
Em março último, a universidade, em conjunto com a Secretaria, lançou o primeiro curso de especialização em audiodescrição no nosso País. Vale salientar que o curso é semipresencial. O curso tem a coordenação
das Professoras Doutoras Eliana Lúcia Ferreira e Lívia Motta.
A primeira turma conta com 50 alunos de todo o Brasil. A aula inaugural, que aconteceu no dia 20 de
março, foi ministrada por Antônio José Ferreira do Nascimento, da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Os alunos foram selecionados entre profissionais
que atuam com pessoas com deficiência nas mais diversas áreas, principalmente educação e arte.
Adriana Alves, do Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio do Deficiente Visual (Cebrav), aluna da primeira turma, coloca que tem havido a demanda pela audiodescrição, mas, por não haver especialistas nesse
recurso no Cebrave, o trabalho era feito de maneira intuitiva.
Laís Borges, também do Cebrav, ressalta a importância da especialização em audiodescrição...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ... para cegos que visitam museus, assistem a espetáculos e artes visuais em geral. (Fora do microfone.)
Sr. Presidente, quero, ainda, destacar, neste pronunciamento, a parceria feita entre a Secretaria Nacional
dos Direitos Humanos, Estados e Municípios, que resultou na criação das Centrais de Interpretação de Libras (CIL).
Já existem CILs em Manaus, no Amazonas; em Teresina, Picos e Parnaíba, no Piauí; em Queimados, no
Estado do Rio de Janeiro; e em Caruaru e Petrolina, em Pernambuco. No total, está programada a criação de 40
Centrais de Intérpretes de Libras em todo o Brasil.
Sr. Presidente, nas CILs, os surdos fazem o agendamento e podem ter o transporte e o acompanhamento de intérpretes de Libras a vários serviços públicos, tais como postos de saúde, hospitais, fóruns, cartórios,
delegacias, bancos, universidades etc.
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O tema da acessibilidade, Sr. Presidente, sensibiliza todos nós, sobremaneira, eu diria, aqueles que têm
compromisso em fazer o bem não olhando a quem. Afinal, trata-se de diminuir as desigualdades, encurtar as
diferenças entre as pessoas, igualar as oportunidades. E, nesta caminhada, a tecnologia tem cumprido o seu
papel no desenvolvimento em geral e na humanização das relações.
Neste embalo, quero deixar aqui apenas algumas frases escritas por um poeta que é cego, sob o título
“Homens Acessíveis”.
Homens acessíveis
Sensíveis na essência
Abertos em seu pensamento
Sua consciência
Dispostos,
Sob o abrigo da ciência
A encontrar os caminhos
E encurtar as diferenças.
Sr. Presidente, são esses os meus pronunciamentos nesta quinta-feira.
O voto de aplauso eu estou encaminhando à Mesa, ao programa Inclusão, da TV Senado, pelos 14 prêmios que receberam em 10 anos de existência.
Obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Jayme Campos, Suplente de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr. Jayme Campos, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu vou falar agora, Senador
Paim.
O Sr. Cristovam Buarque deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – É com enorme satisfação que assumo
a Presidência dos trabalhos, neste momento, para ouvir o Senador Cristovam, que, além de um ícone para todos no campo da educação, é um homem também que tem uma visão muito clara da conjuntura nacional e
internacional.
É um prazer ouvi-lo, Senador.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador Paim.
Senador Paim, o senhor estava aqui quando nós assistimos a uma, sinceramente, brilhante fala da Senadora Gleisi Hoffmann, que, obviamente, defendia a Presidenta Dilma como sua candidata e cobrava dos
candidatos da oposição propostas. E eu quero dizer que ela tem razão. Não estamos vendo essas propostas.
Estamos vendo muitas críticas. E é correto que haja críticas, sim. Mas um candidato a Presidente não pode ficar
nas críticas, tem que trazer propostas, sobretudo no momento que a gente vive.
Senador Paim, enquanto o senhor estava falando, fiz uma lista de algumas coisas que estão acontecendo
neste País que exigem um candidato a Presidente que proponha uma reorientação no rumo da Nação brasileira. Estamos no rumo equivocado, e a realidade mostra.
Não é por acaso que tivemos, neste ano, mais de 300 ônibus queimados, e, hoje, 320 ônibus depredados
no Rio de Janeiro – depredados, não queimados totalmente. Isso é uma manifestação de uma crise muito profunda que está desestruturando o tecido social. Mas não é só isso, todos os dias há manifestações neste País;
todos os dias acordamos, ligamos a televisão e vemos notícias de avenidas paralisadas, de edifícios tomados,
de medidas feitas pela população que impedem o bom funcionamento da economia e da sociedade brasileira.
Eu me lembro que, em junho deste ano, quando falaram que a passeata de 100 mil iria mudar o Brasil,
eu disse: não, uma passeata de 100 mil ajuda a despertar, depois os 100 mil voltam para casa; o que vai mudar
o Brasil são mil passeatas de cem, cada uma. E é o que está acontecendo. Temos hoje mil passeatas de cem a
cada semana ou a cada mês, e isso está inviabilizando o bom funcionamento.
Não vi um candidato a Presidente, nem atual, deixar com clareza uma manifestação do que é que vai
fazer para que o tecido social brasileiro volte a funcionar bem. Não vai duvidar, vai aparecer um candidato
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autoritário para dizer que o jeito de fazer isso é botar a polícia na rua e não deixar ninguém se manifestar. Vai
fracassar! Vai fracassar, porque os tempos são outros. Hoje as manifestações são organizadas pelo computador, faz-se um aqui, outro ali, outro acolá, como uma guerrilha cibernética. A polícia não tem tempo de saber
onde será a manifestação, e, quando chega lá, já acabou, já foi para outro lugar, como era na guerrilha do Vietnã contra os americanos.
Qual é o candidato que está dizendo que vai propor a maneira correta de fazer isso, que é o diálogo com
a população? Se o sistema de transporte público neste País funcionasse bem, não estaria havendo queima de
ônibus, embora queimar ônibus seja o pior caminho para melhorar o sistema de transporte. Piora! Mas é a que
a indignação, a raiva, a impaciência do povo estão levando.
Nós não estamos vendo candidatos falar como é que a gente vai enfrentar a violência que tomou conta
do Brasil.
Este é o País mais violento do mundo, se a gente exclui alguns países que estão em guerra. Aqui morrem mais pessoas por ano assassinadas do que em qualquer outro país, salvo alguns em guerra, como a Síria.
Cadê a proposta dos candidatos para que o Brasil se transforme em um País pacífico em vez de um País
violento?
Daqui a pouco, algum vai querer dizer que vai resolver isso na base de reduzir a maioridade penal. Ou
seja, não vai reduzir a violência; vai botar mais pessoas na cadeia com menor idade, porque todos sabem que
esses meninos que estão cometendo crimes se lixam se vão ser ou não condenados. Não entra na cabeça deles
o risco, o medo. Eles estão perdidos. E a gente não vê uma proposta.
Tal proposta passaria por uma educação para todas as crianças deste País, das 7 ou 8 horas até às 16 ou
17 horas. Isso levaria à redução da violência. Isso levaria a fazer com que menores não estivessem no crime na
quantidade que o Brasil tem, o que é uma situação endêmica que não se vê em nenhum outro lugar.
Senador Paim, e os justiçamentos? Não há um candidato falando como é que este País vai retomar a confiança na Justiça, no fim da impunidade, para que brasileiros enlouquecidos não cometam esse ato bárbaro de
justiçamento de bandidos. E, ainda pior, de pessoas inocentes, como foi recentemente o caso de uma mulher
assassinada brutalmente, como se ela fosse assassina, como se assassinato desse direito ao povo de matar na
rua. E ela nem isso era. Cadê os candidatos a Presidente dizendo como é que vão fazer para que o Brasil saia
dessa envergonhadora situação de um País onde o povo, descontente, inconformado, impaciente, faz justiça
com as próprias mãos e, às vezes, faz injustiça com as próprias mãos?
Senador Paim, um dia desses, eu vi um filme sobre Ruanda. Eu me lembrei de Ruanda quando vi aqui
esses justiçamentos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Ruanda eu vi também.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – O senhor viu também. Não vamos comparar o número. Lá foram 800 mil. Aqui é uma visão microscópica de Ruanda, mas é suficientemente grande para
nos envergonhar, nos indignar e nos dizer: “Nós queremos um candidato a Presidente que diga que isso não
vai continuar por tais e tais e tais medidas, ao custo de tantos e tantos reais, no prazo de tantos e tantos anos.“
Mas a gente não está vendo. O debate vazio. Onde estão os candidatos quando a gente fala em corrupção? Mas eu não falo em criticar a corrupção do adversário apenas. Isso é fácil. Todos fazem. E é obrigação fazer. Eu falo em dizer como é que não haverá mais corrupção. Eu não estou vendo ninguém falar isso. Eu quero
é alguém que diga que ainda que nomeemos um bandido para um cargo público, ele não vai conseguir roubar porque as regras não deixarão. Cadê o candidato a Presidente dizendo isso? Onde está um candidato que
diga que este País vai ser um país com gestão honesta? Não, o que nós vemos é dizendo que nós vamos tirar
os corruptos. Quem garante que os que vierem aí não serão corruptos também, até porque a experiência mostra que corrupção não é mais um privilégio de um partido ou de outro? Deixou de ser privilégio ter corrupto;
passou a ser a regra. Então, é preciso ter regras incorruptíveis, regras incorruptíveis, e não apenas políticos incorruptíveis, porque até esses mudam de vez em quando e se corrompem também, como a gente tem visto.
Quantos dos que hoje estão sendo acusados de corrupção até muito recentemente eram vestais na política, eram santos na política? Cadê o debate para isso? Cadê o debate para enfrentar e garantir que não vai
haver mais a manipulação de empresas estatais? Cadê? O que nós estamos vendo é que nossas estatais estão
sendo usadas de uma maneira aparelhada.
Um desses dias, Senador, a gente viu a nomeação de um tesoureiro de um partido para diretor da Caixa
Econômica Federal do Brasil. Eu achei que era um tapa na cara de 60 milhões de poupadores. Como é que esses
60 milhões de poupadores se sentem, sabendo que o dinheirinho deles que está na caderneta de poupança vai
ser administrado por meio de barganhas políticas e que quem foi nomeado não o foi por ser competente, foi
por ser dirigente de um partido aliado à Presidenta da República? Esse é um dos indicadores da degradação,
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não só política, não só econômica, não só social, a degradação por que o Brasil está passando, por que o nosso
organismo social está passando e a que nenhum dos candidatos está dando resposta.
Veja o que aconteceu na manipulação do IBGE querendo impedir que alguns dados fossem divulgados.
E, aí, quero dizer que isso já estava na intenção do Governo há mais tempo. Quando, seis meses atrás, um projeto meu, que conseguiu a façanha de passar pelo Senado, passar pela Câmara, foi para a Presidenta e foi vetado, um projeto que transformava a carreira dos funcionários do IBGE em carreira de Estado, não submetida
às decisões e regras do poder do Governo, do partido no momento.
Era a maneira de impedir o aparelhamento do IBGE, e tentou-se fazer isso 15 dias atrás. Não se conseguiu graças à resistência ferrenha de muitos dos funcionários do IBGE. Cadê a proposta que nós esperamos dos
candidatos a Presidente para garantir que no Governo deles não haverá aparelhamento? Não venham dizendo
isso só da boca para fora porque a gente não acredita mais. Diga como vai fazer.
Serão eleitos os dirigentes? Claro que não. Serão escolhidos em concurso público? Pode ser uma alternativa em muitos casos. Passarão pelo Congresso em sabatina antes de serem nomeados para que aqui nós,
se fizermos seriamente o trabalho, descubramos o que é que está no passado de cada um desses candidatos?
Nós estamos vivendo um momento mais grave do que o tamanho dos nossos candidatos a Presidente
até aqui. Até aqui eu digo não os que estão aí porque ainda vão surgir mais; eu digo até aqui do ponto de vista
do comportamento deles, que espero que mude. Que comecem a trazer propostas claras, propostas que entrem na cabeça dos brasileiros. Que eles comecem a discutir, a se preocupar e a se entusiasmar, dizendo: “Algo
de novo tem no horizonte do Brasil.”
Hoje, eu digo com tristeza: eu não vejo nada de novo no horizonte do Brasil entre os candidatos a Presidente que estão sendo oferecidos a nós. Digo isso com esperança de que vai mudar bastante nas próximas
semanas e meses. Talvez mais uma coisa estamos esperando ao fim da Copa, mas estou cobrando desde já. Eu
estou cobrando desde já para que eles digam como é que vão fazer para que o Brasil saia dessa situação caótica, degradada, inconformada, nervosa – o País está nervoso –, e a gente num período de paz, de eficiência,
de honestidade.
O que eles vão fazer para resolver o problema da energia no Brasil? Falo não apenas do problema da crise
que atravessa a energia no Brasil, por conta da manipulação das tarifas com fins eleitorais; falo da energia que
tem que ser alternativa nos próximos anos.
Onde estão propostas claras de mudança do chamado modelo energético, o perfil energético, para começarmos a ter fontes energéticas que não sejam só o fóssil do petróleo, que não sejam só hidrelétricas, que
sejam também solar, que sejam eólicas, alternativas que digam que o Brasil não vai ficar nas mãos dependendo da exploração do petróleo?
Cadê a proposta clara de um desenvolvimento industrial, compatível com o equilíbrio ecológico? Porque,
sem dúvida alguma, uma das chapas tem isso como bandeira, mas não está claro como será feito, não. Não
se diz claramente como vão colocar o progresso subordinado à ecologia. Nenhum candidato teve a coragem
de dizer isto: eu vou subordinar o progresso ao equilíbrio ecológico. O que eles dizem? Vamos ter desenvolvimento com equilíbrio. É difícil esse equilíbrio sem uma redução no tamanho da produção. E qual o candidato
que tem coragem de trazer ao debate a ideia de que vamos melhorar o bem-estar da população, mesmo que
tenhamos que não aumentar a produção de uma porção de bens que são depredadores, como o automóvel
privado? A gente não vê isso.
As ruas estão engarrafadas, Senador, e qual o candidato que diz como vai resolver isso? Qual é? Não, o
que a gente ouve dizer é que se vão aumentar os subsídios à indústria automobilística, e ninguém diz com clareza como vai melhorar o transporte público. E a gente caminha para, com qualquer dos candidatos, o Brasil ir
às suas ruas engarrafadas, como veias de pessoas com colesterol alto. Nossas estradas estão com o colesterol
muito alto, e as cidades começam a ter ameaça de infarto. Para! E os nossos candidatos não dizem com clareza
como vão vencer isso.
Nós temos um indicador claro da situação trágica do Brasil. A preferência que as pesquisas mostram é
pelo voto nulo, pelo voto em branco contra qualquer um dos candidatos. Isso é uma tragédia nacional!
Isso não é ruim apenas para os políticos. Isso é culpa de nós, políticos. Mas é ruim para o Brasil. A opção
pelo voto branco e nulo é o recado do descontentamento com as lideranças. E um país que não confia nas suas
lideranças é um país que não tem como enfrentar os seus problemas.
Por isso a realidade está desta maneira, por isso pipocam problemas todos os dias, todas as horas neste
País e o funcionamento começa a ficar engessado, não funciona bem.
Quem é que vai trazer a proposta clara de recuperar o crédito nas instituições? O crédito na Justiça? O
crédito na política? O crédito no Congresso e no Poder Executivo? Qual dos candidatos está trazendo isso? Eu
sinceramente não vejo, Senador Paim. Não vejo.
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E, como brasileiro, não só como Senador, eu me preocupo profundamente, porque vejo um país em um
processo de desfazimento. E não vejo uma liderança surgindo para trazer o entusiasmo para nós e dizer: temos
esperança de mudar o rumo deste País. O rumo dos últimos anos trouxe coisas muito boas, mas ele se esgotou,
precisa de uma proposta nova, de uma visão nova para o futuro. Precisa ter uma economia baseada na alta tecnologia, uma educação que assegure escola igual para todas as crianças deste País, acabar com esse carimbo
que coloca na testa de uma criança quando nasce, se vai ter ou não vai ter uma boa escola, dependendo do
CEP da cidade aonde vive e do CPF da sua família.
Quando é que a gente vai mostrar que este País vai voltar a funcionar satisfatoriamente de uma maneira
pacífica?
Nós precisamos de um discurso ou de alguns discursos que nos tragam essa visão. E precisamos, sobretudo, superar um problema talvez maior, porque é a causa dos problemas: é a cegueira de nossas lideranças,
o entusiasmo ilusório de não verem a realidade ao redor. E, por não verem a realidade ao redor, ficam no debate mesquinho, pequeno e não no debate grande, de políticas com “p” maiúsculo, de uma reorientação do
projeto nacional, e não apenas de um pequeno ajuste, porque é o que se está querendo: fazer ajustes, e não a
revolução, pequenos ajustes, e não a reorientação dos rumos do País.
Hoje, quando leio os jornais, Presidente Paim, me assusta a maneira como o Brasil está vivendo.
Para encerrar e para não dizerem que eu deixei de ser um candidato, um político, um Senador de uma
nota só, quero dizer que uma dessas preocupações sairá amanhã nos jornais – já está hoje nos sites. É a manchete no site de O Globo, que diz: “Brasil se distancia da média mundial no ranking de educação”. E não se distancia indo para melhor. Distancia-se indo para pior.
Qual é o candidato que está dizendo como vai superar isso? Qual é o candidato que está dizendo como
vai fazer para que, dentro de 5, 10, 20 anos, a educação deste País seja igual às melhores do mundo e igual
para todos aqui dentro, sem diferenciar uma criança de outra no acesso à educação? Porque nenhuma criança
é igual à outra no talento, mas toda criança tem que ter igual direito no desenvolvimento do seu talento específico. Para isso, precisa de uma boa escola, precisa de uma boa educação. Não é o que a gente está vendo no
País. E a gente não está vendo propostas alternativas, ousadas, mas ajustes aqui e ali.
Vamos dizer quais são os ajustes. Um vai dizer que vai botar mil escolas em horário integral. Outro vai
dizer que vão ser 1.200. E eu quero ver quem vai dizer que todas as 200 mil terão uma carreira nacional do magistério, que as escolas serão todas em horário integral, mas com os melhores equipamentos possíveis. Cadê
esse discurso? Cadê o discurso da esperança?
Falemos de outro assunto – eu já queria ter acabado com o da educação. Falemos da pobreza, porque
tem a ver com a festa que o senhor e eu sempre comemoramos aqui, com o 13 de maio.
O que a gente vê no discurso é que a pobreza é uma questão de aritmética: se a gente aumentar um
pouquinho a renda, as pessoas saem da pobreza. Isso é uma mentira, até porque a inflação joga para baixo a
pobreza, como aconteceu nesses últimos anos.
Senador Paim, quando ouço dizer que a pobreza é uma questão de renda mínima de US$1,25 – esse
dado vem lá de fora – por dia, que aqui é mais ou menos o que era a Bolsa Família até o câmbio começar a desvalorizar, eu começo a imaginar que devia ter dono de escravo naquela época defendendo que a abolição era
aumentar um pouquinho a comida do escravo: vamos botar mais comida no prato do escravo e está tudo bem.
Não estava tudo bem. A gente precisava abolir a escravidão. Não está tudo bem aumentar um pouquinho a renda dos pobres. É preciso erradicar a pobreza, oferecendo escola, saúde, transporte, segurança, cultura.
A linha que separa um pobre de um não pobre não é horizontal pela renda, é vertical: se ele está do
lado em que tem acesso às coisas de que precisa ou se ele está do outro lado. E essas coisas, em geral, não são
compráveis, elas não estão no mercado. Elas têm de ser asseguradas, como a saúde, como a educação, como
a qualidade do transporte. Não tem como melhorar a qualidade do transporte aumentando a tarifa de ônibus.
Não é uma questão de renda. É uma questão de serviço, de eficiência.
Eu creio que nós temos razões demais a nos preocupar e uma questão a nos alegrar, a nos dar esperança: é a eleição. É saber que, num país democrático, quando as coisas não estão bem, nós, todos juntos, mais de
100 milhões de eleitores, podemos escolher um novo rumo, um novo caminho para o Brasil, como já fizemos
em alguns momentos do passado.
Mas o eleitor não desenha o seu candidato. Ele vota conforme os que estão aí. Então, é esperar, é torcer
e é cobrar, como eu estou fazendo, para que os candidatos que aí venham e que aí estão tragam a proposta de
mudar o Brasil, e não apenas de fazer um pequeno arranjo naquilo que está hoje aí. Que eles tragam propostas
novas e ousadas de um novo Brasil, e não apenas críticas, merecidas, aliás, ao atual Governo.
É isto, Sr. Presidente, que eu quero deixar aqui: a preocupação que eu sinto ao ler os jornais e a preocupação maior ao não ver nos jornais propostas alternativas para o meu País.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Cristovam, sei que V. Exª não
falaria, pois não é do seu estilo falar sobre isso, mas eu faço questão de falar.
Eu sei que V. Exª será homenageado hoje à noite, no Sesc, e mandaram convite para mim. Quando vi que
o seu nome estava na lista dos quatro ou cinco que vão ser homenageados, eu suspendi a minha viagem. Vou
viajar, então, na sexta-feira à noite para ir lá e assistir à sua homenagem no Sesc.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Muito obrigado, Senador Paim. Eu nem
sabia que o senhor tinha conhecimento disso.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – É uma homenagem pelo seu trabalho
ao longo da sua vida, não só na educação, mas em todas as áreas. Será um belo evento.
Eu estarei lá, sentado na cadeira para bater palmas no momento em que V. Exª falar em nome dos oradores.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Vai ser uma honra para mim. Embora
o prêmio seja bastante gratificante, será tanto quanto a sua presença lá.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Estaremos lá hoje à noite.
Passamos a palavra, neste momento, ao Senador Anibal Diniz, para que faça o seu pronunciamento.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Um pequeno requerimento.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Por favor.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senador Ricardo Ferraço apresentou
o Requerimento nº 491, de 2014, por meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa, no período de 22 de maio a 2 de junho de 2014, para desempenhar missão oficial
em Taiwan, conforme designação do Presidente da Casa e convite do Escritório Econômico e Cultural de Taipei
no Brasil. E comunica a ausência do País nesse período.
É o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A palavra volta ao nosso querido Senador Anibal Diniz, que me dizia hoje que está apresentando uma proposta, eu diria, revolucionária – não vou
falar dela; V. Exª falará no momento adequado – na linha de fortalecer as mulheres no Parlamento.
Com a palavra V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Paim.
Já que V. Exª fez referência a esse projeto, Senador Paim, devo informar às pessoas que estão nos acompanhando, às entidades da sociedade civil, às organizações não governamentais que trabalham no sentido de
defender as políticas públicas para as mulheres e o empoderamento das mulheres na política, o protagonismo
da mulher na política brasileira, que continuo a minha missão de visitar cada um dos Senadores. Pretendo falar
com os 80 Senadores desta Casa para que a gente reflita a respeito da importância dessa matéria.
É o Projeto nº 132, de 2014, que já está na Comissão de Constituição e Justiça aguardando designação
para a relatoria. Ele prevê, Senador Paim, de maneira muito simples, que, nas eleições para o Senado em que
estiverem em disputa duas vagas, uma vaga seja destinada às candidaturas masculinas e outra vaga, destinada
às candidaturas femininas. Dessa forma, nós vamos assegurar, numa única eleição, que 33% das cadeiras desta
Casa sejam ocupadas por mulheres.
Senador Paim, isso é muito importante. Por quê? Porque o Brasil hoje tem uma representação feminina
muito inferior à média mundial. Em 1997, a representação parlamentar feminina no Brasil era de 6%, e a média
mundial era de 12%. Hoje, a representação feminina do Brasil é de 8,6%, e a média mundial subiu para 22%!
Ou seja, a média mundial aumentou em um ritmo que não aumentou a média do Brasil. Portanto, nós estamos muito atrás. Hoje, Senador Paim, nós perdemos até para os países do mundo árabe. Os países do mundo
árabe, que têm uma relação de gênero muito estranha, têm uma representação feminina no Parlamento mais
significativa do que o Brasil. Portanto, nós podemos dar uma resposta a isso votando esse meu projeto.
Devo informar também que a Consultoria Legislativa já está finalizando o trabalho no sentido de apresentar
uma proposta de igual teor para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores e
também a Assembleia Distrital no sentido de que o que se prevê hoje, de 30% para as candidaturas, sendo 30%
o mínimo para cada gênero nas candidaturas, nós queremos transformar isso em vagas efetivas no Parlamento
brasileiro, de tal maneira que possamos contribuir para que os partidos priorizem as candidaturas femininas.
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Nesse sentido, tenho certeza de que vamos travar o bom combate e vamos contar com o apoio da maioria dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras. As Senadoras, com toda certeza, já estão plenamente a favor dessa
matéria. E os Senadores, a gente vai convencendo aos poucos. Já tenho recebido manifestações muito importantes e quero fazer uma visita a cada um dos Srs. Senadores para apresentar os meus argumentos, entre os
quais está o fato de que o Senado Federal é a única instituição que permite na sua renovação, a cada oito anos,
ter duas vagas. É o único mandato majoritário que tem a exceção de, a cada oito anos, ter duas vagas em disputa. Exatamente por isso eu defendo a paridade de gênero nessas condições, de modo que haja uma vaga
para as mulheres, outra vaga para os homens.
Outro argumento importante é que nós precisamos dar uma resposta à condição vergonhosa em que o
Brasil está hoje no plano internacional. O Brasil hoje ocupa a 158ª posição no ranking mundial da participação
feminina no Parlamento.
Eu tenho certeza de que, aprovando esse projeto de minha autoria, vamos estar dando uma resposta
significativa e, ao mesmo tempo, fazendo história, porque vamos permitir que as mulheres ocupem mais espaço aqui no Senado Federal e que possam contribuir mais significativamente com a política, com a melhoria
da política brasileira.
Senador Paim, gostaria mesmo de ocupar a tribuna neste momento para falar da importância do projeto que nós aprovamos ontem na Comissão de Constituição e Justiça, o PLC 29, de 2014, que assegura cota de
20% para negros e pardos nos concursos públicos para provimento de cargos federais no Brasil.
Essa matéria já deveria ter sido aprovada em plenário ontem, mas temos ainda duas medidas provisórias trancando a pauta. Nós, mesmo tendo a unanimidade dos Senadores, não conseguimos aprová-la ontem.
Então, ficou agendada para terça-feira a aprovação dessa matéria, tão logo a gente consiga aprovar as duas
medidas provisórias que estão trancando a pauta. Então, esse PLC 29 é da maior importância, porque resgata
uma dívida histórica da sociedade brasileira com a raça negra no Brasil.
Quero, exatamente, falar da importância desse projeto. Ocupo, neste momento, a tribuna do Senado
para compartilhar com todo o País a satisfação de termos aprovado ontem, por unanimidade, na Comissão de
Constituição e Justiça, um projeto de iniciativa da nossa Presidenta Dilma Rousseff que prevê um importante
passo na busca pela igualdade racial em nosso País. Trata-se do PLC 29, de 2014, que assegura, que reserva
aos negros e pardos, 20% das vagas oferecidas em concursos públicos da Administração Pública Federal. Essa
proposta foi apresentada pelo Poder Executivo e aplica a reserva de vagas a órgãos da Administração Pública
Federal, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União.
É uma proposta necessária, em plena sintonia com a nossa realidade atual, que surgiu do entendimento
de que são necessárias medidas concretas que visem à promoção da igualdade racial no setor público.
Aqui, Senador Paim, vale um adendo. Veja que nós temos, segundo dados do nosso Ministério do Planejamento e Orçamento, algo como 30% dos servidores públicos da raça negra.
No entanto, a população brasileira é formada por quase 51% de pessoas da raça negra. Portanto, temos
ainda que criar mecanismos para permitir que as pessoas da raça negra tenham maiores e melhores oportunidades, assim como foi a cota racial estabelecida para as universidades, que vem dando um resultado excepcional.
É justo e democrático que possamos ampliar as oportunidades de uma maioria da população que permanece excluída da chance de obter aprovação em concurso, em decorrência da exclusão social da qual são
vítimas os negros deste País. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça deu um passo para resgatar uma dívida
histórica que a sociedade brasileira tem com a população negra em nosso País.
No mês em que celebramos o dia 13 de maio, a Abolição da Escravatura, temos esse importante passo a
dar no sentido de resgatar essa dívida, que remonta aos tempos da escravidão e que, lamentavelmente, produziu desigualdades históricas entre brancos e negros, por meio da exclusão dos meios de educação formal e
da forçada condição de pobreza da maioria dos negros em nosso País.
Senador Paim, durante as reflexões que foram feitas ontem na CCJ, vale a pena reforçarmos alguns aspectos: temos um Senado Federal majoritariamente branco – onde somente V. Exª se apresenta como representante da população negra, por ser um negro assumido, nosso Senador Paim –, demonstrando o que temos
de exclusão, o retrato da exclusão dessa população nos cargos de comando, nas carreiras de Estado, onde um
número mínimo de negros ocupam vagas, exatamente por conta dessa dificuldade desde o nascimento em
condições sociais de menor aquinhoamento que precisam de uma atenção especial neste momento.
Hoje, de acordo com o IBGE, apesar de a população negra representar mais de 50% da população, os
negros ocupam menos de 30% dos cargos na Administração Pública.
Portanto, incentivar o ingresso de negros e de negras na Administração Pública Federal é trabalhar concretamente para tirar do papel um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, nos termos
do art. 3° da nossa Constituição.
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O que temos em mãos é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, capaz de promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação.
Esse projeto dá início à possibilidade de uma chance para quem não está tendo chance alguma.
A superação das cruéis desigualdades que apartam os brasileiros é, ao mesmo tempo, uma obrigação e
um dever de consciência no Estado democrático de direito.
O projeto do Governo estabelece que as cotas serão aplicadas durante dez anos, em concursos que ofereçam pelo menos três vagas, ou melhor, acima de três vagas. Assim como está estabelecido no sistema de
cotas de universidades federais, cabe aos candidatos declararem se são pretos ou pardos.
Alguns poderão questionar a seriedade de aplicação das medidas, mas devemos lembrar que o próprio
projeto prevê mecanismos de controle para evitar fraudes.
Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver
sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento
administrativo.
O projeto aprovado hoje – e que certamente será aprovado na próxima terça-feira no Plenário do Senado
– já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados e na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) deste Senado. Vale ressaltar que na Comissão de Direitos Humanos esse projeto teve a competente
relatoria da Senadora Ana Rita, nossa companheira do Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo, que tem
sido uma Senadora muito atenta, contribuindo muito para as causas sociais aqui no Senado Federal.
Ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, houve outro excelente relatório, profundo e consistente, do Senador Humberto Costa, que é o Líder do Partido dos Trabalhadores aqui nesta Casa. E ele destacou
que a reserva de 20% de vagas para as pessoas negras nos concursos públicos é uma decorrência do sucesso
verificado com a adoção das cotas nas universidades. Com oportunidade para todos, o mérito de cada um é
semelhante e os benefícios sociais inestimáveis, afirmou.
Nada mais correto do que isso, Senador Paim, V. Exª, que é militante desta causa e que empunhou essa
bandeira ao longo da sua trajetória parlamentar, é conhecedor do quanto a política de cotas vem contribuindo, inclusive para a melhoria da qualidade nas universidades. Porque o retrato que nós temos é que os cotistas, exatamente pelas condições sociais que ocupam, têm-se revelado excelentes alunos e têm contribuído
para elevar o nível das universidades, ocupando sempre as primeiras colocações, obtendo as melhores notas,
e, inclusive, quando participam dessa condição de universitários vindos de uma política de cota, eles têm se
revelado excelentes alunos, têm conseguido os melhores resultados, passado nas melhores posições e, depois
também, têm já passado em concursos em posições de destaque.
A política de cotas deu certo no Brasil. E o Brasil espera ansiosamente pela aprovação desta matéria, que
está agora a cargo deste Plenário, e eu tenho certeza que vai ser aprovada na próxima terça-feira.
Como pensar numa sociedade realmente liberta de conceitos e de uma cultura excludentes se não adotarmos correções imediatas por erros coletivos do passado?
Se os filhos de uns podem ter tudo – escolas, renda, viagens, cursos preparatórios e vagas em carreiras
públicas importantes – como negar aos filhos da outra parcela da maior parte da população, que estudem e,
pelo conhecimento e por oportunidades de bons empregos, mudem sua história?
Esta é a questão: nós defendemos sim que haja a cota para que essas pessoas tenham acesso à universidade e que seja aprovado esse projeto aqui no Plenário do Senado Federal, na próxima terça-feira, para que
nós tenhamos 20% das vagas nos concursos públicos do Governo Federal destinadas a esse público que compõe a raça negra no Brasil.
Não basta que apenas parte da população possa crescer. A história é nossa, é comum, é a história do
nosso País comum. Todos vivemos e viveremos neste País e no País do futuro que estamos construindo. E eu
tenho certeza, Senador Paim, de que com o esforço de todos, a dedicação de todos, nós vamos estar juntos
comemorando com a nossa Presidenta Dilma, que mandou essa matéria aqui para o Senado, a gente vai aprovar essa matéria na próxima terça-feira, que é exatamente o dia 13 de maio, o Dia da Abolição da Escravatura.
Nós daremos um sinal de sintonia com esse momento resgatando essa dívida histórica.
Aproveito, Senador Paim, para homenageá-lo neste final de pronunciamento. Nós ficamos bem nessa
fotografia aqui, que relatou a aprovação da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Saiu uma matéria
de meia página aqui, no Jornal do Senado, em que eu e V. Exª, juntamente com um dos dirigentes da Seppir,
que é a nossa Secretaria de Políticas da Igualdade Racial que estava aqui ontem, acompanhando essa discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Certamente, teremos novamente das autoridades da Seppir aqui
na terça-feira, para que, juntos, possamos comemorar a aprovação dessa matéria que vai fazer muito bem ao
povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Senador Paim. Muito obrigado pela oportunidade.
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Aliás, Senador Paim, se me permite, antes de me despedir, gostaria de lembrar que hoje, em Rio Branco,
aconteceu uma sessão especial na Assembleia Legislativa do Estado. Essa sessão foi presidida pelo Deputado
Moisés Diniz e ela aconteceu por sugestão do Deputado Eduardo Farias, do PCdoB.
Foi uma sessão especial, visando devolver ao ex-Governador José Augusto de Araújo o seu cargo de
Governador, porque ele foi cassado pela ditadura em 1964. Exatamente nessa data, há 50 anos, o Governador
José Augusto de Araújo, o primeiro Governador eleito o Estado do Acre, tinha o seu mandato cassado pela
ditadura. E hoje houve uma sessão histórica tão importante quanto a realizada aqui, no Senado Federal, para
devolver o mandato a João Goulart, nós tivemos também uma sessão na Assembleia Legislativa do Acre para
devolver o mandato a José Augusto de Araújo, que foi o primeiro Governador eleito no Estado do Acre e recebe
essa homenagem póstuma, porque, em decorrência da sua cassação, da frustração, dos problemas todos que
viveu no exílio, ele acabou falecendo. Estavam presentes os seus dois filhos, a Procuradora do Estado, Nazaré
Araújo, o engenheiro Ricardo Araújo e a viúva, Srª Maria Lúcia Araújo, que foram homenageados exatamente
por essa data, essa trágica data que é de triste memória, mas que faz parte da nossa história. Há 50 anos, José
Augusto de Araújo teve o seu mandato cassado, e hoje a Assembleia Legislativa do Estado, numa homenagem
justa, devolveu, simbolicamente, o mandato a José Augusto de Araújo para seus familiares, que não tiveram a
oportunidade de ver aquele jovem Governador concluir o seu mandato, por conta da ditadura que se estabeleceu no Brasil em 1964, o que é de triste memória para todos.
Eu quero, aqui, também, deixar o meu ato de solidariedade à Srª Maria Lúcia, a viúva de José Augusto
Araújo, à Nazaré, Procuradora Nazaré, filha de José Augusto Araújo e, também, a Ricardo Araújo.
Quero dizer que compartilho do sentimento da proposição do Deputado Eduardo Farias e de toda a
Assembleia Legislativa do Estado, que achou por bem realizar essa sessão, e dizer que a história reconhece o
quanto essa família foi importante para o Estado do Acre e o quanto a memória de José Augusto Araújo tem
sido inspiradora para uma boa política no Estado do Acre.
E, hoje, inclusive, a Procuradora Nazaré Araújo, que é filha de José Augusto Araújo, será candidata a Vice-Governadora do Estado do Acre, juntamente com o Governador Tião Viana.
Então, fica a nossa homenagem e os nossos votos de muito sucesso e que possa dar continuidade ao
legado, ao bonito legado de seu pai na política acriana.
Que Deus nos abençoe e que tenhamos um futuro de muitas conquistas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Parabenizo o Senador Anibal Diniz, pelo
seu pronunciamento, e, principalmente, pela defesa que fez, também, na Comissão, junto com os outros Senadores. Foi por unanimidade a aprovação do projeto de cotas para negros no serviço público. Eu tive a alegria
de participar daquela sessão histórica.
Eu sei que a TV Senado está aguardando para que eu faça um programa sobre o tema, mas eu tenho que
fazer um depoimento, agora, no encerramento da sessão, que vai me prender, aqui, por uns cinco minutinhos.
Hoje, faleceu, em São Paulo, Jair Rodrigues, e não poderíamos deixar de fazer, aqui, uma pequena homenagem a ele, aos seus milhões de fãs e familiares.
Jair Rodrigues nos deixou, nesta manhã de quinta-feira, aos 75 anos. Ele foi encontrado morto na sauna
de sua casa, por volta das 10 horas, em São Paulo.
O velório do corpo do cantor, conhecido por sucessos como Deixa Isso Pra Lá e por suas parcerias com a
grande gauchinha, inesquecível, Elis Regina, será realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Jair Rodrigues de Oliveira nasceu em Igarapava, interior de São Paulo, em 6 de fevereiro de 1939.
Depois de passar a infância e adolescência cantando em corais de igreja, começou a carreira profissional
como crooner de casas noturnas, em 1957. No ano seguinte, participou de seu primeiro concurso de calouros.
Na década de 1960, mudou-se para a capital, São Paulo, onde trabalhou como engraxate, mecânico, servente de pedreiro e ajudante de alfaiate, enquanto tentava se estabelecer na música. Começou a se destacar
principalmente cantando sambas.
Seu primeiro sucesso foi Deixa Isso Pra Lá, lançado em seu segundo disco, Vou de Samba com Você, de
1964. Considerada a precursora do rap nacional, por conta do refrão falado, foi eternizada pela clássica coreografia que o cantor fazia com as mãos. Não à toa, nomes como Rappin Hood e Emicida lamentaram a morte
“do primeiro rapper do Brasil”.
Em 1965, Jair substituiu Baden Powell num show no Teatro Paramount, em São Paulo. Foi quando dividiu
o palco pela primeira vez com a também estreante Elis Regina, que viria a ser sua primeira parceira profissional. Juntos, lançaram o disco Dois na Bossa. O sucesso do álbum levou os dois a formar a dupla Jair e Elis, que
assumiram o programa O Fino da Bossa, da TV Record.
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O canto poderoso e a simpatia garantiram sua popularidade nos anos seguintes, gravando discos e participando de festivais, além de fazer shows em países como Portugal, Alemanha, França, Itália, Estados Unidos,
Japão.
Com formação de crooner, versátil, passou por diversos gêneros, sem nunca se distanciar do samba, em
álbuns como Jair de Todos os Sambas (1969), Festa Para um Rei Negro (1971), Antologia da Seresta (1979), Lamento Sertanejo (1991) e A Nova Bossa (2004).
Tim Maia costumava dizer que Jair Rodrigues era o “careta mais maluco que já viu”. O crítico e pesquisador de música Ricardo Cravo Albin contou, em entrevista que o cantor tinha o apelido “cachorrão”, por ser um
amigo muito fiel, amigo de todos.
Em 2006, o artista foi o grande homenageado do Prêmio Tim de Música, numa festa no Teatro Municipal. Na noite, foram lembrados seus sucessos, cantados por duplas como Germano Mathias com Roberta Sá
e Alcione com Diogo Nogueira. O tributo teve ainda Zigue Zague com Rappin Hood – com quem Jair gravara
Disparada, em versão rap no ano anterior – e Deixa Isso Pra Lá, em ritmo de tamborzão com Lulu Santos.
O último trabalho de Jair foram os CDs Samba Mesmo, volumes 1 e 2, lançados em março de 2014. No
projeto, idealizado pelo filho Jair Oliveira, ele registra 26 canções que nunca tinha gravado, como Fita Amarela
e No Rancho Fundo, além de apresentar três inéditas. Na mesma época, participou do DVD comemorativo dos
30 anos de carreira de seu filho.
Preocupado em contar sua história, Jair estava preparando sua biografia, com a ajuda dos filhos, os também músicos Jairzinho e Luciana Mello. Conforme contou para o Diário de SP em julho de 2013, ele descreveria
no livro sua relação de amizade com o rei Roberto Carlos nos anos 1960 e as baladas que frequentava quando
solteiro, com figuras como Raul Seixas e Wando.
Atento à saúde, Jair costumava dizer em entrevistas que cuidava bem do corpo, sempre indo a médicos
e praticando exercícios. Não era raro vê-lo de ponta-cabeça, em uma das mais clássicas e complexas posições
da ioga, em camarins e até no palco. Isso mesmo depois dos 70 anos. O cantor que falece hoje deixa também
quatro netos – dois de cada filho – e a mulher Clodine.
Termino, nessa homenagem, com uma letra que adorava muito de Jair, que é Disparada:
Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar
Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão
Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar
Aprendi a dizer não, ver a morte [que agora ele encontrou] sem chorar
E a morte, o destino, tudo, a morte e o destino, tudo
Estava fora do lugar, eu vivo pra consertar
Na boiada já fui boi, mas um dia me montei
Não por um motivo meu, ou de quem comigo houvesse
Que qualquer querer tivesse, porém por necessidade
Do dono de uma boiada cujo vaqueiro morreu
Boiadeiro muito tempo, laço firme e braço forte
Muito gado, muita gente, pela vida segurei
Seguia como num sonho, e boiadeiro era um rei
Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo
E nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando
As visões se clareando, até que um dia acordei
Então não pude seguir valente em lugar tenente
E dono de gado e gente, porque gado a gente marca
Tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente
Se você não concordar não posso me desculpar
Aí ele termina dizendo:
Não canto pra enganar, vou pegar minha viola
Vou deixar você de lado, vou cantar noutro lugar
Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei
Não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse
Que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu
Por qualquer coisa de seu querer ir mais longe do que eu
Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo
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Já que um dia montei agora sou cavaleiro
Laço firme e braço forte num reino que não tem rei
E, assim, Jair Rodrigues deve estar nas patas do seu cavalo, galopando, galopando lá, no céu. Grande
Jair Rodrigues.
Termino dizendo:
Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar
Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão
Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu da Câmara dos
Deputados o Projeto de Decreto Legislativo nº 99, de 2014 (nº 918/2013, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Quênia, assinado em Brasília, em 14 de setembro de 2010.
É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Projeto de Decreto Legislativo nº
99, de 2014, vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria, prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.)
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