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Ata da 79ª Sessão, Especial,
em 26 de maio de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Cristovam Buarque
(Inicia-se a sessão às 11 horas e 5 minutos e encerra-se às 12 horas e 7 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Bom dia a cada uma e a cada
um presente.
Declaro aberta esta sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Quero dizer que, com muito orgulho, com muita satisfação, fazemos no Senado esta sessão especial
destinada a comemorar o transcurso dos 50 anos da instalação do Escritório de Representação do Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura no Brasil.
Esta sessão foi convocada nos termos do Requerimento nº 102, de 2014, de minha autoria.
Eu quero chamar para compor a Mesa conosco o Embaixador da Costa Rica, Exmo Sr. Víctor Monge-Chacón;
o Ministro de Estado Interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sr. José Gerardo Fontelles; o Diretor-Geral do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, que aqui compareceu para esta sessão, o
Sr. Victor Villalobos; o representante do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura no Brasil e
Coordenador para Integração da Região Sul, o Sr. Manuel Rodolfo Otero; o representante da Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) no Brasil, o Sr. Alan Bojanic. (Palmas.)
Eu peço que todos, de pé, escutemos o Hino Nacional.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Para os que estamos aqui,
provavelmente falar sobre o IICA é desnecessário. Entretanto, esta é uma sessão que é transmitida pela TV Senado, se não hoje ao vivo, em seguida e em outros momentos, para todo o Brasil. Por isso, faço questão de,
mesmo sendo do conhecimento dos senhores e senhoras, lembrar por que nós estamos aqui.
Lembrando que o IICA foi fundado em 1942, tendo 70 anos em 2012. Ou seja, uma instituição que já
pode ser chamada de histórica no cenário das nações ibero-americanas.
No Brasil, o órgão foi instalado em 1964, chegando agora aos 50 anos que nós comemoramos.
O IICA é vinculado diretamente à Organização dos Estados Americanos. Apoia os 34 países-membros em suas necessidades relativas à agricultura e, com essa finalidade, abrange todos os países do nosso continente.
Em 1970, vários programas de cooperação internacional já haviam sido instalados, e o IICA já havia se
transformado em líder em termos de desenvolvimento agrícola e – o que é muito importante – líder no processo de integração nas Américas. Muito antes de todos os órgãos que nós começamos a criar depois, o IICA
já estava presente na luta pela integração do continente. A defesa que o Instituto fez, ao longo de todo este
tempo, da modernização agrícola ganhou força e transformou nossas economias.
É graças à colaboração do IICA – e eu repito, porque eu faço questão de dizer isto, porque estamos sendo transmitidos ao vivo pela TV Senado para todo o povo brasileiro –, por exemplo, em parte, mas em parte
importante, que tivemos a criação da Embrapa em princípios da década de 1970. E foi a Embrapa, graças ao
IICA, que permitiu à produção agrícola brasileira crescer como nunca aconteceu antes e transformar o Brasil
no que é hoje: um dos grandes celeiros de alimentos para o mundo inteiro.
Graças ao IICA, nós temos tido o privilégio da inovação, fazendo a competitividade em uma agricultura
que ao mesmo tempo procura ser inclusiva e sustentável, dois aspectos nos quais o IICA também foi pioneiro:
a inclusão e a sustentabilidade que, ao longo da história do nosso continente, foram dois fenômenos, dois objetivos ignorados: a inclusão e a sustentabilidade.
A Embrapa, é bom lembrar, como filha, em parte, do IICA, investiu maciçamente na qualificação de seus
quadros em nível internacional e contou, para isso, com o apoio do IICA. Só na primeira década e meia de exis-
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tência, três mil pesquisadores brasileiros foram treinados internacionalmente, contando com o apoio do IICA.
Hoje, a maior parte dos quadros da Embrapa é composta de pós-graduados doutores. Em suma, o desenvolvimento tecnológico está indissoluvelmente vinculado à cooperação internacional. O que nós somos hoje na
agricultura – quando viajamos, vemos o sucesso do agronegócio brasileiro – decorre da inovação tecnológica.
A inovação tecnológica decorre dessa cooperação internacional. A cooperação internacional na agricultura
tem tudo a ver com o IICA.
A Embrapa tem como passo a cultura institucional de colaborar em nível internacional. Portanto, faz parte dessa grande família de entidades sob o guarda-chuva do IICA, trabalhando na missão do IICA em âmbito
internacional, que visa prover cooperação técnica, inovação e conhecimentos especializados para o desenvolvimento competitivo sustentável, inclusivo da agricultura nas Américas.
Para tanto, o IICA tem tido como objetivos estratégicos:
1– melhorar a produtividade e a competitividade do setor agrícola;
2– elevar a contribuição da agricultura para o desenvolvimento rural e a promoção do bem-estar no campo;
3– melhorar a capacidade da agricultura para mitigar e promover a adaptação das populações rurais
aos efeitos das mudanças climáticas e também das mudanças sociais que ocorrem quando a inovação técnica
chega na hora de produzir, muitas vezes, desviando a necessidade de mão de obra, que é substituída por melhoria tecnológica, criando um grande problema que vem do efeito positivo do progresso, que é como incluir
as populações que ficaram desplazadas, como se costuma dizer.
4 – melhorar a contribuição da agricultura para a segurança alimentar.
Fenômeno também novo nos objetivos, porque, ao longo de séculos, o êxito da agricultura na América,
especialmente na América Latina, não significava a sustentabilidade na segurança alimentar. Esse é um fenômeno recente. Durante décadas e séculos, a agricultura tinha êxito para exportar, deixando a fome dentro do
continente. Nós exportávamos, e não comíamos.
A Embrapa – e aqui faço questão de citar a FAO como a grande entidade mundial da segurança alimentar – tem trazido essa dimensão da segurança alimentar, da inclusão e da sustentabilidade. E outro ponto que
a nossa agricultura não se preocupou foi a com a sustentabilidade. Ao longo de séculos nós tiramos florestas
para produzir bens que eram exportados. Não se alimentava aqui dentro e ainda se destruíam nossas florestas.
Hoje, embora ainda não cheguemos ao ponto que nos satisfaz em relação à sustentabilidade, pelo menos já
há uma preocupação com esse fato e isso se deve em grande parte à FAO e ao IICA.
Dos vários projetos do IICA, pode-se destacar o de Gestão de Recursos Hídricos no Programa de
Desenvolvimento do Setor Água, realizado em conjunto com a ANA – Agência Nacional de Águas, o
Ministério das Cidades e o Ministério da Integração. Esse, eu creio que será cada vez mais um setor de
importância em que o IICA vai nos ajudar e a FAO, também, com o seu projeto de estudos de controle
da desertificação.
Ainda nessa semana, as Nações Unidas fizeram um estudo falando do risco que nós temos da desertificação no Nordeste brasileiro. E nós somos tão viciados em um progresso irresponsável que, ao ler essa notícia,
eu pensei: deve ter gente comemorando a desertificação, dizendo lá a gente vai fazer duas ou três Las Vegas
e substituir a floresta por cassinos.
Hoje, surge a consciência de que é preciso impedir a tragédia ecológica. Esse Programa de Gestão de
Recursos Hídricos envolve uma cifra impressionante. São R$150 milhões aplicados com o objetivo de melhorar
o planejamento e a gestão em uma abordagem integrada, de modo a compreender saneamento básico, consolidação do sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos no Brasil, bem como a implementação
de planejamento integrado de recursos hídricos em bacias hidrográficas.
Além desse Programa de Gestão de Recursos Hídricos, que destaco pela importância, o IICA se envolve
em projetos ligados à extensão agrícola, à pesquisa agropecuária, ao desenvolvimento regional e à formação
de pessoal treinado tanto para a academia quanto para o campo.
Se nesses 50 anos o IICA tem sido fundamental para o desenvolvimento da agricultura brasileira, o próprio Instituto sabe que o futuro reserva novos desafios que ele, o IICA, impôs para si próprio, alguns dos quais
eu tenho participado aqui no Senado.
Em primeiro lugar, faz parte desses desafios intensificar a internacionalização do conhecimento construído no Brasil. Hoje, o País é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo e é valioso compartilhar o
conhecimento adquirido, especialmente porque existe a perspectiva de aumento das necessidades mundiais
de alimentos.
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O IICA nos trouxe apoio para criarmos a Embrapa e revolucionarmos a agricultura brasileira. É um desafio do IICA levar o que a Embrapa fez para que outros países possam também fazer suas revoluções. Nesse
sentido, já são vários os exemplos de Cooperação Sul-Sul graças ao IICA, entre o Brasil e países amigos, como
Haiti, El Salvador e Paraguai.
Em segundo lugar, o segundo desafio, a descentralização das atividades do IICA, ou seja, a intensificação
do relacionamento com os governos estaduais. Já há projetos em andamento com esse objetivo e outros estão
em negociação. Além disso, é de se destacar também a cooperação com governos municipais.
Em terceiro lugar, terceiro desafio, o IICA se vê com atuação mais proativa em relação à sociedade, ou
seja, aumentando a sua interação com organizações não governamentais, com o Poder Legislativo, com o setor privado e com a imprensa.
Em quarto lugar, o IICA se impõe o desafio da competitividade, ou seja, incorporar novas tecnologias,
fundamentais para que o campo permaneça competitivo em termos internacionais, ao mesmo tempo em que
assegure que esses avanços técnico-científicos sejam compartilhados entre os pequenos produtores.
Finalmente, no quinto desafio, o IICA vê como essencial o desenvolvimento social, isto é, a implementação de ações que atendam ao agricultor familiar, ao pequeno agricultor, de modo a assegurar que o tecido
social do campo não seja destruído pelo crescimento econômico nem pelo avanço técnico.
Enfim, hoje, o IICA está envolvido em mais de 30 projetos no Brasil e age de maneira decisiva para que
o campo brasileiro se fortaleça em termos de desenvolvimento e inovação, ao mesmo tempo em que se conservam os recursos naturais.
O IICA completa seus 50 anos de presença no Brasil, período durante o qual colaborou e continua a colaborar para que nosso País se consolidasse como um dos celeiros agrícolas do Planeta.
Além disso, essa experiência acumulada nos permitiu também dar passo importante em termos de redução das desigualdades e, o que é especialmente importante no atual cenário climático, criar mecanismos
que busquem, eu diria, e promovam o desenvolvimento sustentável.
Eu creio que essas razões justificam que o Senado esteja fazendo esta homenagem e esta prova de gratidão da Nação brasileira ao IICA.
Nos últimos dois anos, é bom lembrar, o IICA vem concentrando seus esforços de cooperação na implementação do projeto “Repensando o conceito de ruralidade no Brasil: implicações para as políticas públicas”.
Inclusive essa iniciativa foi objeto de duas sessões na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, de que eu tive o prazer de participar, junto com o nosso amigo Otero.
A primeira dessas duas teve como proposta discutir o escopo do projeto e, em especial, seus objetivos
e as relações com a realidade contemporânea do mundo rural brasileiro. Na segunda sessão, foram apresentados os resultados do projeto especial, a proposta de tipologia dos espaços rurais no Brasil, objetivo principal
do projeto.
Essa iniciativa, que aborda o rural brasileiro como uma forma territorial de vida social e em que o rural
contemporâneo se constitui em espaço de vida de produção e de estreita relação com o meio ambiente, demonstra claramente a necessidade de se ampliar o debate sobre o papel que pode cumprir o meio rural no
desenvolvimento nacional.
São razões suficientes, mais do que suficientes, para estarmos aqui, hoje, nesta homenagem ao IICA.
Quero dizer que o Senado brasileiro, ao fazer esta homenagem ao IICA, recebe uma homenagem, nós próprios,
de estarmos associados ao IICA.
Viva esse grande instituto brasileiro que tantos serviços tem prestado, e viva os próximos 50 anos dele
no Brasil e mais os 70 anos dele em todo o continente.
Muito obrigado a todos vocês, ao longo de diversas gerações, que fizeram o IICA. (Palmas.)
Eu deveria, agora, passar ao lançamento do selo comemorativo, mas não posso deixar de fazer uma
ressalva: o telefone que tocou não foi o do Embaixador, foi o meu. O Embaixador não tem nenhuma culpa de
esse telefone ter tocado. Foi por uma falha minha de não ter desligado antes, porque ficou no meio dos papéis.
Desculpe, Embaixador.
Passamos agora ao lançamento, que é uma contribuição do Brasil ao IICA. Não mais do Senado, mas da
Nação inteira, através dessa entidade que nos orgulha tanto quanto a Embrapa, que são os Correios brasileiros.
Nós temos algumas instituições de se que orgulha muito o Brasil, como o IICA, a Embrapa e Itaipu. E os
Correios estão entre essas empresas brasileiras.
Vem dos Correios um carimbo comemorativo e um selo personalizado alusivos ao transcurso dos 50
anos do Escritório de Representação do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura no Brasil.
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Para fazer isso – que se chama obliteração, é assim que se chama –, eu convido o Diretor Regional da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília, Sr. Antônio Tomas, para o lançamento do Carimbo Comemorativo.
Convido o Diretor-Geral do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Sr. Victor Villalobos, para, junto com o Diretor dos Correios, fazer a primeira obliteração da cartela com os selos.
Há um pedido do protocolo para ficarmos em pé durante o tempo em que faremos as cinco obliterações.(Pausa)
Eu agradeço.
Convido o Diretor de Gestão e Integração Regional do Instituto Interamericano de Cooperação para a
Agricultura, Sr. Diego Montenegro, para a segunda obliteração da cartela com os selos.(Pausa)
Convido o Secretário de Serviços Corporativos do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Sr. Carlos O’Farril, para a terceira obliteração da cartela com os selos.(Pausa)
Convido o Dr. Manoel Rodolfo Otero, representante do IICA no Brasil, para a quarta obliteração da cartela com os selos. (Pausa) (Palmas.)
E, para a quinta e última obliteração, o Diretor Regional dos Correios convida e faz a entrega do carimbo
da cartela com os selos.
Convido o Embaixador da Costa Rica, Víctor Monge Chacón, para fazer, junto com o diretor dos Correios,
a quinta obliteração. (Pausa.) (Palmas.)
Passo a palavra agora, com muita satisfação – e é uma honra para todos nós –, para o Embaixador do
Brasil na Costa Rica, o Exmº Sr. Víctor Monge Chacón, que falará em nome dos embaixadores e com uma legitimidade muito grande por ser a Costa Rica o país sede do IICA ao longo de todo esse tempo.
O SR. VÍCTOR MONGE CHACÓN – Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia, Exmº Senador Cristovam Buarque, Sr. Diretor Geral do IICA, Victor Villalobos, Sr. Representante do IICA no Brasil Manuel Otero, senhores
membros da Mesa.
Em nome da Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos), dirijo-me aos senhores,
celebrando o quinquagésimo aniversário de instalação do escritório de representação do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) no Brasil.
Com grande entusiasmo, comemoramos este dia e o fazemos por todos aqueles países que são membros da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe. E também o celebramos na Costa Rica, como
o país que está plenamente identificado com o IICA, em virtude de ter sido declarado já em 1942, há 70 anos,
como sede do Instituto Interamericano e, naquela ocasião, em Turrialba, no campo produtor de café e açúcar
da Costa Rica e, posteriormente, em San Isidro, Labrador de Coronado e San Jose.
Ao longo do tempo, o Brasil tem sido um exemplo de como a agricultura pode trazer benefício e prosperidade a todos os seres humanos. O Brasil é um exemplo da forma como a agricultura será convertida em
um benefício de inclusão social das pessoas.
As razões da existência da IICA são precisamente as pessoas, esse povo. Por essa razão, meu país acredita positivamente na especialização e na cooperação técnica para a agricultura e desenvolvimento rural das
Américas.
A Celac acredita no IICA, como organismo especializado integralmente para promover uma agricultura
competitiva, sustentável e inclusiva, tal como indicou o Senador Buarque.
Meu País, a Costa Rica, valoriza um modelo para a agricultura que ajude a melhorar os ingressos financeiros dos países em desenvolvimento e das pessoas, que seja fonte confiável de segurança alimentar e reduza
os efeitos das mudanças climáticas no campo.
Para os estados membros da Comunidade Latino-Americana e Caribenhos, é de suma importância a
nova estratégia de educação em biotecnologia, em inovação tecnológica e nos projetos de agronegócios e
comercialização, apoiando o desenvolvimento rural e territorial dos povos, em especial os avanços na área de
recursos naturais e mudanças climáticas.
Todos esses projetos são desenvolvidos, hoje em dia, pelo ICCA, na América.
Desejo, em nome da Celac e em nome da Costa Rica, como Presidente interino da Celac, parabenizar o
ICCA pelos 50 anos do escritório de representação no Brasil.
Eu gostaria de desejar muito sucesso e muitos bons projetos para o desenvolvimento das Américas, em
especial para os nossos povos, e em especial para o Brasil.
Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Obrigado, Sr. Embaixador.
Eu passo a palavra agora ao Diretor-Geral do ICCA, Sr. Victor Villalobos.
O SR. VICTOR VILLALOBOS (Tradução por profissional habilitado.) – Conta a fábula que, ao passar pelo
campo, um caminhante viu um ancião plantando uma nogueira. Ao notar a idade do campesino, o viajante se
apressou a falar: “Que insensato. Você está plantando uma árvore da qual você nunca comerá os seus frutos.” O
ancião, sábio como os homens do campo costumam ser, respondeu: “se todos pensassem dessa maneira, eu
nunca teria conhecido o sabor da noz.”
Sr. Senador Cristovam Buarque, Srs. Ministros do âmbito federal e estadual, Srªs e Srs. Embaixadores dos
países do IICA, senhores representantes dos organismos internacionais, senhor diretor do Correio, senhores
contrapartes dos projetos do IICA, amigos e amigos, todos do IICA, muito bom-dia.
Há 50 anos, o Brasil e o IICA plantaram juntos essa nogueira da cooperação internacional, que hoje, forte
e robusta, dá numerosos frutos e proporciona uma sombra generosa. Foram cinco décadas de trabalho intenso,
frutífero e com benefícios mútuos. Há 50 anos, a visão do Governo brasileiro levou-a a incorporar-se ao Instituto
Interamericano de Ciências Agrícolas, cumprindo, assim, sua vocação interamericana.
O Brasil recebeu apoio do Instituto pelos seus esforços, por conseguir o desenvolvimento agrícola e o
bem-estar rural, enquanto os países membros do Instituto se beneficiaram com os sucessos da agricultura brasileira pela via da cooperação internacional.
Por isso, é um aniversário digno de ser comemorado, sobretudo quando esta cerimônia acontece neste
recinto, no Senado, na representação do espírito federal desta Nação.
Obrigado, Sr. Senador, por esta gentil deferência. É uma grande honra estar aqui hoje com todos os senhores.
Os 50 anos nos falam de uma relação institucional jovem e com um grande futuro, mas não há dúvida de
que, ao longo do tempo, ocorreram mudanças significativas no âmbito global, hemisférico e regional e, claro,
no âmbito nacional. Houve também grandes transformações sociais na economia em geral e na agricultura
em particular.
No início dos anos 60, teria sido muito difícil imaginar a profundidade dos vínculos criados pelo comércio
internacional, a abertura das fronteiras ou a formação dos blocos regionais, que agora são comuns no mundo
do século XXI. A sociedade do conhecimento era somente uma aspiração, que as revoluções tecnológicas hoje
cumprem, principalmente no campo das comunicações e da informação. Então, nós estávamos perto do que
se reconhecia como revolução verde. Hoje nós estamos construindo um novo paradigma para a agricultura,
justamente sobre a base daquelas mudanças a que me tenho referido.
Mas a mudança mais significativa que eu quero mencionar é o que tem levado o Brasil a ser uma das
principais potências emergentes, um ator de caráter global e, portanto, determinante pelo desenvolvimento
da América Latina e do Caribe, particularmente na agricultura.
Há 50 anos, o Brasil era um gigante adormecido. A sua produção agrícola se concentrava em poucos produtos. Para sua segurança alimentar, o País dependia de importações maciças importantes. E nada se comparava ao fornecedor competitivo de commodities alimentares e energéticos, nem ao modelo de inclusão social
e combate à fome como vemos hoje no País. Nós, do IICA, temos orgulho em participar dessa grande transformação que este País tem promovido.
O Brasil é a sexta economia do mundo. É o maior produtor de açúcar e o maior exportador de café, soja,
suco de laranja e muitos outros produtos. O PIB do seu setor agrícola representa 5,5% do total. Essa é a dimensão da agricultura na qual o Brasil e o IICA trabalham em conjunto, em um hemisfério que está sendo chamado
para ser o mais importante fornecedor de alimentos do mundo, com uma base muito sólida neste País.
O Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas nasceu em 1942, na Costa Rica, graças à iniciativa do
governo estadunidense e à generosidade do governo desse país centro-americano, onde se encontra a sede
central do nosso Instituto. Foi denominado assim porque, naqueles dias, o seu trabalho se concentrava na educação e na formação de capacidades, com ênfase na agricultura dos trópicos.
Em 1946, o Instituto lançou o seu primeiro programa de mestrado, que marcou o início dos investimentos do IICA dirigidos à educação do setor rural. Na década seguinte, realizou investigações sobre a genética do
café, sobre o desenvolvimento do cultivo do cacau e do arroz e sobre outras atividades rurais de produção de
fibras e matérias-primas para medicamentos. Também fizeram parte dessas ações pioneiras o trato com gado
e a realização dos estudos sobre comunidades rurais.
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Quando o Brasil aderiu ao IICA, havia uma carência de pessoal capacitado para atender às demandas do
pessoal do campo. Por isso, o Instituto deu colaborações substanciais às áreas da extensão agrícola, à investigação agropecuária, ao desenvolvimento regional e à capacitação de pessoas do setor acadêmico para o campo.
Nos anos 70, aconteceu um fato decisivo na relação do IICA, quando um distinguido brasileiro, Dom José
Emilio Araujo, assumiu a Direção-Geral do IICA e o levou a transformar-se no organismo multilateral de cooperação técnica que hoje conhecemos e desfrutamos e ao qual se foram aderindo todos os países que formam
parte desse sistema interamericano.
Em 1980, uma nova convenção do IICA foi a resposta às mudanças do contexto no hemisfério e marcou
o nascimento de um Instituto orientado a apoiar, mediante seus serviços de cooperação técnica, o desenvolvimento agrícola e o bem-estar rural dos países americanos.
O pensamento do Dr. José Emilio Araujo se pode resumir na ideia da melhora integral do setor e em acreditar que a ciência, as técnicas e os resultados de sua aplicação estão a serviço da humanidade.
Temos um exemplo muito eloquente dessa visão a alguns quilômetros daqui. Há 41 anos, nasceu, com
o apoio decisivo do IICA, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), orgulho do Brasil e de todas as Américas.
Nesses primeiros 50 anos de presença no Brasil, o IICA colaborou na criação de outras instituições que
apoiaram o desenvolvimento de projetos fundamentais para que a agricultura brasileira tenha o nível de excelência que hoje todos reconhecemos.
Senhoras e senhores, os aniversários são uma ocasião propícia para revisar o passado, principalmente
quando existe tanto sucesso para se lembrar, mas também existe uma oportunidade de olhar para o futuro e
nos dispormos a enfrentar novos desafios. O Brasil está chamado para fazer um papel chave na superação dos
desafios da agricultura hemisférica e global.
Não é só sua maior capacidade nos temas próprios do setor, mas também na sua sólida vocação de cooperação internacional aos órgãos e institutos que compõe o IICA, ou, melhor dizendo, os países que integram
o nosso Instituto.
A agricultura do século XXI tem que ser mais produtiva e competitiva, mais sustentável e mais inclusiva. No
IICA estamos convencidos do enorme potencial que tem esse setor para detonar os processos de crescimento
econômico e de inclusão social, gerando, em consequência, melhores níveis de vida para as populações rurais.
Nosso hemisfério possui condições mais equilibradas quanto à população e uma dotação de recursos
naturais e biodiversidade que ainda conserva uma qualidade razoável. Tem também a grande oportunidade
de gerar condições internas para o seu desenvolvimento e para participar com vantagens na globalização.
Somente no caso dos alimentos, sabemos que para o ano 2050 será requerido duplicar a quantidade que
hoje é produzida, enquanto a produção agrícola também deverá atender as demandas de insumos agrícolas
para seus usos crescentes não alimentares e energéticos, sem destruir os bosques e as selvas. No entanto, requer incrementar seus rendimentos, ou seja, ele tem que ser mais produtivo e competitivo para aproveitar as
oportunidades que apresentam os mercados mais amplos e para contribuir com a segurança alimentar e gerar empregos e ingressos, a fim de que aqueles que vivem nos territórios rurais tenham uma vida mais digna.
Nós devemos construir um novo paradigma tecnológico para a agricultura que melhore a produtividade, mas que faça um uso mais eficiente dos recursos naturais, sem danificar o ambiente. Diante dos efeitos da
mudança climática, devemos encontrar respostas para a adaptação da agricultura às novas condições.
Deve-se aumentar a inversão para o campo e melhorar a sua eficiência, como base fundamental para
fomentar a produção e reduzir a pobreza, com o desenvolvimento dos agronegócios para que possam ser
aproveitadas as oportunidades de uma demanda maior por produtos da agricultura.
Tem que gerar incentivos para a inovação tecnológica para que responda a este duplo desafio: competitividade e sustentabilidade. E tem que ver o que o Brasil tem feito a respeito, o que logrou por meio da Embrapa, uma instituição que goza de um reconhecimento mundial.
Na sua parte social, a agricultura inclusiva deverá gerar soluções que permitam incorporar a agricultura de pequena escala e familiar, criar empregos com efeitos multiplicadores nas economias rurais e reduzir a
pobreza rural.
Como tem feito o Brasil, é necessário que todos os países valorem a contribuição da agricultura para o
desenvolvimento dos territórios rurais das Américas. A agricultura é a atividade mais importante e é uma pedra angular para a conquista de um maior bem estar rural.
Em relação à segurança alimentária, como direito de todas as pessoas aos alimentos, o modelo brasileiro
de combate à fome é uma referência em nível global, um paradigma digno de ser imitado.
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Honoráveis membros do Senado, para finalizar, eu desejo expressar um agradecimento especial ao Sr.
Senador Cristovam Buarque, que apoiou a realização desta sessão especial e que tem sido um sócio de valor
incalculável para a cooperação que o IICA provê para este País.
Para mim, é uma honra ter tido a oportunidade de dirigir-me a este corpo legislativo no marco da comemoração do 50º aniversário do IICA no Brasil e do Brasil no IICA.
O seu País demonstrou um sério compromisso com o desenvolvimento agrícola e o bem-estar rural, também uma profunda convicção nas bondades da cooperação internacional. Ambas podem expressar e potencializar um organismo como o IICA. Os desafios que o nosso instituto assumirá nos próximos anos se entrelaçam
com os que enfrentará o Brasil para promover o desenvolvimento agrícola nacional.
Para o IICA, é muito importante que o trabalho e a experiência brasileira façam parte dos processos de
cooperação técnica com os outros países da América Latina e do Caribe.
Vale a pena uma última reflexão: o Brasil tem a capacidade para incrementar a sua presença no nosso
instituto e contribuir para o seu fortalecimento técnico e financeiro. Somos uma via para que os senhores possam ajudar os países com menos desenvolvimento na América Latina e no Caribe.
O que o Brasil fizer para apoiar o IICA se traduzirá no apoio de toda uma região no desenvolvimento da
agricultura e no bem estar rural.
Pela sua atenção, muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Agradeço muito ao Sr. Victor
Villalobos por suas palavras.
Passo a palavra ao nosso amigo Manuel Rodolfo Otero, Representante do IICA no Brasil e Coordenador
para a Integração da Região Sul. É um amigo do Brasil.
O SR. MANUEL RODOLFO OTERO – Bom dia a todos e a todas.
É uma honra para mim estar mais uma vez na Casa do povo.
Gostaria de começar agradecendo ao Senador Cristovam Buarque pela iniciativa, pela determinação para
comemorar os primeiros 50 anos de vida do IICA no Brasil. Não se trata dos primeiros 50 anos de um escritório. É a comemoração de uma trajetória ininterrompida de uma estratégia de cooperação técnica, tratando de
contribuir para o fortalecimento e a transformação da agricultura do Brasil e do Continente como um todo.
Gostaria de aproveitar também para fazer uma saudação aos Srs. Ministros e representantes do Poder
Executivo, tanto Federal como Estadual, e, em especial, ao Secretário-Executivo José Gerardo Fontelles, amigo do IICA, a quem agradeço a parceria com o Mapa, que é um sócio estratégico e fundamental para o IICA.
Faço uma saudação, obviamente, ao meu chefe, o Diretor-Geral do IICA, Victor Villalobos, e aos membros
da equipe que vieram de San José.
Cumprimento também os Srs. Embaixadores dos países-membros do IICA: Uruguai, Barbados, Trinidad
e Tobago, Equador, Costa Rica – possivelmente seja injusto ao estar esquecendo algum outro –; e os representantes dos organismos internacionais, em especial o Representante da FAO, meu amigo Alan Bojanic.
Cumprimento também as contrapartes institucionais dos projetos do IICA e, finalmente, mas não menos
importante, os colegas do Escritório do IICA no Brasil, com quem tenho a honra de estar trabalhando dia a dia.
Quero começar minhas breves palavras fazendo uma homenagem, Sr. Senador, a três brasileiros ilustres
que têm muito a ver com esse primeiro meio século de trajetória do IICA no Brasil.
Alguns deles já foram mencionados, e quero começar com um brasileiro que seja chama José Irineu Cabral. (Palmas.) É um pernambucano, economista, que foi Representante do IICA no Brasil em três oportunidades.
Esta é a segunda vez que sou Representante do IICA no Brasil, e acho que não vai dar para ocupar três
vezes essa posição.
José Irineu foi representante em 1964, quando o IICA estava sediado no Rio de Janeiro e começava os
seus primeiros passos de apoio à agricultura brasileira. Em seu segundo mandato, ele foi representante, entre
1971 e 1973. E foi aí quando o Ministro Mendes então pediu para José Irineu Cabral e outros brasileiros – lembro-me, por exemplo, de Edmundo Gastal –, que fizeram uma proposta para a criação da Embrapa, instituição
de prestígio internacional, que tanto nos honra e que tão importante é para o desenvolvimento da inovação
no Continente.
Ele foi Presidente da Embrapa, entre 1973 e 1979 e ele voltou para o IICA, para ser representante entre
1979 e 1984. Tive a honra de conhecer José Irineu Cabral, que era uma pessoa conciliadora, hábil negociador
e, sobretudo, tinha o tema da pesquisa e da importância da inovação. Portanto, reconheço a importância de
José Irineu Cabral.
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Quando estava estudando a biografia de José Irineu Cabral, ele foi o Diretor de Projetos Agrícolas do BID
e foi também Secretário-Executivo do Comitê Interamericano de Desenvolvimento Agrícola, em que estavam
FAO, IICA, Cepal e BID. E me surgiu: “Que boa ideia, talvez fosse interessante pensar em recuperar a ideia de haver um âmbito em que todos esses organismos internacionais intercambiassem nessas agendas.”
O outro brasileiro ilustre, que foi mencionado por Victor Villalobos, é José Emílio Araújo, gaúcho, engenheiro agrônomo, foi o pai do desenvolvimento rural com um rosto humano. Ele foi o responsável pela criação
do Catie e, durante seu mandato, foi executado o Fundo Simón Bolívar, com recursos da Venezuela. E, como já
mencionou o Diretor-Geral do IICA, foi o responsável pela mudança do Instituto Interamericano de Ciências
Agrícolas para Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura.
E, por último e não menos importante, um terceiro brasileiro ilustre, foi o Ministro Alyson Paulinelli, mineiro, engenheiro agrônomo. Ele ainda está vivo, com quase 80 anos de idade, é produtor agropecuário, dirigente gremial, Presidente do Fórum do Futuro. Durante a época em que ele foi Ministro, o IICA trabalhou muito
perto do Mapa em temas de agricultura irrigada, de educação agropecuária, de combate à pobreza, e foi uma
peça chave na criação da Embrapa.
O IICA, além da Embrapa – temos que ser justos –, participou muito ativamente da criação da Embrater,
da Comissão de Financiamento da Produção, do Instituto Brasileiro da Reforma Agrária, para citar somente algumas instituições.
Em honra a esses pioneiros, em honra a esses louros institucionais, gostaria que esta sessão especial não
fosse apenas uma recordação nostálgica do passado, que se esgota num olhar para a história, num olhar para
trás. É fundamental que todos juntos olhemos longe e construamos os próximos cinquenta anos do IICA no Brasil.
Insisto, a partir da força inspiradora que eles nos deixaram, é fundamental começar a pensar nos novos
desafios da agricultura brasileira. Esses brasileiros ilustres estariam fazendo isso agora, estariam pensando
aonde deveria ir a agricultura brasileira. Eu vou comentar quatro ou cinco desafios. Alguns deles também já
foram mencionados.
O primeiro deles: é necessário fazer um esforço adicional para aumentar a efetividade e o impacto das
políticas públicas em benefício dos 4,3 milhões de agricultores familiares que ainda estão numa situação de
vulnerabilidade.
Segundo desafio: como se vai efetivar uma estratégia de extensão que permita pelo menos reduzir a
brecha tecnológica entre a tecnologia disponível, gerada pela Embrapa, e a tecnologia adotada pelos produtores pequenos e medianos? Considera-se que existe um gap de pelo menos uns 50%.
Terceiro desafio: como vamos fazer para frear o êxodo dos oito milhões de jovens rurais que são peças-chave para recâmbio geracional e para enfrentar com renovados brios as transformações em curso no setor
agropecuário e rural?
Um quarto desafio está vinculado à revolução silente que vive este setor e que precisa ser visibilizada
para sentar as bases de uma renovada aliança campo-cidade. Temos que reconhecer que no passado talvez o
setor agropecuário não teve a visão de gerar uma aliança forte com a cidade, mas chegou a hora, e isso é fundamental para os novos tempos.
E um último desafio está vinculado à necessidade de seguir aumentando os níveis de produtividade para
que o Brasil se consolide como potência agropecuária mundial, sem pôr em risco o rico patrimônio ambiental do País e assegurando um abastecimento de alimentos baratos e de qualidade para a sociedade brasileira.
Em função desses e de outros desafios que o Brasil terá que enfrentar, eu me faço a pergunta: é necessária a cooperação técnica?
Eu tenho a convicção que sim, que somos necessários e que é preciso um novo protagonismo dos organismos de cooperação técnica para os tempos vindouros.
E a pergunta é por quê? Acontece que, muitas vezes, a cooperação técnica age como intermediária entre
as visões conjunturais, de curto prazo, dos Ministérios, e os organismos de cooperação técnica somos chamados a dar essa visão de médio prazo, tratando de contribuir para a geração das políticas de Estado.
Sr. Senador, o IICA é uma instituição orgulhosa de seu passado, como dizia, tem um protagonismo para
seu futuro. Somos cientes de que somos pequenos em termos relativos e, portanto, sentimos que o único caminho possível, para pensar nos próximos 50 anos, é o caminho de excelência e da busca do valor agregado
da cooperação técnica. E, quanto a isso, estou convencido que nosso Diretor-Geral, Victor Villalobos, está liderando um processo de transformação em que precisamente a excelência e a agregação de valor são peças
fundamentais.
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Reitero, finalmente, meu agradecimento às instituições brasileiras com quem tenho a honra de trabalhar
dia a dia. Agradeço meus companheiros esta possibilidade de estar chefiando o escritório do IICA no Brasil; aos
companheiros do IICA em geral e celebro, mais uma vez, sobretudo para o futuro, para os próximos 50 anos,
que serão muito felizes.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Obrigado, Sr. Otero.
Com muita honra, passo, para as últimas das falas desta homenagem, a palavra ao Sr. Alan Bojanic, representante da FAO no Brasil.
O SR. ALAN BOJANIC – Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria
de parabenizar a iniciativa do Senador Buarque por haver esta comemoração dos 50 anos do IICA aqui no Brasil. São 50 anos de muita atividade e de muito sucesso, uma atividade que tem reconstrução de organismos,
mas também com a insistência dos grandes temas da agricultura como segurança alimentar, o que tem a ver
com a prosperidade rural, com a prosperidade do meio rural.
Então, eu gostaria de parabenizar o trabalho feito pelo IICA nesse tempo. Um trabalho produtivo. A FAO
e a IICA são duas instituições irmãs, e temos muito a fazer conjuntamente. Aqui no Brasil, estamos sempre harmonizando agendas. Estamos trabalhando no Nordeste conjuntamente e, com certeza, para nós, os países da
América Latina, é uma agenda conjunta, é uma agenda de trabalho que sempre tem de ir na mesma direção,
que é a erradicação da pobreza, agenda de erradicação da fome, agenda de melhorar as condições dos trabalhadores rurais, dos produtores rurais, da agricultura familiar e, também, do agronegócio. É uma agenda bem
abrangente que temos pela frente e trabalhamos nessa direção.
Então, eu gostaria de parabenizar o trabalho feito em todo esse grande tempo. Muitas pessoas têm contribuído para isso há 50 anos. Eu acho que com certeza o futuro vai ser muito melhor em termos dessa efetiva
cooperação do IICA nesses 50 anos.
Parabéns ao Sr. Diretor pela contribuição que o IICA tem dado para a agricultura brasileira. E parabéns,
Senador, pela iniciativa. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Obrigado.
Antes de encerrar, quero agradecer bastante a presença aqui dos Srs. Embaixadores e Embaixadoras
que aqui estão, vejo o Embaixador do Equador aqui. Quero agradecer as entidades que enviaram representantes, como a Embrapa, que tem o seu Diretor-Executivo, Ladislau Martin Neto; ao Superintendente Federal da
Agricultura no Distrito Federal, Bernardo Sayão Neto, que carrega esse nome tão ilustre para nós brasilienses;
o Diretor-Geral dos Correios, que esteve conosco; o representante do Superintendente de Apoio à Gestão de
Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas (ANA), que é o Sr. Luiz Corrêa Noronha, aqui representado
pelo especialista Jorge Thierry Calazans; representando o Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o Sr. Sergei Suarez, aqui está o Sr. César Nunes de Castro; representando o Banco do Nordeste, na
Assistente do Gabinete, Srª Luciana Ferreira Avelar.
Eu agradeço a cada um desses e quero convidar cada um e cada uma para, ao sairmos daqui, participarmos da abertura de uma amostra de livros e publicações do IICA, que ficará na Biblioteca do Senado, bem aqui
pertinho, entre os dias 26 e 30 de maio.
O IICA, como vocês sabem, tem uma profícua produção literária técnica em diversas áreas temáticas ligadas à agricultura, e essa literatura está à disposição dos interessados. Assim, seria muito interessante se cada
um de vocês pudesse vir prestigiar a abertura dessa exposição e, depois, também que pudessem ver a exposição, que tem uma variedade muito grande de livros. Eu estou convencido de que será um bom momento.
Quero dizer que esta solenidade foi transmitida durante todo o tempo pela TV Senado e, pelo site do
IICA, ela foi para 34 países, o que eu acho que é uma maneira de mostrar a todos aqueles que ainda não sabem
a existência, por 70 anos no continente e por 50 anos no Brasil, de uma entidade à qual cada brasileiro deve
muito, às vezes, sem nem saber que deve, porque nos acostumamos tanto com o avanço da agricultura, nos
acostumamos tanto com a participação da agricultura no nosso PIB, que a gente esquece que, lá atrás, isso
veio de contribuições, muito fortes, de entidades como Embrapa e IICA.
Finalmente, para não dizerem que eu mudei de nota e não falei, eu quero dizer que tudo isso só foi possível graças à educação. A Embrapa é um produto da educação, o IICA é um produto da educação, e elas são
vetores da educação.
Para cada uma e cada um de vocês, muito obrigado pela presença, uma boa tarde.
Está encerrada essa sessão. (Palmas.)
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 7 minutos.)
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Ata da 80ª Sessão, Não Deliberativa,
em 26 de maio de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim e Ruben Figueiró.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 16 horas e 49 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº
32, de 2014 (nº 682/2014, na origem), do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº
1.200/2014, bem como dos respectivos relatório e voto que o fundamentam, referente a diagnóstico sobre a
situação da estrutura de recursos humanos das áreas de TI das instituições públicas federais no âmbito dos três
poderes da República (TC 023.414/2013-8).
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 32, DE 2014
Aviso nº 682-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 19 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta Corte
nos autos do processo nº TC 023.414/2013-8, na Sessão Ordinária de 14/05/2014, acompanhado do Relatório
e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Presidência serão posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Aviso nº 32, de 2014, vai à Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº
155, de 2014, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, comunicando o envio à sanção do Projeto
de Lei do Senado nº 243, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 155/2014/PS-GSE
Brasília, 22 de maio de 2014
Assunto: Comunica envio de PL à sanção presidencial
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado, sem alterações, o Projeto de Lei nº 7.220, de 2014, do
Senado Federal (PLS nº 243, de 2010, nessa Casa), que “Altera o nome jurídico do art. 218-B do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; e acrescenta inciso ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de
1990, para classificar como hediondo o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração
sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável”.
Na oportunidade informo a Vossa Excelência que a referida proposição foi enviada à sanção em 15/05/14.
Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Primeiro-Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu a Mensagem
nº 45, de 2014 (nº 124/2014, na origem), da Senhora Presidente da República, que encaminha, em atendimento ao disposto no art. 51 da Lei nº 12.919, de 2013, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência comunica às Senhoras e
aos Senhores Parlamentares que está convocada sessão solene do Congresso Nacional a realizar-se no dia 27
de maio do corrente, terça-feira, às 12 horas, no Plenário do Senado Federal, destinada a comemorar o centenário do nascimento de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, a Irmã Dulce.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O primeiro orador inscrito, em permuta
com este Senador, passa a ser o ex-Presidente e Senador Fernando Collor, e eu vou para o seu lugar.
Eu terei que ler aqui algumas medidas provisórias rapidamente e, em seguida, eu convoco V. Exª a usar
a tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu os Ofícios
n°s 962, 966 e 968, de 2014, do Presidente da Câmara dos Deputados, submetendo à apreciação desta Casa
as seguintes matérias:
– Projeto de Lei de Conversão n° 5, de 2014, que dispõe sobre remuneração das Carreiras e dos Planos Especiais de Cargos das Agências Reguladoras, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, da Carreira de Perito Federal Agrário, das
Carreiras do Hospital das Forças Armadas, da Fundação Nacional do Índio – Funai, dos empregados de
que trata a Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994; e ainda autoriza a prorrogação de contratos por tempo
determinado; cria cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS; e altera
as leis que seguem: Leis nºs 10.871, de 20 de maio de 2004, 10.768, de 19 de novembro de 2003, 11.357,
de 19 de outubro de 2006, 10.882, de 9 de junho de 2004, 11.539, de 8 de novembro de 2007, 12.094, de
19 de novembro de 2009, 12.800, de 23 de abril de 2013, 11.171, de 2 de setembro de 2005, 12.702, de 7
de agosto de 2012, 10.550, de 13 de novembro de 2002, 11.046, de 27 de dezembro de 2004, 11.784, de
22 de setembro de 2008, 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 8.745, de
9 de dezembro de 1993, 11.356, de 19 de outubro de 2006, 12.528, de 18 de novembro de 2011, 9.503, de
23 de setembro de 1997, 11.090, de 7 de janeiro de 2005, e 12.158, de 28 de dezembro de 2009; revoga o
Decreto-Lei nº 2.179, de 4 de dezembro de 1984, e dispositivos da Medida Provisória nº 2.174-28, de 24 de
agosto de 2001; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória n° 632, de 2013);
– Projeto de Lei de Conversão n° 6, de 2014, que prorroga o prazo para a destinação de recursos aos
Fundos Fiscais de Investimentos, altera a legislação tributária federal; altera as Leis nºs 8.167, de 16 de janeiro de 1991, 10.865, de 30 de abril de 2004, 12.350, de 20 de dezembro de 2010, 12.546, de 14 de dezembro
de 2011, 12.859, de 10 de setembro de 2013, 8.210, de 19 de julho de 1991, 12.402, de 2 de maio de 2011,
11.442, de 5 de janeiro de 2007, e 12.599, de 23 de março de 2012, e a Medida Provisória nº 2.199-14, de
24 de agosto de 2001; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória n° 634, de 2013); e
– Projeto de Lei de Conversão n° 11, de 2014, que dispõe sobre a liquidação de créditos concedidos
aos assentados da reforma agrária, concede remissão nos casos em que especifica; altera as Leis n°s 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, 11.775, de 17 de setembro de 2008, 12.844, de 19 de julho de 2013, 9.782, de
26 de janeiro de 1999, 12.806, de 7 de maio de 2013, 12.429, de 20 de junho de 2011, 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 8.918, de 14 de julho de 1994, 10.696, de 2 de julho de 2003;; e dá outras providências
(proveniente da Medida Provisória n° 636, de 2013).
São os seguintes os Projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – E, por fim, com referência aos Projetos
de Lei de Conversão n°s 5, 6 e 11, de 2014, que acabam de ser lidos, a Presidência comunica ao Plenário que
o prazo de 45 dias para apreciação da matéria encontra-se esgotado; e o de sua vigência foi prorrogado por
Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 2 de junho.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência inclui as matérias na Ordem do Dia de amanhã, dia 27.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Passamos a palavra ao ex-presidente...
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ...e Senador da República Fernando
Collor de Mello.
Senador Valdir Raupp, pela ordem, enquanto o presidente vai à tribuna.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Enquanto o presidente se dirige à tribuna, Sr. Presidente, eu queria pedir a minha inscrição pela Liderança do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – V. Exª está inscrito como Líder.
O primeiro orador inscrito como Líder é o Senador Valdir Raupp, Líder do PMDB.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do
orador.) – Exmº Sr. Senador Presidente desta sessão, Paulo Paim – meus agradecimentos iniciais, Sr. Presidente,
pela permuta na escala de oradores –, Srªs e Srs. Senadores, os meios voltam a me atacar e, como sempre, a
manipular a notícia de acordo com suas conveniências, seus objetivos e, principalmente, com seu inconformismo. Voltam, também, a aplicar a velha tática de transformar o fato isolado em principal e o principal, que é de
maior relevância, em mero detalhe. E, claro, decana – e bota decana nisso – da turma midiática que confunde
liberdade de imprensa com denuncismo irresponsável, sempre em benefício deste segundo, a revista Veja volta
à carga com suas miasmáticas matérias.
Esse minguante semanário, protagonista de um dos principais crimes jornalísticos da recente história
do Brasil, em que um de seus editores se envolveu umbilicalmente com um contraventor sob a pseudo tutela
do segredo da fonte, vem, agora, denunciar o indenunciável.
Refiro-me ao indenunciável pelo simples fato de se tratar de mais uma desmesurada tentativa de criminalização de quem não cometeu a aludida ilegalidade. Mais uma vez – mais uma vez –, julgam de forma
atabalhoada e, pior, querem condenar antecipadamente, aplicando de vez o temerário e chamado jornalismo
declaratório.
Digo isso, Sr. Presidente, com a consciência tranquila, serena, e com a certeza de que nada se clarifica
naquilo que a revista reporta.
E falo também com a convicção de que este embuste midiático – mais um – tem como pano de fundo
o inconformismo, a revolta e a sordidez de um veículo de comunicação, que se diz responsável, mas que não
se conforma em ouvir a verdade e, menos ainda, perder processos na Justiça.
Antes de mais nada, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, devo antecipar que alguns aspectos dessa nova
tentativa de desqualificação merecem algumas revelações e, sobretudo, uma profunda e isenta reflexão por
parte daqueles que querem chegar à verdade.
Vamos aos fatos:
Desde 2007, quando entrei com uma ação na justiça contra a Veja e contra a Editora Abril, ela vem tentando fazer de nossos tribunais uma autêntica chicana. Em que pese retardar, a verdade é que a Justiça não falha. A
Editora da Veja, depois de usar de todos os artifícios e recursos jurídicos para procrastinar a decisão, está sendo
obrigada a me indenizar, por mentiras e má-fé, desde o final de 2013, em mais de 1 milhão de reais. Para ser
mais preciso, inicialmente, R$962 mil, já depositados e que, reajustados hoje, perfazem R$1.077.671,00 e agora,
esta semana, também reajustados pelo tempo decorrido, mais R$332.226,83, chegando a R$1 milhão e 400 mil.
Repito, Sr. Presidente Paulo Paim, a Veja foi obrigada, por condenação na Justiça, a me indenizar em um
R$1 milhão e 400 mil, a maior indenização em nossa história já paga por um meio por perdas e danos morais
motivada por crimes de calúnia, injúria e difamação.
Eis aí, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a revolta, a indignação e o inconformismo que geraram novo
ataque, novas mentiras e novas tentativas de me afetar. E aqui chamo a atenção para a sequência dos fatos e
acontecimentos. Em abril deste ano, após a condenação da Veja pela Justiça na ação que movi, ela veio com
a denúncia do depósito de um cheque de R$8 mil em minha conta, produto de um suposto e mirabolante esquema de origem e intermediação que, diga-se, nem ela própria soube entender e menos ainda explicar ao
seu próprio leitor.
Agora, em maio, depois de minha completa e irreversível absolvição pelo Supremo Tribunal Federal, os
meios em geral, e particularmente a Veja, inconformados, desiludidos e sem querer aceitar a realidade da his-
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tória que precisa ser recontada e reescrita, retornam àquele fato, desta feita apontando montante ainda maior
em vários depósitos bancários.
Primeiro: na edição de abril, a revista traz a informação de apenas um depósito no valor de R$8 mil. Ora,
quem teve acesso à informação do referido comprovante certamente também teve acesso ao restante dos
depósitos agora alegados. O que se questiona é: por que divulgaram, àquela altura, tão somente a informação
de um único depósito se todos os comprovantes foram certamente encontrados juntos? Como pode, em uma
história de suposto interesse jornalístico, reportar o fato de forma incompleta? Qual foi, afinal, a intenção de
omitir as demais informações que, agora, eles mesmos apresentam? Convenhamos, Sr. Presidente, que é inimaginável que uma fonte jornalística não prestasse por completo tal informação.
É óbvio que a opção de reter parte daquilo a que se teve acesso foi da própria revista. E aqui cabe perguntar: por quê? Por quê? Qual o motivo de informar determinados fatos aos poucos ou por partes? Qual o
motivo? A resposta fica à reflexão e ao critério da consciência de cada um.
Segundo: por que, na primeira reportagem, a da edição de abril, a revista alegou que se tratava de repasse feito por um banco – expressão usada pela revista – clandestino – banco clandestino! – e por intermédio de
um ex-diretor da Petrobras, sendo que, agora, não confirma nada disso e nem sequer justifica ou faz referência
àquelas intermediações? Era uma elucubração, uma mera invenção ou uma irresponsável e tendenciosa dedução? Ou será que agora há uma nova versão que procura, novamente, omitir? Por que a mudança de postura, de argumentação? A resposta, do mesmo modo, fica à reflexão e ao critério da consciência de cada um.
Terceiro: se somente agora, dia 22 de maio, o Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Dr. Sergio Fernando
Moro, informou oficialmente sobre os depósitos ao Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Teori Zavascki,
pergunto: a quem coube, então, o vazamento, em abril, da primeira informação acerca do depósito de R$8 mil
que levou a Veja a publicar aquela matéria? O acesso à informação se deu dentro da lei? E, novamente, por que
o seletivo vazamento se deu parcialmente, de forma incompleta? A quem interessava vazar e, mais ainda, reter
outras informações? Novamente, a resposta fica à reflexão e ao critério da consciência de cada um.
Quarto: desde a primeira reportagem da Veja, ficou clara a intenção da tentativa de vincular meu nome
à chamada operação Lava Jato da Polícia Federal. É isso que eles querem, é isso que eles estão loucos para que
se comprove e vão novamente levar uma tunda para se arrepender o resto da vida. Como sempre, levantaram
suspeitas, camuflaram informações, emitiram insinuações e, pior, fizeram acusações.
Pois bem, Sr. Presidente, o principal teor do expediente do Juiz Sergio Moro ao Ministro Teori Zavascki, foi
sua taxativa declaração de que não há qualquer envolvimento meu nos oito inquéritos da Polícia Federal vinculados àquela operação. Repito aqui – e isso é de fundamental importância e merece realce – as exatas palavras
do Juiz Sergio Moro – abro aspas–: “Observo que não há qualquer indício do envolvimento do referido parlamentar [o referido Parlamentar sou eu] nos crimes que já foram objeto das aludidas oito ações penais propostas.” – fecho aspas. Vou repetir as exatas palavras do Juiz Sergio Moro – abro aspas novamente –: “Observo que
não há qualquer indício do envolvimento do referido parlamentar nos crimes que já foram objeto das aludidas
oito ações penais propostas.” – fecho aspas. Assim, cabe indagar: por que o destaque da notícia como um todo
não foi exatamente a prova de que não tenho nada a ver com aquele suposto esquema, se era essa a dúvida
levantada pelos meios? Por que escamotearam essa informação absolutamente crucial para o deslindar desse
processo? Se, antes, a suspeita era exatamente esta, por que agora não desmentem com o mesmo destaque?
Afinal, foi o juiz Sérgio Moro quem se debruçou sobre os autos. É ele quem mais conhece os fatos, os
inquéritos, as investigações e tudo o que se descobriu desse suposto esquema. E é ele mesmo quem afirma
que não há qualquer indício do meu envolvimento. Portanto, não sou alvo de nenhuma investigação, menos
ainda suspeito naqueles inquéritos embusteados da Veja.
Quinto: em toda essa história de depósitos, há uma série de dúvidas que merecem ser levantadas e refletidas.
A primeira delas. Segundo a revista, os depósitos foram feitos de modo a – abro aspas – “não deixar rastros” – fecho aspas. Ora, o simples fato de ter sido feito depósito em conta corrente, com respectivo comprovante e registro no extrato bancário, já não configuraria o rastro alegado? Quem é que agiria subterrânea e
ilegalmente, ou. seja, por má-fé, desta forma? Não há sentido, Sr. Presidente.
É por demais estranho todo o procedimento adotado nos supostos depósitos e que a própria revista faz
questão de ressaltar e demonstrar. E ela diz: depósitos em dinheiro vivo, fracionamento do montante total, valores abaixo de R$10 mil, tudo supostamente com o cuidado do depositante (Risos.) – é uma piada. Desculpe-me, Sr. Presidente – para não chamar a atenção das autoridades. E mais: pelos fac-símiles da própria matéria,
percebe-se que cada um dos depósitos foi feito em agências distintas e todos no mesmo dia 3 de maio. Quanto
cuidado, Sr. Presidente! Mas a troco de quê? Ora, a partir do momento em que se retira um comprovante com
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data, agência, valor depositado e que permite identificar o destinatário, na prática, nada disso teria sentido. O
tal rastro a que se refere esse hebdomadário já estaria configurado.
É tão aviltante e exagerada a esquipática manobra aludida pela revista, que pode gerar desconfiança
pelo lado inverso, ou seja, que a intenção teria sido exatamente a de deixar provas, mas com contornos de
precauções para dar mais autenticidade ao ato ilegal. E, nesse caso, de quem seria o interesse nisso? Quem de
fato efetuou os depósitos, se não há qualquer identificação do depositário, a não ser do local onde foram encontrados os comprovantes, segundo a Polícia Federal?
3. Por fim, alguns meios divulgaram depósitos nos meses de fevereiro, março e maio. Outros, no período
de 2 a 5 de maio – que aqui inclui até um final de semana, dias 4 e 5 –, enquanto a Veja mostra datas apenas no
dia 3 de maio. De certo, há nítidos conflitos de informação das próprias notícias, o que denota que não houve
a devida apuração dos meios ou, simplesmente, não há veracidade nos atos reportados.
O fato, Sr. Presidente, é que tudo precisa ser bem esclarecido, no seu devido tempo, e no seu devido lugar.
Por isso, estou providenciando uma consulta oficiai à Polícia Federal, ao juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal
em Curitiba, e ao Ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ter acesso aos documentos e a todas as informações que me dizem respeito, a começar pela exata descrição de como, por quem e em
que condições foram achados e vazados os ditos comprovantes.
Somente de posse de dados mais concretos poderei ainda, com maior detalhamento, falar desta tribuna. Afinal, não convém, de forma prematura, alimentar uma contenda contra um veículo cujo objetivo é tão
somente me acusar, me julgar, me denegrir e tentar me condenar junto à opinião publica.
Não é de hoje, inclusive, que venho chamando a atenção para esse verdadeiro factóide que se diz uma
revista séria. Seu modus operandi já é tão conhecido que só causa espécie aos incautos. A mim, por mais que
tentem demonstrar imparcialidade e direito a explicações, sequer me dou ao trabalho de atendê-los, pois a
arena que eles entendem é a dos tribunais.
Por fim, devo esclarecer, Sr. Presidente, que, quanto ao principal personagem alvo da investigação, o Sr.
Alberto Youssef, posso afirmar, de forma e de modo categóricos, que não o conheço e jamais mantive com
ele qualquer relacionamento de ordem pessoal ou política. O mesmo afirmo em relação ao Sr. Paulo Roberto
Costa, ex-diretor da Petrobras. Quanto ao Sr. Pedro Paulo Leoni Ramos, conheço-o. Foi Ministro da Secretaria
de Assuntos Estratégicos quando exerci a Presidência da República. Mantenho com ele e a família, há mais de
30 anos, relação de amizade e respeito.
Era o que tinha a dizer, por enquanto, por enquanto, Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Este foi o Senador Fernando Collor, mais
uma vez colocando seu ponto de vista e mostrando que foi injustiçado.
Estou certo, Presidente?
Então, passo a palavra, neste momento, a um orador inscrito como Líder. Não há comunicação, mas tem
como Líder.
Então, como Líder, Senador Valdir Raupp.
Em seguida, como orador inscrito, falará o Senador Ruben Figueiró.
É um inscrito e um Líder ou uma comunicação inadiável, Senador.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.Presidente,
Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, num breve discurso, eu gostaria de comemorar o lançamento de
mais dois planos do Governo Federal.
Na semana passada, no dia 19 de maio, foi lançado o Plano Agrícola Pecuário, elaborado pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do nosso querido Ministro Neri Geller, do meu Partido, abrangendo,
desta feita, a safra de 2014/2015, e também o Plano Safra da Agricultura Familiar 2014/2015, lançado pelo Ministro Miguel Rossetto, ambos os planos, é claro, lançados pela Presidenta da República Dilma Rousseff.
Principal instrumento de planejamento, implementação e divulgação da política agrícola e pecuária do
País, o Plano Agrícola Pecuário, também conhecido por Plano Safra, vai destinar nada menos do que R$155
bilhões a agricultura brasileira e ao setor agropecuário brasileiro, Tais recursos são maiores em 14% se comparados com os do Plano Safra do ano anterior.
Cabe enaltecer a importância fundamental do bom planejamento e da boa execução da política pública
mais geral e abrangente que existe voltada ao setor que tem sido, já, pelo menos, há duas décadas, o motor
da economia nacional.
Se a balança comercial brasileira não apresentou déficit, apenas um ligeiro superávit no ano passado,
esse resultado deve-se basicamente às exportações agropecuárias. Neste ano de 2014, as exportações do setor podem chegar a R$250 bilhões. O valor bruto da produção do agronegócio, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
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nadores, representa um crescimento de 11,3% em comparação ao ano anterior. Deste total, 66,5% referem-se
à agricultura e 33,5%, à pecuária.
Ora, no Brasil, o baixo crescimento geral da economia causa preocupação. No setor industrial, observa-se
um encolhimento. Diferentemente, o setor agropecuário continua avançando. Constitui-se, hoje, o motor que
dá dinamicidade à economia brasileira. Se tantas são as dúvidas e as perplexidades em relação a um assunto
tão complexo e multifacetado como a economia brasileira, ao menos uma certeza nós temos: é que o nosso
País tem uma vantagem comparativa palpável, evidente no setor agropecuário, em relação aos demais países
do mundo. O Brasil situa-se na privilegiada posição de ser um dos três maiores celeiros do mundo, ainda que
sofra com uma infraestrutura de transportes e de logística deficiente, se comparada à dos nossos principais
competidores, sofrendo ainda com as consequências de uma estrutura tributária elevada.
Portanto, Sr. Presidente, devemos ter muito cuidado com esse setor da economia brasileira.
Para cuidar bem do setor, o Governo da Presidente Dilma Rousseff tem feito a sua parte. O Plano Safra
deste ano certamente repetirá o grau de competência e eficiência que tem caracterizado os planos de anos anteriores. Mais do que outros setores da economia, o agronegócio depende de políticas de apoio e de fomento
do Governo: depende do financiamento ao custeio, da comercialização, do investimento, do seguro e do crédito rural, dependendo ainda do armazenamento estatal e de políticas de sustentação de preços.
Por falar em armazenamento, Sr. Presidente, a Presidente lançou, no ano passado, um grande programa,
que chega a quase R$30 bilhões, para a iniciativa privada construir armazéns.
Isso ocorre, Sr. Presidente, não devido a qualquer deficiência, mas, sim, a características naturais do negócio e do mercado onde atua. Em comparação com nossos competidores, o nível de subsídio estatal ao agronegócio brasileiro é baixo. Muito nos beneficiaríamos caso esse mercado fosse aberto no mundo inteiro, com
a proibição de concessão de subsídios aos produtores e com a eliminação de todas as tarifas de importação.
Todos os produtores rurais brasileiros, todos os trabalhadores do campo, todas as pequenas e médias
cidades do interior que vivem da agricultura e da pecuária e todos os Estados brasileiros que, a exemplo da
minha Rondônia, têm na agropecuária sua principal atividade econômica podem ter tranquilidade e certeza
de contar com o apoio eficiente, justo e necessário do Governo para continuarem a produzir e a impulsionar
a economia brasileira.
Sr. Presidente, no último final de semana, realizou-se a Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná, Rondônia.
O Ministro da Agricultura, Neri Geller, esteve na abertura, na quarta-feira, e na sexta-feira lá esteve o Ministro
do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, do seu Estado, Rio Grande do Sul. O Ministro da Agricultura assinou convênios com o Estado e o Ministro Miguel Rossetto entregou acho que 45 caminhões trucados para
as prefeituras de cidades com população inferior a 50 mil habitantes. Isso vai ajudar, Senador Figueiró, diretamente o pequeno produtor, porque esses equipamentos são para abrir estradas, para auxiliar na produção e
na retirada da safra.
E não foram só os caminhões. Recentemente, estivemos em Porto Velho entregando quase 50 motoniveladoras Caterpillar da melhor qualidade para essas mesmas prefeituras. E também já haviam sido entregues,
anteriormente, quase 50 retroescavadeiras para as mesmas prefeituras. São três equipamentos: uma retroescavadeira, que pode servir também como carregadeira, um caminhão trucado e uma motoniveladora. Isso foi
para todo o Brasil. Mais de 3 mil Municípios brasileiros receberam esses equipamentos da Presidente Dilma.
Além do incentivo à produção, ao plantio, à colheita, ao armazenamento, a Presidente está distribuindo também máquinas para as pequenas prefeituras dos pequenos Municípios de Rondônia e do nosso País.
Ontem mesmo eu estava em Cacaulândia, uma cidade de porte pequeno ainda, do nosso Estado, muito
acolhedora, muito agradável, que produz muito cacau, muito café, muito gado de leite e também de corte. Estive no 22º aniversário de Cacaulândia e lá estava o Prefeito, expondo as máquinas recebidas do Governo Federal; estávamos lá eu, a Deputada Marinha Raupp, o Deputado Moreira Mendes, Deputados Federais, alguns
Deputados estaduais – o Saulo, o Adelino – da região e também o Prefeito, os vereadores e toda a população,
festejando o aniversário e recebendo os equipamentos do Governo Federal.
No mesmo sentido, mas com os olhos voltados aos pequenos produtores rurais, tivemos hoje – e eu
estive presente no Palácio do Planalto – o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2014/2015, que
tem, entre as suas diversas finalidades, o aumento da capacidade da produção familiar, e, consequentemente,
uma maior distribuição de renda, São R$24,1 bilhões destinados a esse plano.
E lá estavam muitos produtores e produtoras rurais, pequenos produtores da agricultura familiar, recebendo o cartão dos recursos da agricultura familiar já da safra 2014/2015. Estavam lá também os presidentes
de algumas entidades, da Fetagro, do MST, da Organização dos Trabalhadores na Agricultura.
Sr. Presidente, dentre as importantes políticas contempladas, está a Assistência Técnica e Extensão Rural,
o Mais Alimentos e a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater).
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Esses dois planos são de vital importância não só para toda a agricultura no País, mas também para os
agricultores do meu Estado de Rondônia, Não tenho dúvidas de que todos os objetivos estabelecidos serão
efetivamente alcançados, contribuindo de maneira incisiva para o desenvolvimento de nosso País.
E é muito importante, Sr. Presidente, que o Governo Federal, a Presidente Dilma esteja, através do Ministério da Agricultura e do MDA, incentivando tanto a agricultura familiar como a agricultura e a pecuária de
todo o País, porque é ela que tem impulsionado o crescimento econômico do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Valdir Raupp.
Passamos a palavra agora, como orador inscrito, ao Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, senhores ouvintes da Rádio Senado,
senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores que nos honram com sua presença neste plenário, antes de adentrar no fulcro do meu pronunciamento sobre as reivindicações do funcionalismo público,
desejo fazer uma rápida análise sobre o resultado da última pesquisa do Ibope sobre a sucessão presidencial.
Na minha avaliação, ela indica que a sociedade brasileira cristaliza sua vontade de mudança. A comentada “subida” – entre aspas – da Presidente Dilma tem que ser relativizada.
Sobre o tema, na última sexta-feira, o eminente Senador Anibal Diniz, a quem reconheço o acendrado
espírito público e de consistente defesa dos interesses do seu Estado, o Acre, aqui neste plenário, comentou,
em tom de leve ironia provocatória às oposições, que a pesquisa detectou um aumento de três pontos percentuais em favor da Senhora Presidente da República nessa batalha de comunicação pré-eleitoral.
É – e o faço com muito respeito ao Senador – uma questão de ângulo de visão que, da parte de S. Exª,
me pareceu extremamente lateral, porque desconsiderou a amplitude ou a largueza da pesquisa, cujo diagnóstico não abriu esperança para a Senhora Presidente e, sim, desventura.
Primeiro, porque a aferição aconteceu exatamente no pico de maior exposição da Presidente no horário
eleitoral gratuito de TV, com a chamada – entre aspas – “propaganda do medo”. Ou seja, os três pontos percentuais constituíram fruto da insistente e persistente presença da Presidente nas mídias televisiva, radiofônica e
da imprensa escrita e digital, no esforço de seu marketing para focalizar a sua imagem. Esses índices minoritários comprovam apenas que o resultado foi pífio.
Segundo, que, se considerarmos as margens de erro, sua preferência pode estar estagnada no mesmo
patamar da pesquisa anterior – o tempo dirá.
Na verdade, a avaliação de seu Governo piorou. O desempenho entre o regular e o ruim suplanta, e com
boa margem, o que se apresentou de bom. Nas simulações de segundo turno, ela cai significativamente: nos
quesitos ruim e péssimo, os índices são crescentes. A vontade de mudança é forte e, nestes aspectos, a pesquisa Ibope mostra uma crescente fragilização do Governo.
O jornal O Globo noticiou que Dilma cresceu 12 pontos percentuais entre os eleitores com renda acima
de 5 salários mínimos, passando de 26% em abril para 38% em maio e, enquanto isso, o Senador Aécio, de 10%
das intenções de voto para 17% nas camadas mais pobres da população. Ou seja, parece que a propaganda do
medo atingiu o eleitor das camadas altas do estrato social, que é mais cauteloso, e a população de baixa renda
quer mudança e revela estar insatisfeita. Esse fenômeno está chamando a atenção dos estudiosos e especialistas.
Os candidatos de oposição têm crescimento expressivo, à medida que vão se tornando mais conhecidos.
Os números mostram, claramente, que teremos uma eleição disputadíssima que será definida em dois turnos.
Acredito que, em 2014, será a grande chance de mudarmos os rumos do País!
Com essas breves considerações, Sr. Presidente, adentro ao tema principal deste meu pronunciamento.
Esta Casa acompanha, desde o começo deste ano, o adensar das reivindicações do funcionalismo público, em
todos os entes federativos. São demandas reprimidas que vêm se arrastando há muito tempo – em alguns casos, várias décadas –, sem que os governos consigam resolvê-las, em decorrência da imensa complexidade da
burocracia brasileira e da falta de vontade política de seus dirigentes.
De minha parte, tenho recebido, em meu gabinete, comitivas de representantes de vários segmentos
do funcionalismo público, reivindicando a aprovação de projetos de lei que representam, em seu conjunto,
conquistas históricas importantes.
Creio, Sr. Presidente, que V. Exª, Senador Paulo Paim, bem como o eminente Senador Capiberibe, também
tenham recebido pessoas oriundas do serviço público, que vêm trazer as suas reclamações, os seus pleitos,
todos eles plenamente justificados.
Nas discussões que tenho travado com as lideranças sindicais que representam principalmente os setores de saúde, educação e de segurança pública, é evidente a justiça de suas reivindicações.
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Esses trabalhadores merecem o respeito da população. Eles trabalham com a escassez, com a precariedade operacional, com baixos salários, muitas vezes em locais insalubres e perigosos. E o mais grave: a população
muitas vezes não reconhece sua importância nem os valoriza de acordo com os relevantes serviços que prestam.
De modo geral, as lutas dos servidores públicos visam, em última instância, prestar serviços de qualidade
para a população. Mas para isso eles necessitam de uma base de garantias institucionais que resultem em condições adequadas para que possam cumprir satisfatoriamente as atividades que constituem em dever do Estado.
Temos acompanhado pela imprensa o anúncio do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Federais,
de que neste final do mês de maio inúmeras paralisações e greves devem ocorrer em todo o País, agravando
ainda mais o quadro de tensões sociais que estamos vendo. Vejo isso com extrema preocupação, Sr. Presidente, pois toda a movimentação envolve o interesse e as atenções de 11 milhões de servidores espalhados por
todo o País nas esferas Federal, Estadual e Municipal.
E fico me perguntando: o que está acontecendo com este País? Por que o Governo insiste em empurrar
com a barriga problemas estruturais do setor público, criando uma imensa demanda reprimida, que previsivelmente explodirá em períodos eleitorais? Há várias respostas: deficiências de gestão, falta de projeto estratégico, distorções de prioridades, corrupção endêmica, improvisação permanente e a falta de compromisso
com a sociedade.
Mas o Governo tem utilizado um argumento único diante dessas reivindicações: não há recursos! Repito: não há recursos.
O funcionalismo diz que os recursos existem. Argumentam que o Governo paga mais de R$200 bilhões
por ano para pagamento de juros da dívida interna e vêm bilhões em obras da Copa, em subsídio para a cobertura dos setores energético e petrolífero, segurando as tarifas de energia elétrica e da gasolina.
Enfim, Sr. Presidente, o funcionalismo não consegue fechar a equação. Como pode o Brasil bater recordes
de arrecadação todos os meses e, ao mesmo tempo, dizer que não tem dinheiro para atender reivindicações
básicas que, inclusive, estão previstas pela legislação?
E V. Exª, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, que é tão sensível a essas questões sociais, sempre aqui patrocinando os verdadeiros e os legítimos direitos do funcionalismo público, é a maior testemunha do que eu
declarei há poucos instantes: corresponde à mais absoluta realidade e o mais justo clamor.
É, neste momento, que a chamada contabilidade criativa tem operado a todo vapor. Muitos governos
colocam nos índices orçamentários percentuais de gastos obrigatórios com saúde e educação, penduricalhos
esdrúxulos só para cumprir, artificialmente, o imperativo constitucional.
Na base das demandas dos servidores, Srªs e Srs. Senadores, residem as imensas contradições sociais
do País. Não há como pensar em desenvolvimento sustentável com crescimento robusto e permanente sem
servidores especializados, altamente profissionalizados, que não sofram pressões advindas do aparelhamento
partidário. Temos de fazer uma imensa reflexão sobre as reivindicações do setor público brasileiro, superando,
inclusive, alguns preconceitos que enxergam nesse segmento, privilégios, letargia, excesso de benefícios e mordomias. Acredito que este seja o momento para debater os pontos fundamentais das propostas dos servidores
públicos, principalmente porque é cada vez mais urgente que encontremos soluções efetivas para segmentos
funcionais que mantenham estreita e necessária relação com a cidadania.
Sr. Presidente, eminente Senador Paulo Paim, quero também aproveitar a ocasião deste pronunciamento
e dar seu final para tratar de um tema relevante para o setor produtivo brasileiro.
Recentemente, a Presidente, a Senhora Presidente da República, anunciou os recursos do Plano Safra
2014/2015. Serão liberados R$156 bilhões em créditos para o agronegócio brasileiro: aumento de 14,7% em
relação ao ano anterior com a taxa elevada para 1%.
Mesmo considerando que medida é importante, quero observar que o aumento desse crédito não modificará a relação produtiva da – abre aspas – “porteira para dentro e da porteira para fora” – fecha aspas.
Os entraves logísticos permanecem, os produtores continuarão a ter dificuldade em escoar e armazenar
seus produtos.
Haverá a repetição dos mesmos problemas de todos os anos. A malha rodoviária continuará a mesma,
não haverá ferrovias, o setor portuário não foi tocado. Enfim, poderemos até ter maior produção, mas isso esbarrará mais uma vez na falta de infraestrutura adequada.
Noutras palavras, Sr. Presidente, o País viverá esta contradição histórica: poderá até bater recordes de
produção, mas ao mesmo tempo será o campeão de perdas e prejuízos por causa da precariedade logística,
hoje e há muito tempo uma das questões mais reivindicadas pelos produtores rurais.
Até quando vamos assistir ao mesmo filme todos os anos? Torcemos, sinceramente, para que essa realidade seja outra a partir do ano que vem.
É o que eu desejo e o que deseja a grande maioria do povo brasileiro.
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Sr. Presidente, é a manifestação que tinha para fazer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Ruben Figueiró, se V. Exª pudesse presidir para que eu fizesse o meu pronunciamento eu agradeceria muito.
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 para o seu pronunciamento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Ruben Figueiró, eu falo hoje sobre um tema que já havia anunciado que falaria na sexta-feira.
Trata-se da situação de banalização da vida devido à violência que está acontecendo em nosso País, com atos
de total barbárie de um indivíduo contra o outro, de um homem contra uma mulher, de um adulto contra uma
criança. Como resolvemos fazer uma audiência pública para tratar desse tema na próxima segunda-feira, eu
comentarei o porquê desta audiência pública.
Sr. Presidente, abordo hoje o complexo tema do estarrecedor surto de violência a que estamos assistindo
no País, violência disseminada e tão cotidiana que já nos indagamos se não estaríamos com ela ficando acostumados e a ela, até grande parte, insensíveis, fazendo-nos deparar, como sociedade, com um perigoso processo de banalização da vida. Crimes de assassinatos são divulgados todos os dias, um procura apagar o outro.
Sr. Presidente, quanto à barbaridade, ao despropósito e à crueldade como esses crimes são cometidos,
isso merece um comentário na tribuna do Senado, mais do que um, eu diria, centenas de comentários de nossa parte. Por exemplo, o que houve no meu Estado, o Rio Grande do Sul, é inacreditável, comentado em todo
o País e até em nível internacional, um homicídio cometido contra um menino de 11 anos – já falamos sobre
isso, mas eu vou discorrer sobre diversos casos – Bernardo Boldrini, em que os suspeitos, vejam bem, já indiciados pela Polícia são a madrasta do garoto, uma amiga dela, adulta, que dizem que é assistente social e que
é amiga do menino, e o próprio pai da criança, que ainda por cima é médico. Ele foi indiciado, e é comentado
por todo o Rio Grande que foi quem indicou o tipo de injeção que tinham que dar.
Isso aconteceu no começo do mês passado, no Município de Frederico Westphalen, no noroeste do meu
Estado. A suspeita é de que o menino Bernardo tenha sido morto mediante injeção letal de uma droga – estou
falando de suspeita – que teria sido prescrita pelo próprio pai, médico, como aqui eu falava. Dizem os familiares que ele seria o mentor intelectual do crime.
Qual é a motivação de um crime tão hediondo, tão repugnante? Dinheiro? É inadmissível. O motivo é o
mais fútil que se possa imaginar. Não há motivo para se tirar a vida de ninguém.
Parece que Bernardo era considerado pelo pai e pela madrasta, segundo o que publica toda a imprensa,
um estorvo, já que era filho do casamento anterior do pai com a mãe, que, suspeitamente, se matou quatro
dias antes da separação definitiva, quando teriam que dividir os bens. Do que ficaria com a mãe, como a mãe
acabou, segundo informações, por se matar – história mal escrita também –, o menino seria o herdeiro. Aí o
guri estaria atrapalhando a vida do casal.
Assim resolveu-se o assunto: mata e enterra, não importa se esteja vivo ou não.
É inacreditável! Eu fico abismado com essa facilidade com que se realizam esses crimes.
A cúmplice do processo, Edelvânia, ré confessa do assassinato, se envolveu em troca da promessa de
R$20 mil por parte da dita madrasta. E qual é a profissão de Edelvânia? Assistente social.
Disse-lhe Graciele, a madrasta: “Estou pensando em matar o meu enteado de 11 anos. Você aceita me
ajudar?” Ela, de pronto, concordou.
Repito: é inacreditável! São pessoas comuns: o médico de uma cidade do interior, sua mulher e uma assistente social que assassinam o filho dele.
Mas vamos sair do Rio Grande e cair aqui, em Brasília. Como fico muito aqui em Brasília, devido a nossa
atividade, isso eu ouvi e vi na televisão, no rádio e no jornal.
Aqui mesmo, no DF, na região de Ceilândia, faz poucos dias, houve outro brutal assassinato de uma
criança e uma adolescente que foram carbonizadas, queimadas vivas em sua própria casa. O assassino, um
rapaz de 28 anos, artesão, sem antecedentes criminais. Motivo: uma dívida de R$60,00 não paga pelo irmão
mais velho das vítimas.
Novamente, motivo torpe. Novamente, a banalização da vida humana.
A criança, Sr. Presidente, um menino, tinha 9 anos; a adolescente tinha 13. Tiveram as mãos amarradas
pelo assassino, que escorou com móveis a porta dos cômodos onde estavam, para impedir que as crianças
fugissem do quarto em chamas.
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O rapaz, o criminoso bárbaro, repito, não tinha antecedentes criminais. Segundo o delegado do caso,
o réu confesso contou tranquilamente, friamente, com detalhes, como cometeu o duplo homicídio. Não demonstrou arrependimento. Não chorou. Não passou nenhuma emoção.
Vamos a outro caso tão recente quanto os outros dois, que trago à lembrança de todos. Foi o linchamento ocorrido no último 3 de maio, em Guarujá, cidade do litoral paulista. Quem não viu pela TV o que lá se
passou? Eu assisti ao vídeo que foi gravado pelo celular de alguma testemunha ou até de algum linchador. O
que foi divulgado pela internet é quase insuportável de se ver.
Nesse episódio, uma dona de casa, a Srª Fabiane Maria de Jesus, 33 anos de idade, é espancada até a
morte por populares. Segundo eles, ela já parecia morta mesmo. Mas, ainda com vida, foi verificado que, embora muito ferida, ela poderia ainda escapar da morte, porque se levantou de repente a dúvida sobre se ela
seria culpada. Mas era tarde, ela acabou morrendo.
Fabiane foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças para serem usadas em rituais de
magia negra. Um boato divulgado não como fato, mas como boato mesmo em notícia na internet.
A menção ao boato vinha acompanhada do retrato falado da suposta sequestradora de crianças. Aí os
populares do bairro, na periferia de Guarujá, resolveram fazer justiça pelas próprias mãos. Em resumo, mataram
a Dª Fabiane, porque havia semelhança entre ela e o retrato falado.
Foi o que bastou para um ato covarde de violência e selvageria que vitimou uma dona de casa inocente
e mãe de família. Já seria inaceitável o linchamento em todas as situações: fazer justiça com as próprias mãos,
caso Fabiane, de fato, tivesse alguma culpa. Mas ela não tinha culpa alguma.
Sr. Presidente, o triste episódio ocorrido é um retroceder radical do nível civilizatório a que chegamos,
pois uma das características fundamentais da civilização é o deslocamento que surge, em algum momento na
história, do poder punitivo da mão dos particulares para a instituição do Estado, que avoca para si o monopólio do poder punitivo. Mais alguns passos no processo histórico civilizatório, passos gigantes do tamanho de
séculos ou até de milênios, e o poder punitivo passa a ser exercido mediante normas legais estritas, de modo
a garantir um julgamento justo de quem é indiciado e acusado por um crime.
Tais normas são os direitos e garantias individuais, de caráter liberal, que estão hoje inscritos na Constituição de que participei. É o direito ao devido processo legal, o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, o direito à presunção de inocência, o direito de ser julgado pelo juiz natural e, Sr. Presidente, o de não o
ser por um tribunal de exceção.
Nenhuma dessas garantias valeu para a dona de casa Fabiane. E mais ainda: Fabiane, acima de tudo,
comprovadamente hoje, era totalmente inocente. Foi confundida com uma suposta sequestradora a partir
do tal desenho, um retrato falado. A ignorância, nesse caso, julgou-a a partir de uma prova frágil, insegura. Na
verdade, uma prova inexistente. Um desenho condenou-a à pena de morte, antecedida de maus-tratos. E ela,
assim, foi executada. Pena capital.
Sr. Presidente, às vezes eu me pergunto e penso comigo mesmo o que dizer. Confesso que não sei o que
dizer. Estou aqui na tribuna do Senado da República, e isso pode estar acontecendo agora, neste momento,
em alguma parte do nosso País. E eu não sei o que dizer.
Este meu discurso na tarde de hoje, entendo necessário. Gostaria muito de não o estar fazendo, mas é
uma realidade.
Não sei qual é a solução. O que eu estou fazendo aqui é um lamento? Chorando? Sendo solidário? Só
isso não resolve. Apesar de a população estar estarrecida, só a solidariedade que vamos prestar, o voto de pesar aos familiares e aos amigos...
Enfim, três assassinatos, que li aqui rapidamente, cometidos, todos eles há poucos dias. Há uma inconformidade que, tenho certeza, não é só minha, mas de todos os brasileiros que tomaram conhecimento desses
fatos horríveis; são tão horríveis que a vontade que o cidadão normal e saudável tem é de olhar para o lado,
desviar a face para não os ver. No entanto, não se pode, nem se deve fazer isso.
Alguém já disse que um dos maiores defeitos de nós todos – digo como alguns diriam – é a indiferença.
É fazer de conta que você não viu. É fazer de conta que você não percebeu que isso está acontecendo entre
nós, humanos, atos que nem os animais fazem. Os animais matam para comer, para sobreviver.
Enfim, falamos nisso para – quem sabe? –, por meio da consciência coletiva, ajudar na indignação, ajudar no nível de consciência e apontar, como eu digo sempre, além do horizonte, um pouco de esperança para
que diminua a violência.
Os três casos, claro, requerem punição exemplar, não resta dúvida. Tem-se de garantir todos os direitos
individuais que culminam num julgamento justo, de acordo com a lei. Nem para eles eu quero a pena de morte. Eu quero dar a eles a oportunidade de aprenderem que eles serão julgados e poderão ficar a vida toda na
prisão. Mas não faremos com eles o que eles fizeram com esses inocentes. Que seja tudo de acordo com a lei.
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Direitos que, há pouco, foram por mim aqui mencionados, e que são os institutos democráticos legais que, na
fase atual da consciência humana universal, distinguem as civilizações das sociedades bárbaras.
Li aqui alguns termos técnicos para mostrar que está escrito na Constituição, está escrito nos códigos
que ninguém tem o direito de julgar o outro matando, sequestrando, esfolando, torturando, e que a lei cumpra o seu papel.
Sr. Presidente, há semelhanças entre os três crimes que trouxe hoje aqui a nossa lembrança: além de
serem bárbaros, o crime de Frederico Westphalen, por exemplo, que vitimou o menino Bernardo; o crime de
Ceilândia, aqui no DF, que vitimou os irmãos Drielly e João Guilherme, queimados vivos; o crime de linchamento de uma dona de casa inocente,
O raciocínio analítico já começa a esquadrinhar os casos numa quase agonia, para encontrar semelhanças, e talvez, encontrando-as, poder encaminhar começos que apontem outro caminho para a relação de paz,
de humanidade e de combate à violência.
Todos os três crimes foram cometidos por pessoas comuns. Os dois primeiros por criminosos, sim, mas
que não tinham antecedentes, pareciam pessoas comuns. Nenhuma das pessoas com antecedentes criminais,
nem ligação com qualquer tipo de organização criminosa.
Quanto ao crime de linchamento, foi perpetrado na pior ignorância que a gente pode imaginar, mas
merece igualmente punição exemplar. Não é porque são ignorantes que agora vão linchar alguém e não terão
que responder. Terão que responder, sim!
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Vital do Rêgo, é sempre uma satisfação
para este humilde Senador, lá do Rio Grande, receber um aparte de V. Exª, que está há tão pouco tempo aqui
e já tem se destacado, podemos dizer, como um dos melhores Senadores desta República.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Agradeço a V. Exª. É uma honra para mim poder apartear V. Exª, por quem publicizo a admiração, o respeito, V. Exª que é um Senador de grandes causas, de honradas
bandeiras. E me apressei – ao tempo, Sr. Presidente, em que peço a minha inscrição pela Liderança da Maioria
– em vir ao encontro de V. Exª para ter a oportunidade de aparteá-lo, com a mesma melancolia, com o mesmo
sentimento de impotência, com o mesmo questionamento, com as mesmas indagações ao espírito, mas também ao povo brasileiro: para onde nós vamos? Que caminho é esse que nós estamos construindo? Numa civilização deste século, que deveria ser o século marcado pela alta tecnologia, pela modernidade, pelas relações
humanas civilizadas, nós enxergamos diariamente – assistindo, lendo, ouvindo –, nos meios de comunicação
específicos, a atrocidade, a banalização da vida, os sentimentos mais bárbaros que nortearam a civilização antiga. Neste novo modelo civilizatório, diante desses fatos, nós esperávamos nunca mais ver ou ouvir isso. V. Exª
pontuou três crimes diversos, em cenários diferentes, cometidos...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Praticamente em 30 dias.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco Maioria/PMDB – PB) – ... em 30 dias, cometidos por pessoas que sequer tinham antecedentes criminais. Mas, Senador Paulo Paim, nós estamos aqui. O povo do Rio Grande, da Paraíba,
do Amapá, do Paraná nos fez os seus representantes. E, orgulhosamente, nós estamos aqui para responder ao
Brasil como nós queremos legislar, a fim de que essa legislação possa ser inibitória ou possa prevenir atentados à humanidade como esses que V. Exª colocou, do menino, da mulher, do jovem. E é uma oportunidade,
parece-me, Senador Paim, que está chegando e batendo à nossa porta, convocando-nos a uma responsabilidade legiferante. É que nós temos agora, na Comissão de Constituição e Justiça – da qual V. Exª, de forma tão
brilhante, participa –, a oportunidade de votar o novo Código Penal brasileiro, atualizar uma legislação de mais
de meio século, codificar um corolário de leis. E nós perguntamos a nós mesmos: que código nós queremos
para este Brasil que está banalizando a vida? Que leis poderão ser feitas pelo Congresso Nacional que possam
mitigar, minimizar essa avalanche de crimes que afetam, diretamente, o sentido mínimo de sobrevivência humana? Por isso, o pronunciamento de V. Exª é uma reflexão. Uma reflexão triste, uma reflexão triste do estado
de coisas que nós estamos vivendo, em que muitas vezes a vida se transforma em coisa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Vital do Rêgo. Seu pronunciamento fica incorporado à minha fala, de um tema tão delicado e tão sofrido para todo o nosso povo e toda a
nossa gente.
Ainda hoje pela manhã, realizamos uma audiência pública em que falávamos também do mundo da violência. A violência no mundo do trabalho pode ser, por exemplo, o trabalho escravo, que pode levar à morte.
Analisávamos se esses crimes no trabalho poderiam ou não ser discutidos no campo da Justiça do Trabalho. E
aí foi lembrado, muito bem, o debate lá na CCJ que está ocorrendo.
Mas, Sr. Presidente, Senador Ruben Figueiró, continuando o meu discurso, crimes cometidos por pessoas
comuns, das quais não se suspeitava nada, pessoas de quem, na maioria dos casos, nunca se podia imaginar
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que seriam capazes de fazer o que fizeram, até o momento em que cometeram crimes que deixaram todos
perplexos, inclusive na cidade onde o fato aconteceu.
Talvez eu pudesse, somente no caso do linchamento, ligar o ocorrido a uma sensação perigosa que há
hoje, e com razão, na sociedade brasileira: sensação de impunidade, sensação de incompetência, de inoperância
do Poder Público em fazer valer o que manda a lei, de modo tempestivo, certo, proporcional. Foi o que aconteceu. Mas não há desculpas para o que aconteceu. Temos que punir exemplarmente quem cometeu esse crime.
Hoje em dia, os jornais brasileiros, os jornais considerados mais sérios – até eles! –, tornaram-se, em grande parte, editorias de polícia. Há muito jornal que não gostaria de fazer, eu sei, das suas principais matérias só
manchetes de crimes – assassinato, crime, assassinato. Mas são obrigados! Os editoriais estão comentando essas situações. Ou o que lemos são crimes de sangue, ou são contra o patrimônio público. Ambos banalizados.
Sr. Presidente, claro que esses crimes poderiam fazer com que eu ficasse na tribuna horas e horas. Mas
esse foi, como disse bem o Senador Vital do Rêgo, apenas um discurso de indignação.
Para finalizar, informo que solicitei uma audiência pública na CDH sobre o título “A Banalização da Vida, o
Mapa da Violência”. O requerimento foi aprovado. É intenção nossa reunir, aqui na Comissão de Direitos Humanos – e, tenho certeza, Senador, lá na CCJ e também em parceria –, renomados especialistas para discutirmos
o tema e analisarmos as evidências.
Gostaria muito, Senador Vital do Rêgo, que pudéssemos fazer – quem sabe? – uma reunião conjunta, Direitos Humanos e CCJ, e eu combinaria com V. Exª uma data, porque é lá que nós vamos aprofundar a questão
penal mesmo. Não é na CDH. Na CDH, nós vamos discutir o que aconteceu e a agressão aos direitos humanos,
ao crime cometido. Enfim, o que leva o indivíduo a banalizar a vida dessa forma.
Serão convidados para o debate primeiro – vejam bem quem nós convidamos:
– Dr. Júlio Jacobo Waiselfisz, autor do livro Mapa da Violência 2013”;
– Dr. Guilherme Assis de Almeida, professor e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência, da USP,
autor do livro Violência Urbana;
– representante do Ministério da Justiça – oxalá o Ministro;
– representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República;
– Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), ou seja, um psiquiatra, pois isso tem que entrar no campo da psiquiatria;
– Departamento Forense, que trata da violência; e
– Srª Mariza Monteiro Borges, presidente do Conselho Federal de Psicologia, pois tem que entrar no campo da terapia, da psicologia, dos Direitos Humanos, da Justiça, de especialistas, de psiquiatras, porque não dá
para ficar olhando e não fazer nada.
Pelo menos, Sr. Presidente, com esse grupo de especialistas nas mais variadas áreas, vamos aprofundar
o debate, como aqui foi dito: para onde estamos indo? O que nós queremos?
É esse o mundo que vamos deixar para os nossos filhos e netos, onde a violência vai descambando sem
limite, se espraiando, como diz o meu amigo Olívio Dutra, por todos os recantos do Brasil? Claro que não, Sr.
Presidente.
Por isso, faremos essa reflexão nessa audiência pública – oxalá, conjunta, de Direitos Humanos com a
CCJ – para apontar caminhos que tirem a nossa gente desta situação de crueldade absoluta, porque muitos
dos crimes são antecedidos de tortura. O menino praticamente foi torturado, e há quem diga que foi enterrado vivo. Esta senhora, em São Paulo, foi para o hospital aos pedaços, viveu ainda um dia e meio e faleceu. E os
dois, o menino e a adolescente aqui...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ... foram amarrados, fechados num quarto, e tocaram fogo na casa. Calculem a agonia dessas crianças morrendo queimadas vivas.
Sr. Presidente, esse é o meu pronunciamento para o dia de hoje. Agradeço o tempo que V. Exª me concedeu.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Senador Paulo Paim, todos nós ressaltamos o pronunciamento de V. Exª com relação a esse problema da violência e quais as possibilidades que nós
teremos para enquadrá-lo nos termos do novo Código Penal, porque esse aqui está envelhecido e não tem
mais condições de ser utilizado.
Eu gostaria de convocar à tribuna o eminente Senador Vital do Rêgo, que falará pela maioria.
Comunico aos Srs. Senadores que, após a palavra do Senador Vital do Rêgo, está inscrito o Senador Anibal Diniz; logo em seguida, o Senador João Capiberibe e, pela inscrição existente aqui, o Senador Alvaro Dias.
Com a palavra, o Senador Vital do Rêgo.
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O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Ruben Figueiró, tenho a honra de participar desta sessão presidida por V. Exª.
Srªs e Srs. Senadores, quero usar o tempo da Liderança da Maioria, na condição de ser o Vice-Líder, para
comunicar à Casa e ao País os resultados da visita que fizemos com a comissão do Senado que fiscaliza as obras
de integração de bacias do Rio São Francisco. Fizemos uma visita com a Presidente Dilma Rousseff, o Ministro
de Estado da Integração Nacional, Francisco Teixeira, e companheiros Senadores, que, durante um dia inteiro,
participaram de diversas atividades nos dois eixos do megaprojeto de transposição.
Senador Presidente, segunda-feira, dia de voltar à Casa trazendo experiências no Estado, eu trago comigo a dolorosa experiência da seca, que tem sido permanente e vexatória para muitos paraibanos, porque,
efetivamente, a dependência das chuvas que caem do céu sempre é de uma profunda instabilidade nas nossas
vidas e na nossa sobrevivência. A insegurança hídrica do meu Estado, o Estado mais afetado por essa intempérie climática, é marcantemente forte.
Mas, se trago lamentos, se trago a seca como flagelo, eu também renovo desta tribuna as esperanças
nesse projeto que, secularmente, foi concebido, que, se não fosse a decisão política de um nordestino, de um
homem de Pernambuco, na condição de Presidente da República, hoje não estaria nos tempos finais da sua
construção. Eu falo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recebeu estudos preliminares, como outros
tantos Presidentes – a história registra de Dom Pedro II no Brasil –, mas ainda não havia de nenhum de nós a
decisão política do Governo para que o projeto pudesse ser viabilizado.
Fui com a Presidente Dilma, na última semana, e vi, no seu olhar, nos seus gestos, no encontro com os
representantes das empresas que trabalham nas seis metas diferentes do projeto, o entusiasmo da Presidente Dilma por entregar, já este ano, 100 quilômetros de canais de um lado e de outro. Vi o apoio que ela deu à
Paraíba para que o ramal do Vale do Piancó, um sonho antigo nosso, também fosse incorporado ao eixo norte
do projeto.
Quero, Sr. Presidente, em rápidas palavras, falar um pouco dessa visita, mas dizer um pouco da extrema
complexidade de uma obra que envolve hoje, diuturnamente, mais de dez mil funcionários.
Segundo o Ministro da Integração, segundo a última revisão atualizada, o número de funcionários já
passa de 10,3 mil, com mais de 3 mil equipamentos, permanentemente, em turnos, alguns, de 24 horas.
Por isso, tenho a honra de trazer essa esperança, quando também falo da tristeza da seca que assola o
meu Estado.
Nunca vou me cansar de repetir que a integração de bacias do Rio São Francisco é, sem dúvida, o maior
programa de segurança hídrica da Região Nordeste de todos os tempos, Sr. Presidente, porque os benefícios
esperados deste programa para a região setentrional semiárida do Nordeste somente podem ser comparados
historicamente com os resultados da atuação do Dnocs, que foi criado em 1909.
O Departamento Nacional de Obras contra a Seca, criado – repito – em 1909, ao longo dos mais de cem
anos de existência construiu mais de trezentos açudes de grande e de médio porte. A vida dura, sofrida, do
sertanejo do Semiárido paraibano, cearense, potiguar ou pernambucano, nunca mais será a mesma depois
que as águas captadas do Rio São Francisco estiveram escoando pelos canais construídos.
Daí o justificado entusiasmo de todos os que lutaram para que essa obra monumental fosse executada.
Fico especialmente satisfeito, em razão do papel imprescindível que vem tendo, para a retomada das obras
que andaram paralisadas ou semiparalisadas, a comissão que eu tenho a honra de presidir, a Comissão Externa Temporária que acompanha as obras de integração e revitalização do São Francisco. Desde 2012, cinco
Senadores titulares e cinco Senadores suplentes desta comissão, todos nordestinos, temos visitado as obras,
acompanhado o cronograma, garantindo a sua continuidade.
Como sabemos, as obras de integração estavam previstas para serem concluídas em 2012, mas sofreram
atraso e agora a previsão da construção e da sua conclusão é 2015.
Hoje, 58% do projeto estão concluídos, e o ritmo intenso dos trabalhos foi restabelecido. São canais,
aquedutos, adutoras, barragens, açudes, reservatórios d’água e estações de bombeamento que se estendem
por 477km de distância e que haverão de levar água para mais de 12 milhões de nordestinos. Por volta de 10,3
mil trabalhadores estão empregados nessa obra.
Sr. Presidente, é importante que esta Casa conheça a obra. Minha avó já dizia que uma coisa é ver, outra
é contar. Só indo lá, Sr. Presidente Figueiró, para ver a grandiosidade dessa obra.
Não são apenas os canais. Quando se lembra do projeto ou se faz uma incursão na memória, pensa-se que
a transposição ou a integração de bacias são canais que se comunicam. Não! Nós temos estações elevatórias,
Sr. Presidente, com mais de 40m de altura, estações que vão bombear a água do São Francisco de um ponto a
um aclive surpreendentemente grande, com mais de 200m. Assim, a engenharia humana se mostra capaz de,
desafiada, transpor os obstáculos dessas obras, que, muitas vezes, a natureza, vitimada e agredida, nos impõe.
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Eu sou um desses entusiastas da obra. Já é a quarta visita que faço à obra como Presidente da Comissão,
agora na companhia de Sua Excelência a Presidente Dilma Rousseff.
Há também trabalhos complementares – é bom lembrar – para que se atinja o objetivo da sustentabilidade hídrica dos quatro Estados nordestinos beneficiados. Exemplos dessas obras complementares são as
vertentes litorâneas na Paraíba; o Canal do Cariri, no Ceará; o Ramal do Apodi, no Rio Grande do Norte; e Entremontes, em Pernambuco. A tudo isso a Comissão Externa tem dado uma atenção especial.
Eu gostaria de mencionar alguns dados, os mais atualizados disponíveis para essa obra gigantesca de
mais de R$8 bilhões, que levará esperança aos nordestinos do Semiárido. Esperança de poderem trabalhar e
viver, com conforto e dignidade, nas terras onde nasceram e em que cresceram. Quem sabe, em gerações futuras, os sertanejos vão lembrar-se das mazelas da seca somente como referência histórica, como coisa de um
passado distante.
Quero recordar aqui – falo para os funcionários das obras e, principalmente, para os quatro Estados que
vão ser atendidos com as águas do São Francisco – um testemunho que recolhi esta semana de um trabalhador, e a Presidenta se encontrou com os trabalhadores da obra. Um trabalhador, na região de São José de Piranhas, divisa da Paraíba, veio a mim e me disse – eles me chamam, carinhosamente, de Vitalzinho, lá na Paraíba:
“Vitalzinho – eu sou um deles –, eu quero lhe dizer que o meu pai, depois da obra, está voltando de São Paulo!”
Sr. Presidente, isso para uma família nordestina em que o filho viu, ainda pequeno, o pai despedir-se da
mãe, para ir trabalhar no Rio e em São Paulo e, todo mês, vir parte do seu salário para sustento da sua família,
aquele menino que, hoje, é homem e que trabalha na obra dizia, como se estivesse recebendo o maior presente da sua vida: “Vitalzinho, depois da obra pronta, meu pai vai voltar!” Eu recolho essa exclamação, eu recolho
essa expectativa como um presente que o meu Estado, que vai ganhar o Rio São Francisco – o meu Estado, que
vai ganhar o Rio São Francisco! –, deverá ter agora final de 2015.
Um primeiro dado que chama atenção para a retomada do intenso ritmo dos trabalhos de engenharia é
quanto à mão de obra. Falava de 10.300 trabalhadores e há uma expectativa de chegar, ainda neste mês, a 11
mil trabalhadores, quando o ritmo das obras, no Canal de Monteiro, estiver intenso. Hoje, temos 500 funcionários para abrir o Canal de Monteiro, o último dos grandes canais, e vamos ter, pelo menos, mais mil funcionários
para completar um canal que é o final do eixo da obra III Leste.
Retiro esse dado do relatório que recebemos, na condição de Presidente da Comissão, permanentemente
pelo Ministério da Integração. Os números de fevereiro já estão diferentes dos números de hoje.
O relatório lembrava-nos que a região beneficiada pela transposição das águas do São Francisco possui
28% da população brasileira, mas apenas 3% da disponibilidade de água doce. Vinte e oito por cento da população brasileira possuem apenas três por cento da disponibilidade de água doce. São números que, ao confrontarmos com os números da Organização das Nações Unidas, da FAO, são estarrecedores – estarrecedores,
com relação à segurança hídrica nesses Estados.
E importante explicar para o telespectador que nos assiste, por meio da TV Senado, que o projeto possui dois eixos.
O Eixo Norte, que capta as águas do rio logo após o reservatório de Sobradinho e a montante, ou seja,
acima da Ilha de Assunção, que se localiza próxima do Município pernambucano de Cabrobó. Dali, as águas
são transportadas em direção norte, atravessando o Estado de Pernambuco e beirando as divisas dos Estados
do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Já estão concluídos 56% das obras projetadas nesse Eixo Norte.
O segundo eixo, Sr. Presidente, é o chamado Eixo Leste, que capta as águas no reservatório de Itaparica,
a meio caminho entre as cidades de Floresta e Nova Petrolândia, ambas em Pernambuco, e segue no sentido
nordeste, atingindo as populações que habitam no leste da região beneficiada. Atravessa o Estado de Pernambuco e termina na cidade paraibana de Monteiro, às margens do Rio Paraíba. Quanto a esse eixo, ele possui
dois trechos de obras. A execução física já chegou a 56%.
Presidente Figueiró, é grande a expectativa com relação a essa obra. Nós, nordestinos, queremos, esperamos e precisamos ver essa obra concluída e entregue no prazo que agora acompanhamos para que se efetive:
em 2015, daqui a menos de dois anos.
Eu tenho a satisfação de poder, mensalmente, Sr. Presidente, acompanhar o desenvolvimento dessa
obra, ora on-line, ora em visitas presenciais, ora conversando com técnicos do Tribunal de Contas da União, da
Controladoria-Geral da União, organismos afinados com o Ministério da Integração, para que não haja solução
de continuidade nessa obra.
Nós passamos um ano e meio, Sr. Presidente, profundamente desassistidos por conta de atropelos burocráticos, contratuais, e, muitas vezes, a engrenagem não andava e a obra não saía. Havia um sentimento, Presidente, de completa desesperança e desalento com relação à obra. Hoje, não! Eu volto do meu Estado, que
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passa a pior seca dos últimos 50 anos, e é o Estado mais atingido por essa dificuldade climática. Mas, seremos,
Sr. Presidente – vejam as coisas do destino –, o Estado mais assistido em termo de recursos hídricos.
O Governador José Maranhão, do meu Partido, o PMDB, criou um grande complexo de barragens e adutoras no Estado, deixando-o preparado para receber as obras da transposição que vão entrar pelos dois eixos
na Paraíba, e ainda teremos o terceiro ramal: o do Vale do Piancó. Ao chegar ao Estado, ora por grandes barragens, como o Açude de Coremas, o Açude Boqueirão, o Açude Epitácio Pessoa, o Açude de Engenheiro Ávidos;
ora pelas vertentes litorâneas, a Barragem do Acauã, vamos ter o espaço geográfico ocupado por um rio que
nós não tínhamos: o Rio São Francisco.
Por isso, Sr. Presidente, com entusiasmo, com profunda esperança, eu venho a esta tribuna dizer de minha alegria, agradecer mesmo, em nome da Paraíba, à Presidenta Dilma Rousseff que, em nenhum momento,
nesta retomada das obras, tem faltado, seja com recursos, com decisão política, para que a obra saia dentro
do prazo determinado.
Teremos, ao final de 2014, dos dois eixos, repito, quase 100km atingidos. Mas nosso grande desafio, Sr.
Presidente Figueiró, é construir nove elevatórias – elevatórias gigantes, gigantescas! E não apenas as elevatórias,
mas todos os aquedutos que ligam a obra, as obras complementares que são necessárias, toda a indústria elétrica que se faz presente para que essas estações possam bombear a água do São Francisco e a realidade chegar.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Vital.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – É o Nordeste novo, Senador Anibal.
Ao final desta visita, eu sobrevoava Petrolina, que é o maior polo de frutas do Brasil e tem o maior PIB
entre Municípios produtores da Região Nordeste. É uma beleza ver todas aquelas áreas irrigadas, ocupadas,
Senador Anibal, Senador Figueiró, com frutas das mais diversas regiões, que hoje são usadas como exemplo nacional de eficácia na importação. Temos hoje os melhores vinhos do mundo, graças ao sol e à água controlada.
E é por isso que, terminando a visita sobrevoando Petrolina, eu sonhei em ver a minha Paraíba, uma Petrolina tão próxima
Senador Anibal, ouço V. Exª.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Vital, neste aparte quero cumprimentar V.
Exª pela qualidade do discurso e dizer que realmente este Brasil continental fantástico no qual nós vivemos tem
algumas respostas que não são visíveis para olhos que não querem ver. A Bíblia diz que o maior cego é aquele
que não quer ver, ou seja, é aquele que nega as evidências mesmo diante delas. Na última quinta-feira, fui ao
Acre com os Ministros da Integração Nacional e das Cidades para a entrega das primeiras 392 casas do programa
Cidade do Povo, Programa Minha Casa Minha Vida. Ao mesmo tempo, saía também o avião presidencial, aqui
da base aérea, com a Presidenta Dilma para fazer a entrega de quase mil quilômetros da Ferrovia Norte-Sul. E V.
Exª acaba de fazer um relato do sobrevoo e da visita a obras que acontecem no Nordeste. Então, nós estamos
diante de quê? Estamos diante de um Governo presente nos mais diferentes pontos dos mais diferentes Estados
da Federação brasileira. E hoje houve o novo anúncio para o Plano Safra voltado à agricultura familiar, que vai
destinar recursos para a produção agrícola familiar em todos os Estados brasileiros. E aí a gente tem uma resposta muito interessante. Por quê? Porque temos uma oposição que insiste em ficar com o denuncismo, insiste
em ficar com a ideia de que o Brasil está caminhando para trás, e os números não mostram isso. Os números,
pelo contrário, mostram que o Brasil está num ritmo muito interessante, mesmo diante da crise, mesmo com
o crescimento do PIB, digamos, tímido, mas a distribuição de renda, a geração de emprego, os fatores sociais
todos, que são, atentamente, acompanhados pelo Governo da Presidenta Dilma, e, principalmente, com esse
programa de investimentos em todos os Estados, é algo que lhe dá a sustentabilidade. Mesmo com todo o
bombardeio que ela tem sofrido, de maneira muito intensa, pelos grandes veículos de comunicação do Brasil
e uma oposição sedenta de voltar ao poder, a Presidenta Dilma mantém uma posição, esteve a 37 pontos nas
pesquisas, mas, na última, já fez um crescimento de três pontos, ela aparece com 40 pontos, mostrando que o
Brasil está, ao ver do povo brasileiro, no caminho certo. Tanto que a Presidenta Dilma mantém, ainda, uma posição que tem quatro pontos acima da soma de todos os outros candidatos, faltando um mês, um mês e pouco
para o registro das candidaturas, entrando no processo eleitoral de 2014. Então, o pronunciamento de V. Exª
traz um pouco de luz para o porquê de o povo brasileiro ainda continuar confiante nesse projeto. Exatamente
porque é um projeto que está presente em todos os Estados com ações concretas, visando melhorar a vida do
povo brasileiro. E, exatamente por isso, desde o governo Lula e, agora, com o Governo da Presidenta Dilma, a
gente sente a população, ainda, com um nível de ânimo maior em relação ao Brasil e com muita esperança de
que o Brasil, que já melhorou muito, vai melhorar cada vez mais. E o grande debate a ser feito nesse ano de 2014
é, exatamente, quais as propostas que os candidatos têm para fazer com que o Brasil continue melhorando e
o Brasil não volte atrás, como o povo já viveu e não quer experimentar novamente.

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 27

365

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Senador Anibal, eu incorporo, para terminar, Sr. Presidente, agradecendo a paciência e a tolerância de V. Exª com relação ao meu tempo, o aparte de V. Exª, dizendo
que, proximamente, nós teremos, por força de decisão do Congresso Nacional, o horário reservado à Justiça
Eleitoral, quando as Chapas estarão formalizadas.
E ocuparemos esse horário, exatamente, nós da base de sustentação do Governo da Presidente Dilma,
para mostrar esse Brasil que deu certo, esse Brasil que procurei mostrar, agora, com os números da integração
de bacias; Brasil que o senhor mostra, na sua Região; o Brasil que os companheiros, agora, felizes, podem ver
com a Ferrovia Norte-Sul a sua primeira etapa sendo viabilizada; o Brasil do novo Plano Safra, que agora, mais
uma vez, majora de forma clara o crédito para os pequenos agricultores, numa opção da Presidente Dilma exatamente pela agricultura familiar. É esse Brasil que nós vamos poder mostrar.
Mas, Sr. Presidente, eu não poderia terminar este pronunciamento sem dedicá-lo àquele trabalhador
que encontrou-se comigo em São José de Piranhas e dizer a ele que, em seu nome, eu queria felicitar a cada
um dos 10.300 trabalhadores do projeto de integração de bacias do São Francisco.
Saiba aquele homem, aquele jovem brasileiro que o seu pai vai voltar para casa, vai reencontrar nas terras
verdes do Nordeste água para beber, vai encontrar nas terras maravilhosas do Semiárido água para produzir,
porque nós temos tudo: nós temos o capital trabalho, nós temos homens de mãos calejadas que aguardam
orando e rezando por chuva. E, agora, graças a Deus, pelas mãos desses homens, desses trabalhadores, por
decisões políticas corretas do Governo, este homem que está em São Paulo vai voltar para casa para trabalhar
na sua terra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Sr. Senador Vital do Rêgo, acima de
qualquer convicção político-partidária, V. Exª, como o Senador Anibal Diniz, conhece a minha posição.
Eu quero dizer a V. Exª que o que está ocorrendo é realmente um sentimento nacional, porque vem do
Rio São Francisco. E o que é o Rio São Francisco? É o Rio da Integração Nacional, tanto que eu me rejubilo sinceramente com o entusiasmo de V. Exª com relação a seu pronunciamento, sobretudo porque vai dar oportunidade àquele cidadão paraibano que deve estar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, ajudando a construir o
nosso desenvolvimento do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste do País, de voltar para a sua terra natal e dar a
satisfação à sua família com a sua presença e, sobretudo, contribuindo ainda mais pelo desenvolvimento da
Paraíba e do Brasil.
Meus cumprimentos a V. Exª.
Por troca entre os Senadores Anibal Diniz e João Capiberibe, eu concedo a palavra ao Senador João Capiberibe pelo prazo regimental e, logo a seguir, ao Senador Anibal Diniz.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras e, em especial, Senador Anibal Diniz, a quem agradeço pela permuta, eu volto a esta tribuna, nesta segunda-feira, para abordar um tema que é recorrente, que
são os gastos do Legislativo brasileiro.
Eu tenho alguns dados, aqui, que foram retirados de um levantamento do site da ONG, da Organização
Não Governamental Contas Abertas, que diz que o montante de dinheiro gasto para manutenção do Congresso Nacional, de 26 Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e de mais 37 Câmaras
Municipais de cidades com acima de 500 mil habitantes foi mais de R$20 bilhões em 2013.
Imagine, Sr. Presidente, o Legislativo brasileiro, contando a partir das cidades com 500 mil habitantes ou
acima, incluindo os Legislativos estaduais, a Câmara Distrital de Brasília e o Congresso Nacional: R$20 bilhões.
Ainda segundo Contas Abertas:
Se fosse uma nação, o Legislativo brasileiro teria o orçamento equivalente ao Produto Interno Bruto de
países como Madagascar, na costa africana, ou Armênia, na Europa do Leste, de acordo com dados de
2012 do Banco Mundial. As verbas consumidas pelo “país legislativo” são, ainda, duas vezes maiores que
o PIB da nossa vizinha República da Guiana.
Entre 2010 e 2013 – isso é extremamente preocupante –, o volume de recursos consumido pelos Parlamentos estaduais e distrital saltou de 9,39 bilhões, em valores atuais, corrigidos pelo IPCA, para 12,66 bilhões.
Olhem, em três anos, nós demos um salto significativo nos gastos com o Legislativo.
Em função disso, agora, dessa preocupação com os gastos, em geral, do Legislativo brasileiro, eu queria
fazer referência aos gastos específicos do Legislativo do Amapá.
Olhem, eu estabeleci um ranking.
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Todo mundo sabe que, há poucos dias, o programa Fantástico, da Rede Globo, fez um denúncia mostrando que deputados estaduais do Amapá prestavam conta das verbas indenizatórias com notas fiscais frias
e, mais que isso, notas fiscais falsas.
A Assembleia Legislativa do Amapá dispõe de recursos de que, do ponto de vista legal, é impossível
prestar contas. É impossível uma Assembleia com 24 parlamentares gastar R$156 milhões em um ano. E, a partir das denúncias do Fantástico – e essas denúncias foram baseadas em ações do Ministério Público, relativas
ao exercício financeiro de 2011 –, em 2011, aliás, em 2012, o Ministério Público do Amapá ajuizou uma ação
e o Tribunal de Justiça autorizou uma busca e apreensão na Assembleia Legislativa. Dessa busca e apreensão
na Assembleia Legislativa, já resultaram 49 denúncias por improbidade administrativa. Essa é relativa a 2011.
É importante que quem nos acompanha pela TV Senado, pela Rádio Senado, aqueles que nos acompanham no Amapá saibam que todos os processos e todas as denúncias que vieram à tona nos últimos tempos
são relativas a essa busca e apreensão, a esses documentos apreendidos em 2012 pelo Ministério Público estadual e pela Polícia Civil. A partir desses documentos, ficaram comprovados o uso de notas fiscais frias e de
notas fiscais falsas e também a relação de pagamento de diárias e de viagens aos deputados estaduais.
Para termos uma ideia, eu vou dar um exemplo muito conhecido. O Deputado Edinho Duarte foi denunciado; ele era Secretario-Geral da Mesa, foi destituído da Secretaria-Geral da Mesa, juntamente com o Presidente de então, Moisés Souza, e o Secretário-Geral da Mesa da Assembleia Legislativa do Amapá, em um ano,
se ressarciu de R$980 mil em notas frias, possivelmente notas fiscais falsas, ou então por serviços que nunca
foram prestados. Além dos R$980 mil de verbas indenizatórias ressarcidas, a Assembleia pagou a esse deputado mais R$213 mil em diárias.
Ainda de 2011, nas denúncias por improbidade administrativa, o Ministério Público arrola uma lista de
21 deputados que hoje estão com seus bens sub judice. Seus bens estão indisponíveis e suas contas bancárias,
bloqueadas.
Desses 21 deputados, contabilizei 6 deputados. Esses 6 deputados, juntos – pasme, Sr. Presidente –, receberam em 2011 a quantia de R$1,420 milhão. E aqui descrevo a nominata e os valores que cada um recebeu:
o Deputado Eider Pena recebeu 300 mil, correspondentes a diárias, em um ano; o Deputado Paulo José, 255
mil; a Deputada Sandra Ohana, 232 mil; o Deputado Kaká Barbosa, 225 mil; o Deputado Jaci Amanajás, 210
mil; e a Deputada Roseli Matos, R$200 mil. E, aí, vai baixando até chegar a R$105 mil, R$110 mil. Total: R$1,420
milhão, repartido entre seis deputados.
Isso corresponde a mais do que o Senado Federal, com 81 Senadores e mais de 10 mil servidores, gastou em diárias em 2013. O Senado Federal, em 2013, gastou, em diárias de viagem – Senadores que vão para o
exterior, que percorrem o Brasil, as comissões todas, os convidados... O Senado Federal gastou R$1,250 milhão
em 2013. E esses seis deputados gastaram, receberam da Assembleia Legislativa do Amapá, em 2011, R$1,420
milhão.
Fiz aqui um ranking das diárias. Levantei os gastos com diárias da Presidência da República.
E a gente sabe que, quando a Presidenta viaja, viaja um séquito, a vanguarda do Palácio do Planalto chega três, quatro dias antes para preparar a agenda da Presidenta, e são viagens para todo canto.
Nesse ranking, a Assembleia Legislativa do Amapá gastou R$17,5 milhões – isso em 2013, ano passado
–, a Presidência da República gastou R$7,5 milhões; R$17,5 milhões Assembleia Legislativa do Amapá, R$7,5
milhões a Presidência da República. Em seguida, vem – agora vejam, é algo inacreditável, já conversei com vários jornalistas e eles não acreditam, Senador Anibal Diniz, acham que isso não é possível, mas é o que está na
contabilidade pública; esses dados, retirei da contabilidade geral do Estado do Amapá, na seção Assembleia
Legislativa, está lá, inclusive dou até os centavos: A Assembleia Legislativa do Amapá gastou R$17.476.847,77,
de uma previsão de R$19 milhões. O ano terminou antes do tempo, antes que eles pudessem gastar os R$19
milhões.
A Câmara dos Deputados, com seus 513 Deputados, 18.800 servidores, gastou em diárias, no ano passado, R$2.931.341,16, R$3 milhões, ou seja, seis vezes menos do que a Assembleia Legislativa do Amapá, que
tem 24 Deputados.
Aí levantei os gastos também do Superior Tribunal de Justiça. O STJ gastou em diárias, em 2013, R$485.437,95
e o Supremo Tribunal Federal, R$461 mil. Ora, essa é uma Assembleia de um Estado com o menor PIB do País.
É algo absolutamente inexplicável. Não é à toa que o Ministério Público do Estado, que, nos últimos anos, têm
se destacado em defesa da sociedade, em defesa do cidadão, já ajuizou, em cima desse levantamento de 2011,
49 ações de improbidade, e o Tribunal de Justiça acatou essas razões e transformou em réus 21 dos 24 deputados da Assembleia Legislativa do Amapá.
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Agora, estes dados aqui, esse ranking que eu estou apresentando é de 2013. Ou seja, eles continuaram
com saque nos recursos públicos da Assembleia, não se intimidaram diante da ação enérgica do Ministério
Público estadual e continuaram a repartir o dinheiro entre eles.
Foi então que, há duas semanas, cinco partidos políticos se reuniram, decidiram criar o movimento denominado Reduza Já e apresentaram uma proposta legislativa para mudar a Lei de Diretrizes Orçamentárias
e para mudar a Lei Orçamentária Anual, reduzindo em 50% os gastos da Assembleia Legislativa do Amapá,
de R$156 milhões para R$78 milhões. Os outros R$78 milhões seriam destinados à aquisição de R$30 milhões
em medicamentos para abastecer os hospitais e a rede básica de saúde; de R$15 milhões para a conclusão do
Hospital Metropolitano da Zona Norte de Macapá, que está há dez anos parado – foi parado em 2004, numa
operação da Polícia Federal que levou para a cadeia o prefeito de então –, que faz muita falta para a população
do nosso Estado, principalmente do Município de Macapá; e de R$33 milhões para melhorar as vias urbanas,
pavimentar as vias urbanas.
O movimento está indo para as ruas e está conclamando os partidos políticos e alguns políticos. E nós
queremos que sejam todos os políticos a se envolver nesse combate. Não é proibido político combater a corrupção. Basta meter a cara, pôr a cara a tapa e dizer de que lado está.
Aqui nesta Casa nós somos três Senadores, Sr. Presidente, representando o Amapá. Dois já decidiram de
que lado estão. Eu e o Senador Randolfe Rodrigues estamos do lado da redução do orçamento da Assembleia,
porque nós não aceitamos que o dinheiro seja desviado, que recursos públicos sejam rateados entre meia dúzia. Falta apenas o Senador José Sarney, que, tenho certeza, vai se posicionar também do lado da redução do
orçamento da Assembleia Legislativa do Amapá.
Eu não tenho a menor dúvida disto e nós vamos ouvir a manifestação do Senador José Sarney sobre
esta questão.
Esse movimento começou com os políticos, mas já se estendeu para as organizações da sociedade civil.
E aqui, Sr. Presidente, eu tenho uma nota da OAB – Seccional do Amapá que eu faço questão de ler e cuja inscrição nos Anais da Casa eu faço questão de pedir.
Nota da OAB
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Amapá, vem manifestar seu apoio às ações que objetivem
o combate à corrupção e, motivada pelas denúncias de malversação dos recursos públicos, com pagamento excessivo de diárias a parlamentares, em valores atentatórios aos interesses do povo, conclama a
sociedade amapaense a pedir a redução do orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.
Entendemos que todo movimento popular é o legítimo exercício da democracia, encontrando-se fundamentado no princípio constitucional da liberdade de expressão, garantido a todo e qualquer cidadão
brasileiro, especialmente quando objetiva cobrar dos administradores públicos a observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
O montante elevado dos gastos públicos por parte da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá com
relação às diárias e à verba indenizatória vai de encontro aos princípios constitucionais citados, vez que
não há qualquer relação de benefício entre as diárias e o atendimento às necessidades da população
amapaense.
As despesas carecem de prestação de contas e há muito reclamam por transparência na aplicação dos
recursos orçamentários do Poder Legislativo Estadual, para que a população entenda o verdadeiro papel dos Deputados.
Ademais, a carência de recursos para investimento em hospitais, escolas, infraestrutura e, especialmente,
na malha viária de todo o Estado exige que nos manifestemos a favor da redução do orçamento do Poder
Legislativo e aplicação deste em ações que atendam diretamente o povo destemido deste rincão brasileiro.
Faz-se mister, pois, que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá efetue a redução do seu orçamento, destinando essas verbas para atendimento das necessidades do povo amapaense, o titular e último
destinatário dos serviços públicos.
Paulo Henrique Campelo Barbosa
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
Secção do Amapá
Peço que esta nota seja inscrita nos Anais desta Casa, pois ela é importante. A OAB é uma instituição
respeitável em todo o País e assim também no nosso Estado.
E aqui gostaríamos de dizer que o Amapá está mudando, sim, Sr. Presidente, porque o que está acontecendo lá, as ações enérgicas do Ministério Público, é um sintoma da mudança. O Ministério Público foi omisso
até há 3 ou 4 anos, omisso e conivente, mas hoje o Ministério Público do Estado não livra a cara de ninguém,
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está cumprindo a sua obrigação. Era isto que nós sempre esperávamos que acontecesse e é isto que está acontecendo. E, mais que o Ministério Público, também o Tribunal de Justiça do Amapá mudou, mudou para muito
melhor e está fazendo justiça, que é o que espera o povo do Amapá.
Por último, eu lhe diria, Sr. Presidente, que essa realidade da Assembleia Legislativa do Amapá, com os
seus 24 Deputados, não ocorre só lá. Essa má utilização dos recursos públicos ocorre em todo o País, em todas
as assembleias legislativas do País, mas lá a sociedade se mobiliza e vai tratar de colocar a limpo essa situação
e mostrar, primeiro para o povo do Amapá e, depois, para o Brasil, que é possível fazer uma mudança drástica
nesse comportamento desleal com os mandatos que lhe foram outorgados pela sociedade.
Um deputado, um político não pode ser escolhido entre os piores, ele tem que ser escolhidos entre os
melhores de cada sociedade. E, uma vez escolhidos, eles têm que se comportar como os melhores, eles têm
que se comportar com absoluta fidelidade e respeito à sociedade que o elegeu, assim como nós aqui somos
escolhidos, fomos escolhidos e temos obrigação de nos comportar com respeito a quem nos escolheu.
Era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR JOÃO CAPIBERIBE EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Nota da OAB.
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Senador João Capiberibe meus cumprimento pelo seu pronunciamento. Quero lhe dizer que o requerimento de V. Exª será atendido nos termos
regimentais.
Com a palavra o eminente Senador Anibal Diniz, pelo tempo regimental.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna
hoje para destacar as boas notícias que vieram hoje do Governo para a produção brasileira.
Em primeiro lugar, destaco o lançamento, nesta segunda-feira, do Plano Safra para a Agricultura Familiar
2014/2015, evento em que a Presidenta Dilma Rousseff afirmou ser estratégico o compromisso do Governo
com o setor.
Este Plano Safra da agricultura familiar é o maior da história, com um investimento recorde de R$24,1
bilhões em créditos, o que significa dez vezes mais do que foi o investimento realizado para esse mesmo programa nos anos de 2002 e 2003. O valor expressivo deste ano reflete a importância da agricultura familiar para
o País na produção de alimentos saudáveis e mostra, ao mesmo tempo, o compromisso de um governo, o atual Governo, sensível e atento à importância da agricultura familiar e também à importância das políticas de
assistência técnica e de crédito para os assentados da reforma agrária.
Também temos o anúncio de outro recorde de investimento: o investimento de R$12 bilhões para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf.
A cada Plano Safra, o Governo estimula o investimento para máquinas e equipamentos agrícolas. Desta
feita, estão previstos R$4,5 bilhões para esta safra de 2014 e 2015 e a adoção de novas tecnologias para aumentar ainda mais a produção e a produtividade no setor agrícola.
A intenção deste Governo, como bem destacou a Presidenta Dilma durante a solenidade, é que os agricultores brasileiros tenham acesso às melhores condições possíveis para investir, adquirir máquinas e equipamentos que possibilitem a melhora da produtividade e da propriedade e, ao mesmo tempo, contribuir para a
geração de emprego no campo.
Outra decisão importante anunciada nesta segunda-feira foi o segundo Plano Safra específico para a região do Semiárido. Com essa prática inovadora, poderemos passar a olhar o Semiárido como região produtiva
sustentável e não somente com políticas de emergência.
Sobre este assunto, tivemos, há pouco, aqui, um pronunciamento muito importante e contundente do
eminente Senador Vital do Rêgo, da Paraíba, colocando justamente que o sonho do nordestino que vive no
Semiárido é exatamente ver aquela região produtiva, com boas condições de produtividade e com possibilidade de melhorar as condições de vida daquelas pessoas.
O Plano Safra do Semiárido tem o objetivo de transformar o agricultor familiar do Semiárido na força
principal para que o País possa aprender a ter condições de conviver com a seca.
Esse conjunto de medidas reforça a disposição deste Governo em enfrentar os desafios mais urgentes e
também em preparar as condições para o futuro.
Nessa linha, eu também gostaria de destacar que o Plano Agrícola e Pecuário para a Safra 2014/2015 vai
contar com o investimento de R$156 bilhões para financiar a produção agrícola e pecuária, o que representa
um aumento de quase 15% em relação à safra passada. Isso significa que, além de haver mais recursos disponíveis, as taxas de juros também serão mais atrativas. Por exemplo, na safra de 2001/2002, cujos investimentos
foram 10 vezes inferiores aos investimentos atuais, os juros variavam entre 8,75% e 10,75% ao ano. Os recursos hoje anunciados vêm com a boa notícia de que os juros estão entre 4% e 6,5%. Dessa maneira, além de o
Governo estar assegurando um volume maior de recursos para o financiamento da produção, há a garantia de
que o juro a ser pago é um juro bem menor. Desse modo, a Presidenta Dilma reafirmou que não faltará crédito para os produtores brasileiros.
O quanto as políticas de apoio ao pequeno e médio produtor, de apoio ao agricultor familiar, tanto no
que diz respeito aos créditos, quanto à aquisição de máquinas e assistência técnica, é um dos aspectos que
também têm de ser contabilizados na hora de se verificar o aumento da produção agrícola no Brasil. Isso tudo
tem contribuído para o aumento da produtividade e feito com que o Brasil cumpra com a sua missão, que é
uma missão protagonista no plano mundial no que diz respeito à produção agrícola. O Brasil é um dos maiores
produtores do mundo e, com isso, tem dado uma grande contribuição para a alimentação do Planeta.
O anúncio feito hoje pela Presidenta Dilma vai exatamente no sentido de garantir aos produtores que
eles têm recursos disponíveis a juros que possibilitem que eles façam seus investimentos, colham sua safra e,
na hora de pagar, não tenham, digamos, aquele juro escorchante que acaba levando todo o lucro do produtor.
Dessa maneira, nós temos a garantia de que o juro anual entre 4% e 6,5%, um juro até menor do que a inflação,
permite que o agricultor possa se sentir seguro, tranquilo.
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Serão destinados também R$16,7 bilhões em crédito para os médios agricultores e pecuaristas. São 25,5%
a mais do que na safra passada, e com juros de 5,5% ao ano. Como eu disse, considerando a inflação média
anual, são juros praticamente negativos, entre 5,5% e 6,5% ao ano.
Uma das novidades do Plano Agrícola e Pecuário é o financiamento da aquisição de animais para engorda em confinamento. Além disso, há crédito para o pecuarista adquirir e reter matrizes, o que evita o abate
precoce. Com essas linhas de crédito, o Governo está atendendo reivindicações dos pecuaristas.
É interessante destacar, ainda, que o programa de modernização da frota, o Moderfrota, financiado pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que oferece crédito barato para a compra de máquinas novas, também foi reativado.
Somado ao Programa de Sustentação do Investimento, serão mais R$8 bilhões para a aquisição de colheitadeiras e tratores.
Outra iniciativa para estimular o uso de novas tecnologias é o Programa de Incentivo à Inovação Agropecuária. Agora há R$1,7 bilhão para financiar a agricultura de precisão, o cultivo protegido de hortifrutigranjeiros e a automação da avicultura, da suinocultura e da pecuária leiteira.
Além dessas medidas, o Governo vai continuar apoiando a melhoria das condições de armazenamento
e escoamento das safras.
A exemplo do que já aconteceu no ano passado, neste ano de 2014, para a safra 2014/2015, haverá um
investimento de R$5 bilhões para financiar a construção e a ampliação de armazéns privados, com juros também de 4% a 5% ao ano, outra modalidade de financiamento para fortalecer o setor agrícola que tem juros
subsidiados.
Por todo o exposto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespectadores que nos acompanham pela TV Senado,
consideramos que todas essas iniciativas são medidas de impacto que vão melhorar não apenas a produção
nacional, como também vão dar maior segurança aos nossos produtores.
Por isso, fica aqui o meu cumprimento à Presidenta Dilma Rousseff, ao Ministro da Agricultura, aos bancos oficiais do Governo – Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o BNDES –, e o apelo para que, uma vez
feitos os anúncios, nós tenhamos efetivamente a facilidade do acesso ao crédito pelos pequenos e médios
agricultores, pelos agricultores familiares. Uma vez feitos os anúncios – nós ficamos muito felizes com esses
anúncios, principalmente porque estamos falando de um volume de recursos dez vezes maior do que aquele
feito dez anos atrás –, nós precisamos ter a garantia de que, na hora de ter acesso, de ir em busca desse recurso, o pequeno produtor não seja humilhado com uma sequência de exigências burocráticas que, às vezes, o
impossibilita de ter acesso a esse recurso.
Então, vamos fazer com que esses recursos anunciados hoje, o que faz muito bem para o fortalecimento
da nossa agricultura, sejam efetivamente concretizados, com o mínimo de burocracia e com toda a facilidade
criada, porque uma coisa a gente tem que dizer: o produtor rural, o pequeno produtor, o médio produtor não
tem tempo para ficar em filas de bancos; ele não tem tempo para ficar em filas de bancos e nem tem tempo
para ficar levando chá de cadeira de gerentes.
Ele precisa ser atendido com total prioridade quando chega com seu projeto, que tem que ser analisado
em tempo recorde para que não percam um mês sequer, um dia sequer de trabalho.
É exatamente por isso que queremos que se concretize aquilo que foi anunciado hoje. Cumprimentamos a Presidenta Dilma por isso, cumprimentamos o Ministro da Agricultura pelo investimento recorde no
fortalecimento da nossa agricultura. Que haja agora sensibilidade do setor bancário no sentido de a rede de
banco oficial, destinada a esses financiamentos, ter total celeridade na hora de atender os pequenos e médios
produtores, os agricultores familiares.
Senador Moka está pedindo um aparte?
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Não tive oportunidade de participar do lançamento,
mas quero me somar ao pronunciamento de V. Exª, principalmente nessa questão que V. Exª diz que é preciso
que esses recursos anunciados estejam a tempo e a hora, porque o produtor precisa desses recursos na hora
em que ele vai exatamente plantar; é nessa hora que ele precisa. Ele tem toda uma despesa que precisa estar
pronta, e não ser depois, senão ele terá que recorrer a outros créditos, com juros até maiores. Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento e me somar àqueles todos, à Presidenta Dilma, ao Ministro da Agricultura, ao Ministro do Desenvolvimento Agrário, a todos aqueles que planejaram e que trabalharam para que o Plano Safra
fosse liberado hoje, pelo menos anunciado, sobretudo para os pequenos e médios agricultores, a chamada
agricultura familiar. Parabéns a V. Exª!
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito obrigado, Senador Moka, que vem de um
dos Estados com maior produção agrícola do Brasil e que tem toda a autoridade para emitir sua opinião a respeito do assunto.
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Eram essas, Senador Paim, as minhas palavras.
Encerro na torcida de que tenhamos esses anúncios, feitos hoje pela Presidenta Dilma,concretizados na
prática. Que possamos, efetivamente, contar com esses recursos, os agricultores possam, ao apresentarem os
seus projetos, ter a facilidade, a desburocratização necessária para o acesso efetivo a esses benefícios!
E quero também reforçar o meu apelo a todos os pequenos produtores do Acre, os nossos agricultores
que se enquadram no Pronaf, o programa de agricultura familiar, para que estejam atentos, aí nos sindicatos
dos trabalhadores rurais, na Federação da Agricultura, para apresentarem os seus projetos e, assim, terem acesso a esses recursos, para que possamos fazer valer o esforço que o Senador, hoje Governador, Tião Viana está
empreendendo no Estado do Acre, no sentido de fazer com que o Acre também aumente a sua produtividade.
Hoje, o Acre possui as suas indústrias, principalmente, o complexo industrial da piscicultura, o complexo industrial da suinocultura e o abatedouro de aves, que são três empreendimentos que já demandam uma
produção agrícola muito importante no Estado. Hoje, toda a produção que há no Estado esses empreendimentos absorvem.
Então, há, neste momento, a necessidade de o agricultor, o pequeno agricultor e o médio produtor apostarem, efetivamente, na agricultura. E tenho certeza de que agora, com o início do funcionamento da indústria
de ração para peixe, no complexo da piscicultura – que já está praticamente pronto, os últimos detalhes já estão definidos e, até o final de julho, teremos a inauguração da parte de filetagem do complexo da piscicultura
–, teremos também uma necessidade muito maior de produção de milho e de outros produtos agrícolas que
vão ser utilizados na indústria de ração. Portanto, os pequenos e os médios produtores do Acre podem apostar nesse caminho de obterem esses créditos, com juros subsidiados, tanto para a produção agrícola quanto
para a engorda de animais. E tenho certeza de que temos tudo para, dessa maneira – com a política de apoio
à produção agrícola que o Governo da Presidenta Dilma está levando à frente –, ter fortalecida a agricultura
também no Acre, que é um Estado com muitas dificuldades.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr. Ruben Figueiró 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 Anibal Diniz.
Passamos a palavra, agora, ao Senador Alvaro Dias, para o seu pronunciamento como orador inscrito.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, devo, ao final deste pronunciamento, fazer referência à
postura inteligente adotada pela Associação Comercial do Paraná no último dia 25.
Mas antes disso, em nome do meu Partido, o PSDB, quero registrar o repúdio que se faz necessário neste momento à ação daqueles que habitam os porões da política suja neste País e que, com a proximidade das
eleições, passam a atuar criminosamente, na tentativa de destruir reputações e reverter expectativa pessimista
em relação ao pleito de 5 de outubro próximo.
A matéria é da Folha de S.Paulo. Revela que prefeitura petista é apontada como fonte de ofensas a Aécio
Neves na internet. Servidores e equipamentos foram usados para alimentar páginas contra Aécio em redes sociais.
A Justiça de São Paulo autorizou a quebra de sigilo de clientes de 27 empresas, revela a Folha de S.Paulo.
Os dados repassados à Justiça de São Paulo mostram que equipamentos e funcionários da prefeitura de Guarulhos, comandada há 14 anos pelo PT, foram usados para criar páginas com ofensas ao Senador Aécio Neves em
redes sociais. O nome dos tucanos para o Planalto, Aécio, é hoje o principal rival da Presidente Dilma na disputa.
As informações chegaram ao Judiciário depois que o Senador abriu um processo contra 27 empresas que
prestam serviços relatados à internet e conseguiu uma decisão que as obrigou a quebrar o sigilo contratual de
clientes. A equipe de advogados, então, fez uma pesquisa particular e identificou e-mails e telefones celulares
que tinham sido usados para fazer postagens e criar as páginas. Com essas informações, pediram que mais 25
companhias fossem incluídas na ação e entregassem dados de pessoas ligadas ao caso. Com nova decisão favorável do juiz, empresas como UOL, do Grupo Folha, Microsoft, TIM e Telefônica entregaram CPF, CNPJ, nomes
e endereços dos clientes listados.
A Folha acessou o processo na Justiça e fez cruzamentos com os dados fornecidos, chegando à localização
dos imóveis e às profissões de alguns dos citados no caso. Só a partir da sede da Secretaria de Comunicação
Social de Guarulhos, as páginas contra Aécio Neves foram manipuladas 81 vezes em 20 dias. Há ainda, entre os
criadores do perfil, uma funcionária da Prefeitura, Nataly Diniz, que usou celular para administrar as páginas.
Na Secretaria de Comunicação, os acessos aos perfis de Aécio ocorreram a partir de um IP, vinculados a
uma agência de propaganda, a PG Comunicação.
As páginas contra Aécio também foram administradas por pessoas de outros dois Estados: Minas Gerais
e Rio de Janeiro. A cidadã de Petrópolis...
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A advogada Juliana Abrúsio, sócia do escritório que representa Aécio, disse que “Aécio é vítima de uma
ação orquestrada em vários Estados.”
Eu repito que essa segunda fonte de Petrópolis, no Rio de Janeiro, não quis se manifestar, e a de Minas
Gerais, de Juiz de Fora, nega ter postado contra Aécio Neves.
Sr. Presidente, nós já estamos acostumados. Nos últimos anos, especialmente nas últimas campanhas
eleitorais, a usina de dossiês foi acionada na tentativa de enxovalhar a honra de concorrentes ao pleito eleitoral, como ocorreu nas eleições em que José Serra enfrentou Dilma Rousseff.
São os porões da política suja, habitados por marginais da fraude. Perfis falsificados na internet para
atacar desonestamente. São criminosos nas redes sociais. São os marginais da política que, sem preparo para
o debate democrático, sem argumentos para defender a causa que empalmam, lançam mão desse artifício
degradante que procura alvejar a honra alheia e permanecer na impunidade em razão da covardia do anonimato, que é o caminho percorrido por esses agentes do mal.
Sr. Presidente, o nosso repúdio, a nossa indignação e, sobretudo, o apelo para que as autoridades judiciárias adotem as providências celeremente e com o maior rigor, para conter esse processo que enxovalha
a campanha eleitoral. O que beneficia esse comportamento? A quem beneficia? Ao País, certamente, não; à
democracia, também não. O que oferece como consequência imediata é o descrédito da população em relação às instituições públicas do País. Sobretudo, os agentes públicos que se envolvem na campanha eleitoral
acabam ainda mais desacreditados, em razão da impunidade que acaba prevalecendo quando esses fatos são
denunciados.
Faço referência também à palavra do próprio Aécio Neves, nesse domingo. Diz ele, no Facebook:
Tenho sido vítima de uma covarde campanha de agressões, mentiras e calúnias nas redes sociais. Reportagem publicada hoje pelo jornal Folha de S.Paulo comprova, mais uma vez, a ligação do PT com esse
jogo baixo. Computadores da prefeitura petista de Guarulhos foram usados para alimentar um perfil
falso, usado para me desqualificar.
Quanto mais a nossa pré-candidatura se firma, mais aumenta o desespero e a falta de responsabilidade
de quem não quer debater o futuro do Brasil.
As pessoas me conhecem. Conhecem minha família. Tenho uma vida pública que, há mais de 30 anos,
é acompanhada pela população. Fui presidente da Câmara dos Deputados, duas vezes governador de
Estado. Enfrentei e derrotei as mais organizadas e poderosas forças políticas do país, sem que nada tenha sido apontado contra mim. Na ausência de críticas verdadeiras, inventam. Na impossibilidade de
debaterem, caluniam.
É contra isso que lutamos. Por um Brasil em que haja respeito e ética. Aécio Neves.
Em outra nota, a repercussão trazida pelo jornal O Estado de S.Paulo nesta segunda-feira: “Aécio atribui
ao PT criação de falsos perfis para atacá-lo”.
O tucano Aécio Neves (MG) escreveu em seu perfil oficial no Facebook que foi vítima de uma “covarde
campanha de agressões, calúnias e mentiras nas redes sociais”, ao comentar o fato de computadores
instalados na Prefeitura de Guarulhos, comandada pelo PT, terem sido usados para criar páginas com
ofensas contra ele.
Enfim, foram apanhados esses ratos de esgoto, do esgoto sujo da política imunda que se apresentam
exatamente no período eleitoral. Eles foram apanhados; é preciso agora que sejam punidos. Não há como ter
condescendência com esse tipo de ser desumano.
Nós temos que apelar desta tribuna, mais uma vez, para que as autoridades judiciárias adotem os procedimentos necessários, com a instauração do inquérito, a fim de que ocorra a responsabilização civil e criminal
daqueles que se envolveram nessa sujeira da política de tentar destruir reputações e, sobretudo, combater o
adversário no terreno rasteiro da calúnia, da difamação e da má-fé.
Certamente, os últimos resultados das pesquisas já preocupam aqueles que não admitem perder o poder e que lutam para preservá-lo a qualquer preço. O mensalão, por exemplo, foi um sofisticado esquema de
corrupção idealizado em nome de um projeto de poder, e, nessa hora, utiliza-se um esquema pernicioso, perverso e cruel contra a reputação de um concorrente para tentar derrotá-lo.
Sr. Presidente, nós vamos aguardar as providências, E eu repito: queremos debater o Brasil, queremos
debater o futuro da nossa gente, e este não é o debate dos porões da política suja. Lá não se debate o futuro
do Brasil; lá nós sepultamos esperanças e sonhos de brasileiros que hoje se encontram desestimulados diante
da incompetência administrativa e da corrupção avassaladora que toma conta do Governo brasileiro. Nós que-
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remos um debate franco, aberto; nós queremos o debate das ideias, das propostas; nós queremos candidatos
empalmando bandeiras que digam respeito ao futuro deste País.
Esse é o nosso desejo, Sr. Presidente.
Como anunciei no início, quero destacar a ação da centenária Associação Comercial do Paraná, presidida
pelo amigo Edson José Ramon, seu Presidente.
Respeito ao contribuinte em primeiro lugar, diz a Associação Comercial do Paraná. O ano só começa
agora para os brasileiros.
A Associação Comercial do Paraná comemora o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, o dia 25 último, de forma diferente.
Em anúncio publicado nos principais jornais de Curitiba neste domingo, a entidade lembra aos paranaenses o tamanho da carga tributária suportada pelos brasileiros.
“Pagamos cada vez mais impostos e, em contrapartida, recebemos cada vez menos do poder público”,
denuncia o anúncio, informando que o Governo já coletou nestes quase cinco meses mais de R$658 bilhões
em impostos. Apesar disso, os índices de violência crescem em ritmo alarmante; a educação básica está cada
vez pior e a saúde pública segue em situação deplorável.
Aliás, ontem o programa Fantástico, em reportagem competente, mostrou o caos que há na saúde pública do Brasil, fazendo vítimas impunemente, em razão dessa postura de incompetência do Governo brasileiro.
“Com certeza, isso não é respeito ao contribuinte”, desabafa o empresário Edson Ramon, presidente da
Associação Comercial do Paraná.
A Associação Comercial lembra que 25 de maio é uma data emblemática no calendário. “É como se tudo
que o brasileiro ganhou nestes primeiros cinco meses fosse entregue ao governo na forma de tributos”, reclama o Presidente da Associação Comercial do Paraná.
E aqui está o anúncio da entidade, publicado nos jornais de Curitiba. “O brasileiro trabalha quase meio
ano para pagar impostos”. E aí está o “impostômetro”, anunciando os mais de R$658 bilhões em impostos arrecadados até esta data. E faz referência aos índices de violência que crescem em ritmo alarmante; à educação
básica, cada vez pior e à saúde pública, em situação deplorável.
Conclui dizendo: “Pagamos cada vez mais impostos e, em contrapartida, recebemos cada vez menos do
poder público. Com certeza, isso não é respeito ao contribuinte. Edson Ramon, Presidente.”
Mas poderíamos apresentar, Presidente Paulo Paim, outros números. Por exemplo, em 2003, os tributos
representavam 36,98% de toda a renda dos cidadãos brasileiros. Agora, em 2014, segundo o instituto, serão
41,37%. Portanto, de 36% para 41%. Se forem incluídos os gastos com convênios médicos, escola e outros serviços particulares, gastos esses feitos para compensar a ineficiência governamental em oferecer serviços de
qualidade ao contribuinte, os números seriam revistos para cima.
Enquanto isso, o País convive com cerca de 50 mil homicídios por ano.
Segundo o Censo da Educação Básica, do IBGE, pelo menos 3 milhões de crianças e jovens estavam fora
da escola no ano passado. Nós apresentamos aqui, várias vezes, um número impressionante: o Governo brasileiro está gastando de R$28 bilhões a R$30 bilhões com a Copa do Mundo. Se aplicássemos R$25 bilhões,
colocaríamos nas escolas todos os brasileiros de 4 a 17 anos que estão fora delas. Portanto, essa inversão de
prioridade, sem dúvida, provoca um impacto grande na cabeça das pessoas lúcidas deste País.
O Brasil está em 85º lugar, entre 187 países, no Índice de Desenvolvimento Humano, de acordo com as
Nações Unidas.
O estudo em relação à elevação dos impostos no ano passado, passando de 35,58% do Produto Interno Bruto para 35,83%, de 2012 a 2013, de acordo com previsão feita em estudo conjunto da Secretaria do Tesouro Nacional e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra o peso da carga tributária no País. Tal
estudo foi incluído na prestação de contas da Presidente Dilma Rousseff, relativa ao ano passado, e faz parte
do Balanço Geral da União. Esse é o primeiro reconhecimento oficial de que houve, efetivamente, aumento da
carga em 2013, mesmo com forte desoneração de tributos, realizada pelo Governo no ano passado. Portanto,
o reconhecimento do próprio Governo.
O que nós gostaríamos é que o Governo reconhecesse também a necessidade da reforma tributária, a
reforma do sistema federativo.
Nós tivemos promessas contundentes durante a última campanha para a Presidência da República. Entre essas promessas, a da reforma tributária certamente prevalecia como prioridade indiscutível. No entanto,
essa promessa foi esquecida.
A indagação que qualquer contribuinte deve fazer é: se todos concordam com a necessidade da reforma
tributária, se, na campanha eleitoral, todos a prometem, por que ela não se concretiza?
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Nós temos a resposta: os governos são imediatistas; temem, com a reforma tributária, perder recursos
no primeiro momento; ficam paralisados diante desta hipótese, porque não possuem visão estratégica de
futuro. O seu horizonte temporal tem a exata duração do seu mandato. Preferem não olhar adiante, porque,
se olhassem, certamente fariam a reforma tributária, já que é possível até que, em um primeiro momento, se
perca receita. Mas apenas em um primeiro momento, já que, com a redução da carga tributária, com certeza,
a economia ganhará força, a roda da economia girará com maior força e velocidade, o País crescerá mais. E
com o crescimento maior do País, certamente os cofres públicos arrecadarão muito mais que arrecadam hoje.
Conclusão: nós teríamos uma política tributária moderna, nós teríamos uma política tributária justa; não
teríamos mais as distorções existentes hoje, quando alguns pagam demais, outros pagam de menos, e alguns
nada pagam, porque, se pagarem, não sobrevivem e, por isso, acabam sonegando.
Certamente, um modelo tributário moderno – não este, que é um modelo ultrapassado, retrógrado,
modelo de país de quinto mundo, que, em contraste com modelos da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos,
coloca os nossos exportadores em desvantagem – levaria em conta a redução da carga tributária e a melhor
distribuição dos recursos arrecadados, estabelecendo, no rigor da política fiscal, a aplicação correta dos recursos públicos arrecadados.
Enfim, toda eleição é um ressuscitar de esperanças. Quem sabe, nesta campanha eleitoral possamos
ouvir dos candidatos compromissos assumidos para serem honrados posteriormente, que levem em conta a
necessidade desta mudança, desta reforma, para impulsionar o crescimento econômico deste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Alvaro Dias.
Senador Alvaro, se V. Exª puder ficar aqui, são dois minutos só. É só um ofício que chegou lá de Canoas para
mim agora e que eu vou ler da tribuna, porque se eu ler daqui sempre há alguém para dizer que não era devido.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco Minoria/PSDB – PR) – Com a palavra, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Presidente Alvaro Dias, eu leio, em nome da Liderança, um documento que recebi do Prefeito Jairo Jorge, agora à tarde, de uma importante votação que teremos na CAE amanhã.
Então, bem rapidamente quero registrar que recebemos nesta Casa Legislativa a Mensagem nº 40/2014,
da Presidência da República, de autorização da contratação de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no montante de US$50 milhões norte-americanos.
O contrato será firmado entre o Município de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, e a Corporação Andina de Fomento (CAF), para financiamento parcial do Programa Integrado de Investimentos para Revitalização
e Ampliação da Infraestrutura Urbana de Canoas.
O Município se responsabiliza a aportar outros US$50 milhões para complementação do projeto.
O projeto tem como objetivo apoiar o desenvolvimento social e econômico do Município por meio de
melhoria na infraestrutura física e aquisição de equipamentos públicos, contribuindo para a geração de empregos, a distribuição de renda e a redução das desigualdades sociais.
Na prática, os recursos serão investidos na reestruturação do sistema viário, do sistema de drenagem e
proteção contra as cheias e a construção dos Centros de Referência Cidadã, reunindo vários serviços públicos
em um único local, nos bairros em que foram indicados. O prazo para execução dos projetos é de três anos. A
matéria está na pauta de amanhã, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), item 3.
Espero que possamos aprovar no plenário, ainda esta semana, a concessão desse financiamento, pois é
de relevância para o desenvolvimento econômico e social de Canoas.
Por fim, registro que recebi o Prefeito Jairo Jorge e o Secretário de Fazenda do Município, Marcos Antônio Bosio. Eles me pediram, claro, o apoio a esse importante contrato de financiamento, que será fundamental
para Canoas, por sua relevância econômica e social para o nosso Município. Pedimos o apoio de todos.
Solicito ao Presidente da Comissão, Lindbergh Farias, que coloque a matéria amanhã em votação, naturalmente com o relatório do nosso amigo e querido Senador Eduardo Suplicy.
Era isso, Presidente. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco Minoria/PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco Minoria/PSDB – PR) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência
encerra 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.
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ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2014
(Proveniente da Medida Provisória nº 635, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2014, nos termos do texto aprovado e encaminhado pela Câmara dos Deputados, que dispõe sobre a ampliação do valor do Benefício
Garantia-Safra para a safra de 2012/2013 e sobre a ampliação do Auxílio Emergencial Financeiro relativo aos desastres ocorridos em 2012; autoriza o pagamento de subvenção econômica aos produtores
da safra 2012/2013 de cana-de-açúcar da região Nordeste; altera a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de
2004; e dá outras providências.
Parecer sob nº 20, de 2014, da Comissão Mista, Relator: Deputado Givaldo Carimbão e Relatora Revisora: Senadora Lídice da Mata, pela relevância e urgência, constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa e no mérito pela aprovação da Medida Provisória e pela aprovação parcial das
Emendas nºs 17 a 19, nos termos do Projeto de Lei de Conversão que apresenta.
(Lido no Senado Federal no dia 22.05.2014)
(Sobrestando a pauta a partir de: 20.03.2014)
Prazo final prorrogado: 02.06.2014
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2014
(Proveniente da Medida Provisória nº 632, de 2013)
Discussão, em turno único do Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 2014, nos termos do texto aprovado e encaminhado pela Câmara dos Deputados, que dispõe sobre remuneração das Carreiras e dos
Planos Especiais de Cargos das Agências Reguladoras, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, das Carreiras e do Plano Especial de
Cargos do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, da Carreira de Perito Federal Agrário,
das Carreiras do Hospital das Forças Armadas, da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, dos empregados
de que trata a Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994; autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei
nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008, a Lei nº 12.800, de 23 de abril de 2013; e dá outras providências.
Parecer sob nº 18, de 2014, da Comissão Mista, Relator: Senador Antônio Carlos Rodrigues e Relator
Revisor: Deputado João Paulo Lima, pela relevância e urgência, constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação da Medida Provisória e pela aprovação total ou
parcial das Emendas nºs 1, 2, 7 a 9, 12, 14 a 17, 19 a 21, 24 a 26, 31, 33, 44, 52, 74 e 79, nos termos do
Projeto de Lei de Conversão que apresenta.
(Lido no Senado Federal no dia 26.05.2014)
(Sobrestando a pauta a partir de: 20.03.2014)
Prazo final prorrogado: 02.06.2014.
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2014
(Proveniente da Medida Provisória nº 633, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de Conversão nº 8, de 2014, nos termos do texto aprovado e encaminhado pela Câmara dos Deputados, que altera as Leis nºs 12.096, de 24 de novembro
de 2009, que autoriza a concessão de subvenção econômica sob a modalidade de equalização de taxas
de juros pela União, e 12.409, de 25 de maio de 2011, que autoriza o Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS a assumir direitos e obrigações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da
Habitação - SH/SFH; autoriza a União a conceder empréstimo ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES; autoriza a União a conceder subvenção econômica às unidades produtoras
de etanol na região Nordeste; e dá outras providências.
Parecer sob nº 22, de 2014, da Comissão Mista, Relator: Deputado Fernando Francischini e Relator
Revisor: Senador Humberto Costa, pela relevância e urgência, constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação da Medida Provisória e pela aprovação parcial
das Emendas nºs 12 e 15, nos termos do Projeto de Lei de Conversão que apresenta.
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(Lido no Senado Federal no dia 23.05.2014)
(Sobrestando a pauta a partir de: 20.03.2014)
Prazo final prorrogado: 02.06.2014.
4
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2014
(Proveniente da Medida Provisória nº 634, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de Conversão nº 6, de 2014, nos termos do texto aprovado e encaminhado pela Câmara dos Deputados, que prorroga o prazo para a destinação de recursos aos Fundos Fiscais de Investimentos, altera a legislação tributária federal; altera as Leis nºs 8.167, de
16 de janeiro de 1991, 10.865, de 30 de abril de 2004, 12.350, de 20 de dezembro de 2010, 12.546, de 14
de dezembro de 2011, 12.859, de 10 de setembro de 2013, 8.210, de 19 de julho de 1991, 12.402, de 2 de
maio de 2011, 11.442, de 5 de janeiro de 2007, e 12.599, de 23 de março de 2012, e a Medida Provisória
nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
Parecer sob nº 19, de 2014, da Comissão Mista, Relator: Senador Eunício Oliveira e Relator Revisor:
Deputado Eduardo Cunha, 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 26.05.2014)
(Sobrestando a pauta a partir de: 20.03.2014)
Prazo final prorrogado: 02.06.2014.
5
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 11, DE 2014
(Proveniente da Medida Provisória nº 636, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2014, nos termos do texto aprovado e encaminhado pela Câmara dos Deputados, que dispõe sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária, concede remissão nos casos em que especifica; altera as Leis nºs
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, 11.775, de 17 de setembro de 2008, 12.844, de 19 de julho de 2013, 9.782,
de 26 de janeiro de 1999, 12.806, de 7 de maio de 2013, 12.429, de 20 de junho de 2011, 5.868, de 12 de
dezembro de 1972, 8.918, de 14 de julho de 1994, 10.696, de 2 de julho de 2003; e dá outras providências.
Parecer sob nº 25, de 2014, da Comissão Mista, Relator: Senador Wellington Dias e Relator Revisor:
Deputado Padre João, pela relevância e urgência, constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa e no mérito pela aprovação da Medida Provisória e pela aprovação parcial das Emendas
nºs 2, 4 a 6, 8, 13, 14, 19, 20, 29, 35, 41, 42, 50, 52, 56, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 75, 77, 78, 80, 83,
89, 91, 94, 96, 98, 99, 102 e 108, nos termos do Projeto de Lei de Conversão que apresenta.
(Lido no Senado Federal no dia 26.05.2014)
(Sobrestando a pauta a partir de: 20.03.2014)
Prazo final prorrogado: 02.06.2014.
6
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 10, DE 2014
(Proveniente da Medida Provisória nº 638, de 2014)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de Conversão nº 10, de 2014, nos termos do texto aprovado e encaminhado pela Câmara dos Deputados, que altera a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de
2012, que institui o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva
de Veículos Automotores - Inovar-Auto e dá outras providências.
Parecer sob nº 24, de 2014, da Comissão Mista, Relator: Deputado Gabriel Guimarães e Relator Revisor: Senador Ivo Cassol, pela relevância e urgência, constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa e no mérito pela aprovação da Medida Provisória e das Emendas nºs 17, 21 e 24, nos termos do Projeto de Lei de Conversão que apresenta.
(Lido no Senado Federal no dia 23.05.2014)
(Sobrestando a pauta a partir de: 20.03.2014)
Prazo final prorrogado: 02.06.2014.
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7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 2014
(Em urgência constitucional - art. 64, § 1º, Constituição)
(Incluído Ordem do Dia - art. 353, parágrafo único, Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2014 (nº 6.809/2013, na Casa de
origem), de iniciativa da Presidência da República, que reabre o prazo para requerimento da moratória e do parcelamento previstos no Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das
Instituições de Ensino Superior - PROIES e dá outras providências.
Pareceres sob nºs:
- 482, de 2014, da CE, Relator: Senador Paulo Bauer, favorável, com a Emenda nº 1 - CE, de redação;
- 483, de 2014, da CAE, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável.
8
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 193, DE 2003
(Em urgência - Requerimento nº 475/2014 - art. 336, II, Regimento Interno)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 193, de 2003 (nº 2.865/2011, naquela Casa),
do Senador Marcelo Crivella, que acrescenta § 4º ao art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para considerar perigosas as atividades
de trabalhador em motocicleta.
Pendente de parecer da CAS.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 57A, DE 1999
(Calendário Especial - Requerimento nº 522/2014)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 57A, de 1999 (nº 438/2001, na
Câmara dos Deputados), tendo como primeiro signatário o Senador Ademir Andrade, que dá nova
redação ao art. 243 da Constituição Federal (trabalho escravo).
Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira, sob nºs:
- 594, de 2013 - 1º pronunciamento (sobre a Proposta), favorável; e
- 180, de 2014 - 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 1, de Plenário), favorável, com subemenda.
10
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.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 77, DE 2013
(Calendário Especial - Requerimento nº 521/2014)
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.
12
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
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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.
13
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.
14
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.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 281, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012, do Senador José Sarney,
que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar
as disposições gerais do Capítulo I do Título I e dispor sobre o comércio eletrônico.
Parecer sob nº 243, de 2014, da Comissão Temporária de Modernização do Código de Defesa do
Consumidor, Relator: Senador Ricardo Ferraço, concluindo pela:
- aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012, das Emendas nº 1, 4, 7, 9, 10, 16, 19, 23, 24,
26, 29, 30, 32, 34, 36, 37 e 39, a ele oferecidas; aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2009;
dos Projetos de Lei do Senado nºs 42, de 2007, 274, 277, 280 e 281, de 2010; 394 e 509, de 2013, nos
termos da Emenda nº 32-CTMCDC (Substitutivo), que oferece;
- aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2012, e das Emendas nºs 2, 3, 6, 7, 10 a 12, 14, 18,
20, 26, 28, 34, 36 a 38, 41 a 43, 45, 47 a 49, a ele oferecidas, nos termos da Emenda nº 43-CTMCDC,
que oferece;
- desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 282, de 2012, para que tenha tramitação autônoma, bem como dos Projetos de Lei da Câmara nºs 40 e 106, de 2007; 143, de 2008; 12 e 99, de
2009; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 301, de 2003; 190, 340, de 2008; 1, 135, 408, 429, de 2009;
55, 125, 180, 279, 282, 283, de 2010; 65, 452, 460, 463, 470, de 2011; 97, 209, 397, 413, 457, 459, 464,
2012; 5, 24, 329, de 2013;
- declaração de prejudicialidade dos Projetos de Lei da Câmara nºs 114, de 2005; 55, de 2009 e 106,
de 2011; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 154, 542, 625, 735, de 2007; 278, de 2010; 271, 439, de
2011; 197, 222 e 371, de 2012;
- rejeição dos Projetos de Lei da Câmara nºs 182 e 193, de 2008; 57 e 75, de 2009; e dos Projetos de
Lei do Senado nºs 54, de 2009; 276, de 2010; 458, de 2012; e 277, de 2013;
- rejeição das Emendas nºs 2 a 6, 8, 11 a 15, 17, 18, 20 a 22, 25, 27, 28, 31, 33, 35, 38 e 40, oferecidas
ao Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012; e das Emendas nºs 1, 4, 5, 8, 9, 13, 15 a 19, 21 a 25, 27,
29 a 33, 39, 40, 44 e 46, oferecidas ao Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2012.
16
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.
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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.
17
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.
18
REQUERIMENTO Nº 84, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 84, de 2014, do Senador José Pimentel, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2013, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (formação dos professores de educação física).
19
REQUERIMENTO Nº 85, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 85, de 2014, da Senadora Ana Amélia, que solicita
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 376, de 2012-complementar, dos Projetos de Lei do
Senado nºs 150, de 2005; 90, 180, 298, 414, e 540, de 2007; 66, 72, 265 e 482, de 2008; 12, 128, 175, 229,
230, 243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009; 21, 75, 538 e 719, de 2011; 113, 135 e 382, de 2012, todos
complementares, a fim de que tenha tramitação autônoma (alteram a Lei de Responsabilidade Fiscal).
20
REQUERIMENTO Nº 113, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 113, de 2014, do Senador Paulo Paim, solicitando que, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 482, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (benefícios relativos ao transporte coletivo no Estatuto do Idoso).
21
REQUERIMENTO Nº 122, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 122, de 2014, do Senador Ruben Figueiró, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 2009 (que já se encontra apensado ao
Projeto de Lei do Senado nº 501, de 2007), com o Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2008, por regularem
matéria correlata (Lei dos Cartórios).
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22
REQUERIMENTO Nº 124, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 124, de 2014, do Senador Cyro Miranda, solicitando a
tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2013, com o Projeto de Lei do Senado nº 728,
de 2007, por regularem matéria correlata (honorários advocatícios no âmbito da Justiça do Trabalho).
23
REQUERIMENTO Nº 130, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 130, de 2014, do Senador Sérgio Petecão, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 181, de 2011, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (prorrogação de acordo ou convenção coletiva de trabalho).
24
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).
25
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).
26
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.
27
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).
28
REQUERIMENTO Nº 210, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 210, de 2014, do Senador Cássio Cunha Lima, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2011 (que já se encontra apensado
ao Projeto de Lei do Senado nº 551, de 2011), com os Projetos de Lei do Senado nºs 339 e 453, de 2008; e
541, de 2009 (que já se encontram apensados), por regularem matéria correlata (desfiliação partidária).
29
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).
30
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).
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31
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).
32
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)
33
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.
34
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).
35
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).
36
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).
37
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).
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).
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 49 minutos.)
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