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Ata da 68ª Sessão, Especial,
em 12 de maio de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Eunício Oliveira, Inácio Arruda e José Pimentel.

(Inicia-se a sessão às 11 horas e 16 minutos e encerra-se às 12 horas e 51 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/PMDB – CE) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Sessão Especial do Senado Federal destinada a reverenciar o centenário de morte do Dragão do Mar,
nos termos dos Requerimentos nºs 77 e 216, de 2014, de autoria do Senador Eunício Oliveira e de outros
Srs. Senadores.
O Presidente e signatário desta sessão já está aqui.
Convido para compor a Mesa o Exmo Sr. Senador Inácio Arruda, que é signatário e já está aqui; o Exmo Sr.
Senador José Pimentel, que é signatário também; o Diretor Presidente do Conselho Nacional de Praticagem, Sr.
Ricardo Falcão; o Secretário-Executivo da Secretaria de Promoção e Igualdade Racial da Presidência da República, Sr. Giovanni Harvey; o Vice-Presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e futuro Presidente,
convido para compor a Mesa aqui representando as entidades, o Sr. Francisco Honório Pinheiro Alves. (Pausa.)
Composta a Mesa, convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos o Hino Nacional Brasileiro.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/PMDB – CE) – Vou passar a Presidência dos trabalhos
ao Senador Inácio Arruda, para que eu possa, como primeiro signatário, fazer meu pronunciamento.
Senador Inácio Arruda.
O Sr. Eunício Oliveira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Com a palavra o Senador Eunício
Oliveira, primeiro signatário desse requerimento que, exatamente em função do seu comando diretivo nesse
requerimento, todos nós, eu e o Senador Pimentel, subscrevemos para que pudéssemos realizar esta sessão
em homenagem ao Centenário de Falecimento do Dragão do Mar.
Com a palavra o Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente da Mesa, Senador Inácio Arruda, Exmo Sr. Líder de todos nós aqui no Congresso Nacional,
Senador José Pimentel, Diretor Presidente do Conselho Nacional de Praticagem, Sr. Ricardo Falcão, Secretário-Executivo da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Sr. Giovanni Harvey,
representante da Coordenadoria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial do Estado do Ceará,
Sr. José Maria da Silva, e também aqui conosco, na Mesa, o Dr. Honório Pinheiro, que aqui representa também
as demais entidades – eu agradeço por ele ter vindo lá do Ceará para prestigiar essa solenidade. Também quero cumprimentar todos os membros do Conselho Nacional de Praticagem.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores do nosso querido Ceará e de todo o Brasil que
nos acompanham pelos canais de comunicação do Senado Federal, minhas senhoras e meus senhores, pequenos gestos, pequenas ações podem mudar e fazer avançar os rumos de uma cidade, de um Estado, de um
País e de uma sociedade. Eventualmente incompreendidos no cotidiano, alguns precisam ser resgatados pela
história, que está repleta deles. São gestos que podem ser de libertária rebeldia, de reivindicação, de organização, de alerta, de mudança. Como homens públicos e com deveres para com a sociedade, temos o dever de
interpretá-los, de atendê-los e de mantê-los vivos, para que sirvam de exemplo a futuras gerações.
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Por isso, tomei aqui a iniciativa de propor à Mesa do Senado Federal essa realização que estamos fazendo no dia de hoje, de uma sessão especial para homenagear a memória de um herói brasileiro, de um herói
cearense, de um homem simples e jangadeiro.
Por feliz coincidência, Sr. Presidente, quis o destino que nós comemorássemos aqui, no Senado, o centenário da morte de Francisco José do Nascimento, o nosso Dragão do Mar, na véspera de 13 de maio, a data
nacional da abolição da escravatura no Brasil, esta resultado de uma ação coletiva que custou o sacrifício e até
a vida de muitos brasileiros e que, ainda hoje, requer um trabalho permanente para que avance em seus direitos sociais e em seus direitos culturais.
Digo isso com orgulho, que, graças ao movimento liderado pelo Dragão do Mar, nós do meu querido
Ceará temos a honra de poder festejar 130 anos de libertação dos escravos, enquanto o restante do Brasil vai
comemorar apenas 126 anos da assinatura da chamada Lei Áurea pela Princesa Isabel.
Francisco, com seu ato, já dava identidade ao espírito libertário dos cearenses, espírito libertário predominante até os dias de hoje, mostrando que, historicamente, o povo do nosso querido Ceará preza a independência
das suas escolhas, é dono da sua própria vontade e não aceita imposições, mesmo que partidas de poderosos.
Srªs e Srs. Senadores, em 5 de março de 2014, completaram-se os cem anos da morte de Francisco José
do Nascimento, o Chico da Matilde, como também era conhecido, um menino de origem humilde, mas de coração nobre e verdadeiro.
Foi o seu nobre coração que, indignado com a desumanidade da escravidão, transformou aquele menino
pobre, filho de um jangadeiro, um pescador, e de uma rendeira, em um homem que se destacou para o Brasil
e para o mundo e se tornou o nosso Dragão do Mar.
Francisco José do Nascimento nasceu em Canoa Quebrada, em 15 de abril de 1839, como eu disse, filho
do pescador Manoel do Nascimento e da rendeira Matilde Maria da Conceição. O avô fora engolido pelo mar em
sua jangada. O pai morrera também no oceano dos seringais amazônicos quando Chico tinha apenas oito anos
de idade. Desde então, o menino foi ganhar a vida como garoto de recados em um veleiro chamado Tubarão.
Em 1859, já era o chefe dos catraieiros, os condutores de jangadas e botes na Praia de Iracema, quando
foi trabalhar nas obras do Porto de Fortaleza.
Depois das obras, Chico se engajou como marinheiro em um navio que fazia a linha do Maranhão ao Ceará.
Foi nomeado prático da capitania dos portos – e aqui eu vejo alguns práticos – em 1874, e a convivência
quotidiana com a vergonha do tráfico negreiro o levou a aderir ao movimento abolicionista cearense.
Dizem os africanos, ancestrais de Chico da Matilde, que a cabeça de um homem faz dele um rei. E o cearense pensa parecido com isso.
Pois, em 30 de agosto de 1881, Francisco José do Nascimento empunhou o cetro da justiça e, juntamente
com seus colegas, tomou a decisão de fazer esse grande movimento a favor da libertação dos escravos.
O movimento paralisou as embarcações que conduziriam os escravos aos navios negreiros ancorados ao
largo, prontos para levá-los até as províncias espalhadas pelo Brasil, principalmente as do sul do País.
Registre-se, aliás, que Chico da Matilde estava apenas cumprindo a lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que
proibia do tráfico de escravos para o Brasil.
Francisco foi exonerado do cargo por ter liderado o movimento, mas, um ano depois, cabra valente, proferiu a palavra de ordem registrada pela história, frase muito forte dita por um homem simples do povo: “Não
há força bruta neste mundo que faça reabrir o porto [de Fortaleza] ao tráfico negreiro”.
Pelos atos de coragem e os desdobramentos que a eles se seguiram, o tribuno José do Patrocínio passou
a chamá-lo de “lobo do mar” e ao Ceará, onde já começava a raiar a liberdade para os escravos, de “terra da luz”.
Chico da Matilde esteve presente na sessão histórica da Assembleia, em 24 de maio de 1883, quando
Fortaleza aboliu a escravatura. Em 25 de março de 1884, a liberdade abriu as asas sobre os escravizados de
toda a província do Estado do Ceará.
Chico da Matilde reassumiu o cargo de prático em 3 de março de 1889, por ordem do então Imperador
Pedro II, que o nomeou Major-Ajudante de Ordens do Secretário-Geral do Comando Superior da Guarda Nacional do Estado do Ceará.
Já era conhecido como Dragão do Mar, assim batizado pelo romancista e teatrólogo Aluísio Azevedo
ao ver Chico ser recepcionado com honras de herói pelos abolicionistas nas ruas da cidade do Rio de Janeiro,
o mesmo Rio de Janeiro onde Dragão do Mar reapareceu nas águas da Baía da Guanabara, em novembro de
1910, na figura do bravo marinheiro gaúcho João Cândido Felisberto.
Conhecido como Navegante Negro, João Cândido liderou a Revolta da Chibata, movimento de 2.300
marujos que pôs fim a castigos corporais ainda usuais na Marinha de Guerra 22 anos após a Lei Áurea.
O episódio inspirou a bela canção de João Bosco e Aldir Blanc, “O Mestre-Sala dos Mares”.
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Que o Dragão do Mar reapareça sempre, a cada vez que alguém for alvo de atos que ninguém cometeria contra si próprio, a cada gesto de preconceito, a cada banana jogada no gramado, como se repetiu ainda
ontem, durante uma partida do campeonato italiano, em pleno século XXI.
Srªs e Srs. Senadores, senhores que compõem a Mesa, Brasil que nos assiste neste momento, certamente
o espírito desses dois grandes navegantes, heróis do dia a dia dos portos que entraram para a História do Brasil, ainda deve, no meu entender, orientar o trabalho dos práticos brasileiros, classe reconhecida no País desde
1808, quando o Príncipe Regente D. João VI regulamentou o exercício da profissão.
São os práticos brasileiros responsáveis por conduzir por vias seguras boa parte das riquezas geradas no
Brasil. Os práticos também conduzem, além de riquezas, vidas humanas. Esse fluxo de pessoas tem impactos
econômicos importantes tanto para o país quanto para as cidades portuárias, como a minha querida fortaleza.
Entre esses impactos, estão os gastos derivados dos cruzeiristas e tripulantes e os gastos dos armadores, que
naquela temporada de 2010/2011 foram de R$ 1,4 bilhão, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, a FGV.
Por isso, nesta homenagem ao prático-mor, ao nosso bravo cearense, simples e humilde jangadeiro, corajoso e destemido como é o nordestino e o cearense, na homenagem que fazemos neste dia a Francisco José
do Nascimento, quero também homenagear todos os práticos do Brasil na figura do Conselho Nacional de
Praticagem, o Conapra, que muito colaborou para a realização desta sessão especial.
Nobre como Chico da Matilde é o ofício dos práticos, responsáveis por garantir a condução segura de
navios aos portos marítimos e aos estuários dos rios, com elevados índices de segurança, alta capacitação técnica e com espírito de defesa dos interesses da sociedade brasileira.
Quero dizer aos práticos de todo o País que, com o empenho do Congresso Nacional, o Brasil de hoje
dispõe de um marco regulatório moderno, capaz de estimular os investimentos necessários para construir um
sistema portuário compatível com o tamanho de sua economia: a Lei nº 12.815/13, que aprovamos neste Congresso Nacional, com a participação do Senador Inácio Arruda, do Senador Pimentel e de outros companheiros
Senadores, que determinou o novo marco regulatório portuário do Brasil.
Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores convidados, que a praticagem brasileira receba já o reconhecimento que o prático-mor cearense Dragão do Mar, o Francisco José do Nascimento ou o Chico da Matilde,
como queira, só veio receber um século depois da sua morte. E que o exemplo desse homem extraordinário,
corajoso, Dragão do Mar, possa sempre iluminar os caminhos do povo do meu Ceará, do meu Nordeste e do
meu Brasil, sempre, sempre com o sentimento de liberdade e de igualdade a todos que nasceram nesta Pátria.
Muito obrigado a todos! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Somos nós que agradecemos
ao Senador Eunício Oliveira a bela homenagem aos que lutaram pela libertação dos escravos, tendo à frente
o Chico da Matilde, o nosso Dragão do Mar.
E, antes de fazer o uso da palavra, gostaria de convidar o Sr. Hilton Cobra, Presidente da Fundação Cultural Palmares, para participar conosco dos trabalhos de homenagem ao Dragão do Mar, na Mesa, por favor.
Vamos fazer um revezamento.
Não sei como faremos aqui, Eunício. Passo de volta para você e você depois volta para...
O Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eunício Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/PMDB – CE) – Concedo a palavra ao Senador Inácio
Arruda, que também é signatário desta sessão solene e que falará aqui, hoje, como Líder do seu querido PCdoB,
que também tem, na sua história, a luta pela liberdade.
Senador Inácio Arruda, com a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE. Pela Liderança.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, senhores presentes à Mesa, Senador Eunício Oliveira, Senador Pimentel, o nosso Ricardo Falcão, Diretor Presidente do Conselho Nacional de Praticagem, o nosso Secretário Executivo da Secretaria de Promoção
da Igualdade Racial da Presidência da República, Giovanni Harvey, o Vice-Presidente da Confederação Nacional
dos Dirigentes Lojistas, nosso conterrâneo cearense Sr. Francisco Honório Pinheiro Alves, em nome das entidades de classe do setor patronal aqui no nosso País, o nosso amigo, o Sr. Hilton Cobra, Presidente da Fundação
Cultural Palmares, e o nosso companheiro José Maria da Silva, que é representante da Coordenadoria Especial
de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial no Estado do Ceará, também seja bem-vindo!
Sr. Presidente, senhoras e senhores, ao homenagear Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, por
ocasião do centenário do seu falecimento, homenageamos também todos aqueles valorosos brasileiros que,
na dureza do seu trabalho, cultivaram o seu amor pela liberdade e pela justiça.
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Os jangadeiros cearenses, os jangadeiros nordestinos... O jangadeiro representa, junto com o vaqueiro,
uma das figuras mais emblemáticas da civilização nordestina, um singrando os verdes mares bravios; o outro
desbravando os sertões.
Em seu livro Jangada, que é hoje um clássico da etnografia brasileira, publicado originalmente em 1957,
Luís da Câmara Cascudo aproxima as vidas e as aspirações desses dois tipos humanos aparentemente tão dessemelhantes.
É nesse exercício cotidiano da liberdade e na consciência da dignidade do trabalho que ele propicia que
Câmara Cascudo encontrará a motivação profunda do engajamento dos jangadeiros nas lutas pela abolição
da escravatura.
Diz ele:
Por toda campanha contra a escravidão, o pescador foi um elemento de simpatia abolicionista ou ostensivamente ligado aos que combatiam a continuação do escravo no Brasil.
Ele exemplifica essa assertiva justamente com a narrativa da luta do nosso Chico da Matilde.
Diz ele:
“Em plena campanha abolicionista, os jangadeiros de Fortaleza, a 30 de janeiro de 1881, chefiados por
Antônio Napoleão e Francisco José do Nascimento, prático da barra e cognominado “Dragão do Mar”,
recusaram-se a embarcar escravos pelo porto. No porto do Ceará não se embarcam mais escravos!”
Teria dito.
E cumpriram fielmente a consigna. O “Dragão do Mar” viajou para o Rio de Janeiro em março de 1884 e
recebeu festas apoteóticas dos cariocas, medalhas, discursos, diplomas, poemas, aclamações. A jangada, que
tinha o nome de “Liberdade”, foi carregada triunfalmente pelo povo e entregue ao Museu Nacional. Depois, já
no Museu da Marinha, desapareceu.
A solidariedade dos jangadeiros ao movimento da Abolição foi um dos elementos mais expressivos para
vitória da causa.
Por sua participação destemida na luta abolicionista, Francisco José do Nascimento garantiu seu ingresso no panteão dos grandes heróis revolucionários cearenses. Ao seu lado, encontram-se, por exemplo, a
republicana Bárbara de Alencar, que, por sua destacada participação na Revolução Pernambucana de 1817 e
na Confederação do Equador, ganhou o honroso título de primeira prisioneira política do Brasil, e o filho de
Bárbara de Alencar, Tristão Gonçalves, um dos líderes máximos do movimento revolucionário no Ceará, brutalmente assassinado pelas forças imperiais, teve o seu corpo esquartejado e tornou-se um dos grandes mártires
da causa republicana em nosso País. Uma das praças mais famosas da cidade de Fortaleza leva exatamente o
nome de Praça dos Mártires.
Em 1º de janeiro de 1883, a Vila Acarape, no Ceará, torna-se a primeira cidade do Brasil a abolir a escravidão e ganha um novo nome: Redenção. Em reconhecimento a esse fato histórico, Redenção foi escolhida,
em 2009, para sediar a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), criada
pelo Presidente Lula com a missão de promover a integração do Brasil e dos países africanos irmãos no âmbito acadêmico. E é bom que se registre que, hoje, quando aqui fazemos essa comemoração em homenagem
ao centenário do Dragão do Mar, está sendo inaugurado um novo campus da Unilab, agora em São Francisco
do Conde, na Bahia. É uma extensão da Universidade da Integração de Redenção, no Estado do Ceará, até São
Francisco do Conde, na Bahia, um Estado irmão de todos os brasileiros, porque por lá começa parte dessa história recente desta região do mundo, a América.
Em 25 de março de 1884, é a vez de o Ceará tornar-se a primeira província brasileira a decretar a abolição da escravatura em seu território, quatro anos antes da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. A luta
pela abolição no Ceará vinha de há muito tempo, e os anais da história cearense guardam os nomes de muitos
homens e mulheres que participaram dessa luta e que representam todos os heróis anônimos que tornaram
possível a abolição.
Cito palavras do nosso colega Deputado Lula Morais, que fez uma belíssima homenagem na Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará a Dragão do Mar e é autor da lei que tornou 25 de março a data magna do nosso Estado, o Ceará:
O 25 de março foi o coroamento de uma luta renhida que contagiava todo o Território nacional.
No Ceará, a historiografia registra revoltas e tentativas de revoltas de escravos em diversos locais: em
Sobral; em Lavras da Mangabeira [terra do Senador Eunício Oliveira]; em Iracema, em tantos outros
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lugares. Quilombos e mucamos se reorganizaram no interior do Estado, homens e mulheres se batiam
bravamente para que o horror da escravidão tivesse fim. [...]
Com a decisão dos jangadeiros, em janeiro de 1981, a luta abolicionista do Ceará entrou em uma nova
fase, com maior e mais ampla participação do povo. [...]
O 25 de março de 1884, assim, foi o coroamento de uma luta de décadas. Foi a luta do povo cearense.
Foi a luta de José do Amaral, de José Albano, José Marrocos, João Cordeiro, João Carlos Jataí, Cândido Maia,
Bezerra de Menezes e tantos outros. Foi a luta das mulheres cearenses, tão bem representadas por Dona Maria
Tomásia, abolicionista, mulher à frente do seu tempo. Foi a luta dos negros e mulatos, de José Napoleão, de
Pedro Artur Vasconcelos e de Francisco José do Nascimento – o Chico da Matilde –, apelidado pelo escritor e
jornalista Aluísio Azevedo de Dragão do Mar.
Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde, o Dragão do Mar, faleceu em 5 de março de 1914,
após uma longa vida de muitas lutas e grandes vitórias. Seu espírito renasceria muitas vezes a partir de então.
Vinte e sete anos após sua morte, em 1941, quatro jangadeiros cearenses embarcariam na jangada São
Pedro, iniciando uma jornada até o Rio de Janeiro, sem bússola e sem astrolábio. Guiavam-nos as estrelas e a
sua vasta experiência, transmitida de pais para filhos ao longo das eras.
Seus nomes: Raimundo Correia Lima, o “Tatá”; Manuel Pereira da Silva, o “Mané Preto”; Jerônimo André
de Souza, o “Mestre Jerônimo”; e Manuel Olímpio Meira, o “Jacaré”. Seu objetivo: chamar a atenção do Brasil
para as difíceis condições de vida e trabalho dos jangadeiros do Ceará e exigir providências efetivas do Governo Federal. Mais uma vez, como nos tempos do Dragão, tratava-se de defender o direito dos trabalhadores a
uma vida livre e digna.
Os quatro jangadeiros foram recebidos pelo Presidente Getúlio Vargas no Palácio do Catete. Como Chico da Matilde, receberam inúmeras homenagens na Capital da República. Sua façanha assombrou o mundo
e foi cantada em prosa e verso. O cineasta norte-americano Orson Welles viria ao Brasil no ano seguinte para
registrar em filme aquela grande aventura e a dura vida dos jangadeiros e pescadores cearenses. Era o tempo
da Segunda Guerra, e os Estados Unidos desenvolviam a chamada política da boa vizinhança, para garantir a
boa vontade dos seus vizinhos latino-americanos. O filme nunca foi terminado.
De volta a sua terra, os jangadeiros descobriram que as promessas feitas na Capital não se materializavam do modo esperado na província distante.
Uma nova viagem de jangada seria feita dez anos depois sob o comando do mestre Jerônimo – e sem a
presença de Jacaré, falecido em 1942 –, para cobrar a responsabilidade do Governo Federal. Era 1951, e Getúlio
Vargas era novamente o Presidente da República, dessa vez eleito democraticamente.
Na década de 70, nos tempos mais difíceis da ditadura, foi na figura de Chico da Matilde, em quem,
como já foi dito, os compositores João Bosco e Aldir Blanc buscaram inspiração para compor sua obra-prima
O Mestre-Sala dos Mares, que homenageia outro herói do povo brasileiro, o marinheiro João Cândido, líder da
Revolta da Chibata.
Dizem os primeiros versos da música:
Há muito tempo nas águas da Guanabara
O Dragão do Mar reapareceu
Na figura de um bravo marinheiro
A quem a História não esqueceu
O Dragão não se cansa de reaparecer
Em 2012, a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) lançou ao mar o navio João Cândido. Em 14 de abril último, houve a cerimônia de lançamento do navio Dragão do Mar. Chico da Matilde e o Almirante Negro voltam
a singrar os mares brasileiros, dessa vez associados à maior empresa nacional, patrimônio e fruto da luta incansável dos brasileiros e brasileiras.
É muito importante ressaltarmos, neste centenário de morte do Dragão do Mar, a luta cotidiana dos negros e abolicionistas à época da escravidão e as lutas contemporâneas, dos nossos dias, para se garantirem as
conquistas dos negros libertos por Dragão, do movimento abolicionista, com a participação de intelectuais
em todo o Brasil, poetas, escritores, militares e muitos filhos de fazendeiros que terminaram se envolvendo na
causa da abolição, que teve como berço e força, exatamente o quilombo, a resistência dos negros, a sua persistência na luta.
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É muito importante nós adotarmos, neste centenário, as máximas presentes da luta, para garantir que a
nossa universidade, as nossas escolas, os nossos tribunais superiores, o nosso Ministério Público, a Academia
Brasileira recebam os negros como uma conquista do nosso País.
São muitas as lutas ainda presentes no nosso País, e no próprio Governo, à medida que muitos colegas
Parlamentares, na Câmara e no Senado, respondendo ao movimento social, têm colocado, na Ordem do Dia
da discussão do Congresso Nacional, uma política que examine o que tem sido feito no Brasil.
Hoje, ainda grassa na periferia das grandes cidades brasileiras a marginalização dos pobres e entre os
pobres, dos negros no nosso País. Os meios de ascensão social criaram, ao longo desse período, período já
da abolição, período do negro livre, barreiras enormes para que os negros pudessem ascender socialmente.
E essas dificuldades exigem de nós, hoje, não só a quebra do preconceito, a luta para liquidar, de uma
vez por todas, o preconceito que, como disse o Senador Eunício Oliveira, ainda se materializa entre os ditos
civilizados, entre os lordes europeus, de se fazer chacota pela diferença da cor.
Às vezes, sem jogar muita bola, quem diria ou quem poderia olhar para um branco e, simplesmente,
chamá-lo de branquicela, ou de ameba, ou coisa do tipo, buscando criar um preconceito com os brancos. Isso
não existe, mas continua existindo com os negros.
Nos principais estádios de futebol dos chamados países mais civilizados, estão os tais civilizados, que
escravizaram os negros, porque não foram os brasileiros que escravizaram os negros – é bom que se diga –,
foram os europeus civilizados, essa gente digna, essa gente fina que fala em direitos humanos, que faz tabela
de direitos humanos para os outros, são eles que, até hoje, fazem chacota dos negros brasileiros, dos negros
africanos, o que, por consequência, exige de nós o repúdio permanente e firme aqui, em nosso País.
Que a nossa Copa seja a Copa, também, de se dizer não ao preconceito, de não se aceitar o preconceito,
de não se permitir o preconceito, não só em nosso País, mas em qualquer parte do mundo.
Para quebrar o nosso, nós temos a obrigação, nós temos o dever de manter as políticas afirmativas que
permitem não só aos pobres, porque são o principal contingente de necessitados do País, mas as cotas que
permitem aos negros ascender para poder ter o seu posto, o seu lugar na história do País, nos pontos mais elevados e mais destacados da nossa história.
Basta olhar os cursos de formação superior, as turmas formadas dos cursos de Medicina, de Odontologia
e, às vezes, até dos cursos de Direito, onde já há mais participação dos negros. Fiquemos nos mais simbólicos,
olhemos esses mais simbólicos para nós vermos onde está a discriminação. Olhemos as composições dos tribunais, o funil que é chegar a juiz federal ou estadual, ou mesmo a promotor público no nosso País. Esses postos
ficam inacessíveis. São as barreiras que se criam na história, e nós temos de rompê-las.
Por tudo isso, esta homenagem, Senador Eunício, se reveste de grande atualidade, de grande importância. Chico da Matilde se mantém entre nós, vivo, forte. Ele é parte da vida nacional.
Como diria o nosso colega e acadêmico Darcy Ribeiro, existe um povo brasileiro, e, no meio desse povo,
está o sangue do negro de forma permanente na nossa história. Nós temos de responder exatamente a essa
máxima. Esse povo é, também, um povo formado pelos negros que para aqui vieram e ajudaram a construir
esta Nação contemporânea.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, convidados, a vela branca e os seis paus de piúba das jangadas cearenses se metamorfosearam nos poderosos motores e nas gigantescas estruturas metálicas dos navios petroleiros.
Os navios transportam o petróleo. Esse petróleo, há pouco tempo, nós transformamos também num insumo importantíssimo de libertação, depois de uma luta muito importante para convencer Governo, povo e
Congresso Nacional de que o dinheiro do petróleo, em grande parte, deveria ser destinado à educação como
símbolo também de libertação e de garantia de acesso de todos os setores à formação no nosso País. O espírito
indomável, portanto, do Dragão do Mar nos guia hoje, como ontem e como sempre.
Um abraço e parabéns pela belíssima sessão, Senador Eunício Oliveira. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/PMDB – CE) – Obrigado, Senador Inácio Arruda, pelas
palavras proferidas, pela forma como sempre trabalhamos em torno dos interesses do Nordeste, do Ceará, especialmente do Brasil. Sempre fazemos uma junção de forças entre o Senador Pimentel, o Senador Inácio e eu.
Eu ia passar a Presidência, de imediato, para o Senador José Pimentel, mas vou conceder a palavra a S. Exª
como Senador pelo Ceará, como conhecedor da história desse extraordinário cearense chamado Dragão do Mar,
e também como Líder do Bloco de Apoio ao Governo e como nosso Líder do Governo no Congresso Nacional.
Então, V. Exª vai falar hoje acumulando três importantes funções que são inerentes ao trabalho que desenvolve aqui. Na sequência, passaria a Presidência para V. Exª, para que possa – ainda ouvindo mais alguém
quem queira falar – encerrar os trabalhos. Eu abri os trabalhos, o Inácio presidiu durante a sessão – ao meio –,
e V. Exª encerrará aqui como Presidente desta Mesa.
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O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/PMDB – CE) – Passo a palavra ao Senador José Pimentel.
Tem a palavra V. Exª, Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Eunício Oliveira, autor desta sessão solene, quero parabenizá-lo pela iniciativa e pela oportunidade, no momento em que o Brasil traz para a agenda o debate da tolerância, da convivência com as diferenças, e no momento em que, ao mesmo tempo, assistimos a alguns que não concordam com isso ter posição
diferente. V. Exª propõe, Inácio Arruda, nosso Senador, e José Pimentel subscreve com V. Exª esta sessão solene
para que possamos discutir os 100 anos de Dragão do Mar.
Começo registrando a frase, Senador Eunício Oliveira, que V. Exª incluiu no seu pronunciamento: “Não
há força bruta no mundo que faça o tráfego negreiro ser reaberto no Ceará”. Isso demonstra o espírito dos cearenses, dos nordestinos e dos brasileiros.
Quero abraçar o Ricardo Falcão, nosso Diretor-Presidente do Conselho Nacional de Praticagem, e, em
seu nome, registrar o trabalho que o Congresso Nacional fez ao lado das entidades para regulamentar o novo
Marco dos Portos Brasileiros. Tivemos um grande diálogo, um grande entendimento, permitindo haver nesse
setor, o setor de cabotagem e transporte marítimo, uma grande estrutura para o Brasil. Tivemos audiências
públicas, diferenças em alguns momentos, mas, ao término, construímos um texto legal que dá conta das demandas de um País que é a quinta potência econômica do Planeta e caminha para, cada vez mais, diminuir as
desigualdades entre a nossa sociedade.
Quero saudar o Sr. Giovanni Harvey, aqui representando a nossa Secretaria de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial da Presidência da República. E lembrava que, em 2009, quando eu tive a oportunidade de
ser Ministro da Previdência Social, nós assinamos um termo de compromisso entre o Ministério Especial e o
Ministério da Previdência e a Presidência da República, para que nós pudéssemos criar um ambiente para a
concessão de benefício automático aos quilombolas, aos nossos irmãos descendentes dos povos africanos, ou
seja, àqueles que constroem a riqueza brasileira.
Esse protocolo, esse termo de compromisso tem como beneficiários aqueles que têm seus quilombos
regularizados. A partir dali, eles passam a ter o reconhecimento automático do seu direito previdenciário na
aposentadoria, na licença-maternidade, nos vários benefícios que ali são concedidos. Eu sei que nós precisamos
retomar, para acelerar esse processo, porque, à proporção que você vai regularizando as terras dos quilombos,
você vai também criando esse ambiente do reconhecimento automático do direito previdenciário.
Quero abraçar nosso conterrâneo, nosso amigo, meu amigo Honório Pinheiro, aqui representando as entidades classistas do nosso Ceará, do nosso Nordeste e do Brasil, em especial os lojistas, dos quais uma pequena
parcela é formada de negros escravos de ontem que montaram seus pequenos negócios, seus estabelecimentos. E são lojistas, como também são lojistas os nossos descendentes e a ampla maioria da sociedade brasileira.
Não há uma cidade que não tenha, como nós chamamos no Ceará, uma bodega. E é naquela bodega que
nós fazemos as nossas compras, que nos encontramos. Vamos ao batizado e, quando saímos de lá, é na bodega onde nós nos encontramos e nos confraternizamos. Ou o time de futebol, quando termina o jogo, também
passa por lá. Depois que saímos do nosso culto, da nossa missa, do nosso evento religioso, também passamos
por lá. Portanto, esse é o local de encontro, de troca de informação e de vivência. De modo geral, são nossos
irmãos negros, nossos irmãos pardos, nós trabalhadores que temos esses pequenos negócios.
Portanto, Honório, parabéns pelo trabalho que você faz em torno do Simples Nacional, da micro e da
pequena empresa, do empreendedor individual. Neste momento, nós estamos, no Congresso Nacional, na
Câmara e no Senado, discutindo a sua atualização, que tem no Eunício Oliveira, tem no Inácio Arruda grandes
apoiadores das micro e pequenas empresas do Brasil.
Quero saudar também o Sr. Hilton Cobra. Eu pensei que fosse Cabral, mas é Cobra. Coisa Boa. É nosso
Presidente da Fundação Cultural Palmares, que faz um trabalho muito forte nesse setor.
Queria começar registrando que, em 1881, quando Dragão do Mar toma essa decisão, nós passamos a
ter toda uma política de discussão da libertação dos escravos no nosso Ceará. Nós vínhamos de uma grande
seca, nos anos de 1877 e 1879, um pouco parecida com a seca de 2012 e 2013, neste século XXI.
Ali, nós tivemos, na época, um conjunto de proprietários de fazendas, de casas grandes, como eles chamavam, dificultando e diminuindo a própria alimentação do negro escravo por conta da diminuição da produção na nossa região.
E é dentro desse contexto que os nossos fazendeiros, os donos das casas grandes do Estado do Ceará
começam a vender, com maior intensidade, o escravo, desde a criança, o adulto, todo esse conjunto de ho-
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mens e mulheres, com o objetivo de liberar a casa grande da obrigação de alimentar nossos irmãos negros,
nossos irmãos escravos.
Dentro desse contexto, Dragão do Mar resolve tomar uma decisão: não permitir mais o embarque do
negro escravo faminto que a casa grande não queria mais alimentar e, ao mesmo tempo, impedir esse tráfico
negreiro. Ao lado de Dragão do Mar, havia um conjunto de intelectuais, de pessoas do povo que já trabalhavam essa agenda desde o final dos anos 50 à metade do século XIX, 1850, 1860.
Esse processo permite que o Estado do Ceará seja o primeiro Estado da Federação a libertar o negro escravo, e, como forma de reconhecimento desse processo, já no Governo Lula, nos anos 2004 e 2005, ele resolve
criar uma universidade, a nossa Unilab (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira),
que é uma forma que o Estado Nacional encontrou de aproximar nossas culturas e, ao mesmo tempo, permitir
que aquele que ontem não teve acesso à universidade possa ter acesso a uma universidade com esse perfil,
para formar mão de obra qualificada, para assumir os bons empregos, seja no Brasil, seja nos países africanos,
dos quais todos nós somos descendentes por conta da miscigenação e da presença de mais de quatro milhões
de escravos que o Brasil trouxe para cá forçados, contra a sua vontade, lembrando que algo em torno de cinco milhões de escravos morreram no deslocamento do continente africano, dos países africanos para o Brasil.
É bom lembrar também que, em 1888, quando o Brasil resolve libertar os escravos, nós tivemos um gravíssimo problema de ordem social porque não fizemos a reforma agrária nesse momento. Aquele homem,
aquela mulher, aquele trabalhador que era escravo passa a não ter a terra para produzir, passa a ter que pagar
renda ao antigo senhor, ao proprietário da terra, e isso perdurou até o século XX, início do século XXI.
Se nós observarmos as regularizações dos quilombos, as áreas que estamos emancipando e das quais
estamos assegurando a titulação para essa população são em regiões distantes, periféricas do centro de consumo e com baixa infraestrutura. Muitas vezes, nem energia elétrica havia no início do século XXI; quanto mais
o abastecimento da água, o posto de saúde, a escola de qualidade, como está disponível para outros segmentos da sociedade brasileira.
Dentro desse olhar, o Presidente Lula – e a Presidenta Dilma dá continuidade – resolve montar toda uma
infraestrutura que garanta esses direitos, porque não são favores do Estado. É, na verdade, uma retribuição
daquilo que nós, no dia de ontem, retiramos dos nossos irmãos negros.
Quero registrar também que, já em 2003, o Presidente Lula organiza uma ida de Ministros do Estado
brasileiro ao continente africano para visitar os povos, as nações, os estados de onde os nossos irmãos saíram
forçados. E, nesse processo, ele resolve criar todo o ambiente de intercâmbio cultural, econômico, e a nossa Petrobras, a maior empresa brasileira, que hoje é objeto de ataque direto daqueles que ontem não reconheciam
os direitos dos escravos, resolve investir na infraestrutura e na exploração do petróleo. Eu estava assistindo,
na semana passada, a alguns discursos desta tribuna e ouvi pessoas condenando, congressistas condenando
que o Presidente Lula tenha resolvido investir no continente africano, para gerar mais emprego, mais trabalho
e mais riqueza naquele continente, a partir da nossa tecnologia.
A Embrapa, a empresa brasileira que faz pesquisas para a melhoria dos cultivares da nossa produção,
que levou o Brasil a ser o segundo maior produtor de grãos do planeta, também investe tecnologia nos países
africanos, para que nós possamos aumentar a produção de alimentos, a produção de grãos, e deixando ali mais
emprego, mais trabalho. Não tenham dúvida de que, logo, logo, aqueles que hoje condenam a Petrobras por
ter feito investimentos no continente africano também vão condenar a Embrapa, por estar ali fazendo investimento e, com isso, diminuindo a dependência e transferindo conhecimento para aquele povo, que é trabalhador, que é dedicado. Basta ver a nossa economia e o que esse povo fez a favor do povo brasileiro.
Em 2004, o Presidente lança o Programa Brasil Quilombola, ou seja, a regularização das terras, e passamos a assistir a um conjunto de ações para dificultar ou para impedir essa regularização. Lá mesmo, no nosso
Estado, o Estado do Ceará, nós temos várias áreas sendo regularizadas em Crateús, em Novo Oriente. Em Crateús, o nosso Senador Eunício de Oliveira esteve sábado fazendo um grande evento naquela região. Ali nós
temos algumas regiões em que estão sendo regularizadas as terras, como temos em outras regiões do Brasil.
E temos uma dívida, porque esse processo está muito lento. Nós precisamos agilizar e, ao mesmo tempo, regularizar esses quilombolas para que essas famílias possam ter segurança jurídica da sua propriedade, a
propriedade coletiva, como as entidades assim definiram. E o papel do Estado nacional é fazer com que essa
decisão tomada pelo Presidente Lula e aprovada pelo Congresso Nacional possa se tornar realidade.
Em 2005, criado o Plano Nacional da Promoção da Igualdade Racial e, ao mesmo tempo, o fortalecimento de todas essas políticas, que culminaram, em seguida, com a criação da Unilab, que é uma forma de nós
termos um intercâmbio permanente, no campo do conhecimento, entre o povo brasileiro, o povo africano, e
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esses laços tendo, cada vez mais, integridade, muito mais afinidade e superando a questão das desigualdades
que existem tanto para os quilombolas do Brasil como para esse povo.
Essa sessão solene hoje realizada tem também um objetivo que é fortalecer a aprovação do projeto de
lei que designa, no mínimo, 20% de todas as vagas em concurso público do Estado nacional para os afrodescendentes, para os nossos povos que ontem chegaram aqui forçados, para que possam participar da estrutura
do Estado nacional. Essa nova postura da reserva de quotas é por um período de dez anos, período esse em
que nós esperamos que, através do Plano Nacional de Educação, cuja votação estamos concluindo na Câmara
Federal – esperamos que amanhã, terça-feira, a gente conclua –, 40%, no mínimo, da nossa população, entre
18 e 29 anos de idade, nos próximos dez anos, aí até 2030, estejam cursando as universidades, ou tenha graduação completa. Para isso, estamos aportando, no mínimo, 10% do Produto Interno Bruto brasileiro nas escolas
públicas, somando com o ProUni, com o Reuni.
A população, a juventude mais excluída do sistema universitário brasileiro é exatamente a negra, o afrodescendente. Se nós voltarmos a 2003, nós tínhamos 0,5% da população brasileira, entre 18 e 29 anos de idade, com graduação. Nós chegamos, em 2013, a 5%, mas ainda está muito longe para que possamos chegar a
40% dessa população. É um início de uma caminhada, é verdade, mas nós precisamos acelerar esse processo,
porque, sem conhecimento, nós não vamos assegurar aos afrodescendentes a mesma oportunidade que os
outros brasileiros têm.
Por isso, nosso Senador Inácio Arruda, nosso Senador Eunício Oliveira, estamos fazendo esta sessão solene no momento em que queremos aprovar, tão logo se libere a pauta do Senado Federal, a lei das quotas
para o concurso público. A intenção da Presidente Dilma era sancioná-la, nesta semana, e a nossa pauta está
trancada por uma medida provisória. Vamos fazer um esforço muito grande para liberá-la amanhã. O diálogo
que o Senador Renan Calheiros, nosso Presidente, e as lideranças já assumiram é de aprovar a lei de quotas
também para o concurso público.
Portanto, um bom-dia! Fiquem tranquilos! Só chegamos aqui porque os afrodescendentes continuaram
organizados, lutando. E, neste País, sem luta não há ganho social, não há inclusão social.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/PMDB – CE) – Obrigado, Senador José Pimentel.
Obviamente, só para informar, na sua conclusão, V. Exª falava do Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 2014
(nº 6.738, de 2013, na Casa de origem), da Presidência da República. Ele está incluído na pauta como item 5,
logo após a aprovação das medidas provisórias, que devemos fazer na tarde de amanhã.
Passo a palavra ao Presidente da Fundação Cultural Palmares, Sr. Hilton Cobra, e passo a Presidência ao
Senador José Pimentel, já pedindo permissão, porque tenho um compromisso de agenda. Já recebi aqui duas
vezes o chamamento para uma audiência no Ministério. Vou passar a Presidência ao Senador José Pimentel.
Passo a palavra ao Presidente da Fundação Cultural Palmares, Sr. Hilton Cobra.
O SR. HILTON COBRA – Muito bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar o Presidente, Senador Eunício Oliveira; também o Senador Inácio Arruda; o Senador José Pimentel; o Diretor-Presidente do Conselho
Nacional de Praticagem, Sr. Ricardo Falcão; o meu amigo Giovanni Harvey, aqui representando a Ministra Luiza
Bairros, que está, inclusive, neste momento, inaugurando a Unilab, que já foi aqui dito; e também o Sr. Francisco Honório Pinheiro. Quero cumprimentar também alguns senhores da praticagem, três grandes amigos: Luiz
Carlos Gá, Rio de Janeiro, Ivanir dos Santos, Presidente do Ceap e a nossa querida Makota Celinha.
Eu pedi a palavra só por dois minutos.
Os senhores já falaram toda a importância do Dragão do Mar, do Chico da Matilde. Eu queria, como sempre, como Presidente de Palmares e também como artista, invocar, neste momento, o Chico da Matilde e fazer
algumas solicitações à Casa, ao Senado.
Eu fico imaginando o Chico da Matilde saber que hoje, no Brasil, os recursos federais para a cultura são
direcionados a todas as matrizes culturais do Brasil. Sabemos que não é assim.
E quero também falar para os meus amigos da praticagem. Quero invocar a palavra praticagem e dizer
que, na prática, os recursos federais da cultura atendem a um setor que é esse que o Senador aqui falou da
cultura europeia, eurocêntrica, que hoje utiliza mais de 80% desses recursos.
Eu trago também aqui um abraço da Ministra Marta Suplicy, colega dos senhores de Senado, e digo que
existe, sim, um esforço da Ministra Marta e também nosso, do sistema Minc, e também nosso, da Palmares,
para que esse abismo financeiro – do dinheiro, quero dizer – seja, na prática, diminuído.
O que quero dizer com isso – e o Chico da Matilde aqui invoco – é que não há solução para as artes e a
cultura negra, senão a instituição de quotas para negros e negras.
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Os senhores, daqui a pouco, estarão recebendo aqui, no Senado, o Projeto de Lei que é o Procultura.
E eu quero invocar o Ceará-Nordeste. Esse Procultura vem substituindo a Lei Rouanet. Por quê? Porque a Lei
Rouanet era concentrada no eixo Rio-São Paulo; ainda brincávamos: concentrada na Avenida Vieira Souto e na
Avenida Paulista. Fez-se necessária uma revisão dessa lei para que ela tivesse melhor distribuição regional. O
que a Palmares invoca é que essa distribuição também seja do ponto de vista racial.
Daqui a pouco, chega ao Senado o Procultura, que é a renúncia fiscal, juntando-se também o Fundo Nacional de Cultura e o Fundo Setorial do Audiovisual. Neste ano, Senadores, Presidente, essa soma é de R$1,9
bilhão. O que a comunidade artística e cultural negra solicita, porque direito tem, é que seja instituído, através
da Lei do Procultura, o mínimo de 20% destinado à arte e à cultura negra, ou seja, uma emenda pura e simples
que diga: “As empresas que quiserem se beneficiar da renúncia fiscal são obrigadas a destinar o mínimo de
20% para as artes e a cultura negra tão somente.”
Citarei um exemplo até para finalizar. Os recursos federais da cultura, no ano passado, 2013, somaram
R$5,350 bilhões. Nós fizemos as nossas contas, Ivanildo Santos. Para a arte e a cultura negra, Srs. Senadores,
esses recursos não chegam a R$250 milhões. Para quem são destinados os R$5,150 bilhões, Makota Celinha?
Para a cultura cigana? Para a cultura indígena? Sabemos que não.
Então, o esforço que fazemos nós, da Palmares, é no sentido de minorar esse abismo, para que, de fato e na
prática, nós, o Poder Executivo e o Poder Legislativo possamos juntos realmente destinar uma parte dessa verba
considerada substancial para o desenvolvimento da cultura negra e para o desenvolvimento das artes negras.
Por isso invoco sempre esses homens e essas mulheres que lutaram por toda a vida para a melhoria da
gente negra neste solo brasileiro, assim como Chico da Matilde, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez e Carolina
Maria de Jesus, com certeza, iriam solicitar isso tanto do Senado como da Câmara.
Era isso que eu gostaria de falar.
Apresentaremos aos senhores, depois, a possibilidade da instituição das quotas para negros e negras no
âmbito e no universo da cultura.
Somente assim, somente assim, nós, negros e negras, teremos a possibilidade de, com o dinheiro, desenvolver nossas artes e nossas culturas e fazer sempre as homenagens a esses homens e mulheres centenários,
negros e negras deste Brasil.
Muito obrigado. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Hilton Cobra, o Sr. Eunício Oliveira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Nós é que agradecemos.
Com a palavra, o Sr. Francisco Honório Pinheiro Alves, Vice-Presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.
O SR. FRANCISCO HONÓRIO PINHEIRO ALVES – Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar o Presidente, Senador José Pimentel, cumprimentando também o Senador Inácio Arruda e fazendo referências ao
Senador Eunício Oliveira, de quem tivemos o privilégio de obter essa propositura. Cumprimento, também, o
Sr. Ricardo Falcão, Presidente do Conselho Nacional de Praticagem, o Sr. Giovanni Harvey, Secretário-Executivo
da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, o Vice-Presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, que sou eu, e tenho o imenso prazer e preciso destacar a relevância deste momento para as entidades de classe, e o Presidente da Fundação Cultural dos Palmares, Sr. Hilton Cobra.
Serei extremadamente breve, apenas para referenciar este momento, cumprimentando, também, as
demais autoridades presentes. Este é um momento que se reveste de uma importância enorme para o Brasil,
considerando que faz referências e tratativas à inclusão social.
Nós não temos nenhuma dúvida de que construir inclusão social no Brasil é, eu diria, a grande saída para
a Nação brasileira, compreendendo, também, que vários e vários Chicos da Matilde, vários Dragões do Mar
existem no Brasil de um modo geral, existem no Nordeste, se fundamentando e querendo contribuir.
Eu tenho um orgulho enorme, Senador Inácio Arruda, Senador José Pimentel, de aqui poder-me presentificar e representar as entidades de classes, representar o povo do simples brasileiro, representar as empresas
que trazem para dentro delas a grande maioria dos brasileiros que precisam de espaço.
Portanto, é nesta data que nós queremos fazer com que exemplo da força da Praticagem se transforme,
cada vez mais, na força e na energia do povo brasileiro. Reverencio aqui os cearenses, na pessoa desse grande Dragão do Mar, que se faz presente pelos três Senadores do nosso Estado, para que essa energia possa ser
cada dia mais potencializada, no sentido de construirmos um Brasil melhor, um Brasil tão sonhado, a partir de
tudo o que aqui já foi tratado.
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Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Nós é que agradecemos.
Transfiro a Presidência para o Senador Inácio Arruda, para dar continuidade aos trabalhos.
O Sr. José Pimentel deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Isso aqui é a chamada unidade
cearense. (Risos.)
Vamos convidar, para fazer uso da palavra, o Diretor Presidente do Conselho Nacional de Praticagem, o
Sr. Ricardo Falcão.
O SR. RICARDO FALCÃO – Boa tarde a todos!
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Boa tarde!
O SR. RICARDO FALCÃO – Saúdo o Sr. Senador Eunício Oliveira, que teve a iniciativa de convocar esta
sessão solene, assim como o Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda, e também o Senador José Pimentel, que
também subscreveu o documento.
Saúdo também o Secretário Executivo da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial da Presidência
da República, o Sr. Giovanni Harvey; o Vice-Presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o Sr.
Francisco Honório; o Presidente da Fundação Cultural Palmares, o Sr. Hilton Cobra; os membros do Conselho
Nacional de Praticagem, meus colegas que aqui estão presentes e vieram do País inteiro.
Exmos Srs. Parlamentares, senhoras e senhores, gostaria de agradecer a oportunidade de estar presente
aqui, hoje, para falar nesta sessão em homenagem a um grande herói da luta a favor da igualdade racial e de
direitos em nosso País.
Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, era um ser humano raro. Raro, porque escolheu a difícil
profissão de prático; raro, porque foi capaz de num gesto heróico impedir o embarque de escravos nos navios
ancorados ao largo do Porto de Mucuripe, no Ceará , em 30 de agosto de 1881.
O gesto o faria passar à história como aquele que antecipou em quatro anos a abolição da escravatura no
seu Estado, quatro anos antes que a Princesa Isabel assinasse a Lei Áurea. Amanhã, dia 13 de maio, a Abolição
da Escravatura em nosso país completará 126 anos. No Ceará, a terra do Dragão do Mar, 130 anos.
Quando me refiro à difícil profissão dos práticos, eu e meus companheiros aqui presentes, que vieram
dos mais diferentes lugares do País, sabem do que estou falando. Se hoje dispomos de modernas lanchas, e
até em alguns casos de aviões, para cumprir nossa tarefa de atracar e desatracar navios ancorados ao largo da
nossa costa e estuários de rios, imaginem fazer esse trabalho há cem anos, em uma jangada, sem equipamentos modernos, à mercê dos ventos e da incerteza deles.
Pois era isso que o Dragão do Mar fazia e, por isso, pôde utilizar do seu conhecimento dos ventos, das
marés, as práticas de navegação, o meio ambiente, e de um elevado sentimento de espírito público para desempenhar um papel relevante na Abolição da Escravatura.
O Senador Eunício Oliveira, do Ceará, que convocou esta sessão solene, subscrita por outros cinco Senadores, entre eles o Exmo Senador e Presidente, Inácio Arruda, também cearense, ouviram falar do Dragão do
Mar em sua terra natal desde pequenos.
Mas essa não é a realidade no resto do País. Cá no Centro Sul, a figura desse herói nacional é praticamente desconhecida. Por isso, o Conselho Nacional de Praticagem, do qual sou Presidente, decidiu que, neste
ano, em que se comemora o aniversário de 100 anos de morte do Dragão do Mar, seria o ano ideal para homenagear o prático mais famoso do Brasil e tentar levar o nome desse herói para o resto do País. Essa é nossa
obrigação, esse é nosso dever. Não poderíamos deixar de agradecer a iniciativa do Senador Eunício Oliveira,
que viabilizou essa cerimônia.
Temos uma dívida histórica em relação a este personagem. Os livros escolares, os concursos públicos, as
universidades não cultivam em nossos jovens esses importantes valores, como o respeitos aos nossos verdadeiros heróis, o que contribui para a desesperança, que, muitas vezes, vemos traduzida nas manifestações das ruas
e da Internet. Ter heróis que realmente fizeram a diferença para ao País faz de nós cidadãos mais esperançosos.
Assim como a sociedade brasileira não conhece muito bem o Dragão do Mar, pouco sabem sobre a praticagem, cuja existência tem mais de 200 anos. Eu queria dizer aos senhores que a praticagem do Brasil é um
serviço pautado pela excelência dos serviços, por elevados índices de segurança, pela alta capacitação técnica
e pela defesa dos interesses da sociedade brasileira.
A atividade, senhores, é uma atividade que garante a condução segura de navios aos portos marítimos e
a estuários de rios brasileiros. Segundo o Clube de Seguradoras de Navios, o índice de acidentes com práticos a
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bordo, no Brasil, é de apenas dois milésimos por cento. Isso nos põe em situação similar a dos Estados Unidos,
apesar da inferioridade brasileira em relação á infraestrutura portuária.
A praticagem resolve, nas nossas águas territoriais, o conflito entre o interesse privado e o interesse público. O inimigo da sociedade brasileira, na época, era representado por aqueles que tinham interesse no tráfico e comercialização de escravos. Hoje em dia, esse interesse privado, que ameaça o interesse da Nação brasileira, é o da armação internacional, que, sem qualquer pudor, mantém um lobby sobre o Governo Brasileiro,
forçando mudanças de legislação e impondo fretes extorsivos que oneram o nosso comércio internacional e
ferem nossa soberania.
Assim, senhoras e senhores, nada mais justo que, neste ano, os práticos rendam sincera homenagem
àquele que foi o exemplo de profissional a serviço do bem do público brasileiro, o prático-mor, Francisco José
do Nascimento, Dragão do mar.
Ao fechar o porto de Fortaleza e comunicar aos navios a sua decisão, proclamou: “Não há força bruta
neste mundo que faça reabrir o porto ao tráfico negreiro.” Fazendo as palavras de Chico da Matilde as nossas
palavras, podemos dizer que não há força bruta que faça a praticagem no Brasil abandonar o espírito público
que sempre pautou o nosso trabalho.
Aproveito, Sr. Presidente, a oportunidade para citar um acordo assinado semana passada entre a praticagem do Brasil e a Intertanko, o maior grupo de armadores de navios do mundo, com 14 mil navios, do qual
a Petrobras faz parte.
Esse acordo reconhece mundialmente a qualidade da praticagem do Brasil e visa à cooperação internacional para garantir maior transparência, segurança e eficiência nos portos, no que diz respeito às operações
de atracar e desatracar navios. É motivo de orgulho a praticagem para o nosso País.
Viva o Dragão do Mar! Viva a praticagem do Brasil!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Ricardo, nós agradecemos a
manifestação de V. Sa.
Passamos a palavra para o nosso próximo orador, o Secretário-Executivo da Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Sr. Giovanni Harvey.
V. Sa tem a palavra.
O SR. GIOVANNI HARVEY (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Bom dia às senhoras
e aos senhores presentes. Eu inicio fazendo uma referência ao Senador Eunício Oliveira, que não se encontra
no momento entre nós, mas que foi o proponente desta sessão solene e precisou se retirar para um compromisso; ao Exmo Sr. Senador Inácio Arruda, que preside a sessão no momento; e ao Exmo Sr. Senador José Pimentel, fazendo a observação de que, como cidadão cearense, fico orgulhoso de poder participar de uma sessão
proposta por Senadores representantes daquele Estado, e contando não apenas com a propositura, mas com
a participação na sessão.
Gostaria de saudar o Presidente da Fundação Cultural Palmares, Hilton Cobra, o Diretor-Presidente do
Conselho Nacional de Praticagem, Ricardo Falcão, e o Vice-Presidente da Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas, Sr. Francisco Honório Pinheiro Alves.
Gostaria também de saudar os membros do Conselho Nacional de Praticagem e fazer referência a algumas pessoas que honram o Senado Federal com a sua presença. Sem dúvida alguma, é produto da luta dessas
pessoas que nós podemos colocar esse tema na pauta do Senado Federal.
Queria saudar meu amigo Ivanildo Santos, de quem fui estagiário – nunca me canso de falar isso. Gostaria de saudar a Makota Celinha Gonçalves, Presidente do Cenarab. Gostaria de saudar meu amigo Luiz Carlos
Gá e lembrar que, há vinte anos, Luiz Carlos Gá dizia que ser negro precisava deixar de ser uma condição de
intrínseca desvantagem no Brasil, e que o nosso desafio era fazer isso.
As coisas não acontecem por acaso, Gá. Você está aqui no plenário do Senado Federal, na véspera do dia
no qual a política de cotas nos concursos públicos vai ser submetida à votação.
Eu queria saudar o meu companheiro José Maria da Silva, representando o Paixão, que está fora, que é
da Coordenação de Políticas de Promoção da Igualdade Social do Estado do Ceará.
A Ministra Luiza Bairros não pôde estar presente, como o Hilton Cobra já fez menção, porque tem um
compromisso fora de Brasília, e eu, mais uma vez, tive o privilégio de representar a SEPPIR. Nos últimos dois
meses, essa é a terceira vez em que eu participo, em nome da SEPPIR, de uma sessão, a segunda no Senado.
Participei de uma sessão, na Câmara, por ocasião do centenário do falecimento do Dragão do Mar.
Como disse o Deputado André Figueiredo, Dragão do Mar faleceu nove dias antes de Abdias Nascimento nascer. Então, naquela sessão da Câmara dos Deputados, nós comemoramos, celebramos o centenário de
falecimento do Dragão do Mar e o centenário de Abdias Nascimento.
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Três dias depois, nós tivemos o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação, sob a Presidência
do Presidente Renan Calheiros, aqui neste plenário, ocasião na qual foi homenageado o Senador Abdias Nascimento, que teve recentemente projetos de sua autoria aprovados pelos Plenários destas Casas.
Então, fico muito feliz de poder estar, pela terceira vez, aqui no Congresso Nacional, que tem produzido
instrumentos regulatórios para o enfrentamento da desigualdade étnico-racial no Brasil, como a Lei nº 10.639,
que incide sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 2003; o Estatuto da Igualdade Racial, em 2010; mais
recentemente a Lei de Cotas; e, como foi dito nas falas do Senador Eunício, do Senador Inácio e do Senador
Pimentel, o projeto de lei de cotas, que será submetido à apreciação dos Senadores, no dia de amanhã, e que
já obteve a unanimidade dos votos na Comissão de Direitos Humanos.
Nesse aspecto, eu queria agradecer a Senadora Vanessa Grazziotin, pela altivez com a qual ela se conduziu naquela sessão, entendendo aquele momento e construindo o consenso com a proposta. Então, eu
queria agradecer. Sei que a Senadora passou por aqui um pouco mais cedo e é válido registrar esse momento. O Senador Randolfe Rodrigues também teve um papel importante, e a Senador Ana Rita, que foi a
relatora, também.
Na semana passada, nós tivemos uma reunião que eu considero histórica na Comissão de Constituição
e Justiça, onde o projeto de lei de cotas foi apreciado e também foi aprovado por unanimidade, com votos e
manifestações eloquentes do Senador José Sarney, do Senador Pedro Simon, do Senador Cássio Cunha Lima,
do Senador Valadares, o que já aponta para o que se está buscando construir nessa Casa, que é um consenso, considerando-se que essa política de promoção da igualdade racial não é uma política que pertença a um
governo ou a uma oposição, que pertença a brancos ou a negros, mas é uma política que serve à sociedade
brasileira, e, portanto, nós louvamos, bastante, o consenso que tem sido construído nesta Casa.
O segundo aspecto – são três que eu gostaria de ressaltar – diz respeito, exatamente, ao... Não, eu já falei.
Eu queria concluir, já, pedindo que os Senadores, eu sei que isso está sendo transmitido e que as assessorias estão ouvindo, pedindo aos Senadores que, no dia de amanhã, nós possamos fazer um esforço. Eu sei
que há medidas provisórias que trancam a pauta, mas que nós possamos, sendo coerentes com a liderança
que o Senador Renan Calheiros tem colocado, o diálogo que V. Exª tem buscado construir, no dia 13 de maio
de 2014, dar um salto decisivo para que a promoção da igualdade racial possa se materializar e que nós, como
foi dito, aqui, pelo Senador Inácio Arruda, possamos ter, ao longo dos próximos dez anos, pessoas negras, homens e mulheres, galgando posições nas carreiras de Estado e contribuindo, decisivamente, para a melhoria
dos serviços públicos no Brasil.
É preciso que nós ratifiquemos que a política de cotas no concurso público não tem como objetivo beneficiar as pessoas que vão entrar. A política de cotas nos concursos públicos tem como objetivo beneficiar a
sociedade brasileira, porque nós acreditamos que a promoção da diversidade no serviço público vai melhorar
a qualidade das políticas públicas e nós vamos ter um serviço público, daqui a 10 anos, com uma capacidade
de atendimento à população maior do que ele tem hoje.
Então, eu encerro, fazendo esse apelo aos Senadores. Sei do engajamento do Senador Inácio Arruda, do
Senador Pimentel, sei do compromisso do Presidente Renan Calheiros, do Senador José Sarney, mas encerro,
fazendo esse apelo, para que, amanhã, nós possamos ter o maior consenso possível, uma vitória, que é do Senado, e um presente do Senado para a sociedade brasileira.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Nós que agradecemos. E é
muito justo que, na sessão em homenagem ao Dragão do Mar, de iniciativa do Senador Eunício Oliveira e
acompanhada por nós aqui, no Senado, Pimentel, Inácio e outros Senadores amigos nossos, que reforçaram essa iniciativa, e, também, esta homenagem se transforme num momento de reivindicações justas para
que a gente possa cumprir o grande anseio de Dragão do Mar e de todos os abolicionistas, que era não só
fazer a libertação daqueles grilhões que seguravam os homens escravizados, mas lhes garantir vida digna.
Acho que é isso que nós vamos buscar fazer e continuar fazendo na área das artes, da cultura e também do
serviço público.
Conversei com o Senador Pimentel, que é o Líder do Governo, o Senador Eunício, é o Líder do maior partido do Senado, a Senadora Vanessa contribuiu na apresentação de relatoria muito importante e no trabalho
nas comissões, discutimos e aprovamos na Comissão de Justiça aqui do Senado e a matéria está pronta para
ser votada. Temos uma medida provisória à frente e, mesmo que tenha um bom debate em torno da medida
provisória, ela deverá ser votada também e a pauta vai ficar aberta para que a gente possa votar essa matéria,
possivelmente no dia de amanhã. No máximo, na quarta-feira, votaremos essa matéria definitivamente, aqui
no Senado Federal, permitindo e abrindo um caminho novo – ela vai para sanção presidencial e espero que
possamos fazer um grande ato, com a presença das várias entidades do movimento negro no País – para corri-

20 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

gir essas barreiras e desigualdades que foram oferecidas ao longo dos anos, ou ao longo de mais de um século
desde a morte de Chico da Matilde.
Quero, cumpridas as formalidades e a finalidade da sessão, agradecer a todos que aqui compareceram
para esta homenagem – as personalidades, as lideranças e a cabotagem brasileira, através da praticagem.
É muito importante para o Brasil ter navios percorrendo os nossos portos, e navios nossos, construídos
no Brasil. Retomou-se, inclusive, a construção naval, a partir do chamado ouro negro. O petróleo impôs, através
de uma liderança popular como o Lula, a retomada da construção de navios e os navios, para que os práticos
possam conduzi-los até os portos, passaram a receber nomes de figuras extraordinárias do povo, entre elas, o
nosso marinheiro Cândido e o nosso dragão do Ceará, o Dragão do Mar.
Então, eu quero agradecer a presença dos práticos, de todos vocês, das representações das entidades
nacionais, entidades de governo que aqui estão presentes, representando o movimento negro, e as entidades
do movimento popular, que aqui compareceram para reverenciar a figura de Dragão do Mar.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Com essas palavras, encerramos
a presente sessão de homenagem ao Dragão do Mar.
Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. (Palmas.)
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 51 minutos.)
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Ata da 69ª Sessão, Não Deliberativa,
em 12 de maio de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jorge Viana, Anibal Diniz e Paulo Paim,
da Srª Vanessa Grazziotin e do Sr. Ruben Figueiró.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 18 horas e 42 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 495, DE 2014
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do parágrafo único do art. 258 do Regimento Interno desta Casa, a tramitação em
conjunto dos Projetos de Lei do Senado nº 327, de 2013 e 78, de 2014, por versarem sobre assunto idêntico.
Sala das Sessões, de de 2014. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser lido
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 496, DE 2014
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 68, combinado com o inciso XIX do artigo 48 do Regimento Interno do
Senado Federal, seja designada comissão composta por seis Senadores, para representar a Casa no encontro
do Grupo BRICs – potências emergentes da economia global, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África
do Sul, que estarão reunidos em Fortaleza/CE em 15 e 16 de julho no Centro de Eventos.
Sala das Sessões, 2014. – Senador Inácio Arruda, PCdoB/CE.
REQUERIMENTO Nº 497, DE 2014
Requeiro nos termos do artigo 55, III, da Constituição Federal, combinado com os artigos 39 e 40 do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para participar da comitiva que realizará visita oficial a Taiwan,
conforme indicação do Presidente do Senado Federal, no documento anexo, no período de 22 de maio a 1º
de junho de 2014.
Em conformidade ao disposto no art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico que estarei
ausente do País no mesmo período.
Sala das Sessões, 8 de maio de 2014.
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Brasília, de maio de 2014
• Documento ROC103M0308
• ORIGEM: Escritório Econômico e Cultural de Taipei no Brasil
Nos termos do que dispõe o art. 40 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, e conforme convite formulado por meio do documento ROC103M0308, do Escritório Econômico e Cultural de Taipei no Brasil, indico
os Excelentíssimos Senhores Senadores JORGE VIANA, RICARDO FERRAÇO, ALOYSIO NUNES FERREIRA, e LUIZ
HENRIQUE, para representarem o Senado Federal, na comitiva que realizará visita oficial a Taiwan, autorizando
a concessão de diárias correspondentes à data do referido evento.

Escritório Econômico e Cultural de Taipei no Brasil
ROC103M0308
Brasília, 8 de abril de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal brasileiro,
Na condição de Representante de Taiwan no Brasil, tenho a honra de cumprimentá-lo. Senhor Presidente, com o propósito de estreitar as relações entre nosso povo e o povo brasileiro e buscando também estreitar
as relações com o Senado Federal do Brasil, nosso Governo tem a honra e a satisfação de convidar uma delegação de quatro senadores da Comissão de Relações Exteriores do Senado (CRE) para uma missão oficial em
nosso País. Já mantivemos contatos com o Vice-Presidente da Casa, senador Jorge Viana, e com o Presidente
da CRE, senador Ricardo Ferraço.
Esta missão possibilitará uma aproximação maior do Parlamento do Brasil com o Parlamento de Taiwan, e
nosso governo terá a satisfação de promover reuniões de trabalho e visitas, visando a um maior conhecimento
pelos senadores dos nossos Parques Científico-Tecnológicos e das nossas modernas áreas de processamento e
incentivo à exportação, equivalentes no Brasil às Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs). Também nos
dispomos a apresentar os avanços do nosso País em outras áreas, como educação.
Tendo em vista o tempo de deslocamento, pelo menos três dias de viagem, propomo-nos a organizar
uma agenda de cinco dias e sugerimos, por questões climáticas, a data da última semana de maio. Informamos, ainda, que, por se tratar de uma missão oficial e um convite de Taiwan, nosso governo se encarregará das
despesas com passagens e hospedagem durante a missão ao nosso País.
Na oportunidade, cumprimentando Vossa Excelência pelo trabalho desenvolvido à frente do Congresso Nacional brasileiro, ficamos no aguardo do seu posicionamento oficial. Informo, por fim, que caso a
missão oficial seja autorizada, estarei acompanhando, pessoalmente, a delegação de senadores brasileiros
na visita a Taiwan.
Com respeito e admiração,
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs
68, 85, 86 e 87, de 2014, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando que foi dado
conhecimento aos membros daquele Órgão técnico do inteiro teor dos Avisos nºs 25, 23, 27 e 28, de 2014,
e recomendando os seus arquivamentos.
São os seguintes Ofícios:
OF. Nº 68/2014/CAE
Brasília, 29 de abril de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 16ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 29 de abril de 2014, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 25, de 2014 (Aviso
nº 531-Seses-TCU-Plenário), de 2 de abril de 2014, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do
Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos autos do processo nº TC 012.606/2012-0, na Sessão Ordinária de 2 de abril de 2014, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente,

OF. Nº 85/2014/CAE
Brasília, 29 de abril de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 16ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 29 de abril de 2014, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 23, de 2014 (Aviso
nº 553-Seses-TCU-Plenário), de 9 de abril de 2014, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do
Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos autos do processo nº TC 008.834/2013-0, na Sessão Ordinária de 9 de abril de 2014, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente,

OF. Nº 86/2014/CAE
Brasília, 29 de abril de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 16ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 29 de abril de 2014, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 27, de 2014 (Aviso
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nº 280-GP/TCU), de 16 de abril de 2014, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº
734/2014, proferido pelo Plenário daquela Corte, na Sessão de 26 de março de 2014, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente,

OF. Nº 87/2014/CAE
Brasília, 29 de abril de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 16ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 29 de abril de 2014, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 28, de 2014 (Aviso
nº 123/MF), de 23 de abril de 2014, do Ministério da Fazenda, informando, nos termos do art. 4º da Resolução
nº 20, de 2004, do Senado Federal, que o Tesouro Nacional não realizou emissões de títulos da República, no
trimestre encerrado em 31 de março de 2014.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente,

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Os Avisos nºs 23, 25, 27 e 28, de
2014, vão ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o Ofício
nº 123, de 2014, da Câmara dos Deputados, comunicando a aprovação e o envio à sanção do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 187, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 123/2014/PS-GSE
Brasília, 8 de maio de 2014
A Sua Excelência o Senhor
Senador Flexa Ribeiro
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado o Substitutivo oferecido por essa Casa ao Projeto de Lei
nº 6.483, de 2006, da Câmara dos Deputados (PLC nº 187, de 2009), que “Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho
de 2009, para determinar o provimento de alimentação escolar adequada aos alunos portadores de estado ou
de condição de saúde específica”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que a referida proposição foi enviada à sanção em 8-5-14.
Atenciosamente,
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu a Emenda
da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 464, de 2011 (nº 3.673/2012, naquela Casa), de
autoria do Senador Humberto Costa, que acrescenta §§ 5º e 6º ao art. 23 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977,
para tratar da interdição cautelar do estabelecimento envolvido na prática de infrações sanitárias relativas à falsificação de medicamentos, insumos farmacêuticos, cosméticos e correlatos.
É a seguinte a Emenda:
EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 464, DE 2011
(Nº 3.673/2012, naquela Casa)
Acrescenta §§ 5º e 6º ao art. 23 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, para tratar da interdição cautelar do estabelecimento envolvido na prática de infrações sanitárias relativas à falsificação de medicamentos, insumos farmacêuticos, cosméticos e correlatos.
EMENDA
Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte redação:
“Art. 1º O art. 23 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, passa a vigorar acrescido dos seguintes
§§ 5º e 6º:
‘Art. 23. .....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 5º O prazo de interdição de estabelecimento previsto no § 4º não se aplica na hipótese de apuração
de falsificação dos medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, correlatos, produtos de higiene
pessoal, perfumaria, cosméticos e saneantes, previstos no inciso XXVIII do art. 10.
§ 6º Enquanto perdurar a interdição do estabelecimento prevista no § 5º, é vedado o uso das instalações em que ele funcionava por outro estabelecimento que desenvolva atividade similar, ainda
que apenas parcialmente.’(NR)”
PROJETO ORIGINAL APROVADO PELO SENADO FEDERAL
ENCAMINHANDO À CÂMARA DOS DEPUTADOS
Acrescenta §§ 5º e 6º ao art. 23 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, para tratar da interdição cautelar do estabelecimento envolvido na prática de infrações sanitárias relativas à falsificação de medicamentos, insumos farmacêuticos, cosméticos e correlatos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 23 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 5º e 6º:
“Art. 23. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 5º O prazo de interdição de estabelecimento previsto no § 4º não se aplica na hipótese de apuração de falsificação dos medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos e
saneantes previstos no inciso XXVIII do art. 10.
§ 6º Enquanto perdurar a interdição do estabelecimento prevista no § 5º, é vedado o uso das instalações em que ele funcionava por outro estabelecimento que desenvolva atividade similar, ainda
que apenas parcialmente.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de abril de 2012.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977
Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 10. São infrações sanitárias:
.........................................................................................................................................................................................................................
XXXVIII – deixar de garantir, em estabelecimentos destinados à armazenagem e/ou distribuição de produtos sob vigilância sanitária, a manutenção dos padrões de identidade e qualidade de produtos importados
sob interdição ou aguardando inspeção física: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 23. A apuração do ilícito, em se tratando de produto ou substância referidos no art. 10, inciso IV, far-se-á mediante a apreensão de amostras para a realização de análise fiscal e de interdição, se for o caso.
§ 1º A apreensão de amostras para efeito de análise, fiscal ou de controle, não será acompanhada da
interdição do produto.
§ 2º Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior os casos em que sejam flagrantes os indícios de
alteração ou adulteração do produto, hipótese em que a interdição terá caráter preventivo ou de medida
cautelar.
§ 3º A interdição do produto será obrigatório quando resultarem provadas, em análise laboratoriais ou
no exame de processos, ações fraudulentas que impliquem em falsificação ou adulteração.
§ 4º A interdição do produto e do estabelecimento, como medida cautelar, durará o tempo necessário
à realização de testes, provas, análises ou outras providências requeridas, não podendo, em qualquer caso,
exceder o prazo de noventa dias, findo qual o produto ou estabelecimento será automaticamente liberado.
.........................................................................................................................................................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Emenda da Câmara vai à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 100, DE 2014
(Nº 1.211/2013, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Esmeralda Ltda. para executar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Vacaria, Estado do
Rio Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 241, de 13 de junho de 2011, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 28 de novembro de 2010, a permissão outorgada à Rádio Esmeralda Ltda. para executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Vacaria,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Mensagem nº 136, de 2013
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, renovações, por dez anos, das permissões outorgadas às entidades abaixo relacionadas para
explorarem, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme
os seguintes atos:
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1 – Portaria nº 669, de 26 de dezembro de 2005 – Rádio Vizinhança FM Ltda., no município de Dois Vizinhos – PR;
2 – Portaria nº 477, de 23 de agosto de 2007 – Rede Fênix de Comunicação Ltda., no município de São
José dos Pinhais – PR;
3 – Portaria nº 663, de 31 de agosto de 2009 – Sistema Planalto de Radiodifusão Ltda., no município de
São Bento do Sul – SC;
4 – Portaria nº 637, de 6 de julho de 2010 – Empresa Sergipana de Radiodifusão Ltda., no município de
Aracaju – SE;
5 – Portaria nº 687, de 23 de julho de 2010 – Rádio Cultura de Guaíra Ltda., no município de Guaíra – SP;
6 – Portaria nº 689, de 23 de julho de 2010 – Rádio Menina do Atlântico FM Ltda., no município de Balneário Camboriú – SC;
7 – Portaria nº 739, de 23 de agosto de 2010 – Sistema 103 de Rádios Ltda., no município de Descanso – SC;
8 – Portaria nº 753, de 24 de agosto de 2010 – Rádio Centenário FM Ltda., no município de Frutal – MG;
9 – Portaria nº 816, de 3 de setembro de 2010 – Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., no município
de Jacareí – SP;
10 – Portaria nº 872, de 23 de setembro de 2010 – Rádio Itapoã Ltda., no município de Itajaí – SC;
11 – Portaria nº 875, de 23 de setembro de 2010 – Rádio Progresso de Januária Ltda., no município de
Januária – MG;
12 – Portaria nº 891, de 4 de outubro de 2010 – Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., no município
de Porto Velho – RO;
13 – Portaria nº 1.110, de 17 de novembro de 2010 – Rádio Excelsior S.A., no município de São Paulo – SP;
14 – Portaria nº 1.114, de 17 de novembro de 2010 – Rádio Globo S/A, no município do Rio de Janeiro – RJ;
15 – Portaria nº 1.149, de 23 de novembro de 2010 – Rádio Difusora de Poços de Caldas Ltda., no município de Poços de Caldas – MG;
16 – Portaria nº 1.267, de 3 de dezembro de 2010 – Rádio Garbosa Ltda., no município de São João Nepomuceno – MG;
17 – Portaria nº 1.423, de 29 de dezembro de 2010 – Rádio a Voz de São Pedro Ltda., no município de
São Pedro – SP;
18 – Portaria nº 62, de 3 de março de 2011 – Rádio FM Iemanjá Ltda., no município de Salvador – BA;
19 – Portaria nº 63, de 3 de março de 2011 – Rádio Menina do Paraná Ltda., no município de Campo Largo – PR;
20 – Portaria nº 96, de 28 de abril de 2011 – Rádio FM 104 Ltda., no município de Cornélio Procópio – PR;
21 – Portaria nº 100, de 2 de maio de 2011 – Saciedade Rádio Clube São José dos Campos Ltda., no município de São José dos Campos – SP;
22 – Portaria nº 101, de 2 de maio de 2011 – Rádio Central Missioneira Ltda., no município de São Luís
Gonzaga– RS;
23 – Portaria nº 103, de 2 de maio de 2011 – Fênix Rádio FM Ltda., no município de Ipameri – GO;
24 – Portaria nº 104, de 2 de maio de 2011 – Rádio Galiléia FM de Porangatu Ltda., no município de Porangatu – GO;
25 – Portaria nº 105, de 2 de maio de 2011 – Rádio Prata FM Ltda., no município de Águas da Prata – SP;
26 – Portaria nº 106, de 2 de maio de 2011 – Sistema Clube de Comunicação Ltda., no município de Ribeirão Preto – SP;
27 – Portaria nº 107, de 2 de maio de 2011 – Rádio Três Colinas Ltda., no município de Franca – SP;
28 – Portaria nº 109, de 2 de maio de 2011 – Rede Autonomista de Radiodifusão Ltda., no município de
Osasco – SP;
29 – Portaria nº 110, de 2 de maio de 2011 – Rádio Educadora de Piracicaba Ltda., no município de Piracicaba – SP;
30 – Portaria nº 112, de 3 de maio de 2011 – Rádio Televisão de Sergipe S.A., no município de Aracaju – SE;
31 – Portaria nº 125, de 17 de maio de 2011 – Rádio Cidade de Jandaia Ltda., no município de Jandaia
do Sul – PR;
32 – Portaria nº 131, de 24 de maio de 2011 – Rádio Central Ltda., no município de Farroupilha – RS;
33 – Portaria nº 241, de 13 de junho de 2011 – Rádio Esmeralda Ltda., no município de Vacaria – RS;
34 – Portaria nº 245, de 14 de junho de 2011 – Rádio Tamengo FM Ltda., no município de Corumbá – MS;
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35 – Portaria nº 297, de 1º de agosto de 2011 – Intersom – Emissoras de Frequência Modulada Ltda., no
município de São Carlos – SP;
36 – Portaria nº 298, de 1º de agosto de 2011 – Mampituba FM Stéreo Ltda., no município de Sombrio – SC;
37 – Portaria nº 299, de 1º de agosto de 2011 – Rádio Iguatemi Frequência Modulada Stéreo Ltda., no
município de Bebedouro – SP;
38 – Portaria nº 300, de 1º de agosto de 2011 – Rádio Cultura de Joinville Ltda., no município de Joinville – SC; e
39 – Portaria nº 301, de 1º de agosto de 2011 – Rádio e TV Maira Ltda., no município de Candeias do Jamari – RO.
Brasília, 8 de abri1 de 2013.

EM nº 392/2011 – MC
Brasília, 4 de julho de 2011
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Processo Administrativo nº 53000.044496/2010, acompanhado de Portaria, que renova permissão outorgada à RÁDIO ESMERALDA LTDA, para executar, sem direito
de exclusividade, Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, no Município de Vacaria, Estado
do Rio Grande do Sul, pelo prazo de dez anos, a partir de 28 de novembro de 2010.
2. A outorga foi deferida à RÁDIO ESMERALDA LTDA pela Portaria nº 74, de 11 de julho de 1989, publicada
no Diário Oficial da União do dia 17 de julho de 1989, e renovada pela Portaria nº 661, de 26 de dezembro de
2005, publicada no Diário Oficial da União do dia 12 de janeiro de 2006, referendada pelo Decreto Legislativo
nº 159, de 2007, publicado no Diário Oficial da União de 8 de agosto de 2007.
3. Observo que a renovação das permissões outorgadas para a execução dos serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamenta.
4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao pedido, uma vez que todas as disposições normativas regentes foram atendidas.
5. Diante do exposto e em observância ao que dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa Excelência, para decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, §3º, da Constituição da República.
Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.
PORTARIA Nº 241, DE 13 DE JUNHO DE 2011
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53000.044496/2010, RESOLVE:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 28 de novembro de 2010, a permissão outorgada à RÁDIO ESMERALDA LTDA. pela Portaria nº
74, de 11 de julho de 1989, publicada no Diário Oficial da União do dia 17 de julho de 1989, e renovada pela
Portaria nº 661, de 26 de dezembro de 2005, publicada no Diário Oficial da União do dia 12 de janeiro de 2006,
referendada pelo Decreto Legislativo nº 159, de 2007, publicado no Diário Oficial da União de 8 de agosto de
2007, para explorar, sem direito de exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada,
no Município de Vacaria, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.
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Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do §3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em decisão terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 101, DE 2014
(Nº 348/2013, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à CACIMBA COMUNICAÇÕES LTDA. para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Lages, Estado de
Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 373, de 17 de agosto de 2011, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 31 de maio de 2007, a permissão outorgada à Cacimba Comunicações Ltda. para executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Lages,
Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Mensagem nº 147, de 2013
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, renovações de permissões outorgadas às entidades abaixo relacionadas para explorarem, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada,
conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 302, de 1º de agosto de 2011 – Rádio Vale Feliz Ltda., no município de Feliz – RS;
2 – Portaria nº 303, de 1º de agosto de 2011 – Rádio Pranchita FM Ltda., no município de Pranchita – PR;
3 – Portaria nº 305, de 1º de agosto de 2011 – Paranã FM Ltda., no município de São José de Ribamar – MA;
4 – Portaria nº 306, de 1º de agosto de 2011 – Rádio FM Corumbá Ltda., no município de Pires do Rio – GO;
5 – Portaria nº 358, de 17 de agosto de 2011 – Rádio Guaratinguetá FM Stéreo Ltda., no município de
Guaratinguetá – SP;
6 – Portaria nº 365, de 17 de agosto de 2011 – Rádio Intercontinental Ltda., no município de Curitiba – PR;
7 – Portaria nº 366, de 17 de agosto de 2011 – Rádio Sete Colinas de Uberaba Ltda., no município de
Uberaba – MG;
8 – Portaria nº 367, de 17 de agosto de 2011 – Rede Gerais de Comunicação Ltda., no município de Coromandel – MG;
9 – Portaria nº 368, de 17 de agosto de 2011 – Rádio Almenara Stéreo FM Ltda., no município de Almenara – MG;
10 – Portaria nº 369, de 17 de agosto de 2011 – Rádio Onda Verde FM de Aimorés Ltda., no município
de Aimorés – MG;
11 – Portaria nº 370, de 17 de agosto de 2011 – Rádio Cultura de Astorga S/C Ltda., no município de Astorga – PR;
12 – Portaria nº 372, de 17 de agosto de 2011 – Paiaiá Comunicação Ltda., no município de Saúde – BA;
13 – Portaria nº 373, de 17 de agosto de 2011 – Cacimba Comunicações Ltda., no município de Lages – SC;
14 – Portaria nº 374, de 17 de agosto de 2011 – Rádio Araguaia Ltda., em Brasília – DF;
15 – Portaria nº 403, de 12 de setembro de 2011 – Rádio Paraguaçu Paulista FM Ltda., no município de
Paraguaçu Paulista – SP;
16 – Portaria nº 404, de 12 de setembro de 2011 – Rádio Sudoeste FM Ltda., no município de São Pedro
da Aldeia – RJ;
17 – Portaria nº 405, de 12 de setembro de 2011 – Sociedade Rádio Alvorada Ltda., no município de Belo
Horizonte – MG;
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18 – Portaria nº 406, de 12 de setembro de 2011 – Sociedade Rádio Emboabas de Minas Gerais Ltda., no
município de São João Del Rei – MG;
19 – Portaria nº 408, de 12 de setembro de 2011 – Rádio Atlântida FM de Caxias do Sul Ltda., no município de Caxias do Sul – RS;
20 – Portaria nº 410, de 12 de setembro de 2011 – Planalto FM Stéreo Som S/A, no município de Diadema – SP;
21 – Portaria nº 411, de 12 de setembro de 2011 – Rádio Vizinhança FM Ltda., no município de Dois Vizinhos – PR;
22 – Portaria nº 412, de 12 de setembro de 2011 – DBC Comunicações S/C Ltda., no município de Ibaté – SP;
23 – Portaria nº 413, de 12 de setembro de 2011 – Rede Central de Comunicação Ltda., no município do
Rio de Janeiro – RJ;
24 – Portaria nº 415, de 12 de setembro de 2011 – Rádio Cultura de Marialva Ltda., no município de Marialva – PR;
25 – Portaria nº 416, de 12 de setembro de 2011 – Rádio Mundo Novo FM Ltda., no município de Mundo
Novo – MS;
26 – Portaria nº 435, de 13 de outubro de 2011 – Rádio Pantera Ltda., no município de Canoinhas – SC;
27 – Portaria nº 436, de 13 de outubro de 2011 – Rádio Divinópolis Ltda., no município de Divinópolis – MG;
28 – Portaria nº 437, de 13 de outubro de 2011 – FM Melody de Ribeirão Preto Ltda., no município de
Ribeirão Preto – SP;
29 – Portaria nº 438, de 13 de outubro de 2011 – Scala FM Stéreo de Curitiba Ltda., no município de Cornélio Procópio – PR;
30 – Portaria nº 441, de 13 de outubro de 2011 – Rádio Aliança Igarapava Ltda. – ME, no município de
Igarapava – SP;
31 – Portaria nº 442, de 13 de outubro de 2011 – Fundação Educativa Nordeste, no município de Soledade – RS;
32 – Portaria nº 445, de 13 de outubro de 2011 – Rádio Sombrio FM Ltda., no município de Sombrio – SC;
33 – Portaria nº 446, de 13 de outubro de 2011 – Rádio União da Franca Ltda., no município de Franca – SP;
34 – Portaria nº 447, de 13 de outubro de 2011 – Rádio Cidade Bastos Ltda., no município de Bastos – SP;
35 – Portaria nº 448, de 13 de outubro de 2011 – Rádio Fraternidade Ltda., no município de Araras – SP;
36 – Portaria nº 449, de 13 de outubro de 2011 – Rádio Cultura de Assis Ltda., no município de Assis – SP;
37 – Portaria nº 450, de 13 de outubro de 2011 – Rádio Caioba Ltda., no município de Curitiba – PR;
38 – Portaria nº 451, de 13 de outubro de 2011 – Rádio Estação FM Ltda., no município de Carlos Barbosa – RS; e
39 – Portaria nº 482, de 28 de outubro de 2011 – Rádio FM 90 Ltda., no município de Salto – SP.
Brasília, 9 de abril de 2013.

EM nº 844/2011 – MC
Brasília, 16 de novembro de 2011
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Processo Administrativo nº 53000.011718/2007 acompanhado de Portaria, que renova permissão outorgada à CACIMBA COMUNICAÇÕES LTDA. para executar, sem
direito de exclusividade, Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, no Município de Lages,
Estado de Santa Catarina, pelo prazo de dez anos, a partir de 31 de maio de 2007.
2. A outorga foi deferida à CACIMBA COMUNICAÇÕES LTDA., pela Portaria nº 450, de 24 de maio de 1977,
publicada no Diário Oficial da União de 31 de maio de 1977, e renovada pela Portaria nº 428, de 29 de setembro
de 1988, publicada no Diário Oficial da União de 30 de setembro de 1988.
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3. Observo que a renovação das permissões outorgadas para a execução dos serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamenta.
4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao pedido, uma vez que todas as disposições normativas regentes foram atendidas.
5. Acompanha o ato o Processo de nº 53820.000054/1997, que constitui pedido distinto de renovação,
referente ao período de 31 de maio de 1997 a 31 de maio de 2007, deferido de acordo com o artigo 9º do Decreto nº 88.066/93.
6. Diante do exposto e em observância ao que dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o Decreto nº 88.066/83, encaminho os processos a Vossa Excelência, para decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, §3º, da Constituição da República.
Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.
PORTARIA Nº 373, DE 17 DE AGOSTO DE 2011
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
e tendo em vista o que consta dos Processos Administrativos nº 53000.011718/2007 e nº 53820.000054/1997
RESOLVE:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 31 de maio de 2007, a permissão originariamente outorgada à CACIMBA COMUNICAÇÕES
LTDA., pela Portaria nº 450, de 24 de maio de 1977, publicada no Diário Oficial da União de 31 de maio de 1977,
e renovada pela Portaria nº 428, de 29 de setembro de 1988, publicada no Diário Oficial da União de 30 de setembro de 1988 para explorar, sem direito de exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência
Modulada, no Município de Lages, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do §3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Os Projetos de Decreto Legislativo
nºs 100 e 101, 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 (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Congresso Nacional recebeu os seguintes ofícios:
– Ofício nº 95, de 2014, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, encaminhando Relatório de
Gestão Fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2013; e
– Ofício nº 71, de 2014, do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, comunicando retificação
ao Relatório de Gestão Fiscal, referente ao período de janeiro a dezembro de 2013.
Os expedientes serão publicados no Diário do Senado Federal de 13 de maio do corrente, e vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, onde serão juntados ao OFN nº 35, de 2013.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu da Presidência do Tribunal de Contas da União, o Aviso nº 230-GP/TCU, de 2014, encaminhando
republicação do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre do exercício de 2013.
O expediente será encaminhado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, onde
será juntado ao AVN 3 de 2014.
Será feita publicação no Diário do Senado Federal de 13 de maio do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu da Presidência do Tribunal de Contas da União, o Aviso nº 350-GP/TCU, de 2014, encaminhando
em mídia eletrônica, cópia de acórdão acerca de Levantamento de Auditoria realizado com vistas a traçar um
diagnóstico da área da saúde no Brasil.
O aviso foi enviado às comissões competentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Será feita publicação do Aviso e do conteúdo da mídia no Diário do Senado Federal de 13 de maio do
corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 350-GP/TCU
Brasília, 29 de abril de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, em meio eletrônico (CD), para ciência e adoção das providências que entender cabíveis, cópia do Acórdão nº 693/2014 (acompanhado dos respectivos Relatório e Voto), prolatado pelo
Plenário deste Tribunal, na Sessão de 26-3-2014, ao apreciar o TC-032.624/2013-1, que trata de Levantamento
de Auditoria realizado com vistas a traçar um diagnóstico da área da saúde no Brasil.
Respeitosamente,
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu da Presidência do Tribunal de Contas da União, o Aviso nº 596, de 2014, da Secretaria de Sessões,
acerca das condições de governança e de gestão da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e das
organizações de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal.
O aviso foi enviado às comissões competentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Será feita publicação no Diário do Senado Federal de 13 de maio do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2014
Insere o art. 336-A no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para incriminar a comunicação de falsa ocorrência à Polícia Militar, ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, ao Corpo de Bombeiros Militar ou a órgão de defesa civil e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a viger acrescido do seguinte art. 336-A:
“Comunicação de ocorrência inexistente
Art. 336-A. Comunicar à Polícia Militar, ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, ao
Corpo de Bombeiros ou a órgão de defesa civil a falsa ocorrência de crime, de contravenção, de sinistro ou de situação de perigo:
Pena: detenção, de um a seis meses, e multa.
§ 1º Se a comunicação for prestada por via telefônica:
Pena: detenção, de quatro meses a um ano, e multa.
§ 2º Se a falsa comunicação provoca a atuação do Corpo de Bombeiros ou do órgão de defesa civil:
Pena: detenção, de um a dois anos, e multa.” (NR)
Art. 2º O art. 340 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 340. .................................................................................................................................................................................
Pena: detenção, de um a dois anos, e multa.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
O popular “trote” para os telefones de emergência das polícias e das unidades do Corpo de Bombeiros
Militar é conduta extremamente nociva, que merece reprimenda de natureza penal.
Segundo informações publicadas na imprensa, no Caso do Corpo de Bombeiros, as falsas comunicações
podem chegar a 60% das ligações1, sendo certo que a maioria delas é filtrada e desconsiderada pela corporação. Todavia, as que conseguem passar por esse filtro acarretam grave prejuízo ao erário e, pior ainda, podem
atrasar ou obstar o atendimento a uma situação de verdadeiro risco.
Identificamos no Código Penal (CP) o art. 340, situado no capítulo dos Crimes Contra a Administração da
Justiça, que criminaliza a conduta de provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou
de contravenção que sabe não se ter verificado. A pena é de detenção, de um a seis meses, ou multa.
Entretanto, foge à incidência desse tipo a comunicação de falso sinistro ou falsa situação de perigo dirigida ao Corpo de Bombeiros. Para contemplar essa modalidade, observamos que não seria conveniente prever
sua tipificação no mencionado capítulo do CP, pois obviamente não se trata de Crime Contra a Administração
da Justiça. Preferível, do nosso ponto de vista, inserir novo dispositivo no capítulo que trata dos Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral.
Desse modo, propomos a inserção do art. 336-A no CP, para tipificar a comunicação de falso crime, contravenção, sinistro ou situação de perigo, com pena de detenção, de um a seis meses, e multa. Se a comunicação for prestada por meio telefônico, que dificulta a identificação do agente e potencialmente pode perturbar
o atendimento de outras chamadas, a pena é de detenção, de quatro meses a um ano, além de multa.
Note-se que, nesse dispositivo, basta que haja a comunicação da falsa ocorrência, enquanto no art. 340
é necessário que se provoque a atuação da autoridade policial.
No caso da efetiva mobilização do Corpo de Bombeiros, provocada pela comunicação inverídica, a pena,
mais severa, é de detenção de um a dois anos, e multa.
1 http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/01/01/interna_gerais,484012/bombeiros-sao-alvo-de-trote-para-apagar-incendio-em-madeireira-em-venda-nova.shtml
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Além de acrescentar esse art. 336-A, propomos, por razões de proporcionalidade, o incremento da pena
prevista no art. 340 do CP. Que passaria para detenção, de um a dois anos, e multa.
Esperamos que, transformado em lei, esta proposição contribua para a diminuição dos casos de “trote”
telefônico dirigidos às unidades de emergência das polícias e dos bombeiros.
Em vista disso, pedimos aos ilustres Parlamentares que votem pela aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, – Senador Clésio Andrade.
LEGISLAÇÃO CITADA
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
PARTE GERAL
TÍTULO I
Da Aplicação da Lei Penal
Anterioridade da Lei
Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.
Comunicação falsa de crime ou de contravenção
Art. 340 – Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção
que sabe não se ter verificado:
Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.
CAPÍTULO II
Dos Crimes Praticados por particular Contra a Administração em Geral
Disposições Finais
Art. 360. Ressalvada a legislação especial sobre os crimes contra a existência, a segurança e a integridade do Estado e contra a guarda e o emprego da economia popular, os crimes de imprensa e os de falência, os
de responsabilidade do Presidente da República e dos Governadores ou Interventores, e os crimes militares,
revogam-se as disposições em contrário.
Art. 361. Este Código entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1942.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1940; – 119º da Independência e 52º da República. – GETÚLIO VARGAS, Francisco Campos.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa )
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 170, DE 2014
Altera a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União para estabelecer quarentena para o Ministro do Tribunal que deixar o cargo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 74 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 74. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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VII – exercer a advocacia no Tribunal de Contas da União, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Carta Magna prevê hoje, no art. 95, parágrafo único, V, que aos juízes em geral é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou exoneração. Trata-se da vedação comumente conhecida como quarentena dos juízes.
A criação de tal restrição ao profissional que deixa a atividade jurisdicional tem por finalidade evitar o
tráfico de influência e a exploração do prestígio que o antigo magistrado possui junto ao juízo ou tribunal em
que atuou e, assim, preservar a imagem do Poder Judiciário. Com tal medida, evita-se a ocorrência de situações
de suspeição quanto ao bom funcionamento da jurisdição em nosso país.
Pelas mesmas razões, é fundamental que tal restrição seja estendida também aos Ministros do Tribunal
de Contas da União (TCU), tendo em vista a relevante e delicada missão atribuída pela Carta Magna a esse órgão republicano de controle.
Entre as competências do TCU, estão hoje, nos termos do art. 71 da Constituição, as importantes tarefas
de: apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República; julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos; e realizar inspeções e auditorias nas unidades
administrativas dos Poderes da República. Além disso, para a efetivação de tais tarefas, o TCU possui o poder de:
aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas
em lei; assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento
da lei, se verificada ilegalidade; e sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando tal decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
Nota-se, assim, a enorme relevância das atividades da Corte de Contas, razão pela qual o presente projeto de lei pretende estender aos seus Ministros a citada quarentena, em relação ao TCU.
Os Ministros do TCU, nos termos do art. 73, § 3º, da Carta da República, possuem as mesmas garantias,
prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Para eliminar qualquer dúvida sobre a aplicação da quarentena aos Ministros da Corte de Contas, é fundamental que
a Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do TCU), preveja expressamente que também eles devem
ser atingidos por essa vedação.
Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Alvaro Dias.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992
Mensagem de veto
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 74. É vedado ao ministro do Tribunal de Contas da União:
I – exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;
II – exercer cargo técnico ou de direção de sociedade civil, associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe, sem remuneração;
III – exercer comissão remunerada ou não, inclusive em órgãos de controle da administração direta ou
indireta, ou em concessionárias de serviço público;
IV – exercer profissão liberal, emprego particular, comércio, ou participar de sociedade comercial, exceto
como acionista ou cotista sem ingerência;
V – celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia
mista, fundação, sociedade instituída e mantida pelo poder público ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes para todo e qualquer contratante;
VI – dedicar-se à atividade político-partidária.
.........................................................................................................................................................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Os projetos que acabam de ser lidos
serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu do Presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social o Ofício nº 315, de 2014, na origem, autuado como
OFN 15 de 2014, encaminhando ao Congresso Nacional, nos termos do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.948 de 2009,
e do art. 1º, § 8º, da Lei nº 12.543 de 2011, o Relatório Gerencial Trimestral, referente ao 1º trimestre de 2014.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O calendário de tramitação, estabelecido nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 2006-CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 12/5/2014
Até 17/05
Até 1º/06
Até 06/06
Até 13/06

prazo para publicação da matéria;
prazo para apresentação de relatório;
prazo para apresentação de emendas ao relatório; e
prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado Federal de 13 de maio do corrente, e vai à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu queria cumprimentar todos e todas
que nos acompanham pela TV Senado e Rádio Senado e desejar uma boa semana para todos.
Ontem foi o Dia das Mães. Todos nós que temos ainda o privilégio de termos nossas matriarcas procuramos estar juntos, e, hoje, começamos mais uma semana de trabalho aqui, no Senado Federal. Tivemos uma
sessão especial de homenagem hoje pela manhã e, agora, começamos uma sessão não deliberativa.
Antes de passar a palavra para o primeiro orador inscrito, inscrevo-me para uma comunicação inadiável. Também estou como o sétimo orador inscrito, mas eu queria aqui, antes de chamar o Senador Paulo Paim,
que é o primeiro orador inscrito, dizer que estou muito feliz também pelo domingo, Senador Paim, por conta
do resultado do jogo.
O Botafogo, que estava muito mal no Brasileirão, conseguiu ter uma vitória de 6x0, e, com isso, certamente, foi o melhor resultado do Brasileirão daqui para trás e daqui para frente, porque nenhum outro time vai
conseguir, independente de ser o primeiro ou o último. Eu estou fazendo, inclusive, uma postagem sobre isso.
Daqui a pouco, vou fazer uso da palavra – falei ainda agora para o Senador Paulo Paim – para contar a
história de um jovem haitiano que está no Acre, menor de idade, em um abrigo, e que não tem solução: a mãe
vive ilegalmente numa ilha francesa, o pai vive nos Estados Unidos, ele veio para o Brasil, está no Acre, é menor,
e a situação é gravíssima. Eu vou fazer um apelo à Embaixada da França no Brasil para que se encontre a solução. É um jovem que já está há um ano, já aprendeu a falar português fluentemente, muito inteligente, mas não
pode voltar, não pode permanecer no Brasil, não pode encontrar com seus familiares. É uma situação grave.
Nesta semana, vou a Brasiléia para me encontrar com ele, mas hoje vou fazer um apelo aqui da tribuna
do Senado Federal.
Então, convido para fazer uso da palavra, iniciando aqui os nossos trabalhos, o Senador Paulo Paim. Em
seguida, a Senadora Vanessa, que está inscrita pela Liderança do PCdoB, e, depois, o Senador Mozarildo Cavalcanti, que já está aqui a postos. Aliás, este time aqui está sempre presente na abertura.
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.) – Sr. Presidente, hoje pela manhã eu estava na Comissão de Direitos Humanos, onde realizamos uma audiência pública sobre um tema que leva em consideração a vida de homens e mulheres que são corretores
de imóveis, enfim, com as suas divergências, e, por isso, não pude estar aqui hoje, pela manhã, quando este
Plenário homenageou o Dragão do Mar, uma bela iniciativa do Senador Eunício, do Senador Inácio Arruda e
do Senador Pimentel.
Eu, que conheço um pouco esta história – que o Ceará foi o primeiro Estado a abolir a escravatura –, tinha
preparado um pronunciamento também sobre este tema e, por isso, vou falar aqui da tribuna sobre a história
do Dragão do Mar e, Sr. Presidente, vou lembrar que amanhã é dia 13 de maio. Hoje, foi sobre o Dragão do Mar,
especificamente, uma sessão muito bonita. E eu falarei amanhã, então, sobre a data de 13 de maio.
Sr. Presidente, hoje pela manhã, como eu já disse, por iniciativa desses três Senadores, foi realizada uma
sessão de homenagem ao Dragão do Mar, esse herói negro do Ceará.
O jangadeiro Francisco José do Nascimento marcou seu nome como abolicionista popular. Ele nasceu
em 15 de abril – eu nasci em 15 de março – de 1839, na praia de Canoa Quebrada, que também conheço, lá
em Aracati, no Ceará, lugar, diga-se de passagem, muito bonito, em que eu estive.
Ele perdeu o pai aos oito anos. Foi morar com outra família. Aprendeu a ler aos vinte. Tornou-se chefe dos
condutores de bote, trabalhou na construção do Porto de Fortaleza, foi marinheiro e, em 1874, nomeado prá-
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tico da Capitania dos Portos. Desde cedo, ele conviveu com o drama do tráfico negreiro e se envolveu na luta
pela abolição. Talvez por isso ele tenha batizado sua jangada com o nome de Liberdade, palavra de ordem dos
idos de 1800. Era com ela que o Chico da Matilde conduziu os navios do mar aberto para a segurança do porto.
O revolucionário Chico, em sua luta pela abolição, tratou de fechar o Porto de Fortaleza, impedindo, assim,
o embarque de escravos para outras províncias. Ele vivia em vigília permanente e, quando localizava alguma
embarcação entrando no Porto do Mucuripe, conduzia sua jangada até ela para comunicar que ali não, ali ele
não ia permitir o tráfico de negros, ou seja, os navios negreiros, e exigia a libertação dos escravos.
Sua ousadia e coragem paralisaram o mercado escravista no Porto de Fortaleza – lá no Porto de Fortaleza. Com isso, deflagrou-se, inclusive, uma greve, a que os seus companheiros aderiram – na época, ele estava
com 42 anos.
Em 1884, o Ceará torna-se, então, a primeira província brasileira a abolir a escravidão. E Francisco José
do Nascimento ali passou a ser conhecido por todos como um verdadeiro dragão nessa luta. O líder dos jangadeiros cravou seu nome na história como o lendário Dragão do Mar, apelido que lhe foi dado pelo jornalista
e romancista Aluísio Azevedo.
Inclusive, em Fortaleza, existe um centro cultural que leva o nome de Dragão do Mar. É um lugar bonito
e que vale a pena ser visitado – já estive lá.
Sr. Presidente, vários momentos libertários contribuíram na luta contra a escravidão – que vamos lembrar
também amanhã –, mas deve-se reconhecer a firmeza, a persistência do mulato jangadeiro Chico da Matilde,
que fez essa bela caminhada que é um orgulho para todos nós.
Sua determinação ultrapassou os limites da província e alcançou o Império, mostrando força, coragem,
coragem da resistência nordestina que consagrou o maior herói popular da história da abolição, lá do Ceará.
O Dragão do Mar partiu em 1914 e, em homenagem ao centenário de sua morte, lembro aqui, com muito
carinho, de sua jangada chamada Liberdade, Liberdade, Liberdade. E, para tanto, cito as palavras do jornalista
catarinense Raimundo Caruso, que disse:
Liberdade [a jangada do Capitão do Mar] foi levada à capital do Império a bordo de um navio mercante
e foi exibida nas ruas do Rio de janeiro sob os aplausos da multidão.
Ninguém sabe ao certo o destino que teve a jangada que leva o nome de Liberdade. O fato é que ela
sumiu – ela sumiu. Mas ela uniu os cearenses e uniu homens e mulheres de bem para que a liberdade chegasse ao povo negro.
Sr. Presidente, até hoje a palavra liberdade continua unindo todos aqueles que nela acreditam e fazem
dela um caminho de vida para alcançar a paz, o respeito e a igualdade que tanto queremos.
Por isso, acredito que, amanhã, esta Casa vai ultrapassar a barreira da MP e vai votar o projeto de cotas.
Sr. Presidente, venho mais uma vez à tribuna, aproveitando o meu tempo, para mais uma vez me manifestar a respeito do PLS nº 99, de 2013, que dispõe sobre os critérios de indexação dos contratos de refinanciamento das dívidas celebradas entre a União, Estados e Municípios.
O projeto – repito, como já fiz aqui centenas de vezes ou dezenas de vezes – é da maior relevância porque reduz os encargos das dívidas dos Estados e dos Municípios com a União, que hoje são impagáveis. Após
um longo período de indefinição nas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos e de uma contagem regressiva, lenta, realizada por mim neste Plenário, a matéria foi aprovada no dia 9 de
abril deste ano, lá na Comissão.
Desde o final do ano passado, foram firmados acordos entre os Líderes para a votação do projeto, e nada
aconteceu. Foi dezembro, foi fevereiro, foi março, foi abril, maio, e até agora nada.
O texto está pronto para votação aqui no Plenário.
A aprovação na Comissão foi acompanhada pelos Governadores do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, de
Santa Catarina, Raimundo Colombo e de Alagoas, Teotônio Vilela, Estados que possuem interesse na matéria
pela relevância do tema – e não só esses, inúmeros Estados.
Surpreendentemente, agora apareceu um requerimento, chamado Requerimento 401, requerendo o
sobrestamento da matéria enquanto não sejam ouvidos o Ministro de Estado da Fazenda Guido Mantega e o
Secretário do Tesouro Nacional Arno Augustin.
Não sei por que esse requerimento. Eu queria só entender. Porque, se o projeto veio do Executivo para
cá, foi o Mantega, o Arno e a Presidenta – porque não teria vindo para cá – que elaboraram o projeto.
Agora, em vez de votar o projeto, inventaram uma historinha aqui – não sei de onde, porque havia acordo de Líderes – que, enquanto o Arno não vier aqui, enquanto o Mantega não vier aqui, não se vota a matéria.
Isso eu não entendo. São aquelas burocracias para ir atrasando o projeto e a matéria não ser votada.
Claro que a ideia aqui, a que está em jogo é retardar a apreciação do projeto, com mero intuito protelatório.
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A justificativa fala em necessidade de informações do impacto sobre o estoque da dívida refinanciada
com a União; impacto sobre a Dívida Líquida do Governo Central; impacto sobre o déficit público; e impacto
sobre amortizações e serviços da dívida.
Engraçado, quando está em jogo o interesse de Estados de alguns Senadores que fizeram o requerimento, nunca vi eles enfiarem um requerimento como esse aqui; mas, quando está em jogo o interesse de alguns
Estados como o Rio Grande, aparece um requerimento tipo esse.
Não é razoável que um projeto de autoria do Poder Executivo e que já tenha sido discutido amplamente
e aprovado na Câmara dos Deputados, discutido aqui na CCJ, discutido na Comissão de Economia, já teve até
aqui no Plenário o debate sobre o tema...
Quero, mais uma vez, reafirmar a posição, mediante documento que li da tribuna dos Secretários de todos
os Estados e também um documento do diretório do PT do meu Estado, pedindo que a matéria seja votada.
Não entendo por que a resistência em relação à aprovação de um novo indexador que vai melhorar as
finanças públicas, até porque os atuais índices de correção são leoninos e inviabilizam investimento em infraestrutura e nas políticas sociais tão necessárias.
Defendo que os pactos devem ser cumpridos, pois sou do tempo em que a palavra tinha valor quando
era afirmada pelos líderes. Parece-me que não vale mais nada.
Nesse sentido, repito o trecho de documento que li aqui, que veio lá do meu Rio Grande do Sul:
Conclamamos a Direção Nacional do PT para que assuma a direção desse debate no Congresso, articulando a participação e o empenho de toda a bancada e dos partidos aliados no Senado da República,
para a votação do projeto que trata da renegociação da dívida dos Estados.
Eu espero, Srªs e Srs. Senadores, que o Requerimento nº 401 não passe aqui no plenário, porque é um
mero instrumento dilatório, para retardar o processo democrático de um tema que foi amplamente discutido
e está pronto para ser votado.
Sr. Presidente, aproveitando meus últimos sete minutos, quero também deixar registrado que, em março
deste ano, nós tivemos o lançamento da Campanha Não Desvie o Olhar, contra a exploração sexual de criança
e adolescente.
Nós estamos às vésperas da Copa do Mundo, e essa campanha tem como objetivo inibir os crimes e incentivar as denúncias durante os grandes eventos que teremos, tanto a Copa do Mundo quanto as Olimpíadas,
e permanentemente também.
A ação será nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo no Brasil, em locais de grande concentração de
pessoas. O slogan da campanha é Exploração Sexual de Criança e Adolescente É Crime, Denuncie, Disque 100.
A campanha é apresentada pelos jogadores de futebol Kaká e Juninho Pernambucano. A ideia é incentivar as pessoas a denunciar o crime por meio do Disque 100, que contará com equipes extras durante o campeonato mundial de futebol e outros locais de atendimento.
O Coordenador-Geral do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, Marcelo Nascimento, disse que o País está preparado para evitar crimes e, no caso, o crime contra a criança. Segundo ele, trata-se
de, palavras dele:
um diálogo com a sociedade não só para a Copa do Mundo, mas em outros grandes eventos também.
Que fique o legado de que, no Brasil, não aceitamos violação aos direitos humanos de ninguém e, nesse
caso específico, da criança e do adolescente.
Quando houve a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, os casos de exploração sexual de crianças e
adolescentes aumentaram 30%. Na Copa do Mundo da África do Sul, a exploração de crianças e adolescentes
aumentou 30%. Isso motiva a todos nós a estarmos firmes, com coragem, na linha de frente dessa campanha.
A campanha será feita em português, inglês e espanhol, será veiculada também em 19 países da Europa e África.
A Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Eunice Carvalhido, pontuou que: “A articulação do Poder Público abre caminhos contra a prática, que em muitos casos acontece com a conivência das
famílias, e ao ato segue-se a ameaça e o medo. Então, é preciso habilidade dos agentes de saúde e da assistência social para dar um bom encaminhamento às vítimas” – à altura que elas merecem, inclusive a prevenção.
É muito importante, senhoras e senhores, que ações assim sejam implementadas. Isso se chama prevenção. E ela é sempre positiva.
Quero falar ainda de um evento que aconteceu na semana passada, dia 7 de maio: o II Seminário Internacional sobre o Marco Legal para a 1ª Infância.
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Infelizmente, embora convidado, não pude participar, mas a minha equipe acompanhou os debates pela
manhã e à tarde e me passou as informações.
Parafraseando o escritor Fernando Sabino, destaco aqui suas palavras: “Quando eu era criança e me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, eu não sabia o que responder. Hoje não me perguntam mais.
Mas, se perguntassem, eu responderia: gostaria de ser criança” – só ser criança.
O seminário, organizado pela Câmara dos Deputados, teve por base o Projeto de Lei nº 6.998, de 2013,
encabeçado pelo Deputado gaúcho Osmar Terra.
O objetivo maior desse projeto é priorizar os direitos das crianças nos primeiros anos de vida e, até
mesmo, proteger os direitos do nascituro e da mãe gestante. Essa lei altera o art. 1º do ECA e dispõe sobre a
proteção integral, a promoção e a participação da criança e do adolescente, nos termos da Convenção sobre
os Direitos da Criança, das Nações Unidas, ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990, documento esse
que deu início ao ECA.
O projeto de lei encontra-se em sintonia com a responsabilidade do País, firmado em documentos das
Nações Unidas e dos seus órgãos especializados, como Unesco, Unicef e a Organização Pan-Americana de Saúde.
A criança precisa ser respeitada desde os seus primeiros anos de vida, como o próprio Hino Nacional
pontua em seus versos: “Dos filhos deste solo, és mãe gentil.”
Por isso a importância do poder público em cuidar “dos seus filhos” com políticas voltadas à prioridade absoluta, ou seja, tanto a criança como o adolescente têm direitos primordiais assegurados pela nossa Constituição
Federal, no art. 227: direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à profissionalização...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) –...à convivência familiar, ao respeito, à liberdade,
além de ficarem a salvo de qualquer tipo de violência, discriminação e preconceito.
O seminário contou com a presença internacional do Professor de Pediatria na Faculdade de Medicina e
do Hospital Infantil de Boston e Diretor do Centro de Desenvolvimento da Criança da Universidade de Harvard.
Eles afirmam, por meio de estudos científicos realizados com crianças de zero a seis anos, que o cérebro
delas está em constante formação e, por isso, elas precisam de toda a atenção possível para se desenvolverem
e crescerem saudáveis.
Essa primeira fase da vida é tão importante, porque uma criança amada e bem cuidada desenvolve-se
bem tanto física e intelectual, quanto...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Só para concluir, Presidente. E desde modo (Fora
do microfone.), terá tudo para ser um adolescente e um adulto com um futuro promissor.
Outro ponto abordado foram os desafios da família, da sociedade e do Estado em aperfeiçoar a visão
para o específico da criança na primeira infância, pois há muita diversidade entre as crianças das regiões do
Brasil, ficando claro que é necessário deixar cada criança se desenvolver no seu tempo.
A criança, desde a nossa Constituição de 1988, passou a ser sujeito de direitos e deve estar incluída nas
políticas de Governo como sujeito participante.
O Governo está avançando em programas, o que podemos exemplificar com o Programa Brasil Carinhoso, que garante o pleno desenvolvimento infantil.
Termino, Sr. Presidente, com uma frase...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ... muito forte do escritor Oscar Wilde. Diz ele: “A
melhor maneira de tornar as crianças boas é torná-las felizes, é amá-las.”
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela tolerância.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Senador Paim, Senador Paim, com a aquiescência do Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senadora Ana Amélia, é sempre uma satisfação dar
um aparte a V. Exª.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Eu queria aproveitar a sua referência à questão da primeira
infância e ao Deputado Osmar Terra, que é um especialista nessa área, dedicado, para informar que, ontem,
em Canela, foi aberta a 15ª Semana do Bebê, com uma preocupação desde o pré-natal até a primeira infância.
O mais importante – eu estava lá presente com a nossa Vice-Prefeita Carmen, que está no exercício, porque os
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prefeitos estão todos em Brasília para a Marcha dos Prefeitos – é que um educador de lá, Salvador Celia, foi o
grande incentivador e idealizador desse movimento, que conta com a participação da prefeitura municipal. E,
como agente público, me encanta ver que não houve processo de descontinuidade nesse projeto, a despeito
de diferentes partidos terem administrado Canela. Então, acho que esse exemplo é muito bom. E o sucesso do
programa, que tem assistência técnica da Ulbra, está levando a Unicef, braço das Nações Unidas em defesa das
crianças, a tê-lo como uma referência.
(Soa a campainha.)
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Então, Canela está de parabéns, assim como os seus educadores, as escolas e as instituições que são parceiras neste evento, a 15ª Semana do Bebê, que segue agora com
54 seminários pequenos na comunidade, envolvendo pais, crianças, professores e toda a comunidade. E vai
haver a marcha dos bebês, a parada dos bebês no Município de Canela, que é conhecido na Serra como o eixo
mais bonito do Rio Grande do Sul, a que todo mundo vai atraído pelas suas belezas e pela sua hospitalidade.
Então, parabéns pela referência ao que está acontecendo também lá em Canela. Obrigada, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senadora Ana Amélia.
Eu estive em Canela, nas atividades que visam valorizar o bebê...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ... por diversas vezes, junto com Ministra Maria do
Rosário. Fui painelista e ela, também.
De fato, é um grande momento. A cidade ganha um brilho especial. Canela é uma bela cidade, assim
como Gramado, São Francisco, aquela região da Serra Gaúcha – eu sou ali de Caxias do Sul.
Sem sombra de dúvida, essa atividade para valorizar o bebê já é uma marca da cidade de Canela que
se espraiou, como diz o meu amigo Olívio Dutra, não só pelo Rio Grande, pelo Brasil e já virou um evento internacional. Voltaremos lá tantas vezes quanto for possível. E parabéns, Senadora, que esteve lá na abertura
do evento.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Paulo Paim.
Convido para fazer uso da palavra a Senadora Vanessa Grazziotin, pela Liderança do PCdoB. Em seguida,
o Senador Mozarildo Cavalcanti fará uso da palavra como orador inscrito.
Com a palavra V. Exª, Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Como Líder. Sem revisão da oradora.)
– Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, companheiros e companheiras. Eu venho à tribuna deste
Senado Federal para tratar de um assunto que tem sido alvo de grandes discussões na cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, e que hoje – aliás, como tem sido nos últimos tempos – tem ocupado não apenas
a capa dos jornais, mas tem sido matéria principal de todos os jornais da cidade de Manaus.
Eu tenho em mãos os três jornais: Amazonas em Tempo, o jornal A Crítica e Diário do Amazonas. Todos
trazem como chamada principal a questão que trago hoje à tribuna do Senado. Refiro-me aos impasses
que têm ocorrido com muita frequência em relação aos empresários do transporte coletivo da cidade de
Manaus e aos trabalhadores do transporte coletivo da cidade de Manaus, o que, naturalmente, envolve a
Prefeitura Municipal.
Ocorre, Sr. Presidente, que nós temos uma situação inusitada no Estado do Amazonas, na sua capital, a
cidade de Manaus, que é uma cidade de aproximadamente dois milhões de habitantes. As empresas do transporte coletivo, já de muitos anos – de acordo com a direção dos sindicatos, há sete anos aproximadamente –,
apesar de recolherem mensalmente nos salários dos trabalhadores o montante, o percentual relativo ao INSS,
não têm feito, nesses últimos anos, repito, segundo informações que temos, sete anos aproximadamente, os
devidos repasses ao INSS.
A situação, no ano passado, tornou-se insustentável; insustentável diante de tantas greves, diante de
tantas paralisações, diante da gravidade do impasse. Tanto que Prefeitura Municipal de Manaus e Governo do
Estado do Amazonas entraram em campo para ajudar a buscar uma solução. E pasmem V. Exªs, em que pesem
todos os subsídios que as empresas de transporte que operam na cidade de Manaus têm – elas têm isenção
completa de IPVA, de ICMS, têm isenção de ISS, sem falar em PIS e Confins –, a estimativa é de que haja uma
renúncia, no que diz respeito ao IPVA, de aproximadamente R$5 milhões ao ano; quanto ao ICMS, uma renúncia
de aproximadamente R$26 milhões ao ano; sem falar, repito, em taxas de ISS e outras taxas e tributos cobrados
tanto pelo Governo do Estado quanto pela Prefeitura de Manaus.
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Mas, apesar de todos esses subsídios e para ajudar a encontrar uma solução, fazer com que os empresários cumprissem as leis do País, respeitassem os trabalhadores e passassem a recolher FGTS e INSS, tanto a
Prefeitura de Manaus quanto o Governo do Estado do Amazonas encaminharam, respectivamente, mensagens
à Câmara de Vereadores e à Assembleia Legislativa, para aprovar leis que lhes possibilitassem um repasse mensal de R$1 milhão por ente: R$1 milhão à prefeitura; R$1 milhão do Governo do Estado às empresas, para que
essas pudessem ter condições de pagar FGTS e INSS aos trabalhadores.
E digo pasmem, porque, vejam bem, vamos imaginar: o Governo do Estado do Amazonas repassa às
empresas R$1 milhão, além de todos os subsídios que aqui citei; a Prefeitura de Manaus...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) ... repassa para as empresas mais R$1
milhão. E de onde saem esses recursos? Esses recursos saem do bolso do trabalhador, saem dos usuários do
transporte coletivo, mas, apesar disso tudo, ainda, Sr. Presidente, muitas empresas – tenho a notícia de pelo
menos duas empresas – não vêm cumprindo com o acordo efetivado.
Salvo engano, em junho do ano de 2013, do ano passado, as duas maiores empresas que operam na cidade de Manaus, a Eucatur e a Global, continuaram não recolhendo regularmente INSS e FGTS. E a lei não obriga que esse repasse seja feito apenas mediante a comprovação do recolhimento desses tributos por parte da
empresa, o que faz com que, novamente, os sindicatos se mobilizem. E, quando os sindicatos se mobilizam, Sr.
Presidente, é óbvio e até natural que a primeira reação da cidade e da população, que sofre, que é penalizada
pela falta de ônibus, seja contra os trabalhadores.
E pouco se vê a prefeitura do Estado falar das empresas, noticiar o fato do descumprimento do acordo
por parte das empresas. Pouco se escuta, pelo contrário: o que Manaus vivenciou, na semana passada? Na última quinta-feira, alegando má gestão do sindicato, mais uma vez, um juiz da Justiça do Trabalho afastou toda
a diretoria do sindicato e nomeou uma junta. Vejam, Srªs e Srs. Senadores, afastou!
Essa foi a resposta a uma luta justa, a uma luta correta, para quem está em dissídio coletivo, para quem
reivindica um aumento de 8%, e só tem na contrapartida 6%, para quem reclama e denuncia a dificuldade que
está sendo imposta pelas empresas na contratação de mulheres, para quem precisa de um aumento maior no
vale alimentação, no vale lanche, mas que tem tido ou recebido aceno de aumentos insignificantes que sequer
cobrem a inflação.
Então, diante disso, o que acontece? Diante disso, afasta-se a diretoria e nomeia-se uma junta. Aliás, há
anos isso vem acontecendo na cidade de Manaus, lamentavelmente, até que o Tribunal Superior do Trabalho
tomou uma decisão devolvendo a diretoria, legitimamente eleita pelos trabalhadores, ao sindicato e pedindo
que novas eleições fossem feitas.
Novas eleições foram feitas no ano passado, tendo sido a atual diretoria eleita com 87% dos votos, pasmem! , diante do dissídio coletivo, diante desse impasse. Afasta-se a diretoria, o que foi corrigido, ontem, no
último domingo, quando a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... devolveu a diretoria ao seu sindicato.
Aqui falo isso, Sr. Presidente, trago para cá esse pronunciamento para o Senado, em que pese ser um assunto municipal, primeiro para prestar minha solidariedade ao povo de Manaus e aos trabalhadores do transporte coletivo da cidade de Manaus, aos rodoviários da cidade de Manaus. É preciso que Manaus saiba o porquê
dessa confusão que vem acontecendo e se repetindo, nos últimos meses, nos últimos dias. Não é culpa dos
trabalhadores. Os trabalhadores buscam seu caminho, a negociação. Agora, quando não veem a negociação
sendo respeitada, não há outro caminho.
Então, gostaria de chamar a atenção para o que está ocorrendo e, principalmente, para a prefeitura de
Manaus, que tem de ser rigorosa, não com os trabalhadores, mas que tem de ser rigorosa com os empresários,
porque esses, sim, recebem dinheiro do povo e não cumprem com suas obrigações.
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –
Há defasagem no sistema? Discutam! Aliás, por que falta tanta coragem ou transparência para discutir
abertamente? Não é chegar para os trabalhadores e dizer que não temos condições de pagar e não vamos pagar, não. O que tem de ser feito é cumprir a lei.
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O trabalhador trabalha mensalmente para receber miséria, mas nem isso está recebendo na cidade de
Manaus, porque vê o seu direito ao FGTS, seu direito ao INSS ser negado, porque suas reivindicações, por mais
simples e menores que sejam, não estão sendo atendidas.
Então, eu faço uma conclamação para dizer que tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar a resolver impasses e para resolver efetivamente o problema dos trabalhadores e definitivamente o problema da cidade de Manaus, daqueles milhares de trabalhadoras e trabalhadores que dependem do transporte coletivo,
não tenha dúvida nenhuma, eu farei. O que nós não podemos aceitar é que a situação busque ser resolvida
através de intervenções...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... que, aliás, já viraram rotina, porque tem sido intensa a movimentação contra os trabalhadores, com pedidos de afastamento da diretoria, com
a nomeação de juntas diretivas, em geral vinculadas aos empresários.
O sindicato faz uma denúncia grave em cujo mérito eu não quero entrar, porque cabe à diretoria do sindicato divulgar ou não, e não a mim. Eu apenas aqui, como Senadora, Sr. Presidente, como manauara que me
sinto efetivamente, venho à tribuna para pedir que, primeiro, os trabalhadores sejam respeitados e que o Governo da cidade de Manaus, que a Prefeitura de Manaus contribua mais para resolver o problema e não fique,
através da imprensa, ajudando a denegrir a imagem dos trabalhadores.
O Senador Acir Gurgacz me solicita um aparte. Eu estou em Liderança, mas, por mim, se o Presidente
acatar, com o maior prazer concedo o aparte a V. Exa, Senador Acir.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Agradeço, Senadora Vanessa. Eu relutei em vir
aqui fazer um aparte a V. Exa, mas confesso que não me aguentei. Tive que vir para dizer a V. Exa que lhe falta
conhecimento com relação ao transporte urbano da cidade de Manaus, principalmente da relação das empresas com os trabalhadores. Há, sim, um respeito muito grande por parte das empresas com os trabalhadores
de Manaus. Eu continuo presidente do SINDTRAN de Manaus. Então, eu tenho acompanhado pari passu tudo
o que acontece com relação aos salários dos trabalhadores, que estão em dia. Não há uma irregularidade! As
questões de brigas de chapas de sindicatos são uma questão sindical. Não se podem envolver as empresas e,
muito menos, a população de Manaus. E muito menos os trabalhadores. Os trabalhadores não têm acompanhado sequer essa disputa por quem fica na liderança dos sindicatos. Os próprios trabalhadores não têm tido
esse acesso de quem é presidente do sindicato hoje, de quem não é. Essa é uma briga entre chapas que estão
disputando o poder de manusear o dinheiro que recolhem todos os meses do salário suado dos trabalhadores.
Quem sustenta o sindicato são os trabalhadores. São eles que pagam mensalmente o imposto sindical. E, por
esse dinheiro, há uma disputa entre quem vai tomar conta do sindicato de Manaus. Porque há uma questão
jurídica – que eu não sei qual é, aí é uma questão dos sindicatos –, resolveram paralisar o sistema por causa de
uma briga de chapas.
(Soa a campainha.)
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – A população não tem nada a ver com isso e os
próprios trabalhadores do sistema também não têm nada a ver com isso. Eu só garanto a V. Exª que, por parte das empresas, não há um atraso, em hipótese alguma, com relação às obrigações para com os trabalhadores. Não há. Isso eu lhe afirmo e posso fazer qualquer documento para que V. Exª possa ter certeza do que eu
estou falando. Então, só para contribuir – eu sei que V. Exª é uma defensora da cidade de Manaus e eu tenho
acompanhado o seu trabalho –, é preciso que se fale claramente a verdade para a população de Manaus. Muito obrigado, Senadora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Eu incorporo o aparte de V. Exª, Senador Acir, mas, se V. Exª prestou atenção no que eu falei, em nenhum momento eu falei de salários atrasados.
O que eu falo aqui – e lamentavelmente V. Exª não toca no assunto – é no não cumprimento...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –... do acordo feito, ano passado, entre empresários e trabalhadores, não só com a chancela do Governo do Estado e do Município de Manaus, mas
com a participação dos recursos públicos, porque, além de todos os subsídios – todos! – de ISS, de ICMS, o Go-
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verno do Amazonas e a Prefeitura de Manaus repassam, em dinheiro, R$1 milhão, cada um, para as empresas,
para que elas paguem o que deixaram de pagar de INSS e FGTS para os trabalhadores.
Eu não sou presidente de sindicato, nem dos trabalhadores nem dos empresários como V. Exª, mas eu
sei do mínimo. Eu acho que é esse mínimo que a população de Manaus precisa conhecer. Eu não quero me
meter. Falei isso aqui. Eu não quero me meter em disputa por direção sindical. Eu não quero me meter. Agora
estranho, sim, que, a cada momento de luta, haja uma intervenção, haja uma denúncia. Quando o sindicato
luta pelos trabalhadores, o que importa é isto:
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... são os trabalhadores da cidade
de Manaus...
Já estou concluindo, Sr. Presidente (Fora do microfone.), pedindo desculpa a V. Exª pela extensão.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – O que importa são os trabalhadores
e os usuários. Esses, sim, é que importam, não por uma ação de trabalhadores, mas – desculpe-me, Senador
Acir; desculpe-me V. Exª – por uma irresponsabilidade dos empresários, esses é que sofrem. Ou eu estou faltando com a verdade quando digo, aqui, que FGTS e INSS não foram repassados? Tanto não foram que Estado
e Prefeitura passam dinheiro, dinheiro que é do povo, para que isso seja pago. Onde já se viu?
Antigamente, quem fala muito em justiça, uma empresa que não cumpre com a sua obrigação tem de
cumprir perante a Justiça, mas não, Prefeitura e Estado, cada um está dando R$1 milhão para cada empresa
para repassar, e as notícias que temos é de que não repassam e que não querem negociar o mínimo.
Um vale lanche, de R$3,00, querem passar para R$3,50. Um vale alimentação, de R$11,00, querem passar
para R$12,00. O que é isso numa cidade que tem problemas...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –... como a cidade de Manaus?
Mas era isso que tinha a (Fora do microfone.) dizer, Sr. Presidente, repetindo: eu me solidarizo com o
povo da cidade de Manaus e com os trabalhadores do transporte coletivo da cidade de Manaus e espero
que haja mais vigor do Poder Público para resolver esse impasse, entendendo que não se resolve esse impasse atacando o trabalhador no centro da sua organização, que é o sindicato. Não é assim que se revolve.
Não é assim.
Eu tenho um lado. Meu lado é do povo, meu lado é dos trabalhadores, e, por isso, tudo o que puder fazer
farei para ajudar a resolver esse impasse, que, repito, não é de uma semana, mas já dura muito tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V.Exª, Senadora Vanessa.
Eu queria, antes de passar a palavra para o orador inscrito, Senador Mozarildo Cavalcanti, agradecer a
presença, aqui, nas galerias do Senado, de funcionários e trabalhadores de todos os Estados do Brasil, que
estão vindo, aqui, pelo programa de estágio da Câmara dos Deputados de visita; estão nos dando o prazer
da visita.
Sejam bem-vindos às instalações do Senado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem.
Apelo a V. Exª que a Mesa Diretora possa examinar o Projeto de Resolução que garante que o Senado
institua um programa igual ao da Câmara. Esse é um dos melhores programas que nós temos, do Congresso
Nacional, que é o Estágio-Visita, oferecido para estudantes do Brasil inteiro que vêm, aqui, ao Congresso Nacional, passam uma semana, participam de atividades da Câmara, do Senado, do Tribunal de Contas e do STF.
Quer dizer, é um estágio valoroso, importante. O projeto está na Mesa para ser examinado. Espero que aproveitemos a oportunidade e o aprovemos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu agradeço a V. Exª. Como Vice-Presidente da Casa, vou pedir à Assessoria que faça um levantamento de como está a tramitação dessa matéria.
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Convido, para fazer uso da palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti, como orador inscrito, do PTB de
Roraima.
Com a palavra V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti; em seguida, o Senador Acir Gurgacz, pela Liderança
do PDT; e, depois, o Senador Aloysio Nunes.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, pessoas que nos abrilhantam na tribuna do Senado, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu já fiz aqui, várias
vezes, denúncias sobre a atuação do Governador – hoje, ex-Governador, porque se licenciou para concorrer
a uma vaga no Senado –, porque ele não só fez corrupção desde o primeiro dia em que assumiu o Governo,
como foi reeleito às custas de uma corrupção, digamos assim, escancarada. Agora, ao sair, o vice dele assumiu
e, numa entrevista, disse o seguinte, segundo a reportagem do jornal Folha de Boa Vista:
O Estado de Roraima acumula em torno de R$700 milhões em dívidas. O número é resultado de um
diagnóstico elaborado pelo próprio Governo do Estado e concluído na segunda-feira, dia 5. O estudo foi
feito pela coordenação de Orçamento, Finanças e Administração criada pelo Governo com representantes das Secretarias da Fazenda, Administração, Planejamento e mais Tesouro Estadual, Controladoria e
Procuradoria-Geral. O montante da dívida inclui restos a pagar, os juros e amortização principal de empréstimos, serviço da dívida pública, precatórios, tributos e previdência.
Ora, então, aqui está comprovado. Números feitos pelos próprios órgãos do Governo Estadual comprovam, claramente, o que nós já tínhamos anunciado: a corrupção, a má administração, a má gestão do ex-Governador Anchieta Júnior, que agora é candidato a Senador.
O Governador se esqueceu foi de atentar para o fato de que esta dívida aqui não chega nem a ser a realidade total da dívida do Estado! O meu Estado, que tem apenas 500 mil habitantes, nesses sete anos do Governo – se posso chamar de governo – do Sr. Anchieta Júnior, apresenta os seguintes números, segundo mostra
uma página do Tesouro Nacional: dívida da Administração Direta: R$1,423.466 bilhão; e, somando-se os entes
da Administração Indireta – autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economista –, a dívida
do Estado pula para R$2,243.869 bilhões. E ressalvado, vejam bem, que não estão aqui consolidadas a dívida
externa, mobiliária, a dívida junto ao INSS, ao Fundo de Garantia do Trabalhador e a dívida junto a outras instituições financeiras que não o Tesouro Nacional.
A coisa é muito maior do que o Governo do Estado diagnosticou. Ele deve ter cuidado só da Administração Direta, de forma que há uma diferença razoável, o dobro do que acharam – R$700 milhões – os órgãos do
Governo. O Tesouro registra R$1,423 bilhão. Portanto, essa discrepância merece ser apurada.
Quero aqui apelar ao Tribunal de Contas do Estado, quero apelar à Procuradoria-Geral do Estado, ao
Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, porque aqui há muita dívida de recursos federais.
E também peço que o Tribunal de Contas da União investigue, já que também, repito, a grande maioria
desses recursos é de recurso federal. Recurso que é arrecadado de onde? Nos Municípios, nos Estados. O Governo Federal não arrecada diretamente esse imposto que nós pagamos nos Estados e Municípios.
É preciso observar que, considerando o valor da dívida aqui, cada roraimense está altamente endividado, porque o pagamento dessa dívida será feito de quê? De contenção de recursos em todas as áreas, mas,
lamentavelmente, na saúde, na educação, na segurança, na produção, na construção de rodovias necessárias,
e não algumas que são construídas só para haver faturamento. E aqui não há também nenhum levantamento
de superfaturamento, porque nós temos notícias as mais escabrosas sobre superfaturamento e até obras que
não foram realizadas, mas foram pagas.
Uma vicinal, por exemplo, que já vinha sendo construída ou já tinha sido concluída, mudam-se apenas
os referenciais, e aí se paga um valor milionário, e esse valor realmente é arrecadado, como foi no governo do
Governador Anchieta, que, quando assumiu o Governo, era um empresário praticamente falido. Na verdade,
tanto a construção da sua mansão, quanto a aquisição, segundo temos informações, de imóveis em Miami e
em outros lugares do exterior vão ao encontro do que o povo vinha sentindo.
Quer dizer, dinheiro não faltou. Está aqui a demonstração: R$2,243 bilhões. E, segundo o Governador do
Estado, só as dívidas de Administração Direta devem ser R$700 milhões.
Então, eu vou fazer um ofício a esses órgãos que eu mencionei porque, realmente, não é possível que
um Governador que conquistou o mandato fazendo coisas, comprovadamente – fotografadas e tudo –, por
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meio de corrupção tenha se mantido no poder, por conta do não julgamento do processo de cassação do seu
mandato – eu até não diria do seu mandato, mas do mandato que não era dele, mas, sim, do segundo colocado, por uma diferença de 1.700 votos apenas.
Nós falamos tanto aqui de combate à corrupção, falamos tanto aqui de má gestão, de má administração
pública, de improbidade administrativa. Se um caso como esse passar em brancas nuvens, será muito triste,
porque o meu Estado, sendo o menor Estado em termos de população do Brasil, é o primeiro ou o segundo
mais mal administrado financeiramente de todo o País.
Então, nós não podemos deixar que os nossos funcionários públicos, os nossos trabalhadores, os nossos
empresários, os servidores públicos de modo geral, enfim, toda a população do Estado pague o pato de uma
situação tão terrível quanto essa.
Eu quero aqui, inclusive, pedir a colaboração de todos porque nós não podemos, repito, fazer de conta
de que não estamos vendo isso ou acharmos que isso aqui é verdadeiro.
Basta dizer a “surpresa” – entre aspas – de ver o Vice-Governador do próprio Governador que se licenciou, o Governador Chico Rodrigues, que assumiu o Governo, ter feito – e eu quero cumprimentá-lo por
isso – um levantamento das dívidas. Mas eu quero pedir ao Governador que observe esses dados do Tesouro Nacional e veja realmente que os empréstimos concedidos à CERR, à Codesaima e a outros órgãos da
Administração Indireta no Estado tornam hoje o Estado ingovernável. Já vinha desgovernado e agora está
praticamente ingovernável.
Então, o povo de Roraima precisa também ficar atento a essas questões, e agora, nas eleições, procurar
dar a resposta que realmente merecem esses maus administradores da coisa pública – coisa pública quer dizer que é dinheiro público mesmo; dinheiro que cada cidadão, cada cidadã recolhe para os cofres públicos de
todas as formas. Até quando compra um simples alimento num supermercado, ele já está pagando imposto
embutido. Então, não há essa história de haver alguém no País que não pague imposto, porque, até para aquele
pobre que tem uma bolsa-família, quando vai comprar o seu ranchinho mensal, está lá embutido o imposto
no arroz, no feijão. Enfim, em todos os produtos, o imposto que ele pensa que não está pagando, na verdade,
está embutido em tudo o que ele compra, em tudo o que ele faz.
Então, eu preciso, não só como Senador de Roraima, mas como filho daquela terra, tomar providências
de fato enérgicas, para, pelo menos, fazer a minha parte. Como Senador, nós temos que, principalmente como
Senador, representante dos Estados da Federação... Aqui todos os Estados têm representação igual. Então, nós
não podemos fazer de conta que uma coisa dessas não está acontecendo.
Eu vou também procurar me orientar de forma que possa abranger todos os órgãos que podem investigar essa questão. E, como o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, há técnicos
capacitados para aprofundar essa questão, eu vou pedir essa providência, porque não é possível a gente fazer
de conta, repito, que não está vendo, fazer de conta que não está ouvindo e, pior ainda, ficar calado diante de
uma situação dessas.
Portanto, eu aqui não calarei a minha voz para deixar de me indignar diante de uma situação tão deprimente para o meu Estado. O meu Estado não merecia ter tido esse governo que agora em abril – não saiu, não
– se desincompatibilizou apenas.
E, na verdade, apelarei para o Tribunal Superior Eleitoral para que julgue o processo, porque, senão, daqui a pouco, esse Governador que se afastou vai ser eleito Senador e não foi sequer punido. Portanto, valeu a
pena a corrupção que ele praticou na eleição, que, digamos assim, roubou o mandato que ele exerceu por três
anos e, depois, por mais quatro.
Então, eu quero concluir, Sr. Presidente, pedindo a V. Exª que autorize a transcrição, na íntegra, dessas
duas matérias a que me referi aqui.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matérias referidas:
– Diagnóstico aponta que o Estado de Roramia acumula dívida de R$700 mil. Folha de Boa Vista.
– UF: Roraima. Posição 02/2014.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, e V. Exª será
atendido nos termos do Regimento.
Convido, para fazer uso da palavra, pela Liderança do PDT na Casa, o Senador Acir Gurgacz; em seguida,
o Senador Aloysio Nunes; logo após, eu estou como orador inscrito e a Senadora Ana Amélia.
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 e pela Rádio Senado, antes
de mais nada, queria fazer uma saudação especial à população dos Municípios de Machadinho d’Oeste, que
completou ontem 26 anos de emancipação política, e Santa Luzia d’Oeste, que completou 28 anos de emancipação política também nesse último domingo.
Santa Luzia foi desmembrada da cidade de Rolim de Moura, uma bela cidade também, em 11 de maio
de 1986, e, desde então, vem contribuindo, através da agricultura e da pecuária, para o desenvolvimento, para
o crescimento da economia do Estado de Rondônia.
Meus parabéns ao Prefeito Jurandir de Oliveira, aos vereadores, às lideranças políticas, ao nosso amigo
Zezito do PDT, de Santa Luzia.
Um abraço também ao Prefeito de Machadinho d’Oeste, ao Marinho da Caerd, à Vereadora Valnéria, e
ao vereador João do BEC, ambos do nosso PDT, por meio dos quais parabenizo toda a população de Machadinho e de Santa Luzia.
Sr. Presidente, venho até esta tribuna para detalhar as importantes contribuições que reunimos no seminário da última sexta-feira, na Comissão de Agricultura, onde discutimos sobre a enchente ou a pós-enchente
do Rio Madeira em Rondônia. Essas contribuições farão parte do Plano Integrado de Reconstrução e Preservação de Desastres no Estado de Rondônia.
Como todos sabem, Rondônia está vivendo a maior enchente da sua história. As águas do Rio Madeira
chegaram a registrar 19,74 metros no último dia 30 de março, deixando mais de 32 mil pessoas desabrigadas,
atingindo diretamente 42% da população do nosso Estado de Rondônia. Os prejuízos globais são estimados
em mais de R$5 bilhões.
O impacto da economia do Estado é muito grande e deverá ter reflexos inclusive na economia do Brasil,
visto que Rondônia é hoje responsável por 20% de toda a carne exportada pelo Brasil. Considerando que essa
foi uma das atividades mais afetadas, certamente teremos um impacto também na balança comercial do setor
e no resultado da economia brasileira este ano.
Esse trabalho de recuperação precisa ser amplamente discutido, ser bem planejado e ter o apoio de todos. Portanto, a ampla discussão em torno desse Plano de Reconstrução é da maior importância para toda a
população e para a economia do Estado de Rondônia.
Este plano está sendo elaborado pelo Governo do Estado de Rondônia, sob a coordenação da Secretaria
de Assuntos Estratégicos, com apoio da Defesa Civil Estadual, da Defesa Civil Nacional e da Defesa Civil e prefeituras dos Municípios atingidos pela enchente.
Realizamos essa audiência para reunir previamente todos os Ministérios e órgãos do Governo Federal
que deverão auxiliar o Estado de Rondônia neste esforço de recuperação e reconstrução.
As propostas e sugestões que foram feitas nesse seminário serão sistematizadas e repassadas para o
Governo do Estado e para o Ministério da Integração Nacional, para que façam parte do Plano Integrado de
Reconstrução de Rondônia.
Entre os principais resultados e propostas, a mais importante é que conseguimos afinar a integração
das ações envolvendo os diversos Ministérios do Governo Federal com o Governo do Estado e as prefeituras
municipais.
O Coronel Caetano, Comandante do Corpo de Bombeiros de Rondônia e Coordenador da Defesa Civil
do Estado, nos apresentou uma prévia desse Plano de Reconstrução, que, junto com as contribuições de nosso
seminário será submetido ao Governo Federal e novamente à Bancada Federal para que possamos conhecer
o seu inteiro teor e para que o Poder Executivo...
(Interrupção do som.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – ... possa identificar as ações de cada Ministério
e a fonte de recursos para cada ação.
Entre os resultados, tivemos a prorrogação do seguro defeso por mais 60 dias. O Diretor de Planejamento
do Ministério da Pesca e Aquicultura, Dr. Henrique Almeida, disse que a prorrogação foi estendida inicialmente
por apenas 30 dias por conta de questões legais, mas que o Ministério da Pesca, juntamente com o Ministério
do Trabalho e do Meio Ambiente já estão trabalhando para que o pagamento do seguro defeso seja prorrogado por mais 60 dias.

428 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

O período de seguro defeso em Rondônia é de 15 de novembro a 15 de março. Portanto, teremos mais
os meses de abril, maio e junho.
Outro ajuste importante que realizamos durante o seminário foi com relação à abertura de crédito especial e assistência técnica para os nossos agricultores, bem como apoio de hora/máquina para eles recuperarem suas lavouras.
O diretor de Financiamento...
(Interrupção do som.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO.) – ... representante do MDA, Sr. João Guadagnin,
se comprometeu em realizar, junto com o Banco do Brasil e o Banco da Amazônia, dois seminários em Rondônia
para orientar os agricultores sobre a tomada de crédito a juro zero, via Pronaf. Este crédito já está disponível,
mas muitos agricultores estão com dificuldades para acessá-lo. Portanto esse trabalho de orientação é fundamental e será feito nos próximos dias em Rondônia, não só em Porto Velho, mas também em algumas cidades
do interior que possam receber os demais secretários municipais e prefeitos.
Outro esforço integrado do Governo Federal será com relação à regularização fundiária em Rondônia, o
que é fundamental para que nossos agricultores tenham acesso ao crédito e maior capacidade de recuperação
de desastres naturais como esse.
O MDA e o Incra, juntamente com a Emater e a Secretaria de Agricultura do Estado, também irão ampliar
o trabalho de assistência técnica aos agricultores, deslocando equipes para os Municípios de comunidades rurais mais atingidas, bem como irão ampliar o serviço de hora/máquina para reconstrução das lavouras. Recentemente, o Estado recebeu 45 retroescavadeiras e 45 motoniveladoras do MDA, e deve receber nos próximos
dias 45 caminhões-caçamba, que certamente vão contribuir para que os Municípios possam enfrentar essa crise
O MDA, o MAPA e o Ministério da Integração Nacional também se comprometeram em articular um esforço conjunto para a recuperação das estradas vicinais de Rondônia, principalmente no apoio para a reconstrução de pontes. Só o Município de Nova Mamoré, por exemplo, cujo prefeito Larte Queiroz participou da
audiência, possui 1.800 quilômetros de estradas vicinais, com 380 pontes de madeira. Só nestes três meses de
enchente, mais de 80 pontes foram completamente destruídas.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Muitos Municípios de Rondônia enfrentam
essa situação, portanto, o Ministério da Integração vai coordenar uma ação junto com o MDA e o MAPA, para
auxiliar na recuperação das estradas vicinais e principalmente das pontes.
Outra resposta importante foi a imediata recuperação da BR-364 e da BR-425, são BRs importante para
que tenhamos acesso a esses Municípios e ao Estado vizinho do Acre. Não só a recuperação, mas o aumento
do greide da BR-364 é de fundamental importância para que nós possamos nos prevenir de futuras, possíveis
enchentes que poderão acontecer no Estado de Rondônia, elevando novamente o nível do Rio Madeira.
Já foi erguido em cinco metros o greide da BR-364, mas precisamos elevar, pelo menos, mais dois metros para que nós possamos dar segurança para as pessoas que moram em Nova Mamoré, em Guajará-Mirim
e também para que possamos dar acesso ao Estado vizinho do Acre.
Várias ações que estão sendo trabalhadas com os recursos para a reconstrução do Estado serão liberadas
de acordo com o plano de reconstrução, para cada ação específica coordenada pelo Ministério da Integração
Nacional.
O Diretor do Departamento de Reabilitação e Reconstrução do Ministério de Integração Nacional, Paulo
Falcão, destacou que...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – ... o Governo Federal deu todo o suporte para
o governo do Estado e para as prefeituras prestarem o socorro às vítimas, destinando recursos humanos, materiais, aeronaves, lanchas, abrigos e pessoal qualificado como apoio. Além disso, o Governo Federal já destinou
R$8 milhões para o serviço de socorro e assistência às vítimas.
Essas estratégias incluirão a relocação dos moradores também da região do Porto do Cai n’Água, dos
bairros Balsa e Triângulo, e dos distritos de São Carlos, Nazaré e Calama, em Porto Velho.
O Ministério da Integração juntamente com o Ministério das Cidades terão trabalho de ação junto com
o governo do Estado, e novas áreas estão sendo mapeadas para a construção de casas do Programa Minha
Casa, Minha Vida.
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As famílias atingidas pela enchente e que perderam suas casas terão prioridade nos projetos do Minha
Casa, Minha Vida já em andamento em Porto Velho e nos Municípios atingidos.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – O mesmo benefício terão as famílias dos distritos de Araras e Vila Murtinho.
A exemplo do que foi feito na Gameleira, no Acre, e na Ponta Negra, em Manaus, está sendo proposta
para a região de Porto do Cai n’Água em Porto Velho e para o complexo turístico da Ferrovia Madeira-Mamoré
a construção de grande muro de arrimo, uma espécie de dique, para conter as águas e, ao mesmo tempo, para
que seja usado como área de lazer e turismo à beira rio.
Vamos encaminhar outras sugestões para o governo do Estado e para o Ministério da Integração Nacional e acompanhar de perto esse trabalho de reconstrução e aplicação dos recursos para que a economia de
Rondônia continue crescendo e para que as famílias atingidas tenham o auxílio necessário para retomarem à
sua vida na sua normalidade, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, 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) – Cumprimento V. Exª, Senador Acir
Gurgacz, pelo pronunciamento.
Convido para fazer uso da palavra o Senador Aloysio Nunes Ferreira. Em seguida, a pedido do Senador
Capiberibe, por uma questão de agenda, faço permuta com ele. Ele fica como orador seguinte ao Senador
Aloysio Nunes, e eu, logo após a sua fala.
Senador Aloysio Nunes Ferreira, V. Exª tem a palavra.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho à tribuna hoje, nesse início de semana, para abordar um
tema que há muito tempo está ausente dos debates aqui no Senado. Não vou falar sobre CPIs, não falarei sobre
a inflação renitente, não falarei sobre as contas públicas, nada disso.
Eu vou me referir, hoje, Sr. Presidente, ao tema de artigo publicado na Folha de S.Paulo, pelo jornalista
Leão Serva. O título do artigo é “A improbidade que mata os ianomâmis”. Parece-me, Sr. Presidente, que a gravidade do tema merece atenção do Senado.
Todos se lembram de que essa etnia indígena, que luta bravamente para preservar suas condições de
existência material e cultural, esteve sob uma ameaça muito grave no início dos anos 70, no momento da abertura da Perimetral Norte – ameaça da expansão da fronteira agrícola e a concorrência dos madeireiros, dos
agricultores na exploração dos recursos naturais –, e, depois, nos anos 80 – a verdadeira corrida do ouro, que
se dirigiu para as terras ocupadas por esse povo.
Naquela época, se fez ouvir aqui, no Senado, a voz forte, obstinada e corajosa do Senador paulista Severo Gomes.
Sr. Presidente, o jornalista Leão Serva nos dá conta de que esse povo é, hoje, vítima de ameaça à sua existência, de alguns males típicos da sociedade contemporânea: a incompetência administrativa e, talvez, até a
corrupção, pois esses índios do extremo norte do País voltaram a padecer de altíssimas taxas de mortalidade.
E não é, Sr. Presidente, que faltem verbas para acudir os seus problemas de saúde, porque, diferentemente de
outras etnias indígenas, que sofrem com permanente falta de verbas para os seus problemas de saúde, os ianomâmis foram destinatários de gastos do Ministério da Saúde que se multiplicaram por seis nos últimos dez
anos, de 2004 a 2013 – verbas de saúde multiplicadas por seis.
Exatamente nesse período, Sr. Presidente, por uma coincidência trágica, um paradoxo trágico, a incidência de malária subiu de 41,8 por 1.000 habitantes para 70,6. Quase que dobrou a incidência de malária.
Mortalidade infantil.
O índice de mortalidade infantil, no Brasil, é de 19,6 mortos durante o primeiro ano, por 1.000 nascidos
vivo. V. Exª seguramente sabe, pois se interessa vivamente pelo problema, que enquanto o índice de mortalidade infantil, no Brasil, é de 19,6, os bebês ianomâmis são atingidos, no seu primeiro ano de vida, no índice de
113 por 1.000 nascidos. São números de 2013, o que dá sete, oito vezes mais do que a média brasileira.

430 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

A média da mortalidade infantil que vitima as crianças ianomâmis está aí equivalente hoje àquela verificada em países que são palco de guerras civis, palco de massacres massivos, como, por exemplo, a Somália
ou a Serra Leoa. O índice de mortalidade infantil dos ianomâmis é equivalente àquele verificado nesses países!
Essa degradação das condições de saúde provocou protestos que, infelizmente, não ganharam a repercussão que a gravidade do fato merece. Mas, de qualquer maneira, os protestos forçaram a renúncia da coordenadora do Ministério da Saúde de Boa Vista, a Srª Joana Claudete Schuertz. Ela foi substituída por outra pessoa, outra técnica do Ministério da Saúde, que, quando perguntada pelo mesmo jornalista Leão Serva sobre as
causas desse fenômeno trágico, perguntada especificamente se era um problema de verbas, de recursos, ela
disse o seguinte – a Srª Maria de Jesus do Nascimento: “Não, dinheiro não falta; foi problema de gestão mesmo.”.
Não falta dinheiro, mas faltam médicos, faltam equipamentos, faltam medicamentos. E não falta o remédio mais frequente, que é a viagem de avião. Coloca-se o paciente no avião, e ele é levado para Boa Vista.
O remédio, a terapia é o avião. Não é a prevenção, não é a presença de agentes comunitários de saúde, não é
a educação, não é o medicamento, nada; é o avião.
Saibam V. Exªs, Srs. Senadores, que metade da verba do Ministério da Saúde reservada ao atendimento
dos problemas sanitários e epidemiológicos dos ianomâmis é destinada ao pagamento de viagens aéreas de
duas companhias aéreas especializadas no transporte de doentes que não são atendidos no seu local de residência e são levados para Boa Vista – metade da verba.
Nós sabemos que a Medicina Preventiva é fundamental em qualquer estratégia de saúde pública, especialmente em relação aos povos indígenas, que são vítimas, muitas vezes, de doenças transmitidas pelo contato do chamado homem civilizado e ainda por doenças que se propagam também em razão das modificações
no habitat natural, modificações ecológicas: o avanço das pastagens, da agricultura, a derrubada das florestas.
Essa situação é responsável, em grande parte, pelo aumento do surto de malária. É preciso prevenir, e não colocar os doentes em avião para levá-los a Boa Vista.
Essa prevenção foi objeto – já vou ouvir V. Exª, pois estou ansioso para receber o seu aparte, meu querido
Senador Capiberibe –, foi a tônica de convênios firmados entre o Governo Federal e várias organizações não
governamentais nos anos 2000, prevenção com todos esses componentes clássicos: agentes comunitários,
educação, implantação de postos de saúde, vacinação.
Esse trabalho, que vinha surtindo efeito, foi combatido duramente por funcionários públicos que perderam o privilégio e a atenção à saúde. Não se conformavam, digamos, com a desestatização dessa atividade
e, também, por políticos equivocados, no meu entender, que apontavam naquelas organizações não governamentais o braço do imperialismo norte-americano, ou coisa que o valha.
O fato é que, a partir do início do governo Lula, houve uma mudança de estratégia. Novamente, as ações
foram centralizadas no Ministério da Saúde. Não diria que foi esse fator que determinou a degradação da situação de saúde dos ianomâmis. Não foi o fato de ter sido novamente centralizado nas mãos da Administração
direta, mas a maneira pela qual o assunto passou a ser tratado seguramente tem muito a ver com o desastre
de que esse povo é vítima no momento.
Ouço o aparte do Senador Capiberibe.
O Sr. João Capiberibe (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Senador Aloysio Nunes, essa sensibilidade com
os mais pobres, com os que moram longe, é um pouco rara aqui nesta Casa. Eu acompanho a luta dos povos
indígenas desde muitos anos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Eu sei disso. Por isso que aguardava o
seu aparte com ansiedade.
O Sr. João Capiberibe (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Desde a abertura da perimetral norte, que V. Exª
citou, que dizimou os oiampi, que vivem lá a oeste do Estado. Antes de a estrada chegar a suas terras, ali viviam
em torno de 800 a 1.000 pessoas. Dois anos depois, estavam reduzidos a menos de 150. Mas há uma questão,
também, que me incomoda muito em relação a esta punição aos mais pobres e aos que moram longe, que é a
corrupção sistemática, a corrupção sistemática, contra as quais não há providências, ou raras providências são
tomadas. Eu sou testemunha. Na região da fronteira do Brasil com a Guiana, vivem os índios oiampi, os índios
palikur, karipunas, galibi, galibi-maruornos. Nesses últimos 20 anos, alguns milhões de reais já foram destinados
pela Funasa para colocação de água tratada nessas aldeias. Pasmem! A única aldeia que hoje conta com água
tratada é a Aldeia do Manga, na margem do Rio Gurupi, colocada por mim em 1997, quando fui governador,
porque cansei de esperar pela Fundação Nacional de Saúde. Só, muito recentemente, é que a polícia começou
a agir e colocou o superintendente da cadeia. Também há vários processos, envolvendo, inclusive, um Senador
desta Casa, em que o dinheiro era para atender a saúde indígena, e terminou nas contas do PMDB, na campanha de 2012 ou 2010. Estou pedindo informação, para saber se esse processo avançou ou estagnou, porque,
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enquanto não houver punição, a impunidade constrói caminho, e é isso que vemos no Brasil. Quero me somar
a seu discurso, sensível com essa população que precisa da nossa atenção, muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado, Senador Capiberibe.
Sabia que V. Exª iria intervir. V. Exª é um dos Senadores mais atuantes desta Casa, que dedica um grande empenho à Comissão de Direitos Humanos. Penso que esse é um tema que deveria ser trazido para o conhecimento
desta Comissão, para que providências pudessem ser tomadas, com o prestígio e a força do Senado Federal.
E volto ao tema dos recursos: no início do Governo Lula, destinava-se para a saúde dos ianomâmis cerca
de R$14 milhões – isso, em números de hoje, uma cifra atualizada. Àquela época, muitos diziam que era exagerada essa cifra. Pois bem, a cifra foi multiplicada por seis, e, de lá para cá, no entanto – no entanto! –, somos
obrigados a constatar a deterioração grave das condições de saúde dos membros dessa etnia.
Logo, Srs. Senadores, existe alguma coisa de muito errada na administração, na gestão, no planejamento,
para não falar na hipótese provável de corrupção, para enfatizar o tema levantado por V. Exª, Senador Capiberibe. O Ministério Público Federal já está investigando esse tema. A hipótese de corrupção já foi levantada pelo
Ministério Público Federal, que está examinando, esquadrinhando as contas e também a gestão do programa.
Eu, de minha parte, além de pedir informações ao Ministério da Saúde sobre as providências que estão
sendo tomadas e a explicação do Ministério para esses números paradoxais: aumenta-se o gasto ao mesmo
tempo em que explodem os problemas de saúde do povo ianomâmi. Vou também me comunicar com o Ministério Público para que possamos acompanhar o desenvolvimento dessas diligências.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Aloysio
Nunes. Até chegamos a conversar, porque estou numa batalha, que sei que interessará ao Senador Capiberibe,
para dar proteção aos índios isolados do Acre. Estou organizando uma fala, um discurso e devo fazer...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – V. Exª, Senador Jorge Viana, ainda na semana passada, me confidenciava, me mostrava as imagens e falava do seu propósito de, com a pertinácia de
sempre, enfrentar o problema.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Está aí. Talvez explique um pouco a fala
de V. Exª. Os ianomâmis são uma população indígena que o mundo inteiro conhece por conta da luta desse
povo. Foi feito contato com eles, e agora a situação é uma tragédia humana que se vive. Essa é a precariedade
que a nossa Funai tem. Inclusive, está acertada, provavelmente para semana que vem, a vinda da Presidente
da Funai à nossa Comissão, em função de um requerimento meu, na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle.
Queria pedir a V. Exª que reproduzisse, já que V. Exª também faz parte como titular da Comissão de Meio
Ambiente, essa preocupação, e pudéssemos ter uma conversa com calma, com o tempo necessário, com a
prioridade necessária, com a Presidente da Funai, porque vou colocar o problema dos índios isolados, e V. Exª
poderia colocar esse tema novamente, somando-nos, porque sei que a Presidente da Funai também tem sofrido com a falta de recurso, com a falta de condição, e acho que é o Senado é um bom espaço.
Somos a Casa da Federação e a causa indígena fica meio sem endereço em Brasília. V. Exª trazer esse debate
para cá é da maior importância, porque penso que aqui ele pode ser tratado com a devida atenção e prioridade.
Então, parabenizo V. Exª Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Convido para fazer uso da palavra, inclusive em permuta comigo, o Senador Capiberibe. Em seguida, teremos eu e a minha querida Senadora Ana
Amélia como inscritos.
Queria também cumprimentar os que nos visitam da URI, de Santo Ângelo. Queria cumprimentar todos,
dando boas-vindas nesta segunda-feira. É um prazer recebê-los aqui no plenário do Senado Federal.
Com a palavra, V. Exª, Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, o ser
humano, Sr. Presidente, o ser humano desonesto não acredita que o seu semelhante possa ser honesto. E, na
política, como estratégia, os corruptos tendem a colocar todos no mesmo lamaçal. E, quando vimos à tribuna,
de uma forma repetitiva, falar para a sociedade sobre corrupção, sobre desvio de dinheiro público, sobre a penalização daqueles que mais necessitam, neste país, de assistência e de qualidade de vida...
O SR. PRESIDENTE (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Capiberibe, Senadora Ana Amélia, eu só
queria fazer uma correção. Como eu fiz a permuta, a próxima oradora é a senhora. Eu me equivoquei, e eu fico
após a fala de V. Exª, Senadora Ana Amélia.
Então, peço desculpas ao orador, à tribuna, mas eu não podia não fazer essa correção.
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O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Por nada, Sr. Presidente.
Insistir nesse tema às vezes parece chato, parece coisa de gente cabeça-dura, que insiste no mesmo
tema, mas ontem o Fantástico da Rede Globo apresentou uma reportagem focando exatamente a corrupção
no Amapá, envolvendo um empresário da área de vigilância e os Deputados Estaduais.
Eu quero, nesta tarde, fazer uma síntese dos 20 anos de combate à corrupção, dos 20 anos em que nós
combatemos a malversação, o desvio de recurso e a formação de quadrilha que insiste em se apropriar dos
recursos do Amapá.
No caso do empresário, o empresário subornava um servidor públicos – aliás, dois servidores públicos.
Na verdade, ele subornava o advogado da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Educação. Qual
era a estratégia? Ele pagava esse assessor da Comissão para que ele introduzisse erros no edital de concorrência para a contratação de vigilância desarmada para as escolas, e ele pagava por isso. Ora, mas não era só
uma relação entre empresário e um assessor, até porque essas irregularidades introduzidas por esse assessor
eram contestadas pelo empresário, inicialmente de forma administrativa, mas também ele recorria à Justiça,
denunciando o edital. Eu não sei por que cargas d’água esse processo caía na mão de um mesmo desembargador cujo nome eu não vou citar, porque estou inseguro sobre quem era que dava as liminares. Esse desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá... Parece-me que a lógica seria pedir informações, até porque erros
administrativos em uma licitação podem ser corrigidos pela própria Administração. Mas esse desembargador,
ou desembargadores – pelo menos eu ouvi falar do Desembargador Gilberto Pinheiro e do Desembargador
Constantino Brahuna, que andaram concedendo essas liminares – determinavam a imediata suspensão do
certame. Isso aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes, quatro, cinco vezes. Foram cinco liminares que poderiam ser evitadas. Bastava solicitar a informação antes da decisão, mas eles davam a decisão para depois pedir
a informação. Então, mostra-se aí que há uma indústria de liminares também. Isso faltou abordar na reportagem de ontem. O Fantástico poderia ter abordado porque há um conluio, evidentemente, entre o empresário,
um servidor público e também, evidentemente, a facilitação de um desembargador membro do Tribunal de
Justiça do Amapá.
Há os gastos absurdos da Assembleia Legislativa. O Fantástico nos mostrou, Senador Jorge Viana, que
no ano passado 24 Deputados da Assembleia Legislativa do Amapá gastaram em diárias R$19 milhões, quando faltam medicamentos nos hospitais. A sociedade inteira sabe que falta! E os 24 Deputados consumiram...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – É mais de dez ou vinte vezes o que a
Câmara e o Senado gastaram juntos. Umas dez vezes, pelo menos, ou vinte.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Para entender... Aliás, a pergunta que não
quer calar é: isso acontece só no Amapá? Não. Isso acontece no Brasil todo. É que no Amapá nós criamos um
grupo para combater isso, e combater duramente, com informações. E nós passamos aqui nesta Casa uma lei
que tem nos permitido avançar, que é a Lei Complementar no 131, de 2009, sancionada pelo Presidente Lula,
de minha autoria, que obriga todos os entes públicos a expor suas contas em tempo real na internet. É claro
que as assembleias legislativas resistem, mas, de qualquer maneira, algo vai para... Eles são obrigados a fazer
um balanço. E, no balanço de 2013, estavam lá os gastos com diárias.
Mas a história do combate à corrupção vem dos últimos 20 anos, lá no nosso Estado. Isso começa em
1994, quando nós, sem que as elites locais esperassem, ganhamos as eleições naquele ano. Pasmem! Do dia
15 de novembro, dia da eleição e da vitória, ao 1º de janeiro, o governador de então, que concentrava nele a
distribuição das benesses do orçamento público, fez o seguinte: distribuiu – e olha que o Estado do Amapá
passou a Estado pelas Disposições Transitórias da Constituição de 1988, a primeira eleição foi realizada em
1990, o primeiro governo foi instalado em 1991 e não havia gasto de custeio, porque a União pagava todos os
servidores públicos. Então, havia, digamos, um superávit grande para investimentos –, refez o orçamento para
1995 e é daí que tudo começa.
É importante que entendamos, no Amapá e no Brasil, quando as instituições se juntam para lesar a sociedade. Foi o que aconteceu naquele ano. Vejam: todos os recursos que deveriam ser investidos em infraestrutura, energia, água, escola, prédios da segurança pública, prédios da saúde, esse dinheiro todo foi transferido
para a mão dos Poderes. Isso está registrado na contabilidade pública e ninguém apaga.
Para que tenhamos uma ideia, em 1994, os Poderes – e eu falo da Assembleia, do Tribunal de Justiça, do
Ministério Público e do Tribunal de Contas – consumiram R$34.835.000,00. Em 1995, nós já tínhamos memória
do dinheiro. Em 1994, com o Plano Real, nós passamos a ter memória do dinheiro. Em 1995, esses gastos foram
para R$81 milhões. De onde veio esse dinheiro que engordou as contas desses Poderes? Esse dinheiro veio,
exatamente, da Secretaria de Infraestrutura, que constrói escola, que constrói unidades hospitalares; da Secretaria de Infraestrutura, que, em 1994, tinha gasto R$39 milhões, em 1995, caiu para R$3,5 milhões; e, também,
da Secretaria de Transporte, que, de R$22 milhões, em 1994, caiu para R$3 milhões, em 1995.
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Esse conluio, que infelicitou a vida e que continua infelicitando a vida do Estado até hoje, se autodeterminou de harmonia, com uma dissidência: eu era o dissidente e era Governador do Estado.
Olha, jamais concordei com o que foi feito, e denunciei sistematicamente. Nós tínhamos uma situação,
no mínimo, difícil de explicar: um Executivo sem um centavo e o Legislativo e o Judiciário com um dinheiro
que não sabiam o que fazer.
É claro que a Assembleia Legislativa, que, em 1994, gastou R$13 milhões, em 1995, saltou para R$26 milhões. E era impossível, é impossível, e eu falo, Senador, os gastos da Câmara Legislativa de Brasília vão acima
de R$400 milhões, a do Amapá, R$154 milhões. É impossível gastar esta montanha de dinheiro de forma legal
e moral. É impossível. Não tem como gastar, com 24 Deputados, tamanha montanha de dinheiro. Imagine uma
Assembleia de 24 Deputados! No Amapá tem 24 Deputados, aqui tem 24 Deputados.
Eu estou voltado para o meu Estado, mas eu já começo a analisar alguns outros Estados para que eu
possa comparar com o meu Estado. Eu governei o Amapá até 2002 e deixei o Estado equilibrado, com dinheiro
em caixa e com dezenas de obras na área de saúde. Eu tenho, aqui, uma listagem das obras que nós fizemos.
Com a minha saída – eu fui um Governador cheio de conflitos, eu fui “impeachmado”. Mais tarde, me cassaram o mandato de Senador, cassaram o mandato da minha companheira, Deputada Janete, por uma razão:
pelo combate sistemático à corrupção, ao roubo de dinheiro público.
Nós nunca baixamos a guarda. Cassaram o mandato, nós retornamos pela força do povo do Amapá. O
nosso Partido ficou sem nenhum mandato, mas nós tínhamos aquilo que é imprescindível na luta política, e a
política é o instrumento da transformação e da mudança, por isso eu não admito que se generalize na política
porque esse é o instrumento da mudança e foi o que aconteceu no nosso Estado. Cassaram os nossos mandatos com uma acusação de compra de dois votos, pagos a prestação. É isso que o TSE, por essa razão, está lá, no
acórdão do TSE, ninguém pode borrar, está no acórdão do TSE, mas, ainda assim, voltamos em 2010, e Camilo
Capiberibe eleito Governador.
Eu tenho aqui toda essa ação que levou esse empresário para a cadeia já e que tem sido denunciado
sistematicamente em vários crimes de corrupção no Amapá. Nesse caso, o Governador tomou todas as providências, denunciando ao Ministério Público e colaborando nas investigações porque o que nós queremos é
mudar a conduta pública naquele Estado, e essa não é uma tarefa fácil, mas nós insistimos nela.
Para que tenhamos uma ideia: mesmo tendo perdido a capacidade de investir, em 1995, nós reconstituímos, e eu, como Governador, construí um novo hospital do lado do velho, do hospital chamado Alberto Lima;
dupliquei o banco de sangue; construí um laboratório de análise; construí um centro de reabilitação; construí
a coordenadoria de administração farmacêutica, várias clínicas – clínica de nefrologia, clínica de doença infecciosa –, um pronto-socorro para atender crianças, chamado de PAI; o Centro de Tratamento Natural; dupliquei
o Hospital da Mulher Mãe Luzia; reformei e ampliei o Hospital da Criança e do Adolescente, o hospital de Laranjal do Jari e o centro de saúde da Fazendinha.
Eu estou fazendo essa relação, que é extensa, para dizer que, de 2003 a 2010, foi reformado apenas o
laboratório de análise do Hospital Alberto Lima, mas, nesse período de oito anos, quatro secretários de saúde
foram presos pela Polícia Federal.
Mas o estrago estava feito. A população ficou sem espaço.
Nesse ínterim em que não se fez absolutamente nada, em que não se construiu uma única parede na
saúde, a população cresceu em mais de 200 mil habitantes, e, aí, temos uma crise herdada, mas a que está
sendo dada resposta.
Neste momento, o Governador já inaugurou um hospital na fronteira, na cidade de Oiapoque; o novo
Hospital de Santana, de 110 leitos, será inaugurado em agosto; está reformando, ampliando, duplicando o
Hospital Alberto Lima; está construindo unidades de pronto atendimento em dois bairros de Macapá e, brevemente, começa a da cidade de Laranjal do Jari; está duplicando o Hospital da Criança e do Adolescente; está
construindo uma clínica de nefrologia em Santana e o complexo regulador da Secretária de Saúde no Pacoval,
que é para tirar os leitos das mãos dos intermediários, porque leito, na rede pública, tem dono: é o deputado
médico, que manda naquele leito, que interna quem ele quer. Com o centro regulador, isso desaparece. Todos
vão ser iguais diante do SUS. O Sistema é feito para todos e todos terão atendimento democrático.
O Governo, com essas obras todas, realizou um grande concurso, contratando 2,4 mil servidores a mais
para a Secretária de Saúde, para tentar dar resposta à crise nesse setor, que é uma crise dramática, porque as
pessoas não podem esperar. Saúde não pode esperar, mas não há o que fazer quando chega a doença.
A gente vê os absurdos praticados com dinheiro público: uma Assembleia Legislativa que deveria zelar
pela saúde da população, que deveria cuidar e fiscalizar a correta aplicação do Executivo, mas é o contrário. O
Executivo é que está preocupado com a aplicação dos recursos dos outros poderes.
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Eu já citei aqui – não é a primeira vez que faço discurso nesse tom – que o Tribunal de Contas do Amapá,
Sr. Presidente, pelos meus cálculos, desviou, em 20 anos, algo em torno de R$500 milhões.
O Presidente do Tribunal de Contas foi preso em 2010 e a Polícia Federal colocou as mãos nos seus bens:
foram 170 imóveis espalhados no Brasil todo; um jatinho estacionado na Pampulha; Ferraris, Lamborghinis e
carros de luxo na garagem.
Esse homem foi funcionário público a vida toda e ele está aí, impune.
O Tribunal de Contas – imagine que é um braço técnico auxiliar do Poder Legislativo – desvia R$500 milhões, o que corresponde à rede de esgoto e água tratada de 80% da população. Era para termos água tratada em todo o Estado, Senadora Ana Amélia, igual lá no Rio Grande do Sul, em todo o Estado. Era para termos
esgoto sanitário em todas as cidades do Estado, mas o dinheiro foi desviado. Então, é essa a situação que não
podemos continuar tolerando.
E, finalmente, aqui alguém poderia me perguntar: mas lá não há Ministério Público? Eu diria que não havia,
mas que agora há. Agora há, graças a uma mulher, depois de anos de omissão. O Ministério Público também, lá
atrás, foi beneficiado com recursos com os quais não sabíamos o que fazer. Era tanto dinheiro que o Ministério
Público terminou deixando de cumprir suas funções. Passaram-se anos sem que o Ministério Público atuasse,
até que, um dia, elegeram uma promotora de Justiça, chamada Ivana Cei, uma mulher nascida em Macapá.
Ninguém esperava que ela fosse tomar a decisão de cumprir a missão do Ministério Público de ser o xerife da
sociedade e de perseguir criminoso, porque lá eles tentam politizar, eles tentam confundir com perseguição
política. Não! Ministério Público tem obrigação de perseguir criminoso, e é isso que eles estão fazendo com
muita eficiência, não importando se o criminoso é de alto escalão ou de baixo escalão. A Procuradora merece
o nosso respeito pelo trabalho que está fazendo.
Muito recentemente o Conselho Nacional de Justiça...
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – ... fez uma correção e detectou irregularidades praticadas por um desembargador do Estado. A nossa expectativa é de que o CNJ tome as providências,
porque a pior de todas as situações é quando não se confia no Judiciário. Essa é a pior desgraça! Já não basta
o comportamento de alguns políticos, agora, se isso se repete no Judiciário, aí é o fim, apaga-se a luz no final
do túnel.
Portanto, Sr. Presidente, parabéns ao Ministério Público do Amapá, ao Governador do Amapá, que denunciou e ajudou nas investigações e vai continuar ajudando porque ainda há muito coisa para vir à tona, e
também à Rede Globo, porque, se a imprensa do meu Estado tivesse esse mesmo comportamento de denunciar sistematicamente, certamente essas coisas não estariam acontecendo. Todos sabiam disso lá, no Amapá,
mas a imprensa não denuncia. E, aí, foi preciso o Fantástico mandar seus repórteres para Macapá para poder
trazer a lume uma situação tão absurda quanto essa.
Por último, essas quadrilhas que infernizam a vida da sociedade brasileira são extremamente habilidosas. Elas querem envolver todos...
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – ... querem puxar todos para o lamaçal. E
aqueles que ousam se opor a elas têm que andar precavidos, têm que se cuidar, não apenas com medo de
atentados – não, não é isso –, mas em relação às questões políticas.
Eles são capazes de tudo. Aqui mesmo, nesta Casa, já houve denúncias desse grupo, denúncias que foram parar no Conselho de Ética, que até hoje não disse o que fazer com as denúncias que vieram contra mim
e contra o Senador Randolfe.
A armação. Essas denúncias que chegaram aqui já foram todas mandadas para o arquivo pelo Supremo
Tribunal Federal, pelo Ministério Público do Estado, pelo Ministério Público Federal, e nós estamos movendo
ações criminais contra os membros dessa quadrilha, que ousaram nos atacar. Mas o Conselho de Ética do Senado ainda não disse o que fazer dessa denúncia.
Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Capi.
Conheço bem a sua luta e me inspirei nela para governar o Acre.
Durante muito tempo, nós fomos referência na Amazônia por procurar fazer governos que pudessem
respeitar a população e valorizar a importância da nossa região.
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Convido, para fazer uso da palavra como oradora inscrita, a Senadora Ana Amélia. Em seguida, eu sou
o próximo orador inscrito e peço que o meu Presidente Paim possa me auxiliar aqui, assumindo a Presidência
para que eu fale.
Senadora Ana Amélia, V. Exª tem a palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Obrigada, Presidente Jorge Viana.
Quero renovar a saudação especialíssima às minhas conterrâneas jovens estudantes universitárias e universitários e mestres, orientadores e professores que estão aqui, nesta tarde, no plenário do Senado Federal. O
Senador Paim está ali também no plenário.
Senador Paim, são jovens de Santo Ângelo que estão aqui visitando o Senado Federal.
Então, boas-vindas novamente. Depois, nós dois tiraremos fotos com vocês, atendendo pedidos da galeria, que queria fotografia, Senador Paim.
Caros colegas Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a crise experimentada hoje pelas grandes cidades brasileiras está afetando também Municípios menores e em todas as regiões
do País. Isso acontece lá na Santo Ângelo, na minha Lagoa Vermelha, na Rio Branco, do Senador Jorge Viana, na
Canoas, do Senador Paulo Paim. Isso está acontecendo porque é na estrutura municipal, é nos Municípios, nas
cidades, seja qual for o tamanho, qual for a localização, que se começa o desenvolvimento de uma sociedade.
São nessas unidades territoriais, independentes, com leis e orçamentos próprios, que surgem os maiores desafios de uma nação num sistema federativo. Um problema municipal mal resolvido, seja nas áreas de saúde,
educação ou infraestrutura, se transformará, inevitavelmente, com graves consequências para os Estados e,
claro, para a União.
O Município de Morrinhos do Sul, com 3.129 habitantes, ali no litoral norte, receberá, neste mês – estou
dando apenas um exemplo prático, pois o prefeito esteve lá no meu gabinete agora há pouco –, 15% menos
recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) que os repasses no mesmo período do ano passado,
segundo a informação do Prefeito Leandro Borges Evaldt.
A redução desses valores desses repasses do FPM para os Municípios é a mesma de milhares de outros
Municípios do País com essas mesmas dificuldades.
Nesse fim de semana, aliás, eu estive em diversos Municípios gaúchos, e a situação preocupa todos, porque é uma situação que está presente em vários Municípios.
Estive em Ipê, capital da agroecologia, para participar da Fest Ipê. Fui recebida pelo Prefeito Rogério
Marcon, que me reafirmou os problemas. Mas, apesar dessas dificuldades, ele continua trabalhando intensamente em projetos inovadores, como um programa de melhoramento genético para o gado leiteiro daquele
Município, com acompanhamento técnico, para aumentar a renda dos agricultores familiares. É um modelo,
aliás, considerado muito apropriado para outros Municípios.
Antes de chegar a Cotiporã, que é uma cidade de forte imigração italiana, passei por Protásio Alves, recebida pelo Prefeito Jusandro Bortolon, o Titi, que também falou das dificuldades e que está ali investindo para
fazer o asfaltamento de uma estrada vicinal de três quilômetros.
Em Cotiporã, esse Município da região da serra, eu participei da 6ª Festa in Vêneto como convidada do
Prefeito José Carlos Breda. Ali, a preservação da cultura italiana é genuína. Eles repetem aquelas enormes panelas de ferro fazendo polenta para servir para os convidados: polenta com queijo, salame, copa, todos aqueles
produtos, Senador Paulo Paim, que a serra é tão pródiga em oferecer, mostrando o trabalho daqueles imigrantes que vieram para cá, no século passado, há dois séculos, em 1700, 1800, e que ficaram naquela região difícil,
íngreme, porque é uma serra, mas que, ali, estão produzindo e fazendo riqueza. São empreendedores natos.
Lá estava a comunidade reunida com tudo o que há de melhor, não só em relação à culinária, mas, sobretudo, em relação à preservação da sua cultura.
Depois dali, de Cotiporã, eu fui por estrada de chão porque, não há asfalto, até Nova Petrópolis, que é
de colonização alemã. Ali, eu fui visitar a Festimalha 2014, que é um dos eventos mais importantes da Serra na
área da moda e das confecções.
Senador Paim, V. Exª, que lida muito com a questão do emprego, e nós aqui com a questão social, ali em
Nova Petrópolis, são mais de 2.500 empregos diretos na indústria de confecções do setor de malhas. Então, veja
o peso social que tem essa indústria, como me disseram o Neander Willrich Port e o Cláudio Michaelsen, que
é Presidente da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis. O nosso querido Prefeito Régis Hahn, o
Lelo, me mostrou exatamente o que isso representa para aquela comunidade de Nova Petrópolis.
Em Gramado, poucos quilômetros além de Nova Petrópolis, eu assisti à parte dos eventos da 24ª Festa
da Colônia, com o nosso Prefeito, Nestor Tissot, e outras lideranças locais. Ali, através de uma peça de teatro
muito bem feita, eu vi como se formou a cidade de Gramado, que hoje é um caso e uma referência muito es-
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pecial de como uma cidade, fazendo um evento como o Natal Luz, se projetou nacional e internacionalmente,
atraindo milhares de turistas todos os anos.
Ali disputam a autoria, digamos, de quem escolheu e quem identificou Gramado como um nome: os
imigrantes italianos do Vêneto, os portugueses, muitos dos Açores, e os alemães, lá do Vale do Reno.
Foi muito interessante e muito bem humorada a encenação, o teatro, com a participação de artistas, todos dali, de cantores de excelente qualidade e de bailarinos também. Foi muito importante aquela encenação.
Encerrei, como eu aparteei o Senador Paim, em Canela, ontem, domingo à tarde, com o início da 15ª Semana do Bebê, que é um evento extremamente voltado para o cuidado. Agora, neste ano, é cuidado o amor
às crianças. Eu até mencionei o fato de que, coincidentemente, ontem era Dia das Mães e que foi muito bom
ter começado porque elas são as principais responsáveis por isso.
Ali mesmo, ao visitar esses Municípios todos, lpê, Cotiporã, Protásio Alves, Nova Petrópolis, Gramado,
uma cidade rica, pude notar que todos eles tiveram perdas de arrecadação por conta da queda substancial,
variando de 20% a 15%, do repasse do FPM.
Em todas as ocasiões, eu percebi também claramente a importância do Município, porque estão todos
eles, os gestores, empenhados em desenvolver, apesar das barreiras impostas por essa limitação orçamentária.
Por isso, a importância de ações efetivas por parte do Poder Público focadas nas necessidades municipais. É preciso permitir, sobretudo, repasses adequados de recursos da União aos Municípios e dedicar atenção
a esse ente da Federação que tem sido pouco prestigiado.
Esse é, inclusive, o principal motivo para a vinda a Brasília de mais de quatro mil prefeitos, vice-prefeitos,
vereadores e secretários de todo o Brasil. Falo da XVII Marcha em defesa dos Municípios, promovida pela Confederação Nacional dos Municípios, que começa hoje aqui em Brasília.
O voo de vinda, pela manhã, saindo de Porto Alegre, às 06h50, estava lotado, não só o meu mas os outros voos que saíram de Porto Alegre, lotado, e a maior parte era de prefeitos.
Agora há pouco, aliás, o Presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Prefeito Paulo Ziulkoski,
fez uma declaração à imprensa nacional falando sobre a crise enfrentada pelo municipalismo brasileiro.
Declarou Paulo Ziulkoski, abre aspas: “Nós temos um problema estrutural gravíssimo; nós precisamos
atender a este doente, quase terminal, que é o Município.” Essa afirmação foi feita por ele na Câmara dos Deputados, na abertura da XVII Marcha dos Municípios.
O líder municipalista mostrou o enfraquecimento do Fundo de Participação dos Municípios, como eu
me referi há pouco, e a consequente crise fiscal enfrentada por esses entes federativos.
O dirigente e municipalista ainda alertou para o crescente repasse de atribuição feito às administrações
municipais. Abre aspas novamente: “Há o crescimento da municipalização de obrigações especialmente nas
áreas de educação e saúde.”, disse Paulo Ziulkoski.
Ele reafirmou que crescem as demandas e diminuem os repasses, inclusive do FPM. “A União continua
tomando posse dos nossos recursos e repassando atribuições aos Municípios.” Em sua apresentação, o Presidente da Confederação Nacional dos Municípios declarou que, em 1989, no primeiro ano de aplicação plena
da Constituição, apesar de o FPM ser composto por apenas 20,5% do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) e Imposto de Renda (IR), ele respondia por 15% da denominada receita administrada pela Receita Federal.
Em 2012, mesmo com a ampliação para 23,5% do IPI e do Imposto de Renda, esse percentual caiu para 10%
da receita administrada. O dirigente municipalista alertou para o fato de que, de um total de 5.568 Municípios,
cerca de quatro mil vivem quase que exclusivamente deste fundo, eu diria 90% dos Municípios. Segundo Paulo
Ziulkoski, isso ocorreu porque o IPI e o Imposto de Renda, que responderam por 72,7% da receita administrada em 1989, não chegaram a 43%, em 2013. Ele mostrou também o relatório do Tribunal de Contas da União,
apontando o total das desonerações do IPI, no período de 2008 a 2012, que somou R$80 bilhões, enquanto
que do Imposto de Renda somou R$247,7 bilhões. É quase um ano de arrecadação.
Com isso, o efeito no FPM apenas nas desonerações do IPI é de R$18,8 bilhões no período, valor que
corresponde aproximadamente a 6,4% de todo o Fundo de Participação desse período. Já as desonerações do
Imposto de Renda impactaram em R$58,2 bilhões no mesmo período. Apenas nestes cinco anos, foi retirado
do fundo o equivalente a um ano de FPM em desonerações.
O que é isso? Falei em muitos números. O Governo está fazendo festa com chapéu alheio, pegando dinheiro que deveria ser dos Municípios e fazendo a desoneração para o setor automotivo, por exemplo. E aí fica
muito complicado, porque para o Município aumentam as responsabilidades. Na área de saúde, por exemplo,
um Município, pela lei, Senador Paim – o senhor sabe, anda muito pelo Rio Grande também –, é obrigado a
aplicar 15% em saúde – 12% é o Estado. E a União? E a União?
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Os Municípios são pressionados, porque a pessoa vive na cidade, sabe onde mora o prefeito, sabe onde
mora o vereador e vai bater à porta, porque precisa de um atendimento médico-hospitalar. E não adianta, tem
que atender.
Então, como essa pressão sobre o Município é muito grande, as Prefeituras, hoje, em média, estão aplicando em saúde não os 15% da receita do Município que a lei determina, mas, em média, de 20% a 30% de
tudo o que arrecada, da sua receita, Senador Paim! E é exatamente isso que temos cobrado aqui, porque os
Estados, na maioria, não aplicam – nem o rico São Paulo, nem o nosso Rio Grande do Sul –, muitos Estados não
aplicam os 12%, o que sobrecarrega os Municípios. Então, isso é uma atitude injusta.
Por isso, eu queria chamar a atenção do Poder Público e da sociedade para olhar com mais atenção os
Municípios. É uma pauta pública essencial.
Este ano, os destaques são: o aumento de 2% do FPM para os Municípios, como prevê a PEC nº 39, de
minha autoria, que está sendo apreciada no Senado Federal; também a apreciação da nova lei dos royalties por
parte do Supremo Tribunal Federal; mudança na Lei do Imposto sobre Serviços (ISS) para melhorar a arrecadação municipal; e o encontro de contas previdenciárias entre União e Municípios e que as desonerações de
impostos não impactem negativamente as finanças municipais. Ou seja, quando o Governo quer desonerar,
pode fazê-lo, mas o faça com os seus recursos e não com o chapéu alheio, com o dinheiro dos Municípios. Os
movimentos municipalistas, que trazem ganhos ao País, estão exatamente nessa direção.
Outra preocupação é sobre a pesquisa de contagem da população, tradicionalmente feita pelo IBGE. É
preciso priorizar as diferenças regionais para evitar injustiças nos repasses dos recursos da União aos Municípios. Ouvir os prefeitos das diferentes regiões e aprofundar o diálogo e o entendimento sobre a realidade de
cada Município é fundamental para que o censo demográfico, adiado de 2015 para 2016, devido ao corte de
44 bilhões no Orçamento, reflita, de forma fiel, as necessidades reais da população. Falo isso porque a atualização da população brasileira pelo IBGE é essencial para quantificar os repasses do FPM, recurso federal indispensável ao pleno funcionamento dos Municípios. O tamanho da população define se o Município receberá
mais ou menos recursos do FPM. É importante lembrar que o Rio Grande do Sul, assim como o Rio de Janeiro,
Distrito Federal e São Paulo concentram a população que mais envelhece no País. E isso afeta os repasses do
FPM. Muitos estão morrendo e poucos, nascendo, modificando, assim, o perfil da população desses Estados e
alterando, por exemplo, a quantia de recursos repassados aos Municípios.
Nos últimos anos, o meio da pirâmide demográfica, composta por pessoas com até 25 anos se modificou. Segundo o IBGE, é contínuo o declínio nos níveis de fecundidade observados no Brasil e a queda, ainda
que em níveis menores, da mortalidade. Ou seja, nascem menos crianças e há níveis menores de mortalidade.
Além disso, apesar da arrecadação recorde de R$83 bilhões pela União, a Receita Federal prevê elevar
sobre cosméticos, cervejas, refrigerantes e a água para compensar a ajuda ao setor elétrico. Isso é mais uma
preocupação sobre os impactos da gestão tributária e orçamentária e seus reflexos nos elos mais fracos da
Federação. É claro, são os Municípios. Por isso, estão aqui de novo, em mais uma marcha de chapéu na mão,
pedindo ajuda ao Governo Federal.
Como eu disse, em debate na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, com a Presidente do
IBGE, Wasmália Bivar, e o Presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski, é preciso considerar as características peculiares e exclusivas de cada região. O Brasil tem uma dimensão continental. Por
isso, às vezes, o que é bom para o Norte ou Nordeste, por exemplo, pode não ser necessariamente positivo ou
socialmente justo e adequado aos Municípios do Centro-Oeste ou do Sul e do Sudeste, onde também temos
regiões de pouco desenvolvimento e com pessoas pobres, abaixo do IDH positivo.
É preciso tratar de forma diferente os Municípios que são diferentes. Não dá para tratar desiguais de
forma igual. A maior parte dos Municípios brasileiros, ou seja, 70%, tem até 20 mil habitantes. Como dito frequentemente por muitos Senadores, diversos Municípios estão sufocados financeiramente. Eu, como presido
a Subcomissão de Assuntos Municipais da CAE, repito também esse mantra.
Em muitos casos, as Prefeituras assumem e acumulam serviços que são de responsabilidade da União ou
dos Estados, e, mesmo assim, são atendidos com repasses federais escassos e aquém das necessidades desses
entes federativos, os chamados primos pobres da Federação.
Cada vez que o Governo Federal reduz o IPI, importante tributo para a formação do FPM, os Municípios
perdem dinheiro que poderia ser destinado a serviços básicos, como saúde, educação, segurança, infraestrutura e saneamento. Só no ano passado, mais de R$8 bilhões, que já deveriam estar nos caixas municipais, ainda
estão com a União. É uma quantia importante e que faz muita falta às cidades.
Estou terminando, Presidente.
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Só as desonerações fiscais patrocinadas pela União com as reduções do IPI, por exemplo, custaram aos
cofres públicos, em 2013, R$12,959 bilhões. Desse total, R$3,369 bilhões deixaram de ir para o FPM, responsável por sustentar a maior parte das 5.564 Prefeituras de nosso País.
Essa situação, intensificada pela demora em avançar, de forma clara e consistente, sobre as questões
básicas que envolvem o Pacto Federativo brasileiro, agrava, por isso, a situação das prefeituras. Muitos Municípios estão sendo obrigados a cortar a própria carne para conseguir funcionar! É o caso da pequena Unistalda,
cidade que fica a mais de 500 quilômetros de Porto Alegre, administrada pelo Prefeito José Ribeiro. O gestor
da cidade teve que demitir secretários para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Outras cidades, principalmente no interior, têm adotado essas mesmas medidas extremas para reduzir custos.
Por isso, todos os anos, milhares de prefeitos de todas as partes do Brasil voltam, como nesta semana, a
Brasília, na Marcha dos Prefeitos. Reivindicam, de modo justo e legítimo, o que não é mais novidade para ninguém: melhores condições financeiras para a gestão municipal eficiente e mais atenção do Governo Federal
às necessidades urgentes das prefeituras.
Por isso, insisto na importância da aprovação da PEC 39, de minha autoria, que prevê aumento de 2% no
repasse do Imposto de Renda e do IPI para o Fundo de Participação dos Municípios.
É preciso priorizar também a votação do projeto de lei que reduz a dívida de Estados e Municípios com a
União, o PLC 99, que o Senador Paulo Paim aqui muito bem defendeu. É uma esperança para a busca do equilíbrio da tão difícil e desgastada relação entre União, Estados e Municípios. É uma luz no fim do túnel, mas isso
está bem complicado.
Vamos esperar que essa matéria tenha uma solução política, porque as informações que nós tivemos, no
âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, do Presidente Lindbergh Farias e do próprio Relator, Senador
Luiz Henrique, que fez um belíssimo trabalho, não são nada animadoras em relação à votação do PLC 99, que
trata da mudança do indexador da dívida dos Estados e Municípios.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela gentileza.
Bom trabalho, Senador Jorge Viana.
Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem. Essa foi a Senadora Ana
Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que é pré-candidata à governadora, como estamos sabendo.
Manifesto as boas-vindas à delegação que ela muito bem homenageou aqui e com a qual vai tirar uma
foto agora.
Sejam todos bem-vindos! Sintam-se aqui numa extensão do Rio Grande, porque nós fazemos aqui do
Senado uma trincheira em defesa do Rio Grande e do Brasil – não é, Senador Jorge Viana?
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sem dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senador Jorge Viana é o nosso...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – E quem pensa que o Acre não tem nenhuma relação com o Rio Grande, tem toda. A Senadora Ana Amélia,
que já nos deu o prazer de nos visitar, ficando inclusive na minha casa, sabe muito bem do que estou falando.
Estou me referindo ao herói e chefe da Revolução Acriana, Plácido de Castro, gaúcho, que ajudou a fazer
com que o Acre pudesse se libertar da tutela que vivia e depois se anexar ao Brasil.
Então, sejam bem-vindos todos aqui!
Mas, Sr. Presidente, coincidentemente, quando fui abrir esta sessão, eu falava que gostaria muito de ter
a atenção de V. Exª, Senador Paim, numa matéria que trago para a tribuna do Senado Federal hoje.
E eu queria cumprimentar todos do Acre que possam estar me acompanhando e do Brasil inteiro.
Amanhã, dia 13 de maio, dia em que comemoramos a Abolição da Escravatura no Brasil – V. Exª, ainda
agora, falava comigo. Em 1888, tivemos uma atitude concreta, a edição e a sanção de uma lei abolindo a Escravatura no Brasil.
Inclusive, tenho na parede da Vice-Presidência, fiz questão de colocar, a Lei Áurea, sancionada pela Princesa Isabel, em nome do Imperador. E faço questão de tê-la na parede da Vice-Presidência, pela maneira com
que se construiu, para enfrentar um problema gravíssimo e desumano, que é o problema da exploração do
homem pelo homem, muito complexo. Fez-se uma lei simples, objetiva, com dois artigos:
Art. 1º É declarada extinta desde a data desta Lei a escravidão no Brasil.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
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Vejam bem, para lidar com um tema complexo! E se fosse hoje? Haveria umas 500 páginas, uns 300 artigos, centenas de parágrafos e incisos.
Mas a Lei Áurea foi feita dessa maneira, e, há 126 anos, o Brasil decretou que não convive com a escravatura no País.
Amanhã, certamente, muitos vão falar dessa conquista. Recentemente, temos enfrentado o problema
do racismo.
Mas por que estou, antecipadamente, falando e lembrando que amanhã devemos lembrar o fim da escravatura no Brasil? Porque trago da tribuna o caso de um jovem negro, menor de idade, que está em um abrigo
no Acre, como dizemos, sem eira nem beira, e não fosse a acolhida do Governo do Acre, de algumas autoridades locais, de alguns funcionários, a situação desse jovem seria mais precária ainda.
Eu me refiro a uma história que sensibilizou algumas pessoas e da qual o Brasil precisa tomar conhecimento. Nesses tempos recentes, alguns conflitos políticos estão sendo gerados, por conta da vinda de haitianos para o Brasil. Uma das vítimas tem sido os próprios haitianos; a outra, o Governador do Acre, Tião Viana.
A história que trago aqui para a tribuna do Senado é a do jovem adolescente haitiano Jalens Volf August,
15 anos de idade. Ele está em um abrigo em Epitaciolândia, que é uma cidade vizinha a Brasileia, onde tínhamos o abrigo dos haitianos, na fronteira com a Bolívia e bem próxima da fronteira com o Peru.
Sr. Presidente, essa é uma história – Senador Paulo Paim, V. Exª como um lutador pela causa dos pobres,
dos negros, das minorias neste País, que atua tanto na Comissão de Direitos Humanos, a qual, felizmente, V.
Exª está presidindo – sobre um jovem que chegou ao Acre com um passaporte, comprou uma passagem para
seguir para o Amapá. Do Amapá iria para a Guiana Francesa, para encontrar com a irmã.
Chegando ao Acre, na hora de embarcar no aeroporto, em Rio Branco, a Polícia Federal verificou que ele
não tinha o documento que tem que ser expedido para ele entrar no Brasil. Ninguém desconfiou que ele era
menor de idade, pela sua estatura. Voltou para Brasileia, tirou o documento. Ninguém viu que ele era menor e
lhe foi dado o documento de entrada no Brasil. Ele resolveu completar os documentos e foi tirar a carteira de
trabalho. Quando foi tirar, descobriram que ele era menor, 15 anos.
Houve vários problemas com esse jovem. E estou falando de abril do ano passado, quando começou
essa tormenta para esse jovem haitiano, para o August. Então, as autoridades, a Secretaria de Justiça e Direitos
Humanos, que tem como Secretário o meu suplente de Senador, ex-Deputado Federal, professor da universidade e também um homem comprometido com as causas, as boas causas, as causas dos mais pobres, dos
excluídos, Nilson Mourão, com a funcionária Mirtes... A Mirtes se dedicou a cuidar desse jovem. Ela o pegou na
Polícia Federal e o levou para um abrigo de menores, para adolescentes em Epitaciolândia.
Um ano já se foi e ninguém consegue encontrar uma solução para esse jovem. Ele não pode voltar para
o Haiti porque é menor, não tem dinheiro, não pode atravessar para o Amapá, para ir à Guiana Francesa. Agora
já não mais, porque a irmã dele já não está lá. A mãe dele está em Martinica, uma ilha francesa no Caribe; o pai
está nos Estados Unidos, ambos provavelmente ilegais nos dois países. E ele veio a mando do avô, segundo ele
diz, não tem para onde ir e ninguém sabe o que fazer com o jovem haitiano de 15 anos.
Nesse período, no abrigo, ele aprendeu a falar português. Antes, nem isso fazia. Fala português fluentemente. O irmão dele, Senador Paim, jovem também, trabalhava no palácio do governo quando houve o terremoto, e foi soterrado pelo terremoto, o irmão do August, junto com as 250 mil pessoas que morreram vítimas
desse terremoto, dessa tragédia no Haiti.
Hoje marquei com o Embaixador da França para quarta-feira. O Senador Ricardo Ferraço esteve comigo
lá, Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Junto com o Senador Anibal e outros Parlamentares, como a Deputada Perpétua Socorro e o próprio Senador Petecão, nós fomos a Brasileia. O Senador Ferraço
também já pediu uma audiência com o Embaixador francês. Eu vou organizar para que nós dois – já marquei
hoje – possamos ter, quarta-feira, às 15h, com o Embaixador francês em busca de uma solução para esse jovem.
No sábado, eu vou estar com ele nesse abrigo, em Epitaciolândia, vou fazer uma visita a ele. E vou pôr
o meu mandato, a Vice-Presidência do Senado, em busca de uma solução para ele. Agradeço ao Senador Ricardo Ferraço, agradeço a todos.
A matéria ganhou uma repercussão maior quando publicada no Blog da Amazônia, escrito pelo jornalista
Altino Machado, que entrevistou a Mirtes e independente de qualquer discórdia ou não de parte da matéria...
A matéria que está muito bem feita. É uma entrevista com uma jovem, que agora já nem trabalha mais na Secretaria de Justiça e dos Direitos Humanos do Acre. Mas o próprio Secretário Nilson Mourão me falou: Senador
Jorge, na entrevista, ela, com detalhes, conta a história desse jovem. E também o quanto é importante, quem
está me ouvindo, considerar que nós não podemos ficar de braços cruzados diante disso.
Estamos às vésperas de 13 de maio, Senador Paulo Paim. Temos um jovem que tudo o que quer é reencontrar sua mãe. Ele fala sempre da irmã.
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A situação se agravou de tal maneira, porque o Jalens August chega ao Acre trazido pelos coiotes, compra uma passagem de R$500,00, tendo que pagar R$1.300,00 para chegar em Macapá. No aeroporto, a Polícia
Federal identifica uma falha nos documentos dele – ele não tinha, só passaporte – não podia transitar no Brasil.
E agora tem um impasse: a mãe dele está em Martinica; o pai, nos Estados Unidos, ambos imigrantes ilegais. A
irmã, que estava na Guiana Francesa e tinha acertado encontrá-lo em Macapá, para ficar junto com ele, já está
em Martinica também. Agora há dois caminhos: ou viabilizamos a ida desse jovem para se encontrar com sua
irmã em Martinica ou já tem pessoas se interessando e vamos ter um processo de adoção.
Eu queria, além de cumprimentar a Mirtes Lima, dizer que li a entrevista dela no Blog da Amazônia. Estou tomando essa atitude, porque penso que é minha obrigação, meu dever, mas é uma causa também que
sensibiliza qualquer um que se aproxima dela. A Mirtes conta que, no dia 3 de abril, num contato, o Secretário
Nilson Mourão pediu a ela que fosse em socorro desse jovem, que estava nas mãos da Polícia Federal. A partir
daí começou esse caminho longo, complexo, que muitas autoridades tentaram apoiar ou encontrar uma solução, mas não tem uma solução fácil.
Um haitiano que vivia no Acre, que já estava no Acre, fez a intermediação da compra dessa passagem,
recebeu da família do August R$1.300,00, comprou uma passagem de R$500,00 e disse que o restante era por
conta do serviço que prestava. Ele está sendo enquadrado no art. 125 do Estatuto do Estrangeiro. Ele jogava
bola no Clube Rio Branco e fazia uma intermediação no abrigo de Brasileia para alguns dos haitianos que queriam ir para outros Estados. E o grave agora é que nós temos uma situação muito complicada.
A Defensoria Pública da União tem procurado ajudar, o Ministério Público do Acre tem procurado ajudar, todos estão favoráveis. E eu vou ter uma audiência com o Embaixador da França no Brasil, junto com o
Senador Ricardo Ferraço, contando com a sensibilidade da Embaixada da França, para ele poder seguir, ter um
visto para poder seguir para a Martinica e, a partir de uma autorização de seus familiares, já que ele é menor,
que ele possa passar pelo território brasileiro.
Esse é o tema que eu trago, Sr. Presidente, mas eu queria, também me somando, dizer que é lamentável ter que falar que as pessoas, mesmo aquelas que deram atenção ao conflito Acre-São Paulo por conta dos
haitianos, do pouco caso que inclusive setores da imprensa estão tendo com essa problemática dos haitianos.
Amanhã é 13 de maio. Nós vamos lembrar a Lei Áurea, e as pessoas seguem, em alguns casos... Não sei
se por desinformação, não sei o que está por trás, mas, por exemplo, nesse final de semana, no dia 11, o jornalista Leandro Mazzini, do Uol, escreveu uma matéria absurda. Eu não estou querendo criticar a liberdade de
imprensa nem cobrar nem intervir na liberdade. “Migração de haitianos pode render processo internacional
contra o Governador Tião Viana, do Acre”, está dizendo aqui a matéria. “Ao bancar a migração de 900 haitianos
ilegais do Acre para São Paulo – olhe o absurdo! –, o Governador Tião Viana pode estar agora tendo que enfrentar um processo a partir de leis internacionais.” A curta matéria do Uol vai mais longe, e eu faço um apelo
para que se faça um reparo.
Aí ele fala que o Governador Tião Viana, pode-se abrir um processo aqui no Senado contra ele, através da
Procuradoria do Tribunal Penal Internacional – vejam o absurdo! –, por “deportação ou transferência forçada de
uma população”. Isso está no art. 7o do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Pelo artigo do Tribunal – vejam
o absurdo! –, “houve o deslocamento forçado de pessoas através da expulsão ou outro ato coercivo da zona
em que se encontram legalmente, sem qualquer motivo reconhecido no direito internacional”.
É um desconhecimento, é uma agressão a um Governador do Estado. O Governador Tião Viana, quando
essa história passar, pode ser indicado para receber prêmios de direitos humanos pelo trabalho que está fazendo. Quem conhece o Governador Tião Viana sabe que ele é um extraordinário médico, uma pessoa fantástica.
Podem criticar a administração dele, podem cobrar do ponto de vista da gestão, porque quem está na gestão
está afeito a isso. Mas acho que há poucas pessoas com capacidade, com coragem... Só o desconhecimento
para cobrar a ação humana do médico Tião Viana, e ação humana do médico e Governador Tião Viana no caso
dos haitianos.
Ao mesmo tempo em que eu lamento essa matéria, que repercutiu também no Ac24horas, que não fez
nada mais do que retransmitir a matéria –vejam como é que as coisas vão acontecendo – eu queria cumprimentar o UOL, que é da Folha de S.Paulo, pelo extraordinário material feito sobre os haitianos no Brasil, assinado pelo renomado jornalista Josias de Souza.
Agora, vejam a contradição: uma parte do UOL fala um absurdo sobre um tema tão grave, dos haitianos,
e o mesmo UOL publica uma matéria – que eu vou pedir para constar nos Anais do Senado – que é a melhor
matéria escrita até hoje sobre os haitianos. Quem quiser conhecer o drama dos haitianos no Brasil, de 2010
para cá, leia a matéria do Josias de Souza, do dia 11 de maio de 2014. No mesmo dia, foi escrita essa matéria
no UOL, que é um verdadeiro absurdo, assinada pelo Leandro Mazzini, que eu prefiro crer que por pura desinformação assina uma matéria como essa.
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Josias de Souza faz uma reportagem daquelas que nos deixam felizes quando as encontramos nas páginas dos jornais, mas que estão ficando cada vez mais escassas. É uma matéria com substância, bem escrita,
com números checados. Ele fala:
Nos últimos três anos, chegaram ao Brasil pelo menos 32.196 refugiados, a maioria haitianos [Esse é o
número. Não foram 900 nem 400 que São Paulo conheceu]. Apenas 10.906 (33,9%) portavam vistos
emitidos por embaixadas brasileiras.
Então, dos 32 mil imigrantes que entraram no Brasil nos últimos três anos, só 10.903 portavam vistos
emitidos por embaixadas brasileiras.
A grossa maioria, 21.290 (66,1%), foi trazida por coiotes [Foi trazida por coiotes! A maioria chegou pela
fronteira do Acre, vocês verão, num esquema de tráfico humano, de exploração humana] e cruzou
ilegalmente a fronteira que separa a cidade peruana de Iñapari do município brasileiro de Assis Brasil,
no Acre. Entre os imigrantes ilegais, destacam-se duas nacionalidades [matéria bem feita, ele estudou,
buscou os dados, e o Brasil precisa considerar que são dados que assustam o povo do Acre, o Governador do Acre, porque é um contingente enorme]: 19.430 (...) vieram do Haiti; 1.628 (...), do Senegal.
Atualmente, no abrigo do Acre, há dias em que existem mais senegaleses do que haitianos, no abrigo
improvisado de Rio Branco.
“Os números são oficiais. (...) os coiotes transformaram em rota de tráfico de haitianos: Equador e Peru”.
É uma rota. É tráfico de gente. Não estou falando de uma ou de duas pessoas, Presidente Paim, caro Senador
Inácio Arruda. Transformaram em rota para tráfico humano de negros pobres, refugiados de um desastre natural que foi o terremoto que matou 250 mil haitianos. E ninguém fala nada. E quando fala é para dizer que não
pode ir haitiano para São Paulo. Podem ir 20 mil para o Acre, mas não podem ir 500 para São Paulo. Podem ir
para o Sul. O lugar que mais tem recebido haitianos é o seu Estado, Senador Paim, o Rio Grande do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) –Caxias do Sul, Caxias do Sul.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Rio Grande do Sul tem sido o Estado que mais
tem acolhido haitianos, e não São Paulo, que é o Estado mais rico. Eu não estou aqui falando para acirrar uma
disputa por São Paulo. É apenas para colocarmos a coisa certa no lugar certo.
Então, Sr. Presidente, a análise das estatísticas ajuda a entender como a omissão...
Porque está havendo uma omissão do Estado brasileiro. Nós já fizemos dezenas de audiências aqui no
Senado. Já participei de dezenas de reuniões, inclusive no Ministério da Justiça, mas não se encontra uma solução. Esse é o fato! E o que aconteceu? Sobrou para o Governo do Acre, sobrou para o Governador Tião Viana.
O Governador Tião Viana tem que dar de comer, tem que dar abrigo. Só que os haitianos não querem ficar no
Acre. O Acre é apenas um ponto de passagem, é uma maneira de entrar no Brasil, porque há uma estrada que
liga o Brasil ao Peru. Eles vêm por terra, do Equador, passam pelo Peru, chegam à fronteira e param em Rio
Branco, porque lá está a Polícia Federal, em Brasileia e Assis Brasil. É só por isso.
Eu queria dizer, rapidamente, que, durante o ano de 2010, quando começou esse problema, chegaram,
por Assis Brasil, 33 haitianos, no ano todo, uma média de três por mês. Quem escreveu a matéria, é bom que se
diga, não é o Governo do Acre, é o jornalista Josias de Souza, do UOL, da Folha de S.Paulo. Ele faz a mais completa matéria a respeito, com dados, com informações. Quem quiser entender o caso dos haitianos, leia a matéria.
Pelo menos, vai ter os números certos: três por mês, fruto, como eu disse, da fuga do terremoto.
“Em 2011, chegaram ao Acre 2.225 refugiados” – dados de Josias de Souza – “pouco mais de 185 por mês.
Em 2013, chegou-se a um cenário de porta arrombada. Entraram na pequena Brasileia”...
E eu parabenizo a população porque, durante dois anos, 10% da população do Município era de haitianos que tentavam tirar um documento para ir para outros Estados do Brasil. Brasileia passou por muitas dificuldades, mas foi solidária com esse povo. Neste fim de semana, estarei em Brasileia, no sábado, e vou visitar
o jovem Augusto.
Em 2013, ano passado, foram 11.524. E neste ano de 2014? Pasmem! No ano passado foram 11 mil. Nesses primeiro quatro meses, entraram pelo Acre 6.329 haitianos.
Agora a média mensal é de 1.582. E São Paulo girou o mundo inteiro por conta da chegada de 400. Estão
chegando ao Acre, por mês, 1.582. Fica parecendo que o Governador Tião Viana está brigando com o Governador Alckmin. Não. Eu acho que tem que haver um diálogo institucional, mas esse é um problema mais sério do
que a tentativa de dizer que está havendo desova ou deportação de haitianos às vésperas do Treze de Maio,
uma data tão simbólica para nós, brasileiros, e para o mundo.
Hoje houve uma sessão muito bonita aqui. V. Exª, Senador Inácio, contava-me a história de um prático,
filho e neto de pescador, que morreu no mar, o Dragão do Mar que o Ceará aqui homenageou – os Senadores
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Eunício Oliveira e José Pimentel. A única forma de os navios entrarem no Porto de Fortaleza era com o prático,
apelidado de Dragão do Mar. Ele se rebelou e disse: “Não guio mais navios transportando escravos”. Foi assim
que começamos a abolir a escravatura neste País.
Nós estamos lidando com um problema que está se transformando em joguete em página de jornal de
gente que não quer saber a história verdadeira e faz clichê usando os haitianos. Quando poderíamos somar
forças – o Estado de São Paulo, o Estado do Acre, o Ministério da Justiça, o Senado Federal –, tendo em vista
uma solução.
Não é fácil mesmo, não, para esse povo que busca melhor sorte aqui. O Governo do Acre já gastou mais
de R$4 milhões dando de comer aos haitianos que chegam. Todos que chegam lá sem avisar, de madrugada,
num feriado, no meio do Carnaval, sábado, domingo, e sempre há alguém do Governo para atendê-los. Aquilo
não é igreja, não! O Acre é um Estado cujo Governo não tem nenhuma estrutura. Se os Estados ricos do Brasil
têm dificuldades para lidar com esse tema – e isto é verdade: lidar com refugiados, pois são refugiados –, imaginem um Estado como o Acre. Mas nós não lidamos com o não.
Vinte e dois mil haitianos passaram por lá em menos de três anos. O acampamento nunca tem menos
de quinhentas pessoas e chegou a ter duas mil e quinhentas. Temos que cuidar e dar de comer a duas mil e
quinhentas pessoas que não sabemos de onde vieram, a não ser o país. Elas não falam a língua de ninguém.
Temos que dar de comer e dar assistência à saúde. Nós fizemos isso.
Por isso eu digo: o Governador Tião Viana, quando a temperatura baixar, quando o tema for tratado com
mais responsabilidade e seriedade, provavelmente será indicado para receber prêmios pelo trabalho que fez,
como o Secretário Nilson Mourão, como o Damião, que cuidou, que se dedicou, lá em Brasileia, um funcionário
que quase perdeu a família. Ele passou dois anos cuidando dos haitianos. E ninguém fala nada.
E houve um problema gravíssimo, que se agravou ainda mais com a cheia do Rio Madeira, ocasião em que
o Acre não recebia produtos de primeira necessidade, como remédios. Os haitianos queriam sair porque havia
2.700 em um acampamento. Nesse período, chegaram 400 a São Paulo, e foi um Deus nos acuda. Em São Paulo!
Então, Sr. Presidente, eu queria aqui dizer que a matéria assinada por Josias de Souza precisa ser lida.
Cumprimento a imprensa brasileira, por meio do Josias de Souza, por conta do material que produziu: “A rota
que desemboca no Acre (...).” Ele trata como uma rota, pois fica parecendo que o Acre levou os haitianos para
lá e que, depois, os está mandando para São Paulo. O Acre é um ponto de passagem. “A rota que desemboca
no Acre tornou-se um negócio seguro, rentável, para coiotes. Eles cobram algo entre R$3 mil e R$4 mil(...).” Fui
lá várias vezes conversar com os haitianos. Eles gastam um dinheiro que não têm para poder chegar ao Brasil.
A última coisa que eles querem é ficar lá na fronteira. É o tempo de tirar um documento.
O Brasil – e por esse lado é bom elogiar o Governo Federal – os acolhe e dá o visto de entrada imediatamente. É o lado humanitário. Agora, a maioria deles fez o quê? Comprou uma passagem e veio para o Centro-Sul do País.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Vou concluir, Sr. Presidente.
Dos 21.290 que entraram ilegalmente pelo Acre, até a semana passada, não mais do que 50 fizeram a
opção de ficar no Acre. Os demais seguiram viagem. A maioria para o Rio Grande do Sul, depois para o Paraná
– nessa ordem –, depois para Santa Catarina, depois para São Paulo, e para as cidades de Cuiabá e Porto Velho.
Boa parte das empresas mandava ônibus para pegar os haitianos e levá-los para trabalhar em suas empresas.
Foram 66 empresas buscar os haitianos. Elas estavam nos ajudando, com uma compreensão humana.
Então, Sr. Presidente, queria dizer que, na sexta-feira, dia 9, apertavam-se, em um abrigo montado em
Rio Branco, 540 haitianos refugiados.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Só que agora, como disse, há uma boa parte de
senegaleses, e a situação é mais grave. Cento e um deles foram para São Paulo; quatrocentos e quarenta e oito
ficaram lá. Nós não podemos proibir as pessoas de irem para São Paulo. O Governo do Acre, quando a pessoa
diz que não tem condições e que quer ir para o Rio Grande do Sul, tem auxiliado para que chegue até o Rio
Grande do Sul.
Mas isso não é deportar. Nós os estamos alimentando há três anos. Não vamos confundir as coisas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador, permita-me só um pequeno
aparte. V. Exª falou tantas vezes do Rio Grande do Sul.
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O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Primeiro, quero dizer que o Senador
Tião Viana, no mínimo, deve estar na lista do Troféu Dom Hélder Câmara. Irá recebê-lo ainda este ano pela...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Se Deus quiser.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pela forma como está agindo.
Eu quero lhe dizer que a indicação vai ser minha. Farei essa indicação, se V. Exª não criar nenhum obstáculo. Sei que não criará.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Dom Hélder Câmara era uma figura muito... Tião é muito religioso e tem verdadeira paixão pela história e pela vida de Dom Hélder Câmara. Ficará muito feliz e será justo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Fiquei feliz de ver que os empresários
brasileiros, pelo trabalho articulado que o Governador Tião deve ter feito, estão contratando essa moçada, quem
quer trabalhar. As informações que tenho, do Rio Grande do Sul, é a de que são excelentes trabalhadores. Estão
indo para lá e as empresas os estão capacitando. Estão fazendo um trabalho no mesmo nível do que fazem os
brasileiros. Até porque digo que não é a cor da pele que vai dizer quem é melhor ou pior.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito obrigado.
Concluo dizendo o seguinte: hoje, fiz aqui um depoimento pedindo uma melhor compreensão do jornalista Leandro Mazzini pela matéria que fez e elogiando o UOL e o jornalista Josias de Souza pela extraordinária
matéria, a primeira matéria jornalística completa com dados e informações sobre os haitianos.
Peço aqui que haja uma mediação, uma compreensão. Daqui a pouco vão dizer que o Senador está pedindo que haja...
Espero que o Ministro da Justiça e que o Governo Federal possam entrar fortemente na condução desse
problema, que não é da esfera estadual. Que possamos dar um tratamento adequado, seja pelo Governo de
São Paulo ou pelo Governo do Acre.
Concluo dizendo que vim fazer um apelo em nome do jovem Jalens Volf August, 15 anos, que está há
um ano e alguns meses em um abrigo lá em Epitaciolândia. É menor e, portanto, não pode voltar para o Haiti
e não pode seguir viagem. Sua mãe está na Martinica ilegalmente; seu pai, nos Estados Unidos; sua irmã, que
estava na Guiana Francesa, foi para a Martinica. O que fazer com esse jovem? Na véspera da data em que celebramos a Lei Áurea, temos esse jovem para quem faço um apelo aos veículos de comunicação e às pessoas
sensíveis, para que nos ajudem.
Hoje eu marquei com a Embaixada da França uma audiência para quarta-feira. Vou combinar com o Senador Ferraço, que é o Presidente da Comissão de Relações Exteriores, e vou ao Embaixador fazer um apelo
humanitário, para que seja dado o visto a esse jovem, a fim de organizarmos a ida dele para se encontrar com
sua irmã e recompor a sua família.
É um garoto inteligente, uma figura extraordinária. E vou fazer questão de, no sábado, estar com ele lá
no abrigo, em Epitaciolândia, e espero que, até lá, eu tenha a boa notícia para ele de que pode seguir viagem.
Ele não pode estudar. O Ministério Público pediu para que ele pudesse frequentar a escola, mas, na condição em que está, também não pode. Ele já aprendeu português em um ano. É um garoto inteligente. Tocava
piano, inclusive, lá no Haiti. E tudo o que ele quer é um amparo.
Li esse material produzido no Blogue da Amazônia; eu já sabia do assunto e, agora, estou procurando,
como Senador, fazer a minha parte, tentando ajudar esse jovem. E, se houver um pouco de compreensão e esforço de cada um de nós, certamente, ele, ainda esta semana, pode ter a possibilidade de seguir sua viagem, encontrar uma maneira de seguir estudando, trabalhando e dando algum apoio para o seu avô, que ficou no Haiti.
Ele só tem esse avô, que juntou um pouco de dinheiro para que o jovem pudesse vir. E, agora, além dos
32 mil haitianos, nós temos esse caso.
Nós tratamos de muitas famílias. Eu fui lá ver mulheres grávidas, e tudo teve solução. Mas o que fazer com
um jovem desse? Menor de idade, nenhum parente por perto, sem poder voltar, sem poder seguir viagem, a
não ser que encontremos algo, que também preso a um ato humanitário, possa abraçar e acolher esse jovem.
Ele é só mais um dos sete bilhões de ocupantes deste Planeta. Mas, talvez, com todo respeito aos outros
que sofrem no Brasil, brasileiros que estão sofrendo tanto, nós podemos nos esforçar para fazer algo por ele. E
eu estou na luta junto com outras pessoas.
Muito obrigado, Presidente.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR JORGE VIANA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Matéria Josias de Souza.
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Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Srª Vanessa Grazziotin.
Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, a Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Jorge Viana. Alguém já disse que, se houver um injustiçado, o nosso papel é estar lá; foi o Che.
Eu quero cumprimentá-lo por esse gesto magnífico de atenção que está dando para o jovem Augusto,
de 15 anos, para que ele possa se encontrar com a irmã, com a mãe, e que tenha o direito de estudar, trabalhar
e tocar a sua vida.
Um exemplo, já disse o Gandhi, vale mais que mil discursos. E o seu exemplo de fazer com que esse jovem encontre o seu caminho junto aos seus familiares merece aqui todos os nossos elogios. Parabéns, Senador Jorge Viana!
Passamos a palavra agora ao Senador Alvaro Dias. Na sequência, o Senador José Agripino, por permuta
com este Senador. Em seguida, o Senador Inácio Arruda.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores. Antes do pronunciamento que pretendo fazer, analisando os fortes indícios de que a capacidade de geração de energia elétrica no País é uma preocupação que
deve estar presente, devo fazer a leitura de texto que acabo de receber no celular, que considero uma missão
oposicionista, Senador José Agripino.
Sempre em busca de um palanque para fazer comício que possa impedir sua queda nas pesquisas ou o
crescimento dos adversários, a Presidente Dilma Rousseff não para de andar pelo Brasil. Até maio deste ano, já
viajou 53% a mais do que em 2013. Mas tanta movimentação de Dilma precisa se confrontar com a realidade.
A Presidente não tem o que mostrar aos brasileiros em matéria de realizações de seu Governo ou tem muito
pouco a mostrar. Amanhã, dia 13, por exemplo, Dilma deverá desembarcar no Município de Jati, no Ceará, para
inaugurar uma obra da transposição do Rio São Francisco. Mas a verdade é que não há nada a inaugurar ainda.
Promessa de Lula, a transposição deveria ter sido concluída em 2010. Até hoje, apenas metade das construções
estão prontas. O orçamento inicial era de R$4,5 bilhões, já saltou para R$12,2 bilhões, dos quais R$6,6 bilhões
já foram gastos, segundo o Siafi. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, no Ceará, há dois lotes
da obra, um está 64% concluído e o outro 25% concluído. Ou seja, se a Presidente Dilma for inaugurar algo no
Município, será uma farsa.
Até em Minas a Presidente faz pantomima. Hoje, dia 12, estará em Ipatinga para dar a ordem de início
das obras de melhoria das obras da BR-381, Governador Valadares-Belo Horizonte, uma das mais perigosas do
País, mas apenas sete dos onze lotes de obras terão início. Quase toda vez a Presidente vai a Minas, promete a
duplicação da BR e as obras nunca começam. Mas as ações falsas não param por aí.
Em Curitiba, onde esteve na última sexta-feira, a Presidente Dilma protagonizou uma cena patética: anunciou, pela terceira vez consecutiva, verbas para o metrô da cidade, que ainda não saíram do papel.
Realmente é a terceira vez. É por isso que nas redes sociais postaram uma imagem a respeito dessa promessa em três vezes, indagando se, nesse caso também, a Presidente poderia pedir a música, como o jogador
de futebol que faz três gols na mesma partida pede música no Fantástico.
Essa brincadeira tem sentido e sugeriram que a música seria Pega na Mentira. A petista já esteve na capital paranaense em outubro de 2011 e em outubro do ano passado pelo mesmo motivo. De lá para cá, a gestão municipal passou às mãos de um aliado, o Prefeito Gustavo Fruet. O projeto foi alterado e o custo subiu,
segundo a Folha de S.Paulo.
Mais um exemplo, no penúltimo sábado em Uberaba, Minas Gerais, a Presidente foi lançar a pedra fundamental de uma fábrica de fertilizantes da Petrobras, mas as obras já deveriam ter começado em 2012. Além
disso, as construções só começarão no final do ano.
Outro caso: no final de abril, Dilma foi à Feira de Santana na Bahia e anunciou a duplicação da BR-101
até Sergipe. Faltou dizer que a promessa encobre um fracasso. A via deveria ter sido concedida para a iniciativa
privada no final do ano passado, mas o leilão foi suspenso.
Para completar, só falta Dilma prometer novamente a refinaria Premium I, no Maranhão.
Em 2010, a refinaria foi anunciada com grande festa pela então Ministra da Casa Civil. A refinaria seria a
redenção de um dos Estados mais pobres do Brasil. Era tudo uma empulhação. Não havia nem projeto básico.
Quatro anos depois, o que se vê é a paralisação da obra que somente em terraplanagem consumiu R$583 milhões, além de mais R$1 bilhão em projetos, treinamentos, transporte, estudos ambientais. “Todo o montante
foi pago pela Petrobras”, afirma a reportagem do jornal O Globo que esteve por lá.
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E como não podia deixar de ser, há suspeita de dano aos cofres públicos. “A pressa da Petrobras em dar
visibilidade a uma refinaria que não tinha nem projeto básico ocasionou, de acordo com relatório do Tribunal
de Contas da União, um dano de R$84,9 milhões”, afirma também o jornal O Globo.
Dilma, se pudesse, inauguraria areia no deserto para conseguir votos. Mas é preciso dizer também que
ela pôde inaugurar uma grande obra, a do Porto de Mariel, em Cuba, recentemente. Temos que fazer justiça;
esta grande obra foi inaugurada pela Presidente Dilma.
Mas, Sr. Presidente, o Tribunal de Contas da União elencou graves problemas estruturais na capacidade de
geração de energia no País, para assegurar a segurança energética dentro dos parâmetros estabelecidos pelo
Conselho Nacional de Política Energética. Segundo o acórdão votado recentemente em plenário, o Tribunal
“encontrou fortes indícios de que a capacidade de geração de energia elétrica no País configura-se estruturalmente insuficiente para garantir a segurança energética dentro dos parâmetros estabelecidos”.
Amanhã, a Comissão de Assuntos Econômicos deve aprovar requerimento de minha autoria que convida o Ministro Edison Lobão para tratar deste assunto, em audiência pública, com o representante também das
empresas geradoras de energia elétrica, um debate necessário.
Há bom tempo, estamos alertando para a necessidade de providências imediatas, urgentes e competentes da parte do Governo para impedir um apagão logístico, um apagão de energia, certamente com consequências imprevisíveis, muito além das consequências que se somam em razão dos apagões reiterados nos
últimos tempos.
São quatro os pontos críticos apontados pelo Tribunal: falhas no planejamento da expansão da capacidade de geração; superavaliação da garantia física das usinas; indisponibilidade de parte do parque de geração
termelétrica e atraso na entrega de obras de geração e transmissão de energia elétrica.
Vale ressaltar, Sr. Presidente, que o diagnóstico do Tribunal vai ao encontro do pensamento e manifestação recente de agentes do setor elétrico, os quais cobram do Governo soluções urgentes para o atual cenário
de abastecimento do País. Diante da postura de pouca transparência e dos descaminhos na gestão do setor
elétrico do Governo da Presidente Dilma, é oportuno relembrar a gestão da crise em 2001.
Em março de 2001, quando o operador nacional do sistema elétrico diagnosticou a impossibilidade de
se atender a demanda até final daquele ano, o Governo Fernando Henrique tomou rápidas providências, criou
a Câmara de Gestão da Crise de Energia e determinou uma racionalização do consumo de energia. A racionalização funcionou da seguinte forma:
O operador nacional detectou uma insuficiência de 25% da capacidade de geração de energia em 2001
em função da falta de água nos reservatórios.
Em vez de tentar aumentar a geração de energia com termoelétricas, o Governo decidiu forçar a redução
do consumo em 25% para compatibilizá-lo com a capacidade limitada de geração do País.
O Governo determinou que as distribuidoras calculassem, para cada consumidor, a média do consumo
dos últimos 12 meses, e aplicou a essa média um redutor de 25% que se tornou a meta individual de consumo.
Se o consumidor não alcançasse a meta, seria multado; se ficasse abaixo da meta, seria bonificado.
Com essa simples iniciativa, o Governo Fernando Henrique conseguiu reduzir o consumo em 25% e evitar
o pior: o racionamento de energia. Um racionamento é o desligamento discricionário determinado pelo Governo, mas não necessariamente divulgado, e rodízio entre os consumidores. Um racionamento traz impactos
muito mais devastadores para a economia de um país do que a racionalização.
Com a racionalização, o consumidor aprendeu a consumir com mais qualidade. Ficou claro que havia
desperdício, e essa conscientização gerou uma profunda mudança de hábitos de consumo.
Concluindo: neste período de insuficiência de precipitação pluviométrica que já dura quase dois anos,
seria de todo prudente que o Governo estivesse seguindo o mesmo caminho trilhado em 2001, qual seja, o
da racionalização. Não o fazendo, corre o risco de colocar o País de joelhos no final do ano, obrigando a sociedade e um racionamento de energia sem precedentes na história, com implicações bastante nefastas para a
economia e para a vida das pessoas.
Nós devemos rememorar que, quando Ministra da Energia, a Presidente Dilma afirmava que apagão era
coisa do passado no Brasil e que jamais ocorreria. Ela fez o discurso, mas não adotou as providências necessárias. De lá para cá, o que se verifica é o sucateamento do setor energético no Brasil, primeiramente com o aparelhamento partidário também dessa área de Governo. Os técnicos qualificados são substituídos em oportunidades diversas por agentes partidários que puxam para baixo a qualidade administrativa do setor de energia
elétrica no País, um setor essencial para o nosso desenvolvimento econômico. Além desse aparelhamento, a
substituição dos quadros técnicos em razão de aposentadorias não ocorre com a mesma qualidade, com a qualificação técnica exigida, e, dessa forma, também há um comprometimento da qualidade de gestão do setor.
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Além disso, os recursos investidos, sobretudo nas linhas de transmissão de energia, têm sido insuficientes,
notadamente nos grandes centros consumidores, para os grandes centros consumidores. Portanto, há também
o sucateamento no que diz respeito às linhas de transmissão de energia no País.
São causas que são discutidas, que são debatidas – e outras obviamente também são elencadas – para
encontrar razões que justifiquem essa apreensão vivida no Brasil em relação ao futuro próximo no que diz respeito ao abastecimento de energia elétrica para atender às demandas no País.
Repetimos: é preciso que o Governo adote providências competentes e imediatas, porque corremos o
risco de um racionamento de energia sem precedentes na história, com implicações nefastas para a economia
e para a vida da população brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Alvaro Dias.
Com a palavra, como Líder dos Democratas, o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, não combinei com o Senador Alvaro Dias, mas a minha palavra de preocupação hoje e de alerta
tem muito a ver com o que S. Exª acabou de falar, com uma componente que recolhi das conversas que tive,
neste fim de semana, no meu Estado e fora do meu Estado, com pessoas do povo, principalmente no que diz
respeito à preocupação com a inflação.
Tive a oportunidade, há uns 15 dias, de mencionar uma conversa que tive com uma caixa, uma moça a
quem eu estava pagando, com minha esposa, a conta de uma feira num domingo. E a observação que ela fez
na hora em que lhe perguntei se as pessoas estavam reclamando muito da alta no preço da feira... Ela levantou
o rosto e disse, com muita franqueza, reclamando, e muito – reclamando, e muito...
Para mim aquilo falou tudo, porque ela traduziu o que tenho percebido: há uma preocupação, uma
queixa geral nas classes em que a compra do alimento é uma coisa que está diretamente ligada ao poder de
compra de cada um, porque existem famílias no Brasil, as de classe A e B, para quem a feira não pesa tanto no
orçamento doméstico. Mas, para as famílias de classe C, D, E, a feira é tudo, e o poder de compra é violentamente afetado pela inflação.
Na hora em que a inflação se instala, a primeira coisa que as pessoas perdem é poder de compra. Elas
passam a não poder comprar, de 15 em 15 dias, a mesma coisa que compravam, a mesma quantidade de alimentos, de produtos, de medicamentos, enfim, daquilo que o seu dia a dia exige.
Uma coisa que pude perceber... Fui a Pau dos Ferros, a Francisco Dantas, a Portoalegre e a Riacho da Cruz,
Municípios do Alto Oeste do meu Estado, e duas coisas me foram ditas lá, nesses Municípios, onde até está
chovendo. O pasto está abundante, não há muita água junta, mas o clima não é de tensão, Senador Figueiró,
as pessoas estão aliviadas até, porque choveu um pouco. As pessoas até têm a expectativa de vir a colher uma
safra porque é como eles dizem... O inverno lá é a época de chuva, como o Senador Inácio Arruda sabe. O inverno deste ano é inverno plantador, me disse o Prefeito de Angicos, é o inverno fino, frequente, constante,
onde em se plantando feijão ou milho a safra vem, porque a planta é alimentada com permanência por chuva,
o que faz com que a planta frutifique e dê uma safra boa.
Mas eu conversava com as pessoas enquanto fazia essas constatações todas. E as pessoas com um espírito leve me diziam claramente uma coisa que eu não tinha me apercebido: quando as pessoas tinham uma
rendazinha suficiente para elas fazerem a feira de 15 em 15 dias, elas não se apercebiam com tanta profundidade da elevação dos preços dos produtos, do óleo, do feijão, da farinha, da carne, do frango, da manteiga,
enfim, daquilo que comem, daquilo que compram para comer, porque o orçamentozinho era suficiente para
fazer a feira de 15 em 15 dias.
Com a instalação da inflação que vem ocorrendo progressivamente de uns tempos para cá, as pessoas
começaram a perder a condição de fazer a feira quinzenal e passaram a fazê-la semanalmente para poderem
fazer a pechincha, para poderem tentar, com o pouco dinheiro de que dispõem, comprar aquilo que podem
comprar tendo o dinheiro no bolso para fazê-lo. Aí, a avaliação dos preços passa a ser semanal e não mais quinzenal e a percepção da inflação é muito mais real, é muito mais verdadeira, é muito mais frequente, é feita de
semana em semana.
E as pessoas estão claramente preocupadas com a inflação, incomodadas com a inflação, que não é aquela anunciada a cada intervalo de tempo pelo Governo. Porque a inflação de alimentos é bem maior do que a
inflação geral. A inflação de alimentos hoje, lamentavelmente, anda às voltas de 9% ou 10%, enquanto a inflação anunciada chega a 6,25% ou 6,30%, se bem que em ascensão. E uma coisa, Senador Figueiró, no Governo
Dilma quase em mês nenhum se atingiu
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a meta de inflação para o centro da meta, de 4,5% a 6,5%, sempre esteve muito acima do centro da meta.
Não quero dizer que 6,5% seja uma inflação catastrófica, mas é uma inflação que já está incomodando as pessoas e prejudicando-as no seu poder de compra. E aí é onde entra a colocação que quero fazer.
Quando a Presidente da República assumiu, prometeu que, no final do governo dela, os juros seriam
menores, a inflação seria menor e os investimentos seriam muito maiores. Os juros estão maiores, a inflação
está maior e os investimentos são ridículos. É tudo pior! Até aí se aguenta bem, o que não se aguenta é o que
vou dizer, que é a minha razão maior de preocupação.
Senador Figueiró, a Presidente Dilma foi Ministra de Minas e Energia, ela é tida como uma grande gerente, como uma administradora de mão cheia e uma craque em matéria de administração de energia. Sua Excelência, no ano passado, ocupou uma cadeia de rádio e televisão para anunciar o abaixamento de 20% na tarifa
de energia elétrica. Eu como brasileiro, como V. Exª, como os senhores todos e como os milhões de brasileiros
que assistiram confiei completamente, porque quem estava anunciando aquilo, primeiro, era a Presidente
da República; segundo, era a gestora anterior das Minas e Energia; terceiro, era uma expert teoricamente em
matéria de capacidade do Brasil de produzir e entregar energia para os seus consumidores. Era, portanto, um
anúncio feito, em cadeia de rádio e televisão, de forma bombástica, no qual os brasileiros confiaram por inteiro.
Não deu seis meses, o anúncio feito em cadeia de rádio e televisão de que a tarifa de energia elétrica iria
cair 20% produziu o que lamentavelmente estamos assistindo. Confesso a V. Exª que estou apavorado, não só
com o apagão que pode vir a acontecer, mas com o apagão da inflação que vai recrudescer em 2015.
A Presidente, quando anunciou, deveria ter a obrigação de saber qual era a capacidade instalada de energia hidroelétrica brasileira. Deveria ter a obrigação de saber que a energia eólica implantada por mãos privadas, os cata-ventos do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Bahia estariam prontos e os linhões estariam prontos
para transportar energia eólica, que a energia hidroelétrica seria insuficiente, que a energia eólica alternativa
estaria funcionando e que as termoelétricas poderiam ficar quietinhas onde elas estavam. Elas não precisariam produzir energia cara na base de carvão, ou de gás, ou de óleo diesel, ou de BPF. Elas ficariam quietinhas
porque a Presidente estava anunciando um abaixamento de 20% na tarifa de energia e, portanto, o brasileiro
tinha o direito de entender que ela, ex-Ministra, sabia o que estava dizendo. Até porque estava assumindo uma
responsabilidade pesada porque era a gestora da área, era a principal executiva do Poder Público brasileiro.
Devia saber o que estava falando.
Lamentavelmente, a realidade de agora é o desastre anunciado. No meu Estado, nós temos inúmeros parques eólicos prontos, os cata-ventos girando e os linhões, por mau planejamento do poder estatal – é a Chesf
que não executa –, os linhões não estão prontos e a energia elétrica é produzida e jogada no ar. Enquanto isso,
do lado do meu Estado, a termoelétrica – a Termoaçu – girando direto, consumindo combustível seguramente
importado – ou carvão, ou gás, ou óleo diesel, ou BPF – para produzir energia elétrica cara.
Que produziu o quê? Aí é onde entra minha preocupação. Como nós estamos... E agora o nível dos reservatórios da energia hidrelétrica está perigosamente baixo e as termoelétricas – essas é que têm que rodar
porque a energia eólica não funcionou, as hidrelétricas não estão funcionando naquilo que o brasileiro tinha
o direito de imaginar –, então a compensação tem que vir das termoelétricas, queimando combustível importado e produzindo energia no limite do kW/h, limite superior de R$822,00 por kW/h.
Resultado: além de não ter o rebaixamento de 20% porque o aumento já voltou a acontecer, há uma
conta de R$11,2 bilhões a ser paga. Essa conta já foi anunciada. É um empréstimo que o órgão coordenador
das distribuidoras vai tomar para repassar para as distribuidoras porque elas não aguentam. Porque estão
comprando energia elétrica caríssima das termoelétricas e, para vender ao consumidor pela tarifa comprimida prometida pela Presidente – se bem que já majorada –, estão com um déficit que o Governo vai compensar
através de um empréstimo que será pago com a tarifa do próximo ano, quando, aí sim, vai recrudescer a inflação para arrebentar. Ou seja, o anúncio da Presidente guardou uma inflação para ser deflagrada a partir de
2015. O número já está posto: R$11,2 bilhões.
E agora, não satisfeitas, as distribuidoras de energia elétrica, que pediram a compensação, as distribuidoras, as concessionárias, a Cosern, do meu Estado, a sua concessionária, que estão pagando o pato do anúncio da
Presidente e acumulando um déficit que vai ser compensado por um empréstimo que quem vai pagar será V.
Exª, eu e todos os brasileiros, com a tarifa que virá em 2015... Agora tem outra: as geradoras, e não mais apenas
as distribuidoras – as distribuidoras compram a energia de quem produz e revendem, compram e revendem
–, como estão revendendo por um preço maior do que preço pelo qual estão comprando, estão querendo, estão precisando desse empréstimo para não quebrar. E o Governo, que prometeu uma coisa, está conseguindo
um empréstimo que vai cobrar do cidadão no próximo ano. Não neste ano, porque é ano de eleição, mas está
guardando para o próximo ano.
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E agora vêm as geradoras. Como o nível da água baixou, as geradoras hidroelétricas estão com o mesmo
problema e vão ter, também elas, para suprir o Brasil de energia elétrica, de apelar para termoelétricas, com
energia mais cara. E já estão conversando com o Governo sobre também o subsídio, sobre o empréstimo ou
algum tipo de subsídio.
Presidente Paim, Senador Inácio Arruda, Senador Figueiró, estou imaginando o tamanho da bomba que
está por vir por uma questão de incúria administrativa, guardada para 2015.
O valor de R$11,2 bilhões foi o empréstimo anunciado. O próximo é o das geradoras de energia elétrica.
Nós estamos em um processo de perda de controle administrativo. Dizem-me que a Presidente da República
vai amanhã, inaugurar alguma coisa na transposição do São Francisco lá no Estado do Ceará.
Eu queria – ah, como eu queria! –, principalmente há 3 meses, quando as chuvas não vinham e o estado
de angústia se instalava em meu Estado, como eu gostaria que a transposição do São Francisco já estivesse
executada. Toda a obra já era para ter sido inaugurada em 2010. Nada! Coisa alguma! O que existe são pedaços
de canal, feito aos pedaços, por incúria administrativa. A razão de a transposição não estar feita é que a obra
foi licitada, foi posta em concorrência sem projeto. Como você faz concorrência de uma obra sem projeto? Faz
quando quer vender politicamente, eleitoralmente uma obra, como foi feito. Resultado: como não tinha projeto, tanto atrasa como dispara no preço, porque o que imaginavam que fosse cortar solo ia cortar rocha. Aí o
preço se multiplica! Isso para não falar em otras cositas más.
Eu digo isto tudo, Presidente Paim, Senador Figueiró, porque a minha preocupação é com o que estou
ouvindo na rua. A inflação está de volta, lamentavelmente, principalmente nos alimentos, e a inflação, pelo que
estou vendo, vai ser violentamente realimentada, a partir de 2015, por um presente de grego que aguarda a
população do Brasil e o próximo governo, seja quem for o Presidente da República. Tudo por falta ou defeito
de gestão do atual Governo, em quem o Brasil tanto confiou.
Eu trago estas palavras de advertência, de preocupação, porque o brasileiro é gente de fé. O brasileiro
está aguardando a Copa do Mundo como um alento, como uma diversão. O brasileiro não merece o que está
ocorrendo: governo feito na base de promessa feita e promessa não cumprida, um país que está perdendo oportunidades seguidas de se colocar bem no panorama internacional das nações, um país que está perdendo essas
oportunidades todas por demagogia, por ausência de capacidade administrativa, por arrogância de governo,
que, na minha opinião, tem data marcada para terminar. Queira Deus que tenha data marcada para terminar!
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador José Agripino, que
falou como Líder.
Como orador inscrito, tem a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, primeiro um comunicado que devemos
fazer ao País inteiro.
Nós estamos com a PEC nº 4, de 2014, que diz respeito às defensorias públicas do País, no plano federal,
o que é muito importante, porque é o acesso às pessoas pobres à Justiça neste Brasil imenso, o que hoje não
é possível, pois as defensorias públicas praticamente estão limitadas às capitais, e, mesmo assim, em algumas
capitais, com muito déficit, tanto a Defensoria Pública Federal como a Defensoria Pública Estadual.
No meu Estado, o Governador fez concurso público, convocou todos os aprovados, mas, mesmo assim,
continuamos com um déficit muito grande por conta de muitos defensores terem assumido seu cargo e terem
sido, na sequência, chamados para outros concursos. Assim, nós continuamos com um déficit ainda muito alto.
Portanto, vamos votar essa matéria. Ela está praticamente pronta para ser votada, em regime especial. Já
tivemos a terceira sessão de discussão, vamos entrar na quarta e votaremos na quinta sessão. Minha expectativa é de conseguirmos votar a matéria ainda nesta quarta-feira para, digamos assim, começarmos a virar essa
página a respeito desse tópico importante da Defensoria Pública.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, temos muitas questões na batalha política dos caminhos do
Brasil e, comparativamente, a herança que recebemos em 2003, que tivemos que vencer, para colocar o País
de pé, para retomar o crescimento, tendo que tratar com todas as áreas simultaneamente, digamos que a Dilma tem muito o que falar disso tudo, e precisa falar, para o País, para o nosso povo, para não ficar subordinada
àqueles que consideram que são os únicos capazes de dar opinião e conduzir a opinião pública da nossa Nação. Por isso, a nossa Presidente tem que percorrer, sim, o País.
Amanhã, se eu puder – vou examinar aqui, com os nossos colegas, a nossa pauta –, estarei com a Presidente na cidade de Jati, no Estado do Ceará. Jati é o ponto de recepção das águas do Rio São Francisco no
Estado do Ceará. Dali, elas descerão, em gravidade, até alcançar o Rio Salgado e, onde vão encontrar as águas
do Rio Jaguaribe e a Barragem do Açude Castanhão, que foi uma construção também muito importante, rea-

450 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

lizada, durante um período difícil de governo, praticamente com emendas de bancada, que nós tivemos que
arrancar a fórceps no Congresso Nacional.
No primeiro ano do governo Lula, nós concluímos a Barragem do Castanhão, que é o grande pulmão que
recebe as águas do Rio Salgado, recebe as águas do Rio Jaguaribe e agora receberá as águas do Rio São Francisco.
E há mais: nessa fronteira do Ceará com Pernambuco, na cidade de Jati, nós iniciamos outra obra com
uma envergadura, se não igual, muito próxima à da ligação do São Francisco com a bacia do Rio Salgado e do
Rio Jaguaribe no Estado do Ceará. É que ali começa esse Cinturão das Águas, que vai interligar vários rios intermitentes, os chamados rios secos, que só tem água no período de chuvas, no meu Estado do Ceará.
Essa ligação é fundamental porque é a garantia de que não faltará, em nenhuma região do nosso Estado,
água para beber mesmo nos mais prolongados períodos de estiagem, como o que estamos vencendo somente agora, um período em que nós estamos tendo chuvas em boa parte da Região Nordeste, que sofreu quase
que três anos seguidos de estiagem, o que causou estrago significativo na nossa economia e, sobretudo, na
sobrevivência de parte do rebanho da nossa região, inclusive no meu Estado do Ceará.
Então, ali, em Jati, há esse encontro, o encontro da interligação da Bacia do São Francisco com o Rio
Salgado e, na sequência, o Rio Jaguaribe e a Barragem do Castanhão, e também o início das obras do Cinturão das Águas – é ali que começa o Cinturão das Águas –, que vai fazer um arco dentro do Estado do Ceará,
fazendo com que essa água do São Francisco, ao invés de chegar a um único ponto, que seria a barragem do
Castanhão, percorra outro caminho dentro do Estado do Ceará, permitindo que regiões ainda mais secas do
Estado tenham essa garantia hídrica.
Tudo isto, a obra do Castanhão, com recursos federais, a interligação da Bacia do São Francisco, com recursos federais, e a obra do Cinturão das Águas, que, a despeito de ser uma obra do Estado do Ceará, é uma
obra financiada pelo Governo Federal, com contrapartida do nosso Estado, mas, basicamente, com recursos
federais, é para mostrar a importância da decisão e da compreensão do Governo da Presidente Dilma de investir em uma obra de grande resposta social e, evidentemente, também econômica.
Portanto, a Presidente é muito bem-vinda na cidade de Jati, no Estado do Ceará, para examinar como
está sendo conduzida essa obra dentro do nosso Estado, o Estado do Ceará. É uma obra de grande impacto,
impacto do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, e, sobretudo, também, uma obra que mostra
a capacidade e o preparo da engenharia brasileira.
Já estive ali algumas vezes e posso testemunhar a favor da nossa engenharia, da capacidade dos nossos
profissionais e das nossas empresas. E a resposta da população da região também é muito positiva em relação
à obra conduzida pela Presidente Dilma e pelo governo do Estado do Ceará, pelo Governador Cid Gomes, que
é o responsável, digamos assim, pela obra do Cinturão das Águas.
Mas quero, Sr. Presidente, também ingressar em outro tema, que diz respeito à cantilena apresentada
no discurso político pré-eleitoral, que é a pressão que vem sofrendo uma das políticas mais exitosas do início do governo do Presidente Lula até aqui e que se consagrou na aprovação de uma fórmula para reajustar
o valor do salário mínimo anual. É uma fórmula simples, muito simples: inflação mais a média do PIB dos dois
anos anteriores.
Ora, Sr. Presidente, esse modelo tem permitido, embora pequeno, um aumento real do salário mínimo.
Ele, podemos dizer, na nossa língua portuguesa, é muito pequeno. Por que, sendo assim, tão pequeno, ele sofre tamanho bombardeio? Qual a razão? Qual a explicação?
Os chamados especialistas, que se revezam nos programas de televisão, nos textos oferecidos à mídia
impressa, têm se debruçado sobre esse tema com uma fúria sem igual. Como se pode atacar uma fórmula tão
simples e que permite que o salário mínimo tenha correção e, ao mesmo tempo, um pequeno aumento real?
Esse pequeno aumento real tem sido, na verdade, a rigor, um dos maiores e mais exitosos programas que vêm
desde o início do governo do período do Presidente Lula, dos seus dois governos, e se manteve no Governo
da Presidente Dilma Rousseff com aprovação pelo Congresso Nacional. É uma fórmula que nós consagramos
aqui, no Congresso Nacional.
Por essa razão, Senador Paim, nós temos discutido aqui, está em debate na Comissão de Assuntos Econômicos projeto que nós oferecemos ao Congresso Nacional para análise.
Qual é a nossa proposta? Nós oferecemos uma proposição – o PLS nº 31, de 2014 – que tem como objetivo manter a política salarial que aprovamos no Congresso Nacional por um período de mais quatro anos, indo
até o ano de 2019. Isso seria suficiente para termos uma análise mais completa dessa política: se ela funcionou
positivamente, se deu sustentação ao nosso mercado interno, se ampliou vantagens pelo interior do Brasil.
No bombardeio, utilizam a argumentação de que ao salário mínimo se vinculam todos os programas de
benefícios sociais. Então, todos os demais programas estão vinculados ao salário mínimo. Então, sempre que
temos uma correção, esse salário mínimo impacta a Previdência, porque 90% dos aposentados ganham salá-
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rio mínimo; impacta os benefícios da Seguridade Social; e impacta, inclusive, os programas de renda mínima,
como o Bolsa Família e tantos outros. É verdade!
Entretanto, esse impacto, Senador Paim, também é muito pequeno. Ora, ele é pequeno e, ao mesmo tempo, é este modelo que tem injetado alguns bilhões de reais na economia no Brasil profundo; que tem injetado
recursos no bolso do trabalhador, em todas as regiões. A nossa Região Nordeste, no interior do meu Estado, o
Ceará, nas mais longínquas regiões do meu Estado; o Norte brasileiro, o Centro-Oeste, enfim, as regiões mais
remotas do País têm sido beneficiadas pelo impacto da vinculação dessas políticas ao salário mínimo, isto é,
tendo o salário mínimo como referência.
O Bolsa Família e outros programas não têm qualquer vinculação com o salário mínimo, mas eles o têm
como uma referência. E essa referência tem ajudado, tem contribuído para que o nosso País tenha, lá, no seu
interior profundo, o povo com algum tipo de recurso, com alguma correção, permitindo-lhe manter sua capacidade de compra o seu poder aquisitivo nesse interiorzão brasileiro. É essa a política do salário mínimo; e é
esta a política que está sendo bombardeada.
Eu assisto aqui ao debate sobre a escassez de energia, sobre o pedido das companhias, principalmente
as que foram privatizadas na Bacia das Almas, de reajustes e mais reajustes. Essas companhias podem pedir
reajustes e mais reajustes, mas não se pode manter a política de afirmação do salário mínimo como uma importante política de recomposição e manutenção do poder de compra da maioria esmagadora do povo brasileiro. É a maioria esmagadora do povo brasileiro que ganha salário mínimo! Os que ganham acima são poucos.
São poucos os que ganham acima desse patamar. E essa maioria esmagadora, por sua vez, Sr. Presidente, se
questiona sobre a reposição do salário.
Por que esses grandes especialistas da economia não questionam os contratos feitos com o setor de
energia privatizado? Por que não questionam os contratos feitos com o setor de telefonia privatizado, que têm
lucros exorbitantes, que têm tarifas que são as maiores do mundo? Não se discute isso! Não se discute essa
vinculação, e esses preços estão todos vinculados, estão todos indexados; porém, esses contratos não podem
mudar, não podem ser alterados, mesmo que, a olho nu, seja visível o assalto que praticam contra o povo brasileiro. Mas aí não pode ter questionamento. Agora, por outro lado, questionam o salário mínimo.
Por isso, Sr. Presidente, estou entrando com uma solicitação de urgência para que possamos apreciar
essa matéria o mais rápido possível aqui no plenário do Senado Federal. Refiro-me ao PLS nº 31, de 2014, uma
proposição tão simples que não sei se haverá alguma dificuldade para algum Líder compreender a importância da sua aprovação pelo Senado Federal. E creio que o Presidente do Senado também compreenderá rapidamente a importância de nós não podermos deixar, de não podermos vacilar nem termos medo e recuar diante
do escancarado debate promovido por alguns setores da sociedade brasileira – os que são mais beneficiados
com os negócios no Brasil – sobre o salário mínimo.
Imaginem estão questionando o salário mínimo! Nós não podemos vacilar nem recuar. Temos que garantir que o nosso País mantenha a política de recomposição do salário mínimo. E, com relação a essa manutenção, para que se tenha um exame sobre se ela foi exitosa ou não, é preciso, no mínimo, que a gente faça
uma prorrogação de quatro anos para a examinarmos isso com cuidado. Assim, quando ela chegar aos seus
15, 16 anos de duração, nós, então, poderemos examinar se, colocando um pouquinho mais de recursos – um
pouquinho, Senador Paim! – nas mãos do povo brasileiro, isso ajuda a economia brasileira ou se prejudica a
economia brasileira.
Até agora, os dados examinados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística demonstram que essa
política tem ajudado a economia brasileira. Não fosse esse salariozinho nas mãos do povo, esse dinheiro estava
todo indo embora, estava todo indo para a formação de superávit primário, para o pagamento de juros, e não
sobrava nada para o Brasil – não sobrava nada para o Brasil! Então, esse impacto, até agora, tem tido resultados
positivos, isto é, bons resultados para a economia brasileira.
Por isso, quero apelar ao Senado Federal para que os Senadores não tenham medo, para que não recuem,
que não se intimidem com o debate dito de “especialistas” – entre boas e grandes aspas –, ainda porque, parodiando um dos economistas mais cantados em verso e prosa pelo mundo até hoje, Keynes: Deus me livre dos
especialistas, porque eles atacam políticas dessa ordem.
Portanto, Sr. Presidente, meu caro Senador Figueiró, Senadores e Senadoras que nos acompanham, especialmente a população do nosso País, alerto para que fiquemos atentos, compreendendo bem a batalha política
em curso no nosso Brasil, sobretudo quanto ao questionamento de uma política justa a que nós assistimos na
nossa Nação, que foi a recuperação do salário mínimo no Brasil. Ele ainda está muito longe de corresponder
àquilo que os Constituintes desejavam, isto é, um salário mínimo capaz de cobrir as despesas de uma família,
garantindo-lhe vida digna com direito a moradia, transporte público, lazer, alimentação, vestuário, educação.
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O nosso salário mínimo, hoje, ainda não responde à satisfação dessas necessidades para a vida digna de
uma família, segundo o que examinou o Constituinte brasileiro de 1988. Embora ele ainda não responda, ganhou projeção nos últimos anos com a política de aumento real, que significa recuperar um pouquinho a sua
capacidade, o seu poder de compra e elevar um pouquinho a qualidade de vida do povo brasileiro.
Encerro, Sr. Presidente, fazendo referência a uma batalha que V. Exª travou aqui, no Congresso Nacional,
no sentido de estipular um marco ideal: “Vamos alcançar os US$100,00 de salário mínimo!” Ora, nós fizemos
foi passar dos US$100,00! Hoje, o salário mínimo já ultrapassou, em termos da moeda americana, US$300,00! E
espero que continue avançando, porque ele é o que permite, em certos momentos, que a atividade econômica
ganhe também certa pujança, uma vez que ele alimenta essa base gigantesca do povo brasileiro.
Nós teríamos é que ter uma política mais ousada de recuperação do salário mínimo e não nos preocuparmos com a sua vinculação, muitas vezes meramente simbólica, porque os programas de renda mínima não
estão vinculados ao salário mínimo – a sua correção não está vinculada ao salário mínimo – e ainda são programas muito modestos no nosso País, em termos de valor.
Portanto, não haverá abalo na economia pela política um pouquinho expansionista do salário mínimo.
Pelo contrário; é este salário mínimo que tem ajudado a dar certa sustança à economia brasileira. Vamos mantê-la! Vamos lutar para mantê-la!
Solicito, pois, Sr. Presidente, que todos os Líderes, se puderem, se estiverem convencidos, assinem o pedido de urgência para que a gente vote, o mais rapidamente possível, a prorrogação da política de recomposição do salário mínimo, tal como exposta no PLS nº 31, de 2014, até o ano de 2019.
Muito obrigado.
Um abraço a todos!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem! Esse foi o Senador Inácio
Arruda.
Convido agora a fazer uso da palavra o Senador Ruben Figueiró, antes, porém, dizendo ao Senador Inácio Arruda...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Antes eu lhe peço um minuto porque acaba
de chegar aqui um requerimento que eu gostaria de ler e não gostaria de encaminhar à Mesa (Fora do microfone.)
Sr. Presidente, registro que, infelizmente faleceu no dia de ontem um grande amigo nosso, o jornalista
Josafá Venâncio, um grande jornalista, amigo, uma pessoa de fino trato, grande profissional. Assim, queremos
registrar aqui, no Senado Federal, as nossas condolências à família desse grande jornalista.
Josafá Venâncio, durante muitas décadas, trabalhou no jornal Diário do Nordeste, acompanhando os trabalhos da Assembleia Legislativa durante muitos anos. Nos quatro anos em que fui Deputado Estadual estive
muito próximo do Josafá Venâncio, uma pessoa muito querida, mas que, lamentavelmente, ainda muito jovem,
foi vitimada por um câncer, perdendo a vida no dia de ontem.
Assim, apresento as nossas condolências à família desse magnífico profissional e maravilhoso ser humano.
Um abraço.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 498, DE 2014
Requeiro, nos termos regimentais, inserção em ata de voto de pesar e apresentação de condolências à
família pelo falecimento de Francisco Josafá Venâncio, jornalista, repórter e assessor de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará.
Justificação
Com muito pesar, comunico à Casa para registro em Ata, o falecimento do Jornalista Francisco Josafá
Venâncio, ocorrido no último dia 11, no Estado do Ceará.
Profissional correto, jornalista de grande envergadura, culto e homem exemplar no convívio com seus
amigos e familiares.
Francisco Josafá Venâncio, com seus 61 anos, deixa esposa, senhora Nadja e dois filhos, e uma trajetória
profissional marcada por intenso trabalho, tendo atuado nessas ultimas décadas como repórter da editoria de
Política do Jornal do Nordeste, como também trabalhava na TVC-TV, e assessor de Imprensa do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará.

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

453

Repórter de apurada acuidade social, atento aos detalhes da informação, jornalista de evoluído senso
crítico, capaz de abordar, de forma cirúrgica, o núcleo do tema objeto de suas matérias.
O jornalismo e a Imprensa do Brasil, em especial, a do Estado do Ceará, encontram de luto, porque, sem
dúvida, perderam um dos seus mais expoentes profissionais.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, faço este registro porque perdemos uma pessoa
amiga e um respeitável e competente jornalista.
Rendemos profunda homenagem a Francisco Josafá Venân cio, e, nos solidarizamos com sua companheira Nadja e seus dois filhos, amigos, aos colegas do Diário, da TVC, do TRE e de toda imprensa cearense, do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará e a seus leitores.
Sala das Sessões, 2014. – Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao Arquivo.
V. Exª será atendido na forma do Regimento em relação à manifestação de solidariedade à família.
Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB-MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, senhoras
e senhores que nos honram com as suas presenças neste plenário, venho de uma recente viagem ao meu Estado. Passei o final de semana em Mato Grosso do Sul e trago de lá uma preocupação que colhi em todos os
setores da sociedade do meu Estado: a inflação. Esta é, hoje, uma preocupação nacional.
Não devemos, absolutamente, tomar isso como questão político-eleitoral, mas há a necessidade de a
Senhora Presidente da República ter como preocupação maior a solução dessa questão, pois, se não for delineada uma política rigorosa de combate à inflação, sem dúvida nenhuma, haverá consequências para outros
setores da vida nacional, o que poderemos lamentar muito.
Quando cheguei ao plenário, falava o Senador José Agripino. Eu o ouvi com atenção. Um dos temas que
ele analisou foi justamente a questão da inflação. Logo em seguida, tive a oportunidade de ouvir as palavras
do Senador Inácio Arruda, que se preocupa com a questão do salário mínimo, sobretudo. São duas questões
importantes. São duas questões levantadas por Parlamentares de vertentes diferentes, mas essas vertentes
comungam no interesse maior da República. São dois pronunciamentos que respeito profundamente e que
são motivo de análise de todos nós.
Sr. Presidente, nos últimos dias, sorrateiramente, o tema sobre a privatização do período Fernando Henrique Cardoso vem sendo mais uma vez divulgado na mídia e em redes sociais para criar uma cortina de fumaça
no debate eleitoral que se inicia. Chamo a atenção desta Casa, dos Senadores da oposição e da base aliada, para
que, desta vez, não se permita que esse tema venha a obscurecer o verdadeiro propósito de uma campanha
eleitoral: discutir as melhores propostas que possam trazer prosperidade e paz social ao Brasil.
Insisto na tese de que o uso do tema da privatização em campanhas eleitorais não traz contribuições
efetivas para o País. Polemizar essa questão é o mesmo que permitir que a hipocrisia continue a reinar sobre
nossas cabeças, primeiro porque sabemos que há um consenso na sociedade de que cada tempo histórico tem
características próprias – o quadro econômico mundial hoje não é o mesmo do da década de 90 –; segundo,
porque sabemos que o atual Governo rendeu-se à realidade e, com atraso de uma década, começou seu programa de privatização dos setores rodoviário, portuário e aeroportuário – os ensinamentos da vida converteram os renitentes, mostrando que a livre iniciativa pode ser a resposta eficaz para a falta de investimento do
setor público –; e, terceiro, porque o aprendizado político desse processo demonstra que a privatização não é
palavrão nem bicho-papão.
Tenho ouvido em muitos lugares que a divulgação sobre as mazelas da Petrobras – agora, no meu Estado, ouvi isso insistentemente da parte de setores os mais variados de nossa sociedade – tem por objetivo
oculto criar um ambiente para privatizar a empresa no futuro. Nada mais delirante e descabido! Quem difunde
isso não tem responsabilidade com a verdade. Todos nós sabemos que o verdadeiro problema da Petrobras
não é o seu sistema de governança. O grande problema dessa notável empresa brasileira é a corrupção e o
aparelhamento. Portanto, sei que a sociedade brasileira não dará crédito aos terroristas eleitoreiros de plantão.
Numa democracia, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, órgãos como as agências
reguladoras, o Ministério Público, os Tribunais de Contas e o Judiciário têm conseguido harmonizar os interesses públicos e privados, possibilitando um capitalismo mais humano, menos selvagem. A prática é o critério da
verdade, dizia Karl Marx. E a prática está mostrando que é possível construir uma sociedade empreendedora
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e socialmente justa com criatividade e com bom senso, ultrapassando conceitos de público e privado, com a
implantação de modelos híbridos de gestão.
O tratamento ideológico que se tenta dar a essa temática revela a má-fé de seus protagonistas à medida
que assistimos, indignados, a distorções administrativas de algumas empresas estatais, que estão sendo verdadeiramente “privatizadas” por aparelhos partidários que enriquecem alguns poucos em nome dos chamados
“interesses nacionais”.
Essa hipocrisia tem de acabar. Servir aos interesses nacionais é permitir que as nossas riquezas cheguem
às mãos do povo pela melhoria da saúde, da educação, da segurança pública. Defender os interesses nacionais
é possibilitar que tenhamos uma economia em crescimento, com redução da carga tributária e com aumento
da qualidade de vida.
Srªs e Srs. Senadores, no período do governo de Fernando Henrique Cardoso, fez-se o que era correto. Era
o que a realidade histórica exigia: o Brasil precisava avançar, modernizar-se, superar as amarras do estatismo dos
anos Geisel e propor novos modelos de governança para a economia e para o setor público. Era fundamental
conquistar a estabilidade, reduzir a inflação e melhorar a performance do País no comércio internacional. Graças a isso foi possível dar início à formulação de novos contratos sociais, melhorando os padrões de consumo
da população, implantando programas de renda mínima, desenvolvendo políticas públicas de valorização do
salário e de aumento dos rendimentos.
Nesse caso, olhando todo esse processo de médio e longo prazo, devemos questionar, de maneira aberta e coerente: até que ponto isso se tornou possível em decorrência dos impactos trazidos com a mudança de
paradigma implantada no governo de Fernando Henrique e, posteriormente, aprofundada pelo governo de
Luiz Inácio Lula da Silva? É o que pergunto.
Temos de fazer um debate honesto sobre esse assunto. Demonizar as privatizações, pura e simplesmente,
significa fortalecer políticas regressivas e dar espaço ao atraso. Fazer alterações semânticas, trocando palavras
como “privatização” por “concessão”, nada mais representa do que infantilizar o debate.
Sr. Senador Paulo Paim, apelo à consciência de todos os Srs. Senadores e Senadoras, para que não admitam que o maniqueísmo em torno desse tema paralise as mudanças que o Brasil tanto almeja.
Os resultados estão aí. Eu pergunto: o Brasil melhorou depois da instauração de um novo modelo de gestão dos setores de telefonia e de exploração mineral e do setor energético? Os estudos de grandes especialistas
dizem que sim. É claro que existem problemas, mas, olhando o quadro de maneira macro, é impossível negar
que avançamos. Há novos problemas a serem resolvidos? Não há dúvida! Mas, fazendo uma relação de custo
e benefício, a sociedade brasileira sabe que a balança pende para mais ganhos do que prejuízos.
Por essa razão, considero que, no atual burburinho em torno desse assunto, tentando criar um clima
emotivo em torno dessa disputa imaginária entre privatistas e estatistas, ecoam vozes do mais profundo reacionarismo. Esse debate não traz ganhos. Perdemos todos.
Aqui e ali, questionam a privatização da Vaie do Rio Doce. Ora, conhecemos os números dessas empresas. Ambas vão muito bem, obrigado. Neste acaso, o BNDES adquiriu e manteve uma posição importante na
empresa: ele tem cerca 20% do controle da mineradora. Há também participação expressiva dos fundos de
pensão das empresas estatais.
Alguns críticos continuam a dizer que o Governo alienou as riquezas do subsolo nacional. Trata-se de
um equívoco, pois as riquezas não exploradas continuam a ser de propriedade da União, conforme manda a
Constituição.
Ora, a Vale tem valor em bolsa da ordem de US$100 bilhões. Estudos técnicos profundos atualmente
evidenciam que o modelo de gestão privada adicionou enorme valor à empresa.
Além disso, é importante ressaltar que ganhos de gestão foram, em grande parte, apropriados pelo contribuinte através de tributos e dos dividendos recebidos pelo BNDES e Previ, através da geração de superávits
reconhecidos no resultado do Banco do Brasil, em decorrência de sua participação na Valepar, empresa que
controla o Conselho de Administração da Vale e que detém a maioria do capital votante.
No caso da privatização do setor de telefonia, os ganhos são mais do que evidentes: hoje, há praticamente um telefone celular por habitante, e os avanços do setor de telecomunicações são incontestáveis.
Uma árvore deve ser julgada por seus frutos, diz a Bíblia. O primeiro benefício da privatização para o
Brasil foi a universalização do telefone, fruto de investimentos diretos na infraestrutura setorial da ordem de
R$200 bilhões de 1998 até hoje.
Sr. Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, senhores e senhoras que nos honram com suas presenças
neste instante, para finalizar, quero enfatizar que a repetição da cantilena entre privatização e estatização em
campanha eleitoral é uma tentativa desonesta para desviar o foco. Tenho a certeza de que os homens e mu-

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13

455

lheres de bem não aceitarão retrocessos elaborados com base em falsos conceitos. Os dados da realidade não
permitem mais mistificações sobre esse assunto.
Esse foi, Sr. Presidente, um retrospecto que fiz agora sobre a situação do nosso País com relação aos extraordinários ganhos que a administração do eminente ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso trouxe ao
nosso País.
Muito obrigado a V. Exª pelo tempo concedido.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Convido o Senador Ruben Figueiró a
assumir a Presidência, para que eu faça o meu pronunciamento.
Antes, anuncio a visita ao plenário, neste momento, de participantes da Oficina de Atuação no Parlamento, que é promovida pelo Cefor – Centro de Formação da Câmara dos Deputados.
Sejam todos bem-vindos!
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Com a palavra, o eminente Senador
Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Senador
Ruben Figueiró, que preside a sessão, e Senadora Vanessa Grazziotin, tenho usado as sessões das segundas-feiras e das terças-feiras para me dedicar a temas nacionais, porque temos o espaço de 20 minutos, enquanto,
nos outros dias da semana, dispomos de dez minutos.
Quero falar hoje sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Sr. Presidente, no final do ano passado, aconteceu aqui, em Brasília, a 4ª Conferência Nacional do Meio
Ambiente, cujo tema foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Naquele momento, foram discutidas propostas que haviam sido elaboradas nas etapas estaduais da Conferência. Ao final, foram definidas 60 ações que
devem ser priorizadas pelo Brasil, sendo 15 delas em cada um dos quatro eixos temáticos: 1) produção e consumo sustentáveis; 2) redução dos impactos ambientais; 3) geração de trabalho, emprego e renda; e 4) educação ambiental.
Ao término da Conferência, a Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, anunciou a criação de um
grupo de trabalho vinculado a seu gabinete que teria um representante dos catadores de produtos recicláveis
para acompanhar a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Achei isso importante, pois é a sociedade, é o movimento popular interagindo com o Executivo e com o Legislativo. Considerei o fato positivo
porque aproxima a comunidade dos catadores do Estado brasileiro.
Participaram do evento, Sr. Presidente, porque houve debate nos Estados, mais de 200 mil pessoas. Foi
a maior Conferência do Meio Ambiente já realizada no Brasil.
O tema debatido ao longo da Conferência, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é de fundamental
importância para a vida no País e no mundo. É de grande importância para o Brasil não apenas em termos ambientais, mas também do ponto de vista do nosso desenvolvimento, e é por esse motivo que eu gostaria de
fazer algumas considerações a respeito do assunto.
A primeira das considerações, Sr. Presidente, está diretamente relacionada à quantidade de lixo que produzimos todos os dias em nosso País e aos prejuízos causados pela falta de um tratamento adequado. Sr. Presidente, a falta de tratamento adequado dos resíduos sólidos gera grandes prejuízos ambientais e econômicos.
Em 2012, por exemplo, a produção de resíduos sólidos aumentou 1,3% em relação a 2011, enquanto
nossa população cresceu apenas 0,9%. Isso mostra que, em 2012, o Brasil produziu 62.730.096 de toneladas
de lixo. Esse montante dá uma média de 383kg por habitante ou 1,5kg de lixo por dia/habitante. Também em
2012, mais de 3 mil cidades brasileiras enviaram quase 24 milhões de toneladas de resíduos para destinos considerados inadequados, o equivalente a mais ou menos 170 estádios do Maracanã lotados de lixo.
Esses são dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) que nos levam a concluir que o brasileiro está consumindo mais, graças à política de distribuição de renda
implantada tanto pela Presidenta Dilma quanto pelo Presidente Lula.
Se o aumento do consumo é um fato positivo, por outro lado não podemos nos esquecer de que isso
tem um preço, e tem que haver todo o cuidado por parte da sociedade. Não é que as pessoas não tenham que
consumir mais. Claro que elas têm que melhorar a qualidade de vida, têm que consumir. Alguns dizem: “Agora, têm carro.” Tem que ter carro, sim, mas temos que ter infraestrutura também nas rodovias. “Há muita gente
nos aeroportos”. Tem que haver mais aeroportos capacitados e aviões de qualidade para transportar o nosso
povo. Qual é o problema de o nosso povo andar de avião?
Aí vem toda a questão da infraestrutura, razão pela qual temos que avançar.
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Mas vamos ficar no ponto específico de que estou tratando. Esse preço é simples. É o tratamento do lixo.
Hoje, no Brasil, registramos uma perda da ordem de R$8 bilhões anuais, porque não reciclamos adequadamente
o nosso lixo. Perdemos R$8 bilhões anuais. Com esse montante, daria para comprar 363.500 carros populares,
no valor de R$22 mil cada um, só como exemplo.
Se não reciclamos, é porque está faltando uma coleta seletiva adequada; está faltando a implantação de
uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, cuja lei entrou em vigor já há quatro anos. Qual lei? A Lei nº 12.305,
de 2010, que estabeleceu um princípio importantíssimo, que é o da cooperação entre as diferentes esferas do
Poder Público, o setor empresarial e os demais segmentos da sociedade. Isso tem que ser seguido.
Essa norma atribui responsabilidades a todos que, de alguma forma, participam da geração de resíduos,
inclusive os consumidores. Com isso, toda a sociedade é chamada a participar também da solução do problema da destinação final do lixo que produz, e não apenas o Governo. É uma questão educativa, em que está em
jogo a vida de milhões de pessoas.
Essa responsabilidade compartilhada tem como ponto de apoio dois instrumentos fundamentais que
aqui quero destacar. O primeiro é a logística reversa, pela qual os fabricantes se comprometem a retirar de circulação componentes de seus produtos que possam ser reciclados ou que sejam nocivos ao meio ambiente. E
se reaproveita tudo. Não se perde nada. Por isso, eu dizia antes que estamos botando fora R$8 bilhões por ano.
O segundo ponto de apoio da responsabilidade compartilhada é a coleta seletiva. Aí vem a solidariedade: quanto custa contribuir para a coleta seletiva? Praticamente, nada. E, quando falamos em coleta seletiva,
somos obrigados a falar dos lixões. No ano que passou, nós tínhamos quase 3 mil lixões em atividade, e, das
189 mil toneladas de resíduos sólidos produzidos por dia, apenas 1,4% era reciclado. De 190 mil toneladas, arredondando, de resíduos sólidos produzidos por dia, apenas 1,4% – pouquinho mais que 1% – era reciclado,
ou seja, retornava de fato à cadeia produtiva. Repito: 1,4%.
Mas a lei que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos determinou que todos os lixões tenham seu funcionamento encerrado até 02 de agosto de 2014. No entanto, um levantamento realizado pelos
Correios em todos os Estados brasileiros e no DF revelou que vários Municípios brasileiros não estão fazendo
nada para isso acontecer. Estão lá com os lixões e não estão trabalhando na reciclagem.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, cerca de 50% dos resíduos sólidos urbanos produzidos no Brasil ainda são jogados nos lixões, ou seja, não vão para a reciclagem. O cenário, contudo, é diferente. Em alguns
Estados da Região Sul e Sudeste, no Estado de Santa Catarina, por exemplo, não há mais lixão em funcionamento. Fez o seu dever de casa. Aliás, até o fim de 2013, somente o Governo de Santa Catarina havia conseguido erradicar os lixões.
No Rio Grande, lá no solo dos Pampas, solo gaúcho de onde eu venho, nós avançamos. Existem apenas
8 lixões, onde antes havia centenas. No Rio de Janeiro, 95% dos resíduos sólidos já são conduzidos a aterros
sanitários. Em São Paulo, a campanha ambiental do Estado informa que apenas 8,4% dos Municípios não têm
aterros sanitários.
Então, não estamos no pior dos mundos. Não é o apocalipse. Não estamos à beira do precipício. Aqui
dei exemplos de Estados que estão caminhando para fazer a sua parte: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São
Paulo e, em primeiro lugar, Santa Catarina.
Enfim, meus caros amigos e amigas, é uma realidade cruel a dessas pessoas que vivem nos lixões. Precisamos com urgência colocar um fim nisso, porque elas saem dos lixões e vão para as empresas de reciclagem.
Todos ganham.
Por isso, repito: se não fizermos isso, estaremos colocando fora bilhões de reais.
Sei que esse é um desafio grande, mas, se não fossem os grandes desafios, não estaríamos aqui.
Precisamos investir, sim. Deveríamos investir em torno de 6,7 bilhões para coletar, de forma adequada,
todos os resíduos sólidos e dar fim a esse material em aterros sanitários. Iríamos gastar 6,7 bilhões uma vez,
mas iríamos receber 8 bilhões a mais todo ano. Precisamos priorizar isso.
Senador Casildo Maldaner, eu aqui elogiava o seu Estado, que está em primeiro lugar em matéria de reciclagem. Acabou com 100% dos lixões. Foi o único Estado que fez isso. Parabéns para o seu Estado!
Penso que, ao envidarmos esforços aqui no Congresso para destinar verbas para a saúde, para a educação, para obras de infraestrutura, deveríamos ter a mesma preocupação em destinar recursos para colocar em
prática a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Segundo a Abrelpe, se aplicássemos apenas 0,15% do PIB ao ano, isso já seria o suficiente para promover
todas as adequações necessárias que aqui estão levantando, mediante essas conferências realizadas, e para
apontar o caminho, eu diria, de salvar vidas.
Então, vejam: é muito pouco para um benefício tão grande que todos teremos.
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Ainda sobre a coleta coletiva, eu gostaria de mencionar a importância dos catadores de lixo, que já representam cerca de um milhão de trabalhadores em nosso País. Entretanto, pouco mais de 30 mil desses catadores trabalham de forma organizada, em 1.175 cooperativas.
Esses trabalhadores, Sr. Presidente, pelos quais tenho o maior apreço, tanto que apresentei projeto para
regulamentar o trabalho deles, prestam um grande e valoroso serviço à Nação, separando diariamente 2,329
toneladas de resíduos recicláveis.
Apenas a título de exemplo, para que todos possam ter uma ideia da riqueza que os catadores ajudam
o Brasil a construir, quero trazer alguns dados do próprio Ipea. Esses dados mostram que a substituição de celulose por fibras recicladas permite a economia de R$331,00 por tonelada. Metade do custo sem a reciclagem,
que é de R$687,00 por tonelada.
No caso do alumínio, o valor cai para R$6 mil. Cai de R$6 mil para R$3.4 por tonelada.
Então, é isso. É algo que precisamos estimular, divulgar e fazer.
Para que a coleta seletiva do lixo seja uma realidade cada vez mais presente, é fundamental valorizar
essa mão de obra. Valorizar os catadores, que coletam, que guardam e que separam.
É importante registrar, nesse sentido, que, desde o fim de 2012, a Secretaria-Geral da Presidência da República coordena a Secretaria Executiva do Comitê Interministerial de Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis. Esse Comitê reúne 25 órgãos do Governo Federal e é voltado à
elaboração e implementação das políticas públicas de inclusão social e econômica de catadores de materiais
recicláveis.
A meta do Governo Federal é auxiliar na consolidação do trabalho das associações e cooperativas de
catadores de materiais recicláveis para serem incluídos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, em especial
na prestação de serviços de coleta seletiva e triagem de material. Isso é fundamental.
Se, num total de um milhão de catadores, pouco mais de 30 mil trabalham de forma organizada em cooperativas, isso significa que a grande maioria precisa de orientação, de amparo, de investimento, para que os
lixões possam e devam ser fechados, como fez Santa Catarina. E esses trabalhadores precisam ser reinseridos
socialmente, seja fazendo esse mesmo trabalho, por meio das cooperativas, seja se qualificando para exercer
outra função no mercado de trabalho.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – V. Exª me permite um aparte, Senador?
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Em seguida, Senador, passo a palavra a V. Exª. Só
para concluir esse raciocínio.
Por isso, Senador Casildo Maldaner, quero registrar aqui a importância de iniciativas como o Prêmio Cidade Pró-Catador, promovido pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Objetivo desse Prêmio: reconhecer as iniciativas de integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis em ações que envolvam
a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.
O primeiro prêmio, Senador Casildo, foi conferido em dezembro passado, em São Paulo, durante o Natal
da Presidenta Dilma com os catadores de materiais recicláveis e a população de rua.
Dos 63 Municípios inscritos no Prêmio Cidade Pró-Catador, três Municípios do Rio Grande do Sul haviam
sido selecionados na primeira etapa pelo trabalho bonito que fizeram. Destaco aqui, lá do meu Rio Grande:
Arroio Grande, Novo Hamburgo e Santa Cruz do Sul.
Devo confessar que fico, em grande parte, satisfeito por meu Estado estar em segundo lugar – primeiro
lugar, Santa Catarina; segundo, Rio Grande do Sul; terceiro, São Paulo e Rio de Janeiro.
Devo confessar que fiquei muito orgulhoso e eu diria que fiquei mais orgulhoso ainda quando, ao final, o Município de Arroio Grande ficou entre os vencedores, que foram Bonito de Santa Fé (PB), Crateús (CE)
e Ourinhos (SP).
No caso de Arroio Grande, o Município se destacou por encontrar a solução para a gestão dos resíduos
sólidos urbanos em conjunto com a inclusão dos catadores.
Anteriormente, o Município encaminhava todos os resíduos para um aterro sanitário localizado a 150km
da cidade, e havia catadores remanescentes do lixão e de rua que atuavam desorganizados, com praticamente
nenhuma renda.
Atualmente, a cooperativa de catadores presta os serviços de coleta mista, coleta seletiva, triagem, compostagem – transformação dos vegetais em adubo orgânico é uma forma de reciclagem do lixo orgânico – e
gerenciamento do aterro sanitário de pequeno porte da cidade, Senador Casildo – eu estou indo aqui para a
última parte –, contratados pela Prefeitura.
Essa mudança na gestão permitiu o aumento de renda significativa para os catadores, melhorias na prestação dos serviços para a população e uma economia para os cofres do Município de Arroio Grande.
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Aqui, meu amigo Casildo, é que eu estava esperando para lhe passar o aparte, antes que eu conclua meu
pronunciamento, naturalmente.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Eu não poderia deixar de, neste instante, Senador
Paulo Paim, cumprimentá-lo pelo tema, eis que isso nos orgulha muito. Sinto que o Brasil começa a adotar o
sistema do cooperativismo, que vem se fortificando cada vez mais. Ele é muito conhecido no agronegócio, nas
cooperativas de crédito, nos mais variados empreendimentos em que uma pessoa, às vezes, sozinha, não dá
conta. Ele ajuda com ideias e até mesmo com alguns recursos. Com a participação de várias pessoas, forma-se
um grupo, uma associação, e vai se formando um pequeno negócio que se desenvolve, com começo, meio e
fim, de acordo com as áreas, com as regiões, e cria uma atividade econômica que gera emprego, renda e resultado para todos. Compartilhar, esse é o verdadeiro cooperativismo. E veja que está entrando na pauta agora
o aproveitamento de resíduos. Os resíduos são selecionados, e essa seleção, como disse V. Exª, tem resultados
extraordinários. As cooperativas aproveitam isso também para obter resultados, inclusive organizando-se. Hoje,
o resultado é que esses resíduos são utilizados como matéria prima para diversas confecções, para a construção
de diversas ordens inimagináveis no Brasil. É inclusive um fator econômico de desenvolvimento. Com relação
ao seu fortalecimento, as autoridades, principalmente as municipais, que controlam o recolhimento dos resíduos dos lixos e seu destino, em uma região metropolitana ou intermunicipal, e as cooperativas devem observar
isso, pois gera emprego, gera renda e gera resultados. Santa Catarina tem uma vocação muito forte em relação
a isso, muito forte. Começa a ser introduzida a cultura de outros países e a crescer cada vez mais. Eu sei que no
Estado de V. Exª, o Rio Grande do Sul, também, em São Paulo, conforme destaca, e no Brasil inteiro. Nós precisamos motivar. Eu sei que V. Exª está sendo assistido pelo Brasil todo, e vamos, cada vez mais, motivar isso. Eu
acho que vale a pena no Mato Grosso do Sul, vale a pena no Amazonas, vale a pena em todos os lugares. Isso
é fundamental para todos nós. Muitos já dizem: o lixo se transforma em luxo. São resultados favoráveis. Temos
que fazer do limão uma limonada, com bons resultados.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Casildo Maldaner, eu quero
também cumprimentá-lo. O seu Estado acabou com todos os lixões, não há nada. O Rio Grande do Sul ainda
está em segundo lugar: mas tem 8%.
V. Exª foi governador do Estado, é sinal de que trabalhou como executivo para esse momento positivo,
de um tema que considero de suma importância. E V. Exª resumiu: é renda, é emprego, é saúde, colabora para
que o material reciclado seja usado, de forma transformadora, em investimento de novo no social, inclusive
na construção de casas. Meus cumprimentos a V. Exª. Seu aparte sobre meio ambiente enriquece o meu pronunciamento.
Sr. Presidente, indo para o finalmente, quero dizer que é exatamente isso que devemos buscar, na linha
inclusive do que falou o Senador Casildo: essa ação compartilhada entre prefeituras, governos e cooperativas
de catadores.
Ficou demonstrado, com essas iniciativas selecionadas no primeiro Prêmio Cidade Pró-Catador, que é
possível fazer isso em todo o Brasil.
Precisamos envolver a sociedade numa campanha de conscientização, porque não existe coleta seletiva sem a participação da sociedade. É só ver nos conjuntos habitacionais: estão ali as lixeiras em que se deve
colocar o produto de forma selecionada. Se a população não colabora, não acontece. Por isso, é fundamental
a participação de toda a sociedade.
Sem a coleta seletiva, como eu aqui explicava, fica difícil implementar a logística reversa, que é uma peça
fundamental da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Quando essa lei foi aprovada, em 2010, eu tinha bem claro para mim –eu estava aqui – que estávamos
rompendo com uma cultura centenária, até mesmo milenar, que é a de simplesmente enterrar o lixo no chão.
Até aquele momento, tratar o lixo era enterrá-lo, jogar alguma coisa por cima. Mas agora, não; a lei diz que só
pode ser enterrado aquilo que é rejeitado, aquilo que não pode ser reaproveitado no processo produtivo, que
também passa por uma separação.
Ao restante do lixo (90%) é preciso dar uma destinação ambientalmente correta, ou seja, a reutilização, a
reciclagem, a compostagem, a recuperação ou o aproveitamento energético dos resíduos, o que é fundamental.
Por isso, Sr. Presidente, eu gostaria de aproveitar que os nossos trabalhos são transmitidos para todo o
Brasil, por meio da Rádio e da TV Senado, e divulgado pelas redes sociais e pela própria Agência Senado, por
todo o seu conteúdo, para fazer um grande apelo a todos os nossos prefeitos, Senador Ruben Figueiró, no sentido de que promovam campanhas sobre a importância da reciclagem e da coleta seletiva do lixo, aumentando,
assim, o nível de consciência da população.
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Ao mesmo tempo, gostaria de fazer um apelo à Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, para que
continue nessa linha que está adotando, incentivando os Municípios de maneira firme para que possam elaborar os seus planos de tratamento de resíduos sólidos e ajudando naquilo que é de alcance da União.
A Associação Internacional de Resíduos Sólidos (ISWA, sigla em inglês) fará em setembro deste ano, em
São Paulo, seu congresso anual. Será a primeira vez que o nosso País sediará esse evento.
Quero ressaltar que a ISWA é a principal associação internacional não governamental e sem fins lucrativos que atua no setor de resíduos sólidos ao redor do mundo em prol de uma sociedade sustentável.
Destaco também que esse congresso é o principal evento em âmbito global para discutir as práticas,
desafios e tendências para a gestão de resíduos sólidos, o que demonstra a importância crescente que o Brasil
vem adquirindo no cenário internacional. E, por isso, o evento será no Brasil, em São Paulo.
Antes de terminar, Sr. Presidente, Ruben Figueiró, quero destacar – e vou passar a palavra à Senadora
Vanessa – que considero importantíssimo destacar a campanha a fim de aumentar o nível de consciência, eu
diria, de toda a humanidade, para esse projeto de recuperação dos produtos usados pela população, ou seja, do
lixo, como as formas que aqui detalhei. É necessário que todos se conscientizem sobre o quanto é importante
separar o lixo, sobre o lucro que isso pode gerar, sobre os imensos benefícios dessa ação em todos os sentidos:
saúde, trabalho, renda, qualidade de vida, meio ambiente. Esse princípio precisa ser assentado em nossa cultura.
Senadora Vanessa Grazziotin.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador Paim. Quero
cumprimentá-lo pelo belo pronunciamento e dizer como é importante ouvirmos Senadores e Senadoras falarem acerca do meio ambiente, daquilo em que nós já avançamos no Brasil e, principalmente, do quanto temos
que avançar ainda. Eu sou como V. Exª, Senador Paim. Na vida, nada se perde, tudo se transforma. É inadmissível
que, nos tempos atuais, com uma tecnologia tão avançada, nós ainda não sejamos capazes de transformar lixo
em produto, lixo em renda. Claro que já fazemos isso, entretanto, numa proporção muito aquém do que necessitaríamos. Mas como V. Exª já disse, os avanços experimentados nos últimos anos têm sido muito importantes.
Com a aprovação, salvo engano, no ano passado, da Lei de Resíduos Sólidos, a que V. Exª se referiu, não tenho
dúvida nenhuma, nós daremos um passo muito importante, porque cuidar do meio ambiente não é só cuidar
das florestas, é cuidar das cidades também, e, a partir daí, gerar renda e qualidade de vida. Eu quero dizer que
relato, com muita alegria, uma subcomissão, no seio da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, presidida pelo
Senador Cícero Lucena, que trata exatamente deste assunto, e, semanalmente, nós temos debatido muito. Eu fico
feliz de vir lá do Amazonas, Senador Paim. Meu Estado não é como o do Senador Casildo, Santa Catarina, em que
não há mais lixão. Apesar de eu ter nascido em Santa Catarina, vivo e represento o Estado do Amazonas, no outro
extremo do País, na Região Norte. Lá, não há aterros sanitários. Há muitos lixões. E cidades em que nem lixões...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Permita-me dizer que o Senador Luiz Henrique foi
governador e é também um dos artistas dessa obra.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – E tem grande responsabilidade por esse
feito importante em Santa Catarina. Mas no que diz respeito ao cumprimento da Lei de Resíduos Sólidos, o meu
Estado é um dos pouquíssimos que já apresentaram um plano. Quase que a totalidade dos nossos Municípios
tem um plano de resíduos sólidos. Precisamos fazer com que os Municípios tenham acesso a esses recursos.
Algumas mudanças terão que ser feitas, Senador Paim, para que os planos possam se transformar em realidade. Parabenizo e cumprimento muitíssimo V. Exª pela iniciativa e pelo belo pronunciamento que faz neste
momento, com o qual eu partilho. Muito obrigada.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Eu encerro meu pronunciamento, agradecendo à
Senadora Vanessa e dizendo, só a título de registro na Casa, que a lei é a de nº 12.305, de 2010.
Muito obrigado, Presidente. Agradeço a tolerância de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Senador Paulo Paim, V. Exª traz ao nosso
pleito assuntos importantíssimos, sobretudo de caráter social. E esse que V. Exª abordou também tem um aspecto nitidamente social, porque não se pode, absolutamente, deixar de considerar essa situação que existe aí. V. Exª
afirmou que existe uma lei que não está sendo cumprida. O prazo está para vencer e somente quatro ou cinco
Estados se responsabilizaram em cumprir os dispositivos da lei, pelo menos um completamente: Santa Catarina.
Eu não sei o que está acontecendo no meu Estado, mas V. Exª me provocou. Eu vou ligar amanhã cedo,
para o Secretário do Meio Ambiente e vou acicatá-lo, vou provocá-lo para que se manifeste sobre a posição de
cumprimento da lei. E espero, sinceramente, que ela tenha correspondido à nossa expectativa.
Mas eu desejo cumprimentá-lo calorosamente, porque V. Exª levantou hoje, nesta tarde, em sessão do
Senado Federal, um assunto dos mais importantes e que deve ser levado em consideração por todos nós, pelo
Brasil inteiro: combater ou coletar os resíduos sólidos e orgânicos deve ser um trabalho de caráter nacional.
Meus cumprimentos a V. Exª!
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem! Que o seu aparte seja incorporado ao
meu pronunciamento.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria. PSDB – MS) – Com a palavra, o eminente Senador
Casildo Maldaner, como último orador inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Caro Presidente Ruben Figueiró, ilustre Senador pelo Estado do Mato Grosso do Sul, e prezados colegas, amanhã quero fazer algumas ponderações em função de mais uma Marcha dos Prefeitos a Brasília. Do
Brasil inteiro, nós teremos novamente os administradores municipais se deslocando para a Capital Federal. Será
a 17ª edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela Confederação Nacional – a previsão é de que mais de mais de quatro mil prefeitos compareçam amanhã, vindo de todos os recantos do Brasil
–, presidida, naturalmente, por Paulo Zilcosky, gaúcho extraordinário, muito dedicado à causa municipalista e,
no caso dos catarinenses, pelo Presidente da Fecam, que é a Federação dos Municípios do nosso Estado, presidida pelo Prefeito Hugo, de Taió, no Alto Vale.
É uma caminhada que nós já conhecemos de diversas oportunidades, de diversas vezes. Acredito que essa caminhada de amanhã será oportuna em função do desenho nacional, trazendo as propostas no momento em que nós
temos aí colocados os candidatos à Presidência da República. Temos uma eleição para Presidente, temos uma decisão
nacional, de como se vai elaborar o que fazer, como vamos descentralizar as políticas do Brasil, tudo isso será posto.
Quero, antes de mais nada, dizer aos nobres colegas que nós todos sabemos, na verdade, que esses prefeitos vêm a Brasília buscar recursos. Aí, não é só a questão da saúde, dos royalties, das estradas, do saneamento, da segurança, dos esportes, e por aí vai. Como disse, faltam três para a vigésima marcha. É a décima sétima
marcha por essa luta pelo modelo tributário atual. Outras tantas ainda virão, não tenho dúvida.
Os administradores municipais estão sempre pedindo, sempre necessitando. Este é o calvário permanente do prefeito brasileiro: recorrer aos parlamentares em busca de emendas, recorrer aos governos estaduais e
federal em busca de convênios, de parcerias, enfim, de recursos que permitam o desenvolvimento do Município. É uma via sacra eterna que não faz distinção de cores partidárias.
Mas, como alterar definitivamente esse quadro? Tenho defendido, desta tribuna, a necessidade de darmos a máxima atenção à reforma tributária, talvez um dos maiores gargalos a atravancar o nosso crescimento.
Os pilares essenciais dessa reforma, que devem ser um verdadeiro mantra, são: reduzir, simplificar e distribuir.
É justamente nessa distribuição, hoje injusta, Presidente, perversa, que reside o problema dos administradores públicos Brasil afora, seja na esfera municipal seja na esfera municipal ou estadual. O Governo Federal
fica com mais de dois terços do total de impostos arrecadados.
A missão do Governo Central é examinar as políticas nacionais e, com o Congresso Nacional, construir
leis, e o Governo normatizá-las para o País.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, que tanto avanço trouxe ao País, e os percentuais obrigatórios de aplicação em áreas como saúde ou educação, por exemplo, são importantes para o desenvolvimento social, mas
o quadro atual acaba por deixar prefeitos e governadores de mãos amarradas.
Não há margem para investimentos em áreas como infraestrutura, por exemplo, essencial para garantir condições de crescimento socioeconômico. Isso para não falar na dívida pública de Estados e Municípios
com o Governo Federal, hoje impagável, que sufoca a todos. Eles pagam mês a mês, e a dívida só faz crescer.
Aguardamos ainda, ansiosamente, a definitiva aprovação dos novos indexadores, que poderão – poderão – ao
menos mitigar o problema, Presidente.
Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, os tributos federais representam 70% do total
arrecadado, enquanto que os tributos estaduais representam 26% e os municipais, na verdade ficam em 4%,
o que eles arrecadam. É simplesmente impossível avançar nessa reforma.
A máxima tem sido repetida aos quatro ventos, mas ainda não vemos sinais concretos de avanço real:
precisamos, efetivamente, de um novo Pacto Federativo.
Ainda hoje, o Fórum Catarinense esteve reunido na parte da manhã, na Federação das Indústrias, em
Florianópolis; participamos do início da reunião, pregando essa tese, esse tema do Pacto Federativo, da sua
descentralização, Presidente.
O Governo deve cumprir um papel mais normatizador, formulador de políticas sociais, de políticas nacionais. Mas a educação deve ser atribuição dos Estados e, principalmente, dos Municípios. É lá que o cidadão
mora, trabalha, consome e contribui. A administração centralizada em Brasília é inviável. Não consegue se
aproximar das pessoas e muito menos atender suas necessidades reais e imediatas.
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Um novo Pacto Federativo, focado também na descentralização administrativa, deve ser um norte para
o Brasil. Esta bandeira deve estar acima de partidos, de governos e oposições. Em jogo está a garantia da autonomia dos entes de nossa Federação e o modelo de desenvolvimento que adotaremos para o futuro.
Essas são as considerações no momento em que se realiza a 17ª Marcha dos Administradores Municipais
a Brasília, trazendo, sem dúvida alguma, novas plataformas, novas ideias para a política nacional, para os que
se propõem a enfrentar essas decisões, a trazer novas propostas ao Brasil. Acho que este é o momento ideal
para este debate, para avançarmos nisso.
Amanhã começa esse grande movimento de vinda para cá, para refletirmos, pensarmos e, se não pudermos estabelecer neste ano, que façamos alguma coisa melhor para o futuro, para os próximos anos que chegarão. O que pudermos conseguir este ano, que é o novo Pacto Federativo, que é o novo indutor das dívidas
que existem, que é alguma coisa já sacramentada, já comprometida, se pudermos minimizar em parte, pelo
menos, para dizer que é a sinalização do que vier no futuro, este é o grande momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Cumprimento V. Exª, Senador Casildo
Maldaner.
Fui Constituinte desta Carta de que nos orgulhamos, a Carta de 1988. Lutei muito pelo Pacto Federativo
e pela melhor distribuição da renda, dando realce aos Municípios, que são a célula mater da Nação, das nossas
instituições nacionais, que deveriam ter o maior bolo da receita pública. Infelizmente, isso não se conseguiu.
Lutei muito por isso, mas fui vencido por argumentos poderosos, que desejavam que a centralização dos recursos estivesse na mão da União.
Confesso a V. Exª que tenho temor de que esses nossos movimentos não tenham o sucesso desejado. É preciso que tenhamos, na Presidência da República, não importando o partido, a coloração ideológica, um homem
municipalista, que realmente sinta a problemática dos Municípios brasileiros. Enquanto isso não ocorrer, vamos ficar
como temos assistido, V. Exª em Santa Catarina, eu em Mato Grosso do Sul, vivendo essa vilegiatura de prefeitos à
capital com o prato na mão, solicitando uma migalha para atender às necessidades básicas dos seus munícipes.
Tomara que este movimento que se iniciará amanhã possa sensibilizar um pouco aqueles que hoje ocupam o poder e aqueles que ocuparão amanhã, para que eles olhem os Municípios como um instrumento maior
da formação das nossas instituições e da nossa nacionalidade.
Meus cumprimentos a V. Exª pelo magnífico pronunciamento.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 499, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos para o Luso Sporting Clube, que completou 102 anos de existência no dia 1º de
maio, bem como seja encaminhado o referido voto ao Presidente do Clube, Senhor Pedro Costa, no seguinte
endereço: Rua Ferreira Pena, nº 37, Centro CEP 69010-140, Manaus, AM.
Justificação
A colônia portuguesa de Manaus comemora 102 anos de existência do Clube Luso, que se destaca pela
atuação na área social e na difusão da prática esportiva. O luso nasceu do sonho de 12 portugueses, que eram
jovens sedentos para vir trabalhar na Amazônia, queriam fazer fortuna e gostavam de jogar futebol. A comunidade portuguesa participou e incentivou outras atividades no esporte, como o remo, o basquete e principalmente o futebol que foi a razão de tudo isso.
Luso Sporting Club é um pedacinho de Portugal dentro da cidade de Manaus. O Luso ainda tem um considerável patrimônio, sendo que possui uma sede campestre e uma sede social, esta ultima alugada por um
período à Uninorte (Universidade do Norte), pois o clube não teria condições de arcar com seus reparos. Sua
sede Social é um lindo prédio da Bellé Époque, situado na Rua Monsenhor Coutinho.Parabéns ao Luso Club e
a todos os portugueses que aqui vivem, por mais de cem anos de muita tradição e muita história.
Sala das Sessões, de maio de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 500, DE 2014
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Pesar pelo falecimento do cantor Jair Rodrigues de Oliveira, bem como seja encaminhado o referi-
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do voto à Viúva Claudine Melo Rodrigues e aos seus filhos Jairzinho e Luciana, no seguinte endereço: Estrada
Fernando Nobre, 1641, Granja Viana, Cotia – SP, CEP 06705-490.
Justificação
Faleceu em sua residência na cidade de Cotia, em São Paulo, no dia 08 de maio de 2014, aos 75 anos, o
cantor Jair Rodrigues.
Jair Rodrigues de Oliveira, nasceu em 6 de fevereiro de 1939, em Igarapava, uma pequena cidade no interior de São Paulo. Filho de Conceição Maria Rosa Rodrigues de Oliveira e de Severiano Rodrigues de Oliveira,
já falecidos.
Deixou os filhos Jair de Oliveira, mais conhecido como Jairzinho, e a também cantora Luciana Mello.
Sua mãe foi a primeira incentivadora para Jair se tornar um cantor, desde pequeno ia para a missa e sempre prestava mais atenção ao coral do que na missa.
O artista foi o intérprete de canções famosas, como "Disparada" e "Deixa Disso". Em 5 de abril de 2014,
lançou o CD duplo, "Samba Mesmo", seu último trabalho.
Marcado pelo carisma e a empolgação com que interpretava as canções, Jair Rodrigues foi presença
constante na música brasileira. Ganhou destaque em 1965, com a parceria feita com Elis Regina no programa
o "O Fino da Bossa". No ano seguinte, cantando Disparada, de Geraldo Vandré e Théo de Barros, dividiu o prêmio de melhor música no "Festival da Canção" com Chico Buarque e Nara Leão, que apresentaram a "A Banda".
O Brasil perde um gênio da música brasileira.
Jair tinha um carisma como poucos e uma energia fora do comum, era um grande intérprete da música
brasileira, dono de uma voz maravilhosa e uma alegria contagiante.
Expresso meus sentimentos aos familiares, amigos e aos colegas de Jair, mas, neste momento de tristeza
lembraremos sua brilhante vida com alegria, pois a tristeza não combinava com ele e como ele mesmo dizia “a
sorrir eu pretendo levar a vida”. Esse voto de pesar é uma singela, mas justa homenagem, a este grande homem.
Sala das Sessões, 8 de maio de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 501, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos para o Jornal A Critica que completou 65 anos de Fundação, bem como seja encaminhado o referido voto à Vice-Presidente do Jornal, a Senhora Tereza Cristina Calderaro, no seguinte endereço: Avenida André Araújo, 2410 – Petrópolis, CEP: 69067-375, Manaus – AM.
Justificação
No dia 19 de Abril o jornal A Critica completou 65 anos de fundação.
O fundador foi o Jornalista Umberto Calderaro.
A família continua na sua tradição jornalística que enfrentou muitos desafios para percorrer esse itinerário de 65 anos de existência em nosso Estado.
Em 1949, Manaus vivia, como todos os lugares do mundo, os reflexos da Segunda Grande Guerra. Com
o declínio da economia extrativista da borracha, as empresas não suportavam a própria existência. O cenário
era desanimador para qualquer atividade. Mas, nada afastou a crença de um homem de 22 anos, chamado Umberto Calderaro Filho, em realizar um sonho: fazer um jornal. Mas como realizar algo praticamente impossível
para a época, sem dinheiro, sem crédito e sem tradição social de família. Calderaro acreditou nele, na família
e na cidade onde nasceu e viveu.
Foi com esse espírito que Umberto Calderaro construiu com a família e com os poucos leitores de Manaus nas décadas de 1940 e 1950 o jornal A CRÍTICA, que completou 65 anos.
Sessenta e cinco anos é uma data de grande significado e merece o reconhecimento pela consolidação
do empreendimento de Umberto Calderaro, assim como pela competência dos profissionais, que fazem do
Jornal A Crítica um periódico de grande repercussão no Amazonas.
Parabéns ao Jornal A Critica pelos 65 anos de boa informação e pelo fortalecimento da democracia no
Amazonas. Parabéns à família Calderaro que viveu todas as alegrias e tristezas por um jornal que se tornou referência na Amazônia Ocidental.
Sala das Sessões, de maio de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – A Presidência encaminhará os votos
solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão ao Arquivo.
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DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203, COMBINADO COM O
INCISO I E § 2º DO ART. 210, DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro do editorial intitulado “Campanha em
tempo integral”, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo de 11 de março de 2014.
O editorial destaca frase da presidente Dilma Rousseff que disse recentemente que tem que ser presidente “24 horas por dia”. No entanto a única coisa que Dilma tem feito em tempo integral é preparar-se para
a próxima eleição.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– “Campanha em tempo integral”, jornal O Estado de S. Paulo.
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Não havendo mais orador e nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI 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.
(Lido no Senado Federal no dia 23.04.2014)
(Sobrestando a pauta a partir de: 20.03.2014)
Prazo final prorrogado: 02.06.2014.
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)
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.
Parecer sob o nº 362, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Gim, pela aprovação do Projeto e contrário à Emenda nº 1-U.
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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
(Calendário Especial – Requerimento nº 484, 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.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 77, DE 2013
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 77, de
2013, (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.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 11, DE 2014
(Calendário Especial nos termos do Requerimento nº 483, de 2014)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2014 (nº 111/2011,
na Câmara dos Deputados, tendo como primeira signatária a Deputada Dalva Figueiredo) que altera
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o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e dá outras providências (regularizar a
situação de servidores dos ex-territórios do Amapá e Roraima na administração pública federal).
Parecer sob o nº 359, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
José Sarney, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 46, DE 2013
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de
2013, tendo como primeiro signatário o Senador Vital do Rêgo, que altera a Constituição Federal para
disciplinar a instituição de consórcio público destinado à atuação exclusiva no âmbito do sistema único
de saúde e na atenção básica à saúde.
Parecer nº 1.228, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Paulo
Davim, favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que apresenta.
12
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.
13
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.
14
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;
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– 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.
15
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.
16
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.
17
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).
18
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).
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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).
20
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).
21
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).
22
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).
23
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).
24
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).
25
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.
26
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).
27
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
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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).
28
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).
29
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).
30
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).
31
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)
32
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.
33
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).
34
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).
35
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).
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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).
37
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).
38
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 (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 42 minutos.)
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