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SENADO FEDERAL
ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL Nº 9, DE 2014
O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no desempenho de suas atribuições e considerando a tramitação
do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado 166 de 2010, que altera o Código Processo Civil no Senado Federal.
RESOLVE:
Art. 1º Designar ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES para acompanhar os trabalhos de redação
final do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado 166 de 2010, que altera o Código
Processo Civil no Senado Federal.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de junho de 2014.

Ofício n° 251/2014
Brasília, 5 de Junho de 2014.
À Sua Excelência o Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Brasília-DF
Assunto: Indicação de magistrado de 1° ou 2° grau para composição na Comissão de Juristas do Novo Código
de Processo Civil
Senhor Presidente,
Considerando a importância do Novo Código de Processo Civil para o Poder Judiciário e, considerando,
ainda, o conhecimento técnico que os magistrados possuem sobre a matéria em questão, solicito a V. Exa. a
inclusão de um magistrado de 1° ou 2° grau na Comissão de Juristas.
Em caso de aceitação, gostaria de sugerir o nome do Professor e Desembargador Federal, Dr. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo currículo resumido segue em anexo.
Atenciosamente, – Antônio César Bochenek, Presidente da AJUFE
CURRICULUM VITAE
ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
• Pós-Doutor pela Universidade de Regensburg, Alemanha.
• Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).
• Mestre em Direito pela UFPR.
• Mestre em Direito pela Johann Wolfgang Goethe Universität (Frankfurt am Main, Alemanha).
• Especialista em Direito Processual Civil pela Universidade de Brasília (UnB).
• Professor Associado nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ).
• Professor Titular da Universidade Estácio de Sá (Unesa).
• Diretor do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP).
• Membro do Instituto lberoamericano de Direito Processual (IIDP), da Associação Brasil-Alemanha de
Juristas e da International Association of Procedural Law (IAPL).
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• Ex-Promotor de Justiça.
• Desembargador Federal.
• Presidente da 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).
• Diretor de Cursos e Pesquisas da Escola da Magistratura Regional Federal (EMARF).
• Membro do Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
• Membro do Conselho Superior da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados ENFAM.
• Autor de vários livros e artigos publicados.

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

9

Ata da 94ª Sessão, Não Deliberativa,
em 16 de junho de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Valdir Raupp, Anibal Diniz, Eduardo Suplicy,
da Srª Vanessa Grazziotin e dos Srs. Alvaro Dias e Acir Gurgacz.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 7 minutos e encerra-se às 17 horas e 29 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco Maioria/PMDB – RO) –Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy, pelo tempo regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão do orador) – Meu caro Presidente, Senador Valdir Raupp, quero registrar, prezado Senador Anibal Diniz, a presença, aqui no plenário,
da Cárita Cristiane Nepomuceno Almeida, acompanhada da senhora sua mãe, Dirce Emília Nepomuceno.
A razão de convidá-las para estar aqui foi a homenagem que hoje a Presidenta Dilma Rousseff fez às duas,
mas também a todos os alunos do Pronatec, por ocasião do anúncio da segunda etapa desse extraordinário
programa, o Pronatec.
Mas eu quero, como uma primeira palavra minha, Presidente Valdir Raupp, querido Senador Anibal
Diniz, expressar aqui a minha solidariedade à Presidenta Dilma Rousseff com respeito às ofensas que algumas pessoas proferiram contra ela, na estreia do jogo do Brasil contra a Croácia, primeiro jogo da Copa do
Mundo, no Estádio do Corinthians, Itaquerão. Parcela significativa de pessoas ali presentes resolveu simplesmente ofender, com palavras de baixo calão, a Presidenta Dilma Rousseff de uma forma que me feriu
profundamente, como feriu também grande parte do povo que estava ali presente. Inclusive, tentamos ali
entoar “olê, olê, olá, Dilma, Dilma!”
Aquele xingamento, aquela ofensa à Presidenta Dilma chocou os inúmeros chefes de Estado que ali estavam, assim como a Imprensa brasileira e internacional. Foram muitos os comentaristas e pessoas de todo o
Brasil e também de outras nacionalidades que expressaram a sua indignação e solidariedade total à Presidenta Dilma, diante daquele episódio que, de maneira alguma, corresponde à educação que esperamos de cada
pessoa pertencente ao povo brasileiro.
Então, venho aqui fazer um apelo, com a maior força possível, no sentido de que procedimentos
desse tipo sejam efetivamente condenados, inclusive pelas Lideranças dos principais partidos de oposição. Os próprios candidatos à Presidência da República eu estava aguardando que proferissem palavras
de condenação daqueles atos e que fizessem proposições para que tais atitudes de maneira alguma se
repitam em nosso País.
Eu vou falar do Pronatec...
Senador Anibal Diniz, se V. Exª quiser um aparte...
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Suplicy, se me permite, eu queria me congratular com V. Exª por essa manifestação de solidariedade à Presidente Dilma. Da mesma forma que V. Exª, eu
estava, a convite da CBF, naquele momento da abertura da Copa, e fiquei verdadeiramente impactado com o
que vimos e ouvimos, principalmente a partir da ala vip. Por quê? Porque não se tratava de críticas. Alguém
poderia criticar o atraso do metrô – não houve atraso. Fui, de ônibus, de Congonhas para o metrô São Judas,
depois de São Judas para a Sé, depois até o estádio, e devo dizer que tudo funcionou perfeitamente bem.
As orientações, perfeitas; as indicações, as placas indicativas, a organização do evento, tudo muito bonito.
Então, se fossem críticas, poderiam ser críticas pontuais; se fosse uma vaia, legítima em qualquer ambiente,
nós respeitaríamos, porque seria apenas uma manifestação de desagrado de contrários à Presidenta Dilma.
Mas não foi isso: foram ofensas pessoais, agressões inadmissíveis contra qualquer pessoa, seja a Presidenta,
seja outra autoridade, seja o cidadão comum, porque ofensas pessoais são insultos que geram, inclusive,
mais violência, que patrocinam a violência. E de onde vimos partir essas ofensas? Justamente da ala vip, onde
estavam os endinheirados, onde estavam os “empoderados”, justamente aquelas pessoas que deveriam dar
maior demonstração de civilidade, para inclusive mostrar que não basta ter dinheiro e poder, mas tem que
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ter educação, tem que ter civilidade. E, ademais, o processo eleitoral não se resolve na Copa do Mundo. A
Copa do Mundo é uma festa de todos, e ali estavam presentes desde José Serra à Presidenta Dilma, todos
torcendo pela Seleção Brasileira, com espírito de brasilidade, torcendo pelo melhor – que, aliás, foi demonstrado em campo, com a bela vitória da Seleção Brasileira. Então, aquele momento era um momento de congraçamento de todo o povo, que estava sendo visto pelo mundo inteiro. Foi um momento inoportuno, foi
algo condenável em qualquer circunstância. Eu fico feliz porque o ex-Presidente Fernando Henrique depois
se manifestou, dizendo que condena esse tipo de atitude. E lamento que os candidatos tenham tentado tirar
proveito dessa situação – alguém, inclusive, declarou que a Presidenta Dilma colheu o que plantou. Olha,
a Presidenta Dilma só tem trabalhado pelo bem do Brasil – com erros e com acertos, porque todos que estão à frente de uma missão tão espinhosa quanto a de Presidente estão sujeitos a cometer erros e acertos.
Mas nós temos de respeitar a mulher, a mãe, a avó, a cidadã brasileira, que hoje, orgulhosamente, ocupa a
função de Presidenta do Brasil, a primeira mulher eleita na história do nosso País. E nós temos, sim, de fazer
a proteção dessa nossa Presidenta e fazer proteção da educação, da civilidade e da democracia neste País.
Ali, faltou tolerância, civilidade e educação. Principalmente, aquilo foi um atentado à democracia, porque a
Presidenta Dilma representa todo o povo brasileiro, e, na medida em que ela foi fragorosamente ofendida,
ostensivamente ofendida, como o foi, o povo brasileiro foi ofendido naquele momento. Então, V. Exª está de
parabéns por essa manifestação de solidariedade. Eu quero fazer minhas as suas palavras e dizer que estou
plenamente de acordo com as expressões de V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Prezado Senador Anibal Diniz, V. Exª testemunhou os fatos e aqui nos diz da sua impressão, que foi semelhante à minha, pios eu também me encontrava
ali, no estádio, na chamada ala VIP. Para quem observa a seriedade com que Dilma Rousseff conduz as ações da
Presidência da República, como, hoje, pela manhã, eu testemunhei, Senador Cristovam Buarque...
Eu até peço à Cárita e à sua mãe, Dircemília que venham até onde está o Senador Cristovam Buarque.
Venham, por favor.
O Senador Cristovam Buarque é um dos campeões da defesa da melhor educação do povo brasileiro.
Senador Cristovam, Cárita e sua mãe, ambas discípulas do Pronatec, hoje foram homenageadas ali,
onde a Presidenta Dilma, depois de reiterar que o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, atingirá a marca de 8 milhões de matrículas até o fim de 2014, ampliou o objetivo da segunda etapa. Com a experiência adquirida, ela defendeu que o Pronatec 2, lançado hoje, no Palácio do Planalto,
oferecerá nada menos do que 12 milhões de vagas em 220 cursos técnicos e 646 cursos de qualificação a
partir de 2015.
Declarou a Presidenta Dilma:
Temos clareza da importância da segunda etapa do Pronatec. Temos clareza porque sabemos o nível de
demanda. (…) Por isso, nós falamos em 12 milhões com a certeza de que esse número é viável. É viável
porque nós demonstramos ao longo desse período e construímos a nossa curva de aprendizado. Nós,
hoje, sabemos como se faz. Nós, hoje, podemos melhorar muito o Pronatec.
A Presidenta ainda reforçou as três características principais do Pronatec: a qualidade dos cursos, na parceria com o Sistema S (Senai, Senac, Senar e Senat) e institutos federais de educação, a diversidade dos cursos
técnicos e de qualificação profissional e a gratuidade dos cursos. Dilma considera que a oferta dos cursos sem
custo para os matriculados teve papel decisivo na quantidade de vagas preenchidas, além de ter um papel
inclusivo social e econômico.
Acredito que o Brasil deu um grande passo. Precisamos olhar e focar na questão da produtividade da
economia. E ela é Pronatec, é inovação de alta complexidade e investimento em infraestrutura. O Brasil
precisa desse salto. O Pronatec é esse lugar especial onde se une social e econômico. Porque, cada vez
mais, nosso País terá que ser integrado por técnicos, cientistas e pesquisadores. Mas temos que ter técnicos capazes de agregar valor ao produto e renda à família – ressaltou a Presidenta Dilma.
Isto foi o que ressaltou a Presidenta Dilma.
O Ministro da Educação, Henrique Paim, lembrou da determinação da Presidenta em priorizar a formação
empreendedora no Pronatec. Por conta disso, ele afirmou que o Governo se articulou com o Sebrae e outras
instituições para trabalhar conteúdos específicos e ofertar cursos voltados para a questão de micro e pequenas
empresas e para o microempreendedor individual.
A Cárita emocionou a Presidenta Dilma e a todos nós ali presentes. Se fosse possível, eu até iria pedir
para ela ler.
Se me permite, Cárita, eu vou, aqui, ler as suas palavras, que foram tão belas hoje e que foram as seguintes:
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Meu nome é Cárita, mas também posso ser chamada de Maria, Isabel, Joana, ou mesmo João, José,
Marcos, porque existem tantas Cáritas por esse Brasil afora. Vim do Nordeste, de Amarante, no Estado
do Piauí, cidade pequena, pacata e sem recursos, e moro em Goiânia há 10 anos. Tenho 18 anos e desde
criança eu já sonhava, tinha projetos e esperava ter uma oportunidade de construir a minha história,
“crescer na vida”.
Lembro-me até hoje do dia em que foram divulgar o Pronatec na escola estadual onde eu estudava e,
sem pensar duas vezes, fiz minha inscrição para fazer o curso Técnico em Edificações, pelo Senai. Naquele
dia, vi no Pronatec uma oportunidade de mudança de vida. Por meio dele, eu poderia conseguir qualificação, conhecimento e o emprego tão desejado. E o melhor, sem custo algum, e ainda podendo ajudar
em casa e retribuir, com todo orgulho, todos os sacrifícios feitos por minha mãe, a mulher mais guerreira
que já conheci e na qual me espelho.
A Srª Dircemília se encontra aqui.
Eu gostaria de ressaltar que, nesse ponto do discurso da Cárita, ela ficou muito emocionada, parou, e
todos a aplaudiram para que ela, então, continuasse com toda energia e força. Ela, assim, continuou com as
seguintes palavras:
O Pronatec foi um divisor de águas na minha vida. Depois que me formei, Senhora Presidenta, a minha
mãe [aqui presente, Dircemília] resolveu retomar os estudos, também pelo Pronatec. Ela e meu irmão,
hoje, são “pronatequianos”. Não é fácil estudar, mas nós persistimos e ficamos com vontade de aproveitar
as portas que vão se abrindo, uma atrás da outra. Hoje, sou estudante de Engenharia Civil [com apenas
18 anos, Senador Cristovam Buarque], com o apoio do FIES, outro programa federal que é de fundamental importância para nós, estudantes brasileiros.
O Senador Cristovam Buarque foi Ministro da Educação no Governo Lula e plantou as raízes do que hoje
acontece de bom na área da educação.
O curso técnico passou muito rápido e logo consegui um estágio, coisa que jamais imaginei que aconteceria. Antes mesmo do término do curso eu já estava trabalhando. Era o começo da concretização de
um sonho, pois eu já estava ingressando no mercado de trabalho, com carteira assinada, na área que
desejei e em uma empresa reconhecida da construção civil.
Por isso, quero agradecer, em nome de todos os estudantes do Pronatec, pela iniciativa do Governo Federal, que, em parceria com as instituições de formação profissional, nos proporcionou a oportunidade
de um curso de qualificação técnica e ingressar no mercado de trabalho.
Agradeço também aos professores, heróis anônimos que nos ensinam com tanto empenho e com uma
didática impressionante!
Peço, Senhora Presidenta [disse Cárita Cristiane Nepomuceno Almeida] que não pare de lutar e de investir na educação deste País. A educação abre portas para o mundo, modifica situações, melhora pessoas
e o caráter do ser humano. Ela tem a força capaz de ampliar fronteiras e transpor barreiras, mudando o
rumo da história das pessoas e da Nação.
Meus parabéns a todos os que fazem o Pronatec!
Obrigada.
Assim concluiu Cárita Cristiane Nepomuceno Almeida.
Agora, concedo um aparte, primeiro, ao Senador Rodrigo Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
Cumprimento V. Exª pelo seu pronunciamento e cumprimento aqui as estudantes do Pronatec, importante programa que busca garantir a qualificação técnica e a qualificação tecnológica, uma das grandes defasagens do
nosso País, uma grande defasagem também aqui, no Distrito Federal. Eu tenho, sempre, apoiado fortemente
o Instituto Federal de Brasília, porque reconheço que há uma necessidade muito grande de investimento na
formação técnica e tecnológica. O Governo do Distrito Federal praticamente não investiu nessa área nesses
quatro anos. Os investimentos que nós temos aqui são investimentos do Governo Federal, investimentos importantes para o Distrito Federal. Quero, aqui, cumprimentar V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, pela primeira
parte do seu pronunciamento, que eu escutava, pelo rádio, a caminho do Senado, em que V. Exª condena as
manifestações deseducadas, agressivas contra a Presidenta Dilma. Acho que todos nós devemos zelar pela
qualidade do debate, para que o debate seja em função dos interesses nacionais e sempre com muito respeito às pessoas, sejam elas quem for. Acho que o avanço da democracia brasileira aponta que devemos todos
nos respeitar mutuamente e fazer o debate no campo das ideias. Quero dizer que não vi nenhuma palavra
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do Presidente, do Governador Eduardo Campos, nosso candidato, de apoio a qualquer tipo de manifestação
deselegante ou deseducada. Pelo contrário. Nas manifestações, ele condenou, como vem condenando, como
é natural da sua trajetória política, sempre fazendo política em alto nível, discutindo ideias, jamais atacando
pessoas. Quando disse, quando usou a expressão “colheu o que plantou”, é porque nós vemos, estamos vendo, da Presidenta da República, diversas atitudes que não caberiam a uma Presidenta da República. Eu já tive
a oportunidade de subir a esta tribuna para condenar uma frase dita pela Presidenta da República, dita no ano
passado, salvo engano. Ela disse que, na eleição, nós podemos “fazer o diabo”. Imagine o exemplo horroroso
que dá uma Presidenta da República...
(Soa a campainha.)
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) –... ao dizer que, para ganhar uma eleição,
pode-se “fazer o diabo”. É claro que não se pode “fazer o diabo”. Agora, imagine o que significa isso para uma
candidata a Presidente que está na Presidência da República, que não toma as medidas necessárias para o País,
para a saúde financeira do País, em função da eleição. Ou seja, mede as suas decisões não em função do interesse nacional de curto, médio e longo prazo, mas apenas em função do interesse eleitoral.
Há uma insatisfação enorme da população brasileira – isto é fato e está sendo apontado pelas pesquisas
–, o que não justifica, de forma alguma, qualquer tipo de manifestação deseducada, deselegante ou desrespeitosa. Meu pai dizia um ditado: “O seu a seu dono.”
(Interrupção do som.)
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – É importante registrar, Senador Anibal,
que a Presidenta da República, com essa frase que proferiu, dizendo que, na eleição, podia-se “fazer o diabo”,
dá um péssimo exemplo à população brasileira.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Prezado Senador Rodrigo Rollemberg, eu
acho importante que todos venhamos a ter um procedimento de civilidade, tanto nós que defendemos o Governo quanto a nossa candidata a Presidenta. Eu, hoje, inclusive, tenho observado o seu sentido de ética, de
dignidade, de procurar sempre respeitar todas as pessoas.
Dada a exiguidade de tempo que tenho, eu quero, ainda, antes de concluir, conceder um aparte ao Senador Cristovam Buarque.
Por favor, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Suplicy, apenas quero me solidarizar com a sua manifestação de solidariedade para com a Presidenta Dilma. Creio que, nesses encontros de
futebol, nem os juízes, que são os principais vilões do processo, merecem ser tratados com palavras de baixo
calão. Aliás, ouvi o que o Senador Anibal falou. Senador Anibal, eu acho que ali nem vaia se justificaria. Ali, o
silêncio seria a melhor maneira de se manifestar: nenhum aplauso de quem não quisesse. Eu lamentei muito,
porque fica um exemplo muito negativo da população brasileira em relação a qualquer pessoa que fosse ali,
ainda mais sendo a Presidente de algum dos Poderes. Imagine se fosse o Ministro Joaquim Barbosa, ou o nosso
Presidente Renan Calheiros, ou, talvez ainda mais, porque encarna mais o País, a Presidenta da República. Eu
lamentei profundamente e creio que a sua manifestação de solidariedade é perfeitamente correta e oportuna.
Mas, até para não perder a minha mania, eu quero dizer que aquilo foi uma manifestação da falta de educação
do povo brasileiro, por falta de escolaridade e de educação doméstica. Alguns dirão: “Mas ali foi na sala vip;
eram os educados.” Não; eram os instruídos. Os educados, não!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – É.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eram os instruídos! Um dos problemas da
nossa educação é que a elite brasileira se instruiu sem se educar e ela é capaz de fazer gestos daquele tipo.
Nesse sentido, então, compartilho de sua manifestação de solidariedade e quero dizer que lamento muito
que, na abertura de uma Copa do Mundo, contra cuja realização no Brasil sempre me manifestei... Acho que
não era o momento. Se fosse para ter, que fosse em 2022, no Bicentenário da Independência, quando faria
parte de um grande evento cultural e educacional da história do Brasil. Mas, de qualquer maneira, é uma
realidade: a Copa se fez e, na abertura, não cabia aquilo, nem para um juiz que, como eu disse, em geral, é
o vilão no futebol.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.
Eu quero até fazer uma sugestão: ambos, Rodrigo Rollemberg e Cristovam Buarque, como Senadores
por Brasília, podem fazer uma recomendação, hoje, muito forte aos que irão torcer aqui no estádio Mané Garrincha, segunda-feira, quando haverá o certame Brasil versus Camarões.
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Quando entrou o time da Croácia lá, no Itaquerão, houve quem vaiasse; eu fiz questão de aplaudir, porque acho, inclusive, que os times que chegam... Acredito que houve uma mudança de comportamento, ontem,
porque me disseram que aplaudiram o time do México quando entrou no estádio.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Eu acho que será muito educado, da parte
dos brasilienses, de todos os brasileiros e estrangeiros que vierem, aplaudirmos também o time de Camarões
que jogará contra o Brasil na segunda-feira, a quem desejo toda sorte.
Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, eu peço a gentileza de ser transcrito, na íntegra, o pronunciamento
da Presidenta Dilma, hoje, na cerimônia de lançamento da Fase 2 do Pronatec, como também o discurso do
Presidente Robson Braga de Andrade, que, na ocasião, mencionou como é que a Presidenta tem chamado, inúmeras vezes, as lideranças, por meio do Fórum Nacional da Indústria e da Mobilização Empresarial pela Inovação, para ouvi-las; e, ainda, como é que o Senai e a indústria têm dado todo apoio ao Pronatec, a ponto de eles
estarem agora anunciando 53 Centros de Formação Profissional e Tecnológica, investindo na aquisição de 82
novas unidades móveis e, inclusive, mais um navio-escola para a região amazônica. O Senai está aumentando
de 16 para 34 o número de cursos oferecidos aos moradores de Municípios ribeirinhos da região amazônica,
reforçando a cidadania de milhares de pessoas que não teriam outra forma de aprendizado.
Além disso, os dados ali colocados pelo Ministro Henrique Paim, da Educação, assinalam que passou de
920 mil vagas...
(Interrupção no som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... em 2011 para nada menos que (Fora do
microfone.) 8 milhões no Pronatec, indo agora para 12 milhões, até o final do governo da Presidenta. Ressalte-se, sobretudo, que há 60% de participação das mulheres, 67% de homens entre 15 e 29 anos, 68% de negros
e 81% de pessoas com ensino médio completo ou em curso.
A segunda etapa vai significar a expansão do número de matrículas, organização nacional, valorização
da trajetória de formação, formação empreendedora para micro e pequenos empresários, expansão e modernização das redes de educação profissional.
Meus parabéns a todos, inclusive à Ministra Tereza Campello, que hoje recebeu um prêmio por seu empenho na...
(Interrupção no som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – Peço, pois, Sr. Presidente, sejam transcritos na
íntegra os pronunciamentos que aqui mencionei.
Muito obrigado.
Desculpe, Senador Valdir Raupp, o meu entusiasmo com os dois assuntos, mas considerei imprescindível hoje aqui registrá-los.
DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELO SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e § 2º, do Regimento Interno.)
Matérias referidas:
– Discurso da Senhora Presidente da República;
– PRONATEC;
– Presidenta Dilma anuncia 12 milhões de vagas no lançamento do Pronatec;
– Discurso de Carita Cristiane Nepomuceno Almeida;
– Pronunciamento do Presidente da CNI.
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Valdir Raupp deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Suplicy.
Passo a palavra, pela Liderança, ao Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Sr. Presidente, para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Então, para uma comunicação inadiável, passo a palavra ao Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Aníbal Diniz, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna, mais uma vez, para falar da grave crise
que Rondônia vive devido às enchentes.
Hoje, as águas estão baixando, mas o rastro de destruição é muito grande. Neste momento mesmo, o
Governador de Rondônia, Confúcio Moura, encontra-se aqui em Brasília para algumas audiências, entre elas
com o Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Ricardo Lewandowski, para tratar de uma ação
que tramita naquela Corte para suspender, temporariamente, a famosa dívida do Beron. Trata-se de parcelas
enormes que o governo vem pagando, já há mais de uma década, sobre uma dívida do extinto Banco do Estado de Rondônia (Beron). E isso ajudaria muito, daria um fôlego para que o Governo do Estado pudesse fazer
frente a outras ações, inclusive voltadas à infraestrutura nessa região atingida pelas enchentes.
Há também um planejamento – e o governador já fechou alguns projetos, já encaminhados a Brasília –
para que o Governo Federal, a Presidente Dilma, que esteve lá em Rondônia pessoalmente e viu, de perto, os
estragos causados pelas enchentes do Rio Madeira, do Rio Guaporé, do Rio Mamoré e de tantos outros rios no
interior do Estado, atingindo os Municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Chupinguaia, Cacoal, Ji-Paraná,
Jaru, enfim, muitas outras cidades, que também foram afetadas, além de Porto Velho, como Guajará-Mirim e
Nova Mamoré, bem assim os Distritos dessas três cidades.
Espero que a Presidência da República possa atender ao pedido do Governador do Estado e dos Prefeitos, editando uma medida provisória em socorro a Rondônia, a exemplo do que fez com Santa Catarina, com o
Rio de Janeiro, com Pernambuco, com Alagoas e outros Estados onde ocorreram episódios iguais a esse. Assim,
espero que todos os organismos federais – a Defesa Civil, que esteve lá presente; o Ministério da Integração;
o Ministério da Saúde; as Forças Armadas; o Ministério da Defesa – possam, também, nessa fase de reconstrução, empenhar-se, da mesma forma como se empenharam no socorro e na assistência das famílias do meu
querido Estado de Rondônia.
Mas trago aqui também, Sr. Presidente, outra preocupação – uma preocupação com as BRs federais. Refiro-me, primeiramente, à obra de recuperação, que está em andamento, da BR-364; uma obra que se aproxima a R$500 milhões e que está acontecendo em quatro frentes de trabalho, de Vilhena a Porto Velho, ao longo
de toda a BR-364. Da mesma forma, a BR-425, também atingida pelas enchentes, nas imediações do Rio Lage,
do Rio Ribeirão e do Araras, onde está contratada uma obra de quase R$130 milhões, que precisa de algumas
adequações, para levantar os trechos em atingidos pelas enchentes.
Mas falo aqui hoje, Sr. Presidente, especificamente, de uma obra importantíssima que causou euforia e
agradecimentos de parte de toda uma população isolada por décadas. Refiro-me à região do Vale do Guaporé, mais precisamente as cidades de Alvorada, São Miguel, Seringueiras, São Domingos, São Francisco, Costa
Marques, enfim, toda aquela região da BR-429. Trata-se de uma obra em que a Deputada Federal Marinha Raupp se empenhou, com a Presidente Dilma, ainda quando esta era Ministra-Chefe da Casa Civil e, depois, como
Presidente da República.
A obra, iniciada há quatro ou cinco anos, hoje já está quase concluída. Faltam menos de 5% dessa obra
para serem executados. Mas, infelizmente, uma travessia urbana na cidade de São Miguel não foi concluída
por alguns percalços no caminho, no meio da obra, e, agora, a empresa retarda em reiniciar esses trabalhos.
Há muitas discussões, longas discussões com o DNIT nacional, com o Ministério dos Transportes. O fato é que
ontem, mais uma vez, a comunidade de São Miguel do Guaporé fechou a BR em três frentes: a saída para Seringueiras e Costa Marques; a saída para Presidente Médici, Alvorada e Ji-Paraná; e a saída para Rolim de Moura
e Nova Brasilândia. Enfim, hoje, a comunidade de São Miguel está isolada pelo fechamento dessa rodovia por
falta de execução dessas obras.
Eu tenho trabalhado nesse sentido. Na semana passada e ainda ontem, a Deputada Federal Marinha
Raupp trabalhou, por telefone, de Rondônia, com os diretores do DNIT. Hoje, eu devo ir pessoalmente ao DNIT
nacional, daqui a pouco, após essa audiência com o Governador Confúcio Moura no Supremo Tribunal Federal,
para discutir com eles uma saída.
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Faltam apenas R$16 milhões para a conclusão dessa obra. Esses recursos foram disponibilizados, mas a
empresa insiste – um consórcio entre a Fidens e a Mendes Júnior – em dizer que esse dinheiro não dá para concluir, que precisaria, no mínimo, de R$3 milhões a mais. Mas o DNIT deve estar enfrentando, neste momento,
algumas dificuldades de ordem técnica, de ordem jurídica, para poder chegar a esse valor do qual a empresa
necessita para concluir essas obras na BR-429.
Mas, hoje à tarde, como já disse, irei ao DNIT conversar com a diretoria. Já falei com representantes da
empresa hoje, por telefone. Espero que haja sensibilidade de ambas as partes, tanto do DNIT nacional quanto da empresa, do consórcio Fidens-Mendes Júnior, para concluir essa obra. Eu tenho repetido aquele velho
ditado, ou seja, que as empresas, muitas vezes, comem o filé da obra e, depois, elas querem largar o osso de
lado, não querem terminar.
(Soa a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO) – É exatamente isso que está acontecendo na BR-429.
A empresa, enquanto teve saldo para ganhar dinheiro, esteve lá, participou. Agora, está tendo dificuldade para
retomar e concluir essas obras. Faz parte do contrato da obra a sua conclusão.
As pontes também estão acontecendo. Há várias pontes em andamento ao longo da BR, mas isso não
está sendo motivo de reclamação da população, porque ela sabe esperar e sabe que essas pontes estão em
construção. O pior é esse trecho da área urbana de São Miguel, que a empresa não retoma, não reinicia e não
dá uma satisfação à população daquela região.
Deixo aqui, Sr. Presidente, este apelo, e, mais uma vez, digo que o Governador Confúcio Moura tem se
empenhado no Governo do Estado, tem feito um grande governo na área da saúde, da educação, da segurança pública, sobretudo das estradas, mas, muitas vezes, por problema de obras federais como essa, o Estado
acaba sendo prejudicado.
Mais uma vez, eu reforço: recursos, por meio de uma medida provisória, para fazermos face à reconstrução das cidades atingidas pelas enchentes, e, por que não dizer, de todo o Estado, que está hoje sob a égide
de um decreto de calamidade pública.
E, para encerrar, Sr. Presidente, eu queria também me solidarizar com as palavras do Senador Eduardo
Suplicy e dos que o apartearam – o Senador Cristovam Buarque e o Senador Rodrigo Rollemberg – quanto aos
acontecimentos com a Presidente Dilma lá, em São Paulo. Lamentável! Uma plateia bonita, linda, que estava
naquele estádio, uma plateia saudável, digna de um país forte, como é o Brasil, a sétima economia do mundo,
brigando, às vezes, pela posição de sexta maior economia com a Inglaterra, um país rico. Então, o Brasil está,
hoje, entre as sete maiores economias do mundo, e, no início, na abertura de uma Copa do Mundo, com uma
plateia bonita, naquele estádio, o Itaquerão, todo mundo esperando, como na verdade aconteceu, uma vitória
esplêndida, espetacular do Brasil por três a um... Eu havia apostado que seria por três a zero; mas, na verdade, o
Brasil teria feito três a zero, se não tivesse havido o gol contra. Na verdade, o Brasil fez quatro a zero, porque o
gol da Croácia foi feito também pelo Marcelo, um jogador brasileiro. Mas eu lamento profundamente que uma
plateia bonita como aquela que estava lá, naquele estádio, possa chegar ao nível a que chegou, com palavras
de baixo calão, que não merecem ser ouvidas pelas mulheres, pelas crianças, por toda a população brasileira
e, muito menos ainda, pela população mundial que estava assistindo àquele espetáculo. Um espetáculo que
poderia ser maravilhoso virou um espetáculo feio por parte das pessoas que lá estavam, baixando o nível ao
ponto de usar xingamentos de baixo calão, como aconteceu.
Então, eu espero que isso sirva para reflexão. Eu tenho certeza de que essas pessoas hoje, Senador Eduardo Suplicy, devem estar arrependidas, da mesma forma como quando aconteceram aqueles saques lá no
Estado de Pernambuco, na cidade de Recife. Depois, as pessoas choravam na frente das câmeras de televisão,
arrependidas e devolvendo os objetos que haviam saqueado das lojas. Eu espero também que, neste momento,
aqueles que fizeram aquele papelão estejam também arrependidos por terem xingado uma chefe de Estado
como é a Presidente Dilma Rousseff. E, como disse o Senador Cristovam Buarque, da mesma forma, poderia
ter estado lá o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos
Deputados. Ninguém merece isso. Que votem contra na eleição, que façam campanha contra, mas que, jamais,
em público, na frente das câmeras de televisão, façam um papelão como aquele que foi feito lá!
Concedo um aparte, já encerrando, ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Caro Senador Valdir Raupp, quero compartilhar
seu sentimento e dizer aos brasileiros e às brasileiras: vamos ver se, nesses próximos jogos, como o de segunda-feira em Brasília, na nossa Capital Federal, no maravilhoso Estádio Mané Garricha, agora expandido, poderá
haver uma demonstração civilizada em relação à nossa querida Presidenta. Uma vez que seja realizado nesta
Capital, é natural que ela também possa querer assistir ao jogo, ao lado de chefes de Estado, eventualmente
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o de Camarões, que nos vai enfrentar. Que o povo brasileiro possa, nesta ocasião, demonstrar sua civilidade!
A Presidenta Dilma tem dito que é muito importante que, sobretudo, os jovens se manifestem. Mas, se houver manifestações, que eles procurem agir de maneira civilizada, sem depredações, sem xingamentos, como,
infelizmente, ocorreu.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Permita-me relatar um episódio. No dia em
que aconteceu aquele jogo, houve também, nas ruas próximas ao Estádio Itaquerão, na Zona Leste, uma
manifestação na Radial Leste, onde, de repente, os pais de um rapaz que mora na Vila Carrão notaram, pela
vestimenta, que seu filho estava naquela manifestação, em que houve atos de violência, com bombas de
borracha sendo lançadas sobre os manifestantes. Eis que o pai, Osvaldo, foi até lá, junto com sua esposa,
Edilene, e falou com o filho, que estava mascarado: “Filho, eu o amo, mas, por favor, não faça este tipo de
coisa. Saia daqui, para não ser, inclusive, ferido.” Ele estava temeroso de que o filho pudesse receber, de repente, uma bala de borracha, que poderia ferir o olho ou qualquer parte do corpo. Poderia ser uma coisa
grave, como aconteceu, inclusive, com jornalistas, alguns dos quais foram mortos. Li aquela notícia na Folha
de S.Paulo e, no dia seguinte, escrevi no meu Facebook que eu estava comovido com a cena do pai dizendo
ao filho para sair dali. Ele o levou para a casa. Eu até disse, ao final, que eu teria vontade de conversar com
esse rapaz. Anteontem, ligou-me o rapaz: “Olha, um amigo do meu pai disse que viu a sua comunicação no
Facebook. Eu gostaria de conversar, sim, com você.” Então, eu o convidei. Ele veio à minha residência e, ontem, assistiu, comigo e com seus pais, ao jogo entre Brasil e México. Torcemos muito pelo Brasil. E daí eu tive
a oportunidade de dizer a ele as coisas que eu aqui falo.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Que procurem fazer sempre manifestações!
Isso é ótimo, é saudável. A Presidenta e a Constituição o asseguram. Mas procurem fazê-lo de maneira civilizada. Sigam os exemplos de Martin Luther King e de Mahatma Gandhi. Dei para ele o meu livro e um exemplar da Constituição. Acho que ele saiu dali com o ânimo renovado. Ele, que tem 16 anos, disse-me que quer
fazer Mecatrônica, que quer estudar mais, estimulado por seu pai para ter ações civilizadas como as que V. Exª
está propondo. Vamos ver se, aqui, na próxima segunda-feira, nós brasileiros sejamos todos mais civilizados e
respeitosos com todos os que estiverem no estádio, numa festa maravilhosa que está acontecendo em todo
o Brasil, com as pessoas saindo às ruas de camisetas, com o uniforme da Seleção Brasileira. Que coisa bonita,
Senador Valdir Raupp! Vamos estimulá-los a seguir esse caminho, e não o da barbárie.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Obrigado, Senador Eduardo Suplicy. Peço que incorporem seu aparte ao nosso pronunciamento.
Encerro, Sr. Presidente, dizendo que vamos torcer. Eu tenho certeza de que os 202 milhões de brasileiros
– até as crianças – vão torcer pelo Brasil no dia 23, na segunda-feira, contra Camarões. Vamos vencer essa primeira etapa, vamos vencer a Copa do Mundo. Vamos torcer. Vamos protestar se for preciso, mas com decência
como sempre fizemos no Brasil, que é um País grandioso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Valdir Raupp.
Convido o Senador Rodrigo Rollemberg para assumir a Presidência.
Enquanto isso, vou fazer a leitura de expedientes que se encontram sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Há sobre a mesa o Requerimento nº
651, de 2014, do Senador Sérgio Petecão, que solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa para participar, por indicação do Presidente do Senado Federal, da
XX Conferência Internacional sobre AIDS (AIDS 2014), organizada em conjunto pela União Interparlamentar,
o PNUD e a UNAIDS, em Melbourne, Austrália, entre os dias 20 e 25 de julho de 2014, e comunica, nos termos
do art. 39, I, do Regimento Interno, que estará ausente do País no mesmo período.
É o seguinte o Requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência do Senado comunica
ao Plenário que foi autuado o Ofício n° 14, de 2014-CN, que trata da quarta eleição para composição do Conselho de Comunicação Social.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Plenário
que foi constatada a ocorrência de inexatidão material no texto do Projeto de Lei do Senado nº 185, de 2008,
enviado à sanção em 9 de junho corrente.
A inexatidão ocorreu em virtude de a Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, já haver inserido §7º à Lei nº
9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), tornando necessário renumerar como §8º o parágrafo
inserido pelo Projeto de Lei do Senado n° 185, de 2008.
Uma vez que se trata de inexatidão material, devida a lapso manifesto, cuja correção não importa em
alteração no sentido da matéria, a Presidência, nos termos do art. 325, inciso III, do Regimento Interno, determina a confecção de novos autógrafos para envio à sanção, fazendo-se a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Encontra-se sobre a mesa o seguinte
expediente.
Encerrou-se no dia 11 de junho o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno,
sem interposição do recurso ali previsto, no sentido da continuação da tramitação do Substitutivo da Câmara
e o envio à sanção do Projeto de Lei do Senado n° 44, de 2012, do Senador Paulo Bauer, que altera as Leis n°s
8.742, de 7 de dezembro de 1993, e 12.512, de 14 de outubro de 2011, para determinar que os benefícios monetários
nelas previstos sejam pagos preferencialmente à mulher responsável pela unidade familiar.
Tendo sido rejeitado pela Comissão de Assuntos Sociais, o Substitutivo da Câmara vai ao arquivo.
O Projeto de Lei do Senado n° 44, de 2012, com a devida adequação redacional proposta pela Comissão
de Assuntos Sociais, vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Convido o Senador Eduardo Suplicy
para assumir a presidência dos trabalhos, para que eu possa fazer o pronunciamento como orador inscrito.
O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Tem a palavra o Senador Anibal
Diniz, do Partido dos Trabalhadores do Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy, inicio este pronunciamento da mesma forma que fez V. Exª,
com uma manifestação pública em solidariedade à Presidenta Dilma Rousseff, externando opinião a respeito
daqueles atos ofensivos à Presidenta Dilma ocorridos na última quinta-feira na Arena Corinthians, em Itaquera,
em São Paulo. Tornei pública já essa posição, inclusive publicando um artigo no jornal A Gazeta e também no
meu site e no site do Partido dos Trabalhadores, com o seguinte teor:
Os xingamentos sofridos pela Presidenta Dilma Rousseff durante a abertura da Copa Mundo, em São Paulo, foram muito além das vaias, civilizadas e comuns expressões de desagrado. Ultrapassaram a barreira
da legítima manifestação de descontentamento para resvalar no mais lamentável e rasteiro desrespeito
à Presidenta e ao próprio País.
As ofensas pessoais dirigidas a [Presidenta] Dilma Rousseff por um grupinho que, anos atrás, festejou,
com o então Governador Aécio Neves e demais dirigentes de Estados e capitais contemplados [com os
jogos da Copa], a escolha do Brasil para sediar a Copa do Mundo de 2014, refletem apenas um vexame
à altura de seus autores.
A intolerância, a falta de educação e o rancor de uma elite enfurecida da Área Vip do estádio talvez tenham se chocado contra a organização de um evento que funcionou com elevado nível de eficiência,
com ônibus dos aeroportos e da rodoviária para as estações de trens e metrô que faziam conexões até
o estádio, com as placas de sinalização com as orientações indispensáveis e a solicitude dos voluntários
para ajudar aqueles que precisavam de informação adicional.
Não podendo lançar mão do já gasto “quanto pior, melhor”, preferiram, confortavelmente instalados e
covardemente anônimos, tentar confundir e insuflar seu ódio cultivado na ânsia de prejudicar o PT nas
eleições de outubro. Não conseguiram, no entanto, ofuscar o brilho da estreia da seleção anfitriã ou diminuir a alegria dos presentes à festa inicial do maior evento esportivo do Planeta.
A convivência respeitosa, democrática e civilizada das opiniões divergentes é o mínimo que os eleitores
devem exigir dos candidatos e de seus grupos de apoio, em qualquer ocasião, em toda sociedade.
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Vitórias eleitorais são construídas com propostas, debates sobre grandes temas, realizações e votos. Jamais pela intensidade dos insultos e ofensas.
Que não existem propostas concretas do outro lado da disputa, isso já é sabido. Mas que falta civilidade
justamente a essa parcela tão privilegiada da sociedade, isso apenas ficou claro no último dia 12, num
evento mundial. Que pena!
Dessa forma, Sr. Presidente, externo minha posição de solidariedade à Presidenta Dilma ante as ofensas
que ela sofreu. E que fique clara uma coisa: não se trata de vaias nem de manifestações de descontentamento,
o que houve foram ofensas que são repudiáveis sob todos os aspectos. Exatamente por isso, prestamos nossa
solidariedade. Espero sinceramente que isso não se repita.
A Copa do Mundo está linda. Agora mesmo, está no finalzinho o jogo entre Holanda e Austrália. Nesse
jogo, parecia que a Holanda ia dar um passeio. O jogo chegou a ficar empatado em um a um. Depois, ficou
empatado em dois a dois. Acho que o placar final deve ficar em três a dois para a Holanda. É um jogo épico,
bonito, que reúne duas regiões importantes do Planeta no Brasil. Esse jogo aconteceu em Porto Alegre. Isso
mostra só a beleza do futebol.
O próprio jogo entre Brasil e México foi muito, muito disputado, e a criatividade do Brasil foi anulada
pela eficiência dos jogadores do México. Inclusive, eles tiveram muita personalidade, construíram situações e
poderiam, inclusive, sair vitoriosos contra o Brasil no jogo de ontem. Isso tudo revela o quanto as pessoas se
sentem em casa estando no Brasil. Quer dizer, mesmo o Brasil sendo o anfitrião, mesmo o Brasil sendo aquele
que deveria impor o seu ritmo, os mexicanos se sentem em casa. Jogaram muito bem. O goleiro se transformou numa muralha, e não houve gol no empate de ontem.
Assim, o Brasil precisa estar ainda mais atento, precisa ficar mais focado no jogo contra Camarões. Há
uma coisa que podemos sugerir a Luiz Felipe Scolari, que tem conduzido com perfeição esse elenco maravilhoso, que tem feito um trabalho excepcional à frente da Seleção: que o Brasil reedite o espírito do futebol jogado na conquista da Copa das Confederações. Na conquista da Copa das Confederações, o que se verificou
da Seleção Brasileira foi uma total proatividade, jogando à frente, marcando sob pressão e não deixando o
adversário jogar, não deixando o adversário gostar do jogo. Ontem, eu não sei exatamente qual foi o espírito
imprimido à equipe, mas o fato é que o México acabou gostando do jogo, acabou tendo muita liberdade para
jogar e cresceu. Então, se há uma dica é que o Brasil retome o espírito daquele futebol jogado na conquista da
Copa das Confederações, no ano passado. É preciso jogar marcando o adversário sob pressão, não deixando
espaços para os adversários crescerem aqui no Brasil. O Brasil, por ser um País hospitaleiro, todo mundo acaba
se sentindo em casa. Então, quem tem que dar o ritmo é a Seleção Brasileira, e eu espero, sinceramente, que já
comece a dar esse ritmo no jogo contra Camarões, porque, daqui para frente, todo jogo é uma decisão. O Brasil,
para conquistar o hexacampeonato, precisa mostrar mais fortemente qual é o seu futebol: um futebol ofensivo, um futebol criativo, um futebol alegre e, fundamentalmente, um futebol que cativa o torcedor brasileiro.
Para completar esse raciocínio, eu gostaria também de falar da minha alegria, da minha satisfação em
ver os torcedores cantando o Hino Nacional à capela, em todos os jogos. Na maioria dos jogos agora, mesmo
não sendo jogo da Seleção, vemos grupos cantando o hino nacional numa demonstração inequívoca de que o
povo está apoiando a seleção, está abraçando a seleção. Portanto, vamos continuar juntos, focados, cantando
o Hino Nacional com toda a veemência, defendendo os nossos heróis nacionais, que estão aí fazendo a nossa
representação na Copa do Mundo.
Então, que o Felipão conduza bem essa Seleção. Que Deus a abençoe e que tudo dê certo. Que não ocorra
nenhum incidente, e, de preferência, que tenhamos, ao final, no dia 13 de julho, uma decisão com a presença
do Brasil. Se Deus quiser, que o Brasil seja hexacampeão aqui, no nosso País.
Senador Suplicy, agora eu gostaria também de destacar desta tribuna o anúncio feito pela nossa Presidenta Dilma sobre a segunda etapa do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)
e a celebração dos novos campi de institutos federais de educação profissional, ciência e tecnologia.
A segunda etapa do Pronatec, que começa a partir de 2015, vai oferecer 12 milhões de vagas em 220
cursos técnicos de nível médio e também 645 cursos de qualificação.
É mais um passo importante para esse programa que transforma a vida de jovens em todo o País.
O Pronatec tem três características principais: qualidade dos cursos, na parceria com o Sistema S (Senai, Senac, Senar e Senat) e Institutos Federais de Educação; diversidade dos cursos técnicos e de qualificação
profissional; e gratuidade desses cursos. Ou seja, o Pronatec oferece uma série de cursos técnicos e profissionalizantes, todos gratuitos, que atendem principalmente jovens de 15 a 29 anos com ensino médio completo
ou incompleto.
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A meta da primeira etapa do programa, criado em 2011, é oferecer 8 milhões de matrículas até 2014, e
essa meta está próxima de ser alcançada, já que o Pronatec conta, atualmente, com 7,4 milhões de matrículas.
Mais de 4 mil Municípios já contam com cursos ofertados por esse programa. Agora teremos uma segunda
fase, com a meta de 12 milhões de vagas. A Presidenta Dilma Rousseff destacou que esse número é viável porque, ao longo da primeira etapa, foi construída uma curva de aprendizado sobre como fazer mais e melhor.
Uma novidade muito interessante, além da ampliação do número de vagas, a partir de 2015, será que as
disciplinas de cursos e treinamentos realizados no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego (Pronatec) poderão ser validadas como crédito acadêmico em cursos superiores de tecnologia. Isso
facilitará, por exemplo, quem quiser fazer um curso de tecnólogo para complementar sua formação.
São iniciativas assim que refletem a importância dada por este Governo à educação e o esforço constante para avançar cada vez mais. A educação é fundamental para a redução da pobreza e para o crescimento
da economia brasileira, e acreditamos que, cada vez mais, é também o motor para mantermos a trajetória de
redução da pobreza e de desconcentração da renda que tivemos nos últimos 12 anos. A educação é ainda essencial para garantir a entrada do Brasil na sociedade do conhecimento e permitir mais desenvolvimento, por
meio do incremento da produtividade da nossa economia.
Nessa segunda fase, o Pronatec irá ampliar a oferta de cursos voltados à formação empreendedora e à
gestão para pequenos empresários. Também irá manter a expansão das matrículas e organizar a trajetória de
formação profissional. Se, nas décadas anteriores, a educação profissional no Brasil foi relegada a segundo plano, isso ficou no passado. O Governo atual trabalha para mudar esse cenário e transformar a realidade nacional
com um olhar inclusivo social e econômico.
Por isso, destacamos a fala da nossa Presidenta Dilma, ao afirmar que o Brasil deu hoje um grande passo
e que precisamos ter foco na produtividade da economia. O Pronatec é inovação de alta complexidade e investimento em infraestrutura que irá ajudar o Brasil a dar um salto de qualidade, ao incentivar e integrar técnicos,
cientistas e pesquisadores e agregar valor à produção e ao nosso desenvolvimento.
Portanto, fica um cumprimento especial também à Presidenta Dilma por esse anúncio hoje da segunda
fase do Pronatec, em que abre mais 12 milhões de vagas para jovens dos mais diferentes Municípios brasileiros, em todas as regiões.
Para concluir, Srª Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin, eu gostaria de tornar pública também uma
informação estratégica muito importante que veio do setor de petróleo e gás, mostrando claramente a contribuição da Petrobras para a elevação do PIB brasileiro. Se o PIB brasileiro tem tido algum incremento nos últimos
anos, esse incremento conta fortemente com a participação do segmento de petróleo e gás.
A participação do segmento de petróleo e gás natural no Produto Interno Bruto brasileiro, que mede a
soma de riquezas produzidas no País, que era de 3% em 2000, aumentou para 12% em 2010 e chegou a 13%
nos dias atuais. A principal responsável por esse aumento é a nossa Petrobras, a maior empresa do Brasil, que
pertence ao Governo brasileiro e a todo o povo brasileiro. A Petrobras tem um plano de investimentos de
US$220 bilhões para o período 2014 a 2018 e perspectivas de dobrar a atual produção de petróleo até 2020,
quando chegará a 4,2 milhões de barris de petróleo produzidos diariamente.
Essas e outras informações foram ressaltadas durante apresentação do diretor de Gás e Energia da Petrobras, José Alcides Santoro, na terça-feira (17/6), no Conselho Mundial de Petróleo (WPC, na sigla em inglês),
maior evento global da indústria do petróleo, que se realiza em Moscou, na Rússia, de 15 a 19 de junho.
O diretor Santoro avaliou que vários índices de desenvolvimento melhoraram no Brasil, na última década, e a indústria de petróleo e gás tem um papel positivo nisso. O Índice de Desenvolvimento Humano, por
exemplo, subiu de 0,67, em 2000, para 0,73, em 2012. O número de empregos no setor também teve uma contribuição importante, teve um impacto positivo na queda da taxa de desemprego no Brasil, que caiu de 9,9%,
em 2002, para 6,7%, em 2012.
Com a Política de Conteúdo Local do Governo Federal, com a criação do Prominp – Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural e com o alinhamento das operadoras de petróleo, em
particular a Petrobras, a essa política de incentivo ao conteúdo nacional, a indústria naval brasileira teve um
crescimento enorme na última década. Somente para a Petrobras serão entregues, até 2020, 28 sondas (equipamento utilizado para a realização de perfurações), 32 plataformas de produção, 154 navios de apoio de grande
porte e 81 navios-tanque, que realizam transporte de líquidos. Todos construídos no Brasil.
Em 2003, apenas dois estaleiros estavam em funcionamento. Em 2003, repito, apenas dois estaleiros
estavam em funcionamento e empregavam cerca de 7.465. Neste ano, o número de estaleiros aumentou
para dez, de médio e grande porte. Eles estão em funcionamento e empregam 80 mil trabalhadores diretos e,
aproximadamente, 320 mil indiretos. “Em 2017, o número de vagas diretas nos estaleiros deverá chegar a 101”,
contabilizou o diretor Santoro.
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Ele também destacou que a política de conteúdo local que resultou nesse enorme crescimento não é
protecionista: não existe reserva de mercado, mas, sim, incentivos para que a produção de equipamentos seja
realizada no Brasil com investimentos em inovação. Um dos exemplos desse incentivo se dá por meio do programa de qualificação, o Prominp, que treinou, desde 2003, 97 mil pessoas, e a previsão é treinar mais 17 mil
pessoas até 2015. Ao todo, são mais de 180 categorias profissionais relacionadas ao setor de petróleo e gás, do
nível básico e técnico ao superior. Já foram investidos US$133 milhões no programa, e outros US$25 milhões
serão investidos até o próximo ano.
Além disso, vale ressaltar que o setor que cuida desse trabalho de formação, que faz parceria diretamente
com a Petrobras, com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), recebeu investimento de R$64 milhões e contribuiu para aumentar o número de fornecedores de pequeno porte no cadastro da Petrobras. De 14 mil pequenas empresas que negociavam com a Petrobras quando o projeto foi criado
pelo Prominp, esse número aumentou para 19 mil em 2013. Os negócios gerados pelos mais de 120 eventos
com fornecedores, realizados entre 2005 e 2012, somaram US$2,75 bilhões. A iniciativa tem como objetivo
desenvolver a micro e a pequena empresa por meio de treinamento e qualificação, fazendo uso das melhores
práticas, aconselhamento e orientação de empresas maiores.
As oportunidades no País têm atraído muitas empresas estrangeiras para o Brasil. Grandes fornecedoras
do segmento no mundo já se instalaram no País. Várias delas construíram não apenas unidades industriais, mas
também centros de desenvolvimento de tecnologia no Brasil, e o Brasil tornou-se um dos países mais promissores do mundo para investimentos estrangeiros de empresas que buscam iniciar uma unidade industrial, a
fim de fornecer para o mercado de petróleo e gás.
Tudo isso mostra, Senadora Vanessa Grazziotin, que o fato de nós estarmos participando hoje de uma
CPI, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, aqui, no Senado, e de outra Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito, para tratar de denúncias relacionadas a pessoas que trabalham para a Petrobras, não quer dizer, em
hipótese alguma, que a nossa Petrobras está sob risco. Pelo contrário, a Petrobras nunca cresceu tanto quanto
nos últimos 12 anos, e, hoje, com essas informações ultrainteressantes, nós podemos ver que a participação
da área de petróleo e gás na elevação do Produto Interno Brasileiro subiu de 3%, no ano 2000, para 12%, no
ano de 2010, e hoje está em 13%. Ou seja, a contribuição do petróleo e gás para a elevação do PIB foi enorme
nos últimos 10, 12 anos, e a Petrobras é a principal empresa responsável por isso.
Então, como dizer que uma empresa que teve a maior participação para a elevação do PIB brasileiro está
sob falência ou está sob gestão temerária? Portanto, que fique claro, de uma vez por todas: a investigação sobre
pessoas que praticam atos que mereçam investigação e que têm que ser punidas por suas possíveis atitudes
criminosas não pode ser confundida com qualquer ameaça ou qualquer risco à Petrobras.
A Petrobras é uma empresa saudável, uma empresa plenamente ativa, e dá uma grande contribuição
para a elevação do PIB brasileiro e inclusive para a geração de empregos, como foi demonstrado pelo relatório
apresentado pelo diretor Santoro. De tal maneira que, hoje, se no Brasil houve redução de emprego de 9,7%
para 6%, houve fortemente a contribuição da Petrobras e de toda holding que está no seu entorno, de todas
as parcerias realizadas com a Petrobras, seja no campo da formação, seja no campo da produção industrial e
principalmente na geração de emprego e renda.
Era isso, Srª Presidente.
Obrigado pela tolerância do tempo.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V.
Exª, Senador Anibal, pelo pronunciamento.
E convido para fazer uso da palavra, como inscrito no tempo de Liderança, falará como Líder do PSB, o
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF. Fora do microfone.) – Não, vou falar
como orador inscrito.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Não, no momento, agora,
oradores inscritos, existem outros. Deixe-me ver, Senador.
Perfeitamente. Então, Senador, teríamos que chamar para uma comunicação inadiável.
V. Exª fala como Líder, ou haverá problema na relação dos inscritos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin.
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Eu quero aqui, Srª Presidente, registrar, com muita alegria, que no último domingo, com a presença do
ex-Governador e Presidente do nosso Partido, Eduardo Campos, com a presença da ex-Senadora e ex-Ministra
Marina Silva, com a presença do Deputado Federal José Antônio Reguffe, o Partido Socialista Brasileiro do Distrito Federal me indicou como candidato ao governo do Distrito Federal. Isso é motivo de muita honra para mim.
Já foi uma honra, já é uma honra enorme para mim ser Senador pelo Distrito Federal, e sei da imensa
responsabilidade que está sobre nós.
Agradeço muito o apoio do PDT, que deve ser formalizado no próximo sábado, na sua convenção regional, mas que já foi manifestado pela presença do Deputado Federal Reguffe, que será candidato ao Senado
nessa chapa.
Senadora Vanessa, quero comunicar aos telespectadores da TV Senado e aos ouvintes da Rádio Senado
que, há um ano e meio, o PSB vem discutindo um programa de governo para o Distrito Federal. Há cerca de
dois anos, depois de uma avaliação profunda, depois de um processo extremamente democrático, em que
realizamos dezessete plenárias nas diversas cidades do Distrito Federal, resolvemos nos afastar do Governo
Agnelo por discordarmos de sua condução política e administrativa. Já naquele momento, o PSB começou a
ser instado, a ser cobrado a apresentar uma alternativa para o Governo do Distrito Federal.
Nós sabemos da imensa complexidade do Distrito Federal, de seu crescimento desordenado, do fato de
o crime organizado ter tomado conta da política no Distrito Federal nos últimos anos, da dificuldade de relação com o Entorno, das enormes diferenças sociais entre o Plano Piloto e as demais cidades do Distrito Federal,
entre o Distrito Federal e as cidades do Entorno, que precisam ser enfrentadas e superadas. Então, resolvemos
nos preparar.
Nesse ano e meio o PSB instalou, criou doze núcleos temáticos para estudar com profundidade a realidade do Distrito Federal na área de saúde, de segurança, de educação, de mobilidade urbana, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento urbano, de cultura, de meio ambiente, de ciência e tecnologia, de
gestão e governança, de agricultura. Nesse período, contamos com a participação de mais de 2 mil pessoas no
processo de elaboração de um programa de governo.
Fomos buscar o modelo implementado pelo hoje Governador Renato Casagrande, ainda como Senador e candidato ao Governo do Estado, de realizar seminários regionais, em que tivemos a oportunidade de
ouvir a população. Também enviamos uma equipe para passar uma semana em Pernambuco, conhecendo o
modelo de gestão do Governador Eduardo Campos, o Governador melhor avaliado no Brasil. Essa equipe assistiu a uma reunião inteira do Programa Pacto pela Vida, programa muito bem sucedido na área de segurança
pública, que vem reduzindo de forma significativa, de forma regular, os índices de violência naquele Estado. O
resultado disso nós apresentaremos no início, no primeiro dia da campanha.
Queremos fazer com que esse seja um processo absolutamente transparente, de alto nível. Queremos
discutir um programa de governo, debater um programa de governo com a sociedade brasiliense, fazer uma
campanha de alto nível, sem ataques pessoais, comparando as trajetórias das pessoas que estão se dispondo
a participar do processo político, tanto para o Governo, como para o Senado, como para Deputado Federal,
Deputado Distrital. Queremos fazer uma discussão de alto nível, mas, sobretudo, uma discussão de propostas
e políticas públicas para o Distrito Federal.
A situação não é fácil no Distrito Federal. Há uma insatisfação enorme da população, que aparece em
todas as pesquisas de opinião pública. E não podia ser diferente. A cidade que gastou R$2 bilhões para construir o segundo estádio mais caro do mundo, o estádio mais caro do Brasil, um estádio em que o Tribunal de
Contas do Distrito Federal apontou um superfaturamento de R$431 milhões. A 1km de distância desse estádio,
há dois hospitais, o Hospital de Base de Brasília e o Hospital Regional da Asa Norte, e as pessoas, no Distrito
Federal, que precisam de uma consulta, de um exame, de uma cirurgia, esperam meses, às vezes anos para
fazer uma consulta.
Então, a insatisfação com a área de saúde no Distrito Federal é enorme, especialmente porque temos
aqui um Governador médico – que vai deixar o Governo –, que disse que, em seis meses, resolveria o problema
de saúde do Distrito Federal, que ele seria o Secretário de Saúde do Distrito Federal. E, hoje, ao final de seu governo, a percepção da população do Distrito Federal, da população de Brasília é de que a saúde piorou. E não
é para menos. Dados do Ministério da Saúde apontam que a qualidade da rede pública de saúde, do Sistema
Único de Saúde, no Distrito Federal está em 20º lugar entre as 27 unidades da Federação. E não é por falta de
orçamento. É por carência de gestão, por má gestão, por falta de planejamento, por falta de autoridade, por
falta de comando.
O Governador médico deixará seu governo com três quartos da população, três em cada quatro habitantes, sem atendimento pelo Saúde da Família, sem atendimento na rede de atenção básica. Esse é um dado
lastimável.
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Entre os pontos do nosso programa de governo está o de ampliar muitíssimo o atendimento na rede
de atenção básica à saúde, como também o de fazer um pacto com médicos e profissionais de saúde a fim de
garantir a melhoria da qualidade dos serviços e das condições de trabalho dos profissionais da área de saúde
do Distrito Federal e, em contrapartida, oferecer um bom serviço à população.
Precisamos também, no Distrito Federal, construir um hospital do câncer. É fundamental. Essa é uma doença que está se tornando cada vez mais comum, em função de que a população brasileira está envelhecendo,
está vivendo mais e, portanto, o Estado precisa se preparar para isso, até porque são tratamentos muito caros.
Estamos apresentando para o debate da sociedade do Distrito Federal, como ponto importante, esse pacto
com os profissionais de saúde, a fim de melhorar as condições de trabalho e, ao mesmo tempo, garantir melhores condições de atendimento, com a ampliação do atendimento, da cobertura do Saúde da Família, voltando
àquela concepção do Saúde em Casa, implementado com sucesso pelo Governador Cristovam, à época, e, ao
mesmo tempo, a melhoria da infraestrutura hospitalar, especialmente com a construção do hospital do câncer.
Esta mesma Brasília, Senadora Vanessa, que gastou R$2 bilhões na construção de um estádio, em que o
Tribunal de Contas do Distrito Federal apontou um superfaturamento de R$431 milhões, com esse dinheiro,
pelo custo apontado pelo Ministério da Educação de uma escola com creche em tempo integral e com educação infantil, poderia construir 172 escolas desse tipo.
É importante registrar que Brasília – e quando falamos Brasília falamos de todo o Distrito Federal – tem
cento e vinte mil crianças, de zero a cinco anos, que estão fora de creche ou fora da educação infantil. Cento
e vinte mil crianças.
Quando nós colocamos a educação como prioridade do governo, inclusive no sentido de garantir, em
quatro anos, o atendimento de pelo menos 50% das crianças de zero a três anos em creches e a universalização
do atendimento na educação infantil, nós estamos garantindo novos horizontes para essas famílias, para essas
crianças, mas também estamos criando uma alternativa de desenvolvimento econômico através da educação.
Diferentemente do Governo que gasta R$2 bilhões para construir um estádio que beneficia apenas duas
empresas e que concentra todos os empregos no Plano Piloto, se você priorizar a construção de creches e escolas em todo o Distrito Federal, estará dando oportunidade a um conjunto grande de empresas de pequeno
e médio porte na área de construção civil, gerará milhares de empregos descentralizados em todas as cidades
de Brasília e, mais do que isso, abrirá um grande horizonte, com um novo futuro para as crianças.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sabemos da importância da educação infantil em creches e escolas para a melhoria do aprendizado de nossas crianças.
Há um déficit enorme, também, no que se refere à qualificação profissional. Eu disse aqui que os investimentos em qualificação profissional, ensino técnico e tecnológico, vieram do Governo Federal, por meio do
IFB (Instituto Federal de Brasília), de que tenho sido grande defensor, mas o Governo do Distrito Federal pouco fez na ampliação do ensino técnico e tecnológico, que é outra prioridade que o PSB apresentará ao debate
da população do Distrito Federal.
Claro que, também, a melhoria das condições de trabalho dos profissionais da educação. O GDF tinha
um programa de distribuição de dinheiro para as escolas, Senadora Vanessa.
(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Na semana passada, visitei uma escola
técnica no Gama que, depois do Colégio Militar e do Colégio Dom Pedro, foi primeiro lugar no Enem. Essa escola
vem cumprindo todas as metas e há um desempenho fantástico dos alunos. No Programa de Descentralização de Recursos, ela recebeu, no ano de 2012, R$360 mil; em 2013, R$160 mil; e, no ano de 2014, não recebeu
nada até agora. Ou seja, sobra dinheiro para o estádio e falta dinheiro para educação no Distrito Federal. Essa
reclamação é geral. E este é o compromisso do programa de governo do PSB: melhorar a qualidade das escolas, melhorar as condições de trabalho dos profissionais da educação em todo Distrito Federal e implementar,
de fato, o ensino integral em tempo integral no Distrito Federal.
É importante registrar que o ensino integral no Distrito Federal só existe na propaganda do GDF. Nós estamos como naquela música feita na Bahia. Grande parte da população do Distrito Federal gostaria de morar
na propaganda de Governo do Distrito Federal, pois quem assiste à propaganda do Governo do Distrito Federal imagina que esta cidade está uma maravilha. E não é verdade. Há muita informação falsa. Eu nunca vi um
governo fazer propaganda daquilo que vai fazer – propagandas com conteúdo claramente eleitoral.
Na área de segurança pública, Senadora Vanessa, é lastimável que, enquanto os Estados brasileiros – e
Pernambuco é um exemplo disso – vêm conseguindo reduzir os índices de violência a cada ano, no Distrito
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Federal, esses índices aumentaram. E é importante registrar que, tendo como base o ano de 2010, quando nós
tivemos quatro governadores em um ano, a maior crise política do Distrito Federal... Assim mesmo, se pegarmos os dados de 2011 e de 2012, nós vamos ver um aumento vertiginoso da violência no Distrito Federal em
relação aos dados de 2010.
Nós temos que voltar a ter policiamento nas ruas, com as duplas Cosme e Damião, de motocicleta, de
carro. Nós temos que investir em inteligência, em tecnologia, em informação, mas, sobretudo, nós temos que
acabar com a influência política na área de segurança pública. A Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros muitas vezes são vítimas dessa influência: são Deputados distritais que indicam o comandante de uma,
indicam o comandante de outra, e não há interação entre elas...
(Interrupção no som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Aqui, no Distrito Federal, há uma
percepção muito clara da população do aumento da insegurança no Distrito Federal. Essa é outra questão
importante.
Na questão da mobilidade, o Governo continua insistindo na velha fórmula dos ônibus, quando projetos
de mobilidade sobre trilhos, que são as alternativas mais modernas, têm sido deixados de lado.
O Governo tomou a iniciativa positiva de renovar a frota de ônibus no Distrito Federal, mas não ampliou
essa frota. O que acontece hoje é que as pessoas que precisam pegar ônibus nas diversas cidades do Distrito
Federal têm que esperar muito tempo até que passem esses ônibus; os ônibus andam lotados e já estão quebrando, porque andam lotados, e gastam enorme quantidade de tempo em seu deslocamento.
Por outro lado, o Corujão, que é o ônibus que funciona de madrugada em função de uma lei de minha
autoria aprovada na Câmara Legislativa, não está funcionando, Senadora Vanessa, não está funcionando porque falta a fiscalização do Governo do Distrito Federal, que é conivente com os interesses dos donos das empresas de ônibus e não faz a fiscalização que deveria fazer para que o Corujão continue funcionando durante
a madrugada.
Mas eu diria que a questão mais relevante hoje, no Distrito Federal, é a da gestão e da governança.
Estamos vivendo um verdadeiro apagão de gestão no Governo do Distrito Federal. E isso se expressa pela
irritação, pelo desejo de mudança da população. Virou uma coisa comum assistirmos à prisão de administradores regionais, ao envolvimento de secretários e de presidente de empresa em buscas e apreensões
da polícia, ...
(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – em atividades da polícia por corrupção e ilegalidade cometidas nas Administrações Públicas. Temos um modelo ultrapassado de gestão
nas administrações regionais; isso é fato. As administrações regionais precisam ter carreiras com servidores
concursados, com servidores qualificados, com capacidade de analisar os projetos sob critérios técnicos e
com agilidade. Hoje se criam dificuldades para se vender facilidades. Portanto, é importante desburocratizar, criar uma carreira nas administrações regionais e promover a eleição direta dos seus administradores,
porque hoje os administradores regionais servem mais aos Deputado distritais que os indicam do que ao
conjunto da população daquela cidade. Com um agravante, como 90 % dos cargos são comissionados, toda
vez que se muda um administrador regional, mudam-se todos os servidores daquela administração, fazendo
com que se perca a memória desta.
Uma outra questão importante é a redução da burocracia. Todos nós sabemos que a burocracia é
irmã da corrupção. E nós estamos assistindo a isso diariamente no Distrito Federal. Empresários demoram
anos e anos, para conseguir uma licença de construção. No Distrito Federal, existem 20 mil empresas atuando, funcionando sem alvará, porque sabemos da dificuldade para se retirar um, devido à incompetência
e à burocracia, burocracia essa que facilita a corrupção. Mais uma vez registro a criação da dificuldade para
vender facilidade.
E o Distrito Federal está pródigo de exemplos nessa área. Basta frequentar o noticiário dos jornais, das
rádios, das televisões, nos últimos dias, para ver como está funcionando isso no âmbito do Distrito Federal.
Portanto, eu diria que é fundamental construir um novo modelo de gestão no Distrito Federal baseado
na meritocracia, baseado no concurso público, baseado na transparência, baseado na otimização do recurso,
fazendo com que a máquina seja eficiente. Eficiência é uma palavra que precisa ser frequentada no Governo
do Distrito Federal, e infelizmente não tem sido.
A própria construção do BRT – sobre o qual o Governo tem feito uma propaganda grande, mas não o
inaugura – levou a Presidente Dilma a viver um constrangimento, porque foi lá inaugurar o BRT e o BRT não

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

55

funciona! Cadê? E sabe por quê? Porque o BRT foi concebido como um projeto de engenharia e não como um
projeto de mobilidade. Hoje, uma pessoa que mora em Santa Maria e que...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – ... precisa ir trabalhar na 206 Sul, por
exemplo, vai ter que pegar uma condução da sua casa até o BRT, que está próximo da BR-040, e o BRT até a
rodoviária, porque ele não para em toda a Asa Sul, porque não há lugar para ele parar – a porta dele é para o
lado esquerdo e ele passa no meio do Eixão. Então, a pessoa vai ter que ir até a Rodoviária para pegar outra
condução para voltar até a 206 Sul.
O BRT tem parada onde há pouca gente. Ele tem parada no Park Way, mas não tem parada, por exemplo, na Asa Sul. É por isso que o Governo não inaugura. A obra está pronta. Por que o Governo não inaugura?
Porque o Governo sabe que o problema de mobilidade não será resolvido.
Por outro lado, a gente sabe que o BRT tem como concepção ser uma via expressa. O Distrito Federal é
o único lugar em que o BRT não tem uma via expressa. Na hora em que ele chega – observem isso – depois do
balão do aeroporto, quando ele vai entrar no Eixão,...
(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – ... a pista do BRT encontra-se com a
pilastra do viaduto (fora do microfone). Ali ele terá que ser desviado e compartilhar as mesmas vias com carros,
o que vai gerar congestionamentos e vai retirar a ideia de um BRT expresso, o que tornaria o transporte mais
rápido para as pessoas. E não é por outro motivo que o Governo não o coloca em funcionamento. Inaugurou
a obra, mas ele não vai resolver o problema de mobilidade.
São vários os problemas. Na área de cultura, estão aí também os jornais mostrando que o Governo
resolveu optar por eventos superfaturados, eventos grandes, quando não há política cultural nas cidades.
Gastam-se R$15 bilhões na Bienal do Livro – um bom evento –, mas não se gastam R$90 mil nas diversas
bibliotecas do Distrito Federal. A própria Biblioteca Demonstrativa, que é uma biblioteca do Governo Federal, está sendo fechada, necessitando de reformas, e não se vê nenhum movimento do Governo do Distrito
Federal...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – ... buscando colaborar com o Governo
Federal no sentido de encontrar uma outra área para implementar a Biblioteca Demonstrativa.
Alguns espaços que são tradicionais na cidade, e bastante simbólicos, como o Museu de Arte de Brasília, como o Centro Cultural Renato Russo, estão fechados. É isto: estão fechados! E o Museu de Arte de Brasília
possui um acervo fantástico.
Portanto, mais do que nunca, chegou a hora da mudança. Há uma grande expectativa de mudança na
população do Distrito Federal, e nós queremos fazer esse diálogo com a população de Brasília, nós queremos
fazer esse debate com a população do Distrito Federal, sobre os programas, as políticas públicas que efetivamente podem – só mais dois minutos, Senadora Vanessa – transformar Brasília em referência nacional.
(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – É importante registrar que Brasília
é uma das grandes demonstrações da capacidade de realização do povo brasileiro. Nós tivemos uma grande
liderança, Juscelino Kubitschek, que teve a capacidade de reunir em torno de si gente da maior competência,
gente muito qualificada, e unir o Brasil em torno da construção de Brasília.
E nós já tivemos épocas em que Brasília era reconhecida nacionalmente por políticas públicas inovadoras, simples, mas que mudavam hábitos da população, em benefício da civilidade, como, por exemplo, a
campanha Paz no Trânsito, o Bolsa Escola, que surgiu em Brasília. Infelizmente, de vários anos para cá, desde
o final do governo Cristovam até hoje, Brasília tem sido conhecida, mais conhecida nacionalmente em função
de escândalos, em função de má utilização do recurso público.
E nós, como brasilienses, como pessoas apaixonadas por Brasília, com profundo compromisso com esta
cidade, temos a obrigação, o compromisso de mudar essa realidade. E eu aqui quero dizer que é com esse espírito que nós participaremos desse processo político eleitoral em 2014.
Por fim, eu quero pedir o registro nos Anais da Casa deste artigo publicado hoje no Correio Braziliense
“Vamos ganhar a Copa”, de Isaac Roitman, que é professor emérito da Universidade de Brasília, membro titular

56

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

da Academia Brasileira de Ciências, que, entre outras coisas, diz que nós temos que torcer para o Brasil ganhar
a Copa do Mundo, mas, sobretudo, nós precisamos ganhar a Copa da Educação, pois é essa copa que efetivamente vai transformar o Brasil. E ele cita aqui a proposta do Senador Cristovam Buarque, e a apoia, de federalização da educação, que eu entendo que é um tema que deve estar no debate dos candidatos a Presidente
da República,...
(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) –...uma proposta importante para mudar a educação no nosso País.
Portanto, cumprimentando o Prof. Isaac Roitman, cumprimentando o Senador Cristovam Buarque, que
tem levantado esta bandeira da federalização do ensino, eu entendo que esse seria um tema importante a ser
abordado pelos diversos candidatos à Presidência da República, apresentando as suas propostas concretas
para a melhoria da qualidade da educação.
Não tenho dúvida alguma de que é a melhoria da qualidade da educação que vai garantir o aprofundamento da democracia brasileira e a melhoria das condições de vida do nosso povo.
Muito obrigado.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– “Vamos ganhar a Copa – Isaac Roitman (Correio Braziliense-18/06/2014)
VAMOS GANHAR A COPA
Isaac Roitman
Professor emérito da Universidade de Brasília e membro titular da Academia Brasileira de Ciências
Se o leitor espera um texto sobre a Copa do Mundo vai ficar decepcionado. O tema será sobre o desafio
mais importante para o País: a Copa da Educação. Se ainda tivermos alguma esperança de termos uma sociedade justa onde todos possam realizar os seus anseios e alcançarem a felicidade, temos que ganhar esta Copa,
para proporcionar uma educação de qualidade para todos independente de sua classe social.
Pensadores como Confúcio (551 a.C – 479 a.C) e Sócrates, (569.a.C – 399 a.C) já demonstravam a
preocupação com o tema. Confúcio: "Diga-me e eu esquecerei, mostre-me e eu lembrarei, envolva-me
e eu compreenderei". Sócrates: "A mente não é um poço que se deve encher, mas uma fogueira que se
deve acender".
Esses pensamentos foram revisitados posteriormente por John Dewey (1859-1952), Albert Einstein (18791855), Anísio Teixeira (1900-1971), Paulo Freire (1921-1997), Darcy Ribeiro (1922-1997), entre outros. A atual
educação brasileira pode ser considerada verdadeira tragédia. Muitos descrevem a situação dizendo que nossas escolas são do século 19, os professores do século 20 e os estudantes do século 21.
O descompasso é evidente. Na educação básica, o aluno espera ansiosamente o sinal para sair da escola.
Aparentemente essa síndrome não é nova. Einstein costumava dizer: "Desperdiçamos vida, recursos e cérebros com essa escola maçante e alienada". Completava com outras duas máximas: 1. "A educação é aquilo que
permanece quando alguém esquece tudo o que aprendeu no colégio"; 2. "A imaginação é mais importante
que o conhecimento".
O pai da física moderna propôs seis paradigmas para uma educação de qualidade: cultura, espírito crítico, busca dos fundamentos, ética e consciência social, criatividade, imaginação e intuição.
Paulo Freire pregava que o educando assimilaria o objeto de estudo exercendo uma prática dialética ligada à realidade, em contraposição a uma educação bancária, tecnicista e alienante. O educando criaria a sua
própria educação e não seguiria um caminho previamente construído. O estudante seria um importante protagonista na sua educação expressada na sua célebre frase: "Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar
as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção".
Por sua vez, Anísio acreditava que só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a
máquina que prepara as democracias, a boa escola pública. Ao mesmo tempo dizia que era contra a educação
como processo exclusivo de formação de uma elite mantendo a grande maioria da população em estado de
analfabetismo e ignorância.
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A prioridade na revolução educacional brasileira será a conquista universal da qualidade no ensino básico. Atualmente a responsabilidade do ensino fundamental é municipal e do ensino médio estadual. É evidente
que os municípios e estados brasileiros apresentam uma grande assimetria econômica e cultural.
Como costuma dizer o Professor e Senador Cristovam Buarque, a criança, ao nascer, já tem na sua testa
um selo do tipo de educação que vai receber, pelo seu CPF (segmento social), e pelo CEP (município em que
reside). Colocarmos em prática a proposta desse notável educador de federalizar o ensino básico será um passo
importante que permitirá a criação de uma carreira nacional que certamente induzirá uma melhor formação
de professores e a consequente valorização dos mesmos, que merecem receber o mais alto salário da carreira
pública, pela responsabilidade que têm de prepararem as futuras gerações.
A federalização deve ser acompanhada de uma pedagogia contemporânea, priorizando conteúdos com
ênfase na aquisição de valores civilizatórios em um ambiente lúdico e prazeroso. A presença da família no processo educativo é absolutamente fundamental como a ampliação de espaços culturais e esportivos acessíveis
para todos.
As propostas de Priscila Cruz (Todos pela Educação) devem ser disseminadas. Ela enfatiza que o salto
na educação é imperativo. "A tecnologia avança aceleradamente, os interesses dos alunos são outros, a sociedade é mais complexa, e a economia, mais interdependente. Nos últimos anos, a humanidade produziu muitos conhecimentos que têm pouco espaço no currículo atual. E, por fim, o mercado de trabalho exige novas
competências". O sucesso da Copa da Educação depende de todos nós. Ele será o melhor investimento para
o futuro das próximas gerações.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V.
Exª, Senador Rodrigo e, antes de passar a palavra ao nosso próximo orador inscrito, Senador Humberto Costa,
gostaria apenas de ler alguns comunicados.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Encerrou-se, no dia 13
de junho, o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n° 20, de 2014, do Senador Vital
do Rêgo, que altera o Regimento Interno do Senado Federal para dispor sobre os requerimentos de voto de
aplauso, congratulações, louvor, solidariedade ou censura.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolução n° 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado
também modifica a referida Norma Interna.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Esgotou-se, no dia 16 de
junho, o prazo previsto no art. 91, §§3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso,
no sentido da apreciação pelo Plenário das seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara n° 70, de 2011 (n° 4.314/2008, na Casa de origem, do Deputado Gonzaga Patriota), que dispõe sobre a denominação do prédio da administração da sede da Universidade
Federal do Vale do São Francisco, localizado na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco;
– Projeto de Lei da Câmara n° 20, de 2013 (n° 2.951/2011, na Casa de origem, do Deputado Sebastião Bala Rocha), que denomina, no Estado do Amapá, Rodovia Landri de Oliveira Cambraia o trecho
da rodovia BR-156 entre as cidades de Macapá e Amapá e denomina Rodovia Janary Nunes o trecho da
rodovia BR-156 entre as cidades de Amapá e Oiapoque; e
– Projeto de Lei do Senado n° 19, de 2013, do Senador João Vicente Claudino, que denomina Natália Ferreira Paes Landim o campus de São João do Piauí do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Estado do Piauí-IFPI.
Tendo sido aprovados terminativamente pelas Comissões competentes, os Projetos de Lei da Câmara
n°s 70, de 2011 e nº 20, de 2013, vão à sanção; e o Projeto de Lei do Senado n° 19, de 2013, vai à Câmara dos
Deputados.
Com referência aos Projetos de Lei da Câmara será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – O último comunicado,
Senador Humberto Costa:
O Senado Federal recebeu o Ofício n° 1.104/2014, do Presidente da Câmara dos Deputados, comunicando ter sido verificada inexatidão material nos autógrafos encaminhados por aquela Casa do Projeto
de Lei da Câmara n° 60, de 2014 – Complementar (n° 221/2012-Complementar, naquela Casa), que altera
a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis n°s 5.889, de 8 de junho de 1973, 11.101, de
9 de fevereiro de 2005, 9.099, de 26 de setembro de 1995, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 8.934, de 18 de
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novembro de 1994, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e 8.666, de 21 de junho de 1993; e dá outras providências
(Supersimples).
São os seguintes o Ofício e os autógrafos:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Presidência determina
a republicação dos avulsos do Projeto de Lei da Câmara n° 60, de 2014.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Feita a leitura dos comunicados, passo imediatamente a palavra a V. Exª, agradecendo pela paciência, Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos
acompanham pela Rádio Senado, o Brasil inteiro assistiu aos odiosos ataques e insultos proferidos contra a
Presidenta Dilma durante a abertura da Copa do Mundo no Itaquerão, em São Paulo.
Foi uma agressão abominável à Chefe de Estado e um ato perverso e covarde contra uma mulher, uma
cidadã, que não tinha ali nem mesmo o direito de se defender. Mas, acima de tudo, aquele ato reprovável serviu para externar o violento preconceito de uma minoria de brasileiros incomodada com governos que promoveram a ascensão social de quase 80 milhões de cidadãos na última década.
É uma minoria que verbalizou, em termos chulos dirigidos a uma mulher, o pensamento que a oposição
deste País tenta disseminar na nossa sociedade: o do preconceito, da agressão e do ódio.
Não há, entre todos aqueles que insultaram a Presidenta, uma única pessoa cuja vida tenha piorado nos
últimos 12 anos. De onde, então, vem tanto ódio? De onde, então, vem tanto rancor?
Eu entendo que esse tipo de comportamento externa a índole irascível de uma parcela da nossa sociedade que tem profundo desprezo pela liberdade, pelo diálogo e pela vivência democrática.
A baixaria no Itaquerão, organizada por aqueles bem-nascidos, demonstra o desprezo pelo contraditório
e reproduz, de certa forma, a repulsa e o espírito violento que a casa grande dispensava à senzala no passado.
Dilma – que reagiu com a mais profunda dignidade àqueles ataques torpes – era ali um símbolo contra
quem os abastados, muitos deles aboletados em camarotes luxuosos, desnudaram todo o seu comportamento
deselegante, truculento e chulo.
Com essa indignidade na abertura da Copa a oposição deste País logo procurou se solidarizar, demonstrando o raso nível político em que transita.
O pré-candidato do PSB, por exemplo, à Presidência da República, Eduardo Campos, aplaudiu as agressões ao dizer que a Presidenta “colheu o que plantou”, dando total apoio ao ato de se atacar uma Chefe de Estado, uma mulher, uma cidadã sem condição de defesa, e com o uso de palavrões.
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O presidente do Solidariedade, Paulinho da Força Sindical, que apoia a candidatura do Senador Aécio
Neves à presidência da República, foi outro que comemorou as injúrias, dizendo, em linguajar tão rasteiro
como o dos agressores, que “o povo mandou a Presidenta para o lugar que tinha que mandar” – entre aspas.
Por fim, o próprio presidente nacional do PSDB e candidato Aécio Neves, num discurso aparentemente coordenado com seu colega Eduardo Campos, comemorou os xingamentos à Presidenta, também com a
afirmação de que ela estava colhendo o que plantou. Depois, vendo que essa postura de ódio e estímulo a
agressões foi mal recebida pela expressiva maioria da população brasileira, que reprovou esse ato indecente
e imoral, o Senador Aécio voltou atrás e tentou desfazer a barbaridade que tinha dito.
Aquela cena, largamente festejada pela oposição, envergonhou a ampla maioria dos brasileiros, que
seriam incapazes de insultar alguém com palavrões e expressões tão chulas, ditas diante de câmeras para o
mundo todo e assistidas, inclusive, por crianças.
O Palácio do Planalto não é um lugar aonde se chega pelos esgotos. Estimular o ódio e fazer política no
submundo da baixaria, dos ataques e da desqualificação dos adversários são atos que não honram a disputa
de um cargo tão importante como o de presidente da República.
Na verdade, ali não estava a candidata Dilma Rousseff, mas estava a Presidente da República. A presidência da República é uma instituição cuja dimensão aqueles que desejam até lá chegar precisam ter claramente.
Todo esse comportamento odioso é ainda mais significativo num período tão simbólico, de tanta confraternização, como é o da Copa do Mundo, um momento em que as nações e os povos se unem por meio do
esporte. Acredito que esse tipo de atitude vem exatamente porque a Copa está aí e, ao contrário de tudo o que
queria a oposição, está sendo um grande sucesso.
Todos os estádios ficaram prontos. Não houve racionamento de energia, como dizia a oposição. Não
houve caos aéreo, como preconizavam os pessimistas de plantão. Nada, enfim, do que desejavam os nossos
adversários aconteceu.
Nesses dias, salvo pelo déficit civilizatório dos raivosos abastados no Itaquerão, tudo tem feito do Mundial um enorme sucesso. Os estrangeiros que estão aqui têm reconhecido e elogiado a qualidade do Mundial,
a ponto até de um representante da imprensa especializada britânica ter defendido publicamente que – abre
aspas –, “se toda a Copa do Mundo for assim, que todas as Copas do Mundo sejam no Brasil” – fecha aspas.
Os brasileiros têm dado um espetáculo de civilidade, receptividade, hospitalidade e carinho a todos os
milhares de turistas que vieram pra cá, ao mesmo tempo em que assistem aos jogos e estão na torcida para
que a nossa Seleção chegue ao hexacampeonato. De forma que só quem torce contra o nosso País é realmente a oposição e a grande mídia.
Mas não há de ser nada. Do mesmo jeito que conduzimos a primeira semana desse Mundial com muito
êxito e com muita segurança, assim será até o fim desta Copa, quando, eu tenho certeza, nós a consagraremos
como a Copa das Copas, oxalá como campeões.
Ficará para nós o legado de que tudo o que fizemos, de que todo o nosso esforço, de que todas as obras
realizadas valeram a pena para engrandecer e ilustrar o Brasil como o país de imenso potencial que nós somos.
Para a oposição, ao contrário: o legado que ficará será o do ódio, o da intolerância e o da torcida para
que tudo desse errado no Brasil, o que espero eu sirva como elemento de profunda reflexão para que os nossos adversários elevem o nível do debate político daqui para frente e percebam que fazer um enfrentamento
eleitoral não pode jamais significar jogar contra o próprio País.
Nós, do PT, sempre estivemos, seja como oposição, seja como governo, jogando no mesmo time: o do
Brasil e o de todos os brasileiros. E é nele que seguiremos jogando. O que, não tenho dúvidas, será largamente
reconhecido pelo povo brasileiro.
Muito obrigado, Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, a Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Prezado Senador Humberto Costa, também expressamos a nossa solidariedade, conforme V. Exª aqui expressou, à Presidenta Dilma, diante da
forma como algumas pessoas, mesmo que numerosas, procuraram atingi-la com ofensas.
Eu fiz o meu pronunciamento, o primeiro da tarde, falando desse tema, mas em harmonia com o que V.
Exª há pouco expressou.
Meus cumprimentos.
Tem a palavra agora a Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB, do Amazonas.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
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Penso que o que nos traz à tribuna hoje, todos nós, é o nosso desejo e a nossa decisão também de mostrar nossa indignação acerca do acontecido durante a abertura da Copa do Mundo, que é a competição que
mais mobiliza mentes e corações no mundo inteiro.
Mas, antes de abordar esse assunto, Sr. Presidente, quero fazer dois registros. O primeiro registro é que
encaminho à Mesa um voto, para que seja inserido na Ata, de congratulações e aplausos à Srª Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira, que é a primeira mulher a assumir a Presidência do Superior Tribunal Militar, o STM. Que
esse voto de congratulações seja encaminhado a ela própria e a todos os membros do Superior Tribunal Militar.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira, Sr. Presidente, é a primeira mulher a assumir a Presidência do Superior Tribunal Militar, em 206 anos de existência deste Tribunal.
Doutora em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Maria Elizabeth,
54 anos, foi indicada ao Superior Tribunal Militar no ano de 2007. No ano passado, no ano de 2013, ela foi eleita como Vice-Presidente da Corte para o biênio 2013/2014. Agora ela substituiu o seu Presidente, General de
Exército Raymundo Nonato de Cerqueira Filho, que se aposentou
Maria Elizabeth ressalta a importância da presença das mulheres nas Forças Armadas e afirma que o empoderamento feminino aperfeiçoa a República. Entre aspas: “Uma democracia sem mulheres é uma democracia
incompleta” – disse ela no momento da sua posse.
E eu faço este registro, apresentando este voto de aplausos, de congratulações, porque, no ato em que
ela assume esse cargo de tamanha importância e relevância – em 206 anos, a primeira mulher a assumir esse
cargo, ou seja, a presidir o Superior Tribunal Militar –, ela não apenas assume falando na democracia, falando
no fortalecimento do processo democrático, na questão da defesa, da segurança nacional, mas abordando,
inclusive, assuntos de gênero. Ou seja, dizendo, de forma textual, que a democracia não se completa sem que
haja o empoderamento das mulheres.
Isso é muito importante porque, no geral, em nosso País, Sr. Presidente, assistimos ao fato de que algumas mulheres – e que bom que hoje sejam apenas algumas... A maioria – e eu incluo a própria Presidente
Dilma nessa maioria, a nossa querida Presidenta – já tem clareza de que, quando assume cargos de relevância,
cargos de direção, cargos importantes neste País, é preciso que utilizem também a sua posição de destaque
para incentivar, para ajudar na luta das mulheres, para que possamos construir uma sociedade mais igual.
Então, encaminho à Mesa, Senador Suplicy, este requerimento, solicitando a inserção na Ata de voto de
congratulações e aplausos à Maria Elizabeth Guimarães Teixeira.
O segundo registro que eu quero fazer é que amanhã...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Permita-me...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois não, Senador Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) –... solidarizar-me com V. Exª.
Fiz questão de também assinar a iniciativa de um voto de congratulação e aplauso à Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira, que agora assume a Presidência do Superior Tribunal Militar, ainda mais pela maneira
como ela, de forma tão bela, assertiva, ponderou, conforme V. Exª salientou, a importância da igualdade entre
todas as pessoas, todos os gêneros e que o Estado não pode admitir nenhum tipo de discriminação, inclusive
no que diz respeito ao comportamento de qualquer pessoa ou gênero. Ela ponderou, inclusive, que devem os
homossexuais ser tratados com todo respeito e igualdade no âmbito das Forças Armadas.
Eu a conheço bem. Ela, há algum tempo, quando lecionava na Universidade de Brasília, me convidou
para fazer palestras para os seus alunos. Então, tenho grande afinidade com a Ministra Maria Elizabeth. Sinto
muito não ter podido estar aqui segunda-feira, na sua posse, mas tenho o mesmo entusiasmo e, por isso, assinei o seu requerimento, Senadora, de aplauso à Drª Maria Elizabeth Guimarães Teixeira.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Muito obrigada. E tenho certeza,
Senador Suplicy, de que todos os Parlamentares que aqui estivessem o assinariam porque, repito, ela, além de
ter muita competência e capacidade, como V. Exª bem registra, é a primeira mulher, em 206 anos, a assumir
este cargo, de tamanha relevância, de Presidente do Superior Tribunal Militar.
O segundo registro que faço, Sr. Presidente, é que amanhã, dia 19, Chico Buarque de Holanda completará
70 anos de idade. É outra figura que tem sido importante em nosso País, pois, mediante seus versos e suas belas
canções, ele tem falado muito da liberdade, da democracia. Inclusive, tenho em mãos um dos seus posts, feitos
em seu Facebook, em seu Twitter, ou seja, nas suas mídias sociais, em que ele registra, com muita ênfase, com
muito entusiasmo, os avanços conquistados no Brasil nesta última década. E faz isto de forma quase poética,
falando que passamos de um regime ditatorial, que marcou grande parte ou a quase totalidade da década de
1980, para um governo efetivamente comprometido. Ele analisa que, na última década, foram muitos os avanços políticos, os avanços econômicos e os avanços sociais no Brasil.
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Entre esses avanços, ele destaca que não temos mais uma coleira nos ligando aos Estados Unidos, que
também não estamos mais sob o comando do Fundo Monetário Internacional; que o nosso País foi elevado à
sexta economia do mundo, fazendo com que o PIB saltasse de 1 para mais de 2,4 trilhões em uma década, que
50 milhões de brasileiros saíram da pobreza e que uma nova classe média, de mais de 100 milhões de pessoas, foi criada com emprego, renda, carteira assinada. Enfim, são avanços que ele considera extraordinários, Sr.
Presidente. E ele diz que não reconhecem isso aqueles que têm, talvez, saudade de um passado classificado
por ele como medíocre.
Então, quero, aqui, também, encaminhar a V. Exª, para que inclua nos Anais desta Casa, as parabenizações
a Chico Buarque por ser esse homem que tem um coração do tamanho do Brasil e que consegue cantar a democracia, a beleza, a solidariedade que sempre deve existir entre os povos e, principalmente, aqui, no nosso País.
Quero desejar a ele sucesso, uma vida longa e que continue produzindo tanta beleza, tanta arte, como
vem produzindo para o nosso País.
Mas, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Mais uma vez, só quero solidarizar-me com V. Exª em seu belo cumprimento a Chico Buarque, que tão bem expressa o sentimento mais legítimo
pela liberdade e pela democracia do povo brasileiro.
Parabéns a V. Exª!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – E nós assinaremos juntos também
o voto de parabenizações, que já está chegando aqui, ao plenário. O gabinete o está produzindo. O Senador
Cristovam Buarque também o assinará. Ele já está sendo produzido e o assinaremos juntos.
Penso que é uma data... A imprensa já a vem registrando há alguns dias e nós, aqui, também devemos
registrá-la com todo entusiasmo.
Mas, Sr.Presidente, eu quero lembrar aqui a última sessão ocorrida nesta Casa, que aconteceu na última
quinta-feira, véspera da abertura da Copa do Mundo, ou seja, no dia 11.
Eu fiz questão de vir a esta tribuna fazer um pronunciamento falando da Copa do Mundo, porque estávamos na véspera da abertura desse evento, e fui brindada, Senador Suplicy, com um belo aparte de V. Exª,
que me fez ver inclusive o que eu não estava vendo. Eu estava falando, mas não estava enxergando. Eu falava
desse evento com muito entusiasmo, mas o entusiasmo era ainda maior quando eu me referia à minha cidade
de Manaus, por ser uma das 12 sedes da Copa do Mundo.
Faço questão de vir após a abertura e alguns dias de jogos, aliás, belos jogos. Acabamos de assistir a um
jogo quase dramático, um belo jogo entre Austrália e Holanda, que deu aquele show na sua primeira partida e
que quase perdeu para a Austrália hoje. Porém, ela venceu por 3 a 2. Ou seja, é um campeonato, uma competição que vem brindando não apenas os brasileiros e as brasileiras, mas o mundo inteiro com belas e ousadas
partidas de futebol e que tem se destacado pela organização, pela capacidade, do que já falaram tantos oradores que me antecederam.
Hoje, eu quero dizer, nesta primeira sessão após o início do campeonato, que eu me somo a V. Exª e me
somo a todos os oradores que passaram por esta tribuna repudiando o que vem acontecendo, o que aconteceu
com a nossa Presidenta durante o evento de abertura, mas, antes, me somo àqueles que têm visto nas ruas a
emoção e a empolgação do povo brasileiro com a realização deste evento aqui, em nosso País.
Sr. Presidente, as pessoas de bem deste País, do mais simples, do mais humilde até aquele mais graduado, todos, em comum, tendo compromisso com o País, tendo compromisso com a liberdade, compromisso
com o respeito ao ser humano, todos nós não escondemos a nossa perplexidade e indignação diante dos xingamentos de que foi alvo a Presidenta Dilma Rousseff, no estádio do Corinthians, durante o jogo de abertura
da Copa do Mundo, o jogo entre Brasil e Croácia.
Muitos, incontáveis foram os registros, nas redes sociais, repudiando o que aconteceu naquele estádio,
aquela atitude que não representa o pensamento e tampouco a atitude do povo brasileiro.
O jogador argentino Diego Maradona foi uma das pessoas, Sr. Presidente, que postaram algo a respeito
do assunto. Ele, que se encontrava no estádio no jogo de abertura, disse ter ficado indignado e classificou o
fato como um absurdo, uma vergonha, afirmando, inclusive, que teria ficado traumatizado com o comportamento dos maus brasileiros e que, depois disso, somente assistiria aos jogos pela televisão.
Some-se a isso, Sr. Presidente, o comportamento de parte da oposição, que, como já foi dito aqui por
Parlamentares que me antecederam, tentou instrumentalizar esse episódio eleitoralmente.
Mas o que se seguiu foi uma gigantesca manifestação de repúdio a essa agressão e uma igualmente
gigantesca manifestação de solidariedade de milhões de brasileiros. Falo agora não só como Senadora da República, como representante do Estado do Amazonas, como Procuradora da Mulher no Senado, mas, principalmente, falo como mulher, como uma cidadã, como uma brasileira, e quero somar a minha voz à daqueles
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que apresentaram sua indignação e também repudiar esse fato, porque nenhuma pessoa, nenhum homem,
nenhuma mulher, nenhum rico, nenhum pobre, ninguém, absolutamente ninguém deve ou merece ser tratado da forma como a Presidenta Dilma foi tratada por alguns setores.
Eu não ouvi o pronunciamento de V. Exª, Senador Suplicy, que se encontrava no estádio e viu – é isso
que tenho lido na imprensa – que, dos setores de onde vieram não só os apupos, o que é normal... Aqui mesmo, nós somos, quase diariamente, alvo de aplausos ou de vaias, o que é comum e até admissível, mas não é
admissível a forma vergonhosa como pessoas, como gente brasileira tratou a Presidente Dilma. Não é possível
gente de classe elevada, não apenas com elevado nível de educação, mas com elevado nível social, tratar a
Presidente daquela forma, Sr. Presidente! Isso é inadmissível!
Quero dizer que assisti em Manaus a abertura da Copa do Mundo, pela televisão, e fiquei um pouco sem
entender, porque, pela televisão, não ficou claro exatamente o que havia acontecido. Pelo som, não dava para
que, de tão longe ou assistindo à transmissão, pudéssemos distinguir o que estava sendo dito em relação à
Presidente. Mas, imediatamente, comecei a receber, pela Internet, pelas mídias sociais, gravações de quem estava postando do estádio. Mas a grande maioria, a esmagadora maioria protestava, indignada, contra aquela
forma de protesto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Se me permite, Senadora...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois não. Concedo um aparte a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Quando começaram aqueles xingamentos, muitas pessoas, inclusive eu, passaram a dizer, em voz alta, “Olé, olé, olé, olá, Dilma, Dilma”. Então
as vozes foram se confundindo. Talvez por isso não se tenha distinguido tão bem, pela transmissão, o que se
passava no estádio, para quem estava assistindo pela televisão. Mas houve uma reação de muitos que ficaram
indignados com aquelas ofensas dirigidas à nossa Presidente da República. V. Exª tem toda a minha solidariedade neste pronunciamento em que expressa o respeito que todos temos e devemos ter para com a nossa
querida Presidente Dilma Rousseff.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – E qualquer um, Sr. Presidente,
qualquer brasileiro, qualquer brasileira, repito, do mais alto nível social ao mais baixo, da mais alta posição ao
trabalhador comum, nenhum de nós deve estar sujeito a esse tipo de xingamento, porque foi um xingamento
de baixo calão, de baixo nível. Que bom que a televisão não tenha captado isso com tanta clareza, porque a
nossa vergonha, a vergonha que passaríamos diante de milhões de espectadores do mundo inteiro poderia ter
sido ainda maior. Creio que todos aqueles que estavam narrando, que os jornalistas estrangeiros que estavam
narrando o evento de abertura da Copa do Mundo devem ter se referido a esse fato, mas creio que também,
na sequência, devem ter se referido ao fato de que aquilo não expressa a opinião do povo brasileiro, que era
a manifestação de apenas pequena parcela, infelizmente, da elite brasileira, e que nem era a opinião da elite
brasileira que eles estavam expressando ao faltar com respeito, fazendo aquela manifestação desrespeitosa à
nossa Presidente. Eu lamento e gostaria muito de ver, daqui para frente, se possível, um a um, todos aqueles
que gritaram essas palavras contra a Presidente, palavras de baixo calão, irem às mídias sociais falar do seu
arrependimento, pedir desculpas, que é o mínimo que poderiam fazer diante do episódio triste que protagonizaram aos olhos do mundo inteiro, Sr. Presidente.
Em relação à Copa do Mundo, eu quero falar um pouco deste belo evento que se realiza no Brasil e falar também da nossa capacidade de organização, de organizar um evento de tamanha magnitude, afirmando
que tudo aquilo que assistimos e estamos vivendo até agora, afirmando que os fatos por si só desmentem a
“fracassomania” disseminada por alguns setores.
E volto a falar de Manaus, Senador Suplicy, porque, hoje, infelizmente aqui estou e, por isso, não poderei
comparecer ao jogo entre Croácia e Camarões, dois times que compõem o grupo A, o grupo de que o Brasil faz
parte. Não poderei ir ao jogo porque aqui estou, Senador. Lamento muito, mas, aproveitando que aqui estou,
amanhã irei ao Estádio Nacional para assistir à partida entre Colômbia e Costa do Marfim. Todavia, quero falar
do clima que a minha cidade de Manaus vive.
Todos sabem que eu não nasci em Manaus. Eu sou filha do Sul do País, mas, ainda muito menina, fui
com minha família para o Amazonas, para a cidade de Manaus e, portanto, tenho toda uma vida construída
naquela que considero a minha própria cidade. Nesse período longo, não vou declinar aqui o número de anos,
mas nesse longo período, Senador Suplicy, eu nunca vi a nossa cidade viver tamanha efervescência. Eu já vi o
Papa em Manaus, eu já vi e vivi muita coisa importante em Manaus; agora, nunca vi uma efervescência, uma
animação como nós estamos vivendo hoje.
Eu fui ao jogo. Fui a pé da minha casa até o estádio de futebol, que não é tão perto, mas também não
é tão longe. De qualquer modo, dei uma longa pernada e fui vendo as casas enfeitadas, fui vendo as pessoas
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nas calçadas e conversei com elas. E, mesmo chegando ao estádio, numa fila que andou muito rápido, pude
ainda sentir esse clima.
Ainda no dia da abertura, pela manhã, muito cedo, eu saí de casa. Saí de casa muito cedo e fui visitar
algumas ruas. Não pude visitar todas, porque muitas são as ruas que estão decoradas – e não diria enfeitadas,
mas decoradas, porque o amazonense, não só o de Parintins, mas de todo o Estado do Amazonas, como todo
caboclo pávulo, gosta de fazer sempre o mais bonito e fazer o melhor. Então, eu não creio que haja uma cidade
tão decorada para a Copa do Mundo como a cidade de Manaus.
Então, eu visitei um número importante de ruas. Não visitei mais porque a hora do jogo de abertura se
aproximava e eu tinha que correr. Ainda enfrentei não um trânsito igual ao de São Paulo, que fez com que o
Pelé perdesse o primeiro tempo do Brasil hoje, mas enfrentei também um engarrafamento muito grande, uma
vez que as pessoas saíam de seu trabalho para ir às suas casas assistir à Copa do Mundo.
Então, é um clima fantástico; e um clima fantástico abrigando e recebendo, de uma forma calorosa, extremamente calorosa, todos os visitantes: brasileiros que vão de todas as partes do Brasil e, principalmente,
estrangeiros.
Eu fiquei impressionada com a quantidade e a organização dos ingleses. Eu fui torcer pela Itália, mas eu
fiquei impressionada com a organização e a quantidade de ingleses que foram a Manaus, Senador Cristovam,
algo impressionante!
Eu, como no estádio tinha amigos que estavam todos espalhados pelas arquibancadas, corri durante o
intervalo para encontrar um grupo de amigos e, nesse momento, encontrei um grupo de seguranças da Arena Amazônia carregando uns tubos, como um corrimão. Eu perguntei a um deles – um grande amigo, que me
disse que estava trabalhando na segurança, para a Fifa, dentro do estádio – o que era aquilo. Ele disse: “Não;
foram os ingleses que tiraram”. Mas numa tranquilidade impressionante, Sr. Presidente. Então, quer dizer, houve
um determinado problema que o estádio não viu, em momento nenhum o estádio viu.
A forma carinhosa como eles se encontraram com as pessoas, como eles iam aos restaurantes, como eles
iam aos bares. É algo emocionante! É algo emocionante ver Manaus sendo debatida no mundo inteiro, e numa
grande polêmica: gente falando mal do calor, gente falando mal da cidade, mas a maioria falando bem. Inclusive, também recebi, pelo meu telefone, uma mensagem com uma cópia do que a Grazi Masssafera, atriz da
Globo, que faz telenovelas e participou do BBB, postou na internet acerca da Arena Amazônia, dizendo: “Olha,
criticaram tanto Manaus e Manaus está dando o exemplo”.
Eu também, de manhã, cedinho, antes de ira ao estádio, fui comprar uma televisãozinha pequena, porque eu queria, ao mesmo tempo, estar na Arena e ver e ouvir o que diziam pela transmissão. E o que eu ouvi
foram muitos elogios à cidade de Manaus, foram muitos elogios à Arena Amazônia.
De fato, ficaram muitas obras para trás? Sem dúvida nenhuma! Não estou, aqui, querendo pintar um
mundo e uma realidade irreais. Muita coisa ficou para trás, mas foi como disse o Ministro Aldo Rebelo, meu
querido amigo, como aquilo que diz a Presidenta e que tantos dizem, nós dizemos: que isso tudo que não pôde
ser concluído agora, que não pôde ser feito agora, não comprometeria a realização dos jogos. De fato, não vem
comprometendo a realização dos jogos.
É claro que eu queria uma Manaus com um BRT pronto; é claro que eu queria uma Manaus com um VLT
pronto. Contudo, não foi possível isso, por uma série de razões. Alguns insistem em carimbar essa questão nas
costas da Presidenta Dilma, e não é nada disso. Problemas existem, sempre existiram, e o nome desses problemas não é Dilma Rousseff. Querem carimbá-la por conta da proximidade das eleições, dizendo que o Brasil
não tem capacidade de organizar eventos dessa magnitude, como estamos realizando.
Aqui quero registrar, Sr. Presidente, que uma pesquisa do Ibope, realizada entre as 12 cidades-sede,
aponta que a população de Manaus, de fato, é a mais otimista em relação à Copa do Mundo no País. Ou seja,
estou aqui até falando de forma empírica, mas aquilo que falo pelo sentimento, pelo coração está aqui. O próprio Ibope fez uma pesquisa nas 12 cidades-sede e mostra que Manaus é a cidade mais otimista em relação à
Copa do Mundo.
De acordo com o jornal O Globo, 53% dos moradores da capital amazonense se dizem totalmente a favor da realização da Copa no Brasil; a pesquisa realizada, entre 30 de maio e 1º de junho, ouviu mais de seis mil
pessoas e os manauaras estão entre os mais otimistas, Sr. Presidente. Esse é o clima sentido na nossa cidade.
O jornal The New York Times destacou a alegria dos brasileiros com a competição e que o Brasil, pintado
de verde e amarelo, vai desmentindo, diz o jornal, todas as previsões do caos, para a satisfação dos brasileiros
que amam e se orgulham do seu País.
Sr. Presidente, isso que é importante: “para a satisfação dos que amam e dos que se orgulham do seu País”.
Eu repito aqui o que disse há algum tempo desta tribuna: eu passei por Dubai, juntamente com outros
Srs. Senadores, vindos de uma missão à China. Paramos em Dubai para uma conexão, Senador Cristovam. Dubai
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inteiro está pintado da Expo 2020, porque acaba de vencer uma disputa com São Paulo, inclusive, para sediar
a maior exposição do mundo, que será a Expo 2020. E até à França, em Paris, onde aconteceu e foi divulgada a
escolha, foram juntos o Prefeito de São Paulo, do Partido dos Trabalhadores, e o Governador de São Paulo, do
PSDB; foram juntos os Srs. Geraldo Alckmin e o Prefeito de São Paulo, para representar o Brasil. Infelizmente,
não obtivemos a vitória. E digo infelizmente, porque, se tivéssemos obtido a vitória, seria mais outro ganho
para o Brasil. Repito, qual o país que não gostaria de estar no lugar do Brasil? Sediar Copa e sediar Olimpíadas!
Creio que do ponto de vista econômico inclusive.
Em breve, quando se encerrar este evento, os números estarão postos. Como a matemática é uma ciência
exata, portanto, nela não cabem muitas observações subjetivas. É tudo extremamente objetivo: ou é, ou não é;
os números falam por si. Tenho certeza e convicção de que o balanço econômico também será extremamente
positivo para o Brasil, assim como tem sido para todos os países que sediaram esses eventos nos últimos tempos.
Críticas, nós temos muitas, inclusive em relação à própria FIFA. Todos nós temos muitas críticas; mas, não
dá para negar que o Brasil tem tido essa capacidade de fazer...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB-AM) – (...) o mais belo campeonato desses
últimos tempos. E olhem que não sou daquelas mulheres que só assistem futebol na época de Copa do Mundo. Eu sou uma torcedora, uma admiradora desse esporte que tanto agrega sentimentos em nosso Povo e em
nossa gente.
Senador Cristovam, com muito prazer, ouço o aparte de V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT-DF) – Senadora, embora eu tenha pedido a palavra
para falar sobre Chico Buarque...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB-AM) – Vamos lá! Chico Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT-DF) – Não; mas, antes, eu não posso deixar de falar
um pouco sobre a Copa. Eu continuo achando que nós desperdiçamos energia demais para fazer esta Copa.
Nunca fui dos que acharam que seria um fracasso. E, de fato, vai ser um sucesso, mas um sucesso a um custo
que não estamos medindo. Eu não penso no custo financeiro, não, que, embora seja alto, é pequeno diante
do PIB brasileiro. Eu falo de energia intelectual, a energia política. Há meses que a gente não fala de outra coisa a não ser da Copa e do futebol. Nós estamos às vésperas de uma eleição presidencial, e nossos candidatos
estão em casa assistindo ao jogo de futebol sem dizer para o que eles querem ser candidatos. E nós, aqui, em
um vazio imenso, por causa da Copa, e discutindo a Copa. Eu, inclusive, agora ao responder sua colocação.
Não há conversa, hoje, em nenhum lugar deste País, há meses, que não seja a Copa, inclusive os pessimistas,
os otimistas, os futebolistas, os que discutem suas táticas, os melhores jogadores... Eu continuo achando que,
na história do Brasil, quando se analisar o esforço que foi feito para a realização da Copa, com todo o sucesso que ela tenha, inclusive se o Brasil for campeão, vai pesar uma avaliação séria de que o Brasil desperdiçou
alguns meses de sua inteligência, de suas posições políticas para um evento esportivo da grandeza da Copa,
mas que nós poderíamos não fazer agora, como eu sempre defendi, mas no ano de 2022, porque é o segundo
centenário da Independência. Então, ou não fazer agora, ou fazer de uma maneira mais austera do ponto de
vista do tempo. Eu continuo achando que, dando certo, como tudo indica que vai dar, eu mesmo nunca duvidei, ainda assim nós cometemos um erro de prioridades ao fazer essa Copa aqui. Uma prova disso é o que
a senhora falou aí, de repente, no meio de sua fala: que o Pelé não conseguiu chegar a tempo de assistir ao
jogo. Não foi por causa da Copa; é porque o trânsito em São Paulo, hoje, e em qualquer cidade grande deste
País, é impossível de ser vencido. Isso é prova de um esgotamento de dois modelos que se ligam. O modelo
urbano brasileiro se esgotou. Nós temos que procurar outra concepção para distribuir a população à demografia brasileira, prestigiando as menores cidades, as cidades de porte médio. E há o fracasso de uma indústria
que se baseia na indústria automobilística. Não tem futuro a indústria automobilística privada; ela precisa se
reorientar para produzir outras coisas, como nos Estados Unidos durante a guerra, a indústria não fez um automóvel, mas tanques de guerra. Aqui, felizmente, a gente não precisa de tanques de guerra, mas podemos
fazer ônibus, ambulâncias, promover o transporte urbano. Contudo, em vez de estarmos pensando nisso, nós
estamos pensando que Pelé perdeu o primeiro tempo do jogo. Na verdade, todos os dias são dezenas de milhões que perdem, mas não é o primeiro tempo do jogo: perdem o jantar com a família; perdem ao não conseguirem chegar ao hospital na hora de dar à luz; perdem ao não chegarem a tempo de visitar uma pessoa ou
de namorar; perdem ao chegarem atrasados para o trabalho. E nós não estamos discutindo isso. Não estamos!
E, em parte, não estamos fazendo isso porque as energias brasileiras... E eu não falo da financeira, não; eu falo
dessa energia maravilhosa que é do cérebro e da militância política aqui dentro. Eu vou continuar pensando
que, dando certo, como tudo indica que vai dar, mesmo assim foi um equívoco. Nem sempre equívoco leva a
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fracasso. Equívoco, muitas vezes, leva a sucessos num dado instante, mas o que se vê ao longo do tempo, numa
análise mais cuidadosa, é que não foi uma opção correta, embora não seja equívoco. Dito isso, eu quero falar
do Chico. Enquanto a senhora falava aí, eu estava me lembrando: eu creio que a nossa Pátria é a nossa geração,
a nossa Pátria é o nosso País, é a nossa cidade, a nossa região, o nosso Estado, mas é também a nossa geração.
E, se eu tenho orgulho da minha Pátria Brasil, eu tenho profundo orgulho é da minha pátria geração, que tem
um nome como o de Chico Buarque. Chico faz 70 anos quase na mesma época que um Sebastião Salgado, que
um Caetano Veloso e que alguns outros, que, de repente, não sei como a natureza fez que se concentrassem
naquele 1944, de 1942 a 1946, naquele intervalo de tempo da geração dos setentinhas, ou quase ou pouco
depois dos setentinhas, que eu tenho orgulho de fazer também, com poucas semanas de diferença para eles.
É uma geração que me orgulha muito.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Eu ia registrar isso. Faltava citar V.
Exª nessa geração também, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu fico muito feliz de fazer parte dessa geração, que deu não só o que o Caetano falou – porque a mudança política do Brasil não foi só com essa geração, foram outras também juntas –, mas também deram essa coisa maravilhosa que é a arte brasileira feita por
eles, especialmente na área da música. Eu fico muito feliz que a senhora tenha trazido um nome que permite
que eu assine um manifesto, uma menção de apoio, de congraçamento, de alegria pelos 70 anos desse, que,
certamente, ficará como um dos maiores brasileiros do século XX, que é o nosso Chico Buarque.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Eu agradeço o aparte de V. Exª. Em
relação ao que se refere a Chico Buarque, assino embaixo. V. Exª também tem a felicidade de ser de uma geração que muito deu, continua dando e contribuindo para o Brasil.
Nessa direção, quero cumprimentá-lo pela forma como V. Exª, não de agora, mas de muito, faz a crítica
de forma respeitosa. Que bom que todas as críticas fossem nesse tom e nesse nível, Senador! Que bom que
fossem, mas a maioria delas não é assim. A maioria delas é uma mera crítica política,...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... uma crítica – eu já concluo, Senador – destrutiva, e não construtiva. Eu aprendi, desde menina, que críticas são importantes e bem-vindas, mas
que todas devem ser construtivas. E V. Exª tem essa capacidade. Então, de uma forma serena, eu ouso, mais
uma vez, me colocar do outro lado em relação à opinião de V. Exª, abordando, inclusive, os aspectos.
Eu concordo. Até hoje se avaliam muito as manifestações de junho do ano passado como fruto de quê?
Do despertar da Copa do Mundo. Mas de quê? De um descontentamento de cidades brasileiras onde nós não
somos capazes de nos mover.
Em Brasília, nesta bela cidade planejada, não se anda. Em São Paulo, a maior metrópole, uma das maiores
do mundo, não se anda. Em Manaus, lá no coração da Floresta Amazônica, aonde os estrangeiros têm chegado
e tomado um susto porque imaginavam que lá era selva, uma cidade de dois milhões de habitantes, também
não se anda.
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Copa trouxe a possibilidade desse debate, em relação à prioridade ou não. Futebol, pelo povo, sempre é visto como prioridade. Em 1986, fui
candidata pela primeira vez, Senador Cristovam. Fui sem saber que seria, porque eu fui comunicada na véspera pela direção do meu Partido, que me colocou candidata de um Partido que estava ilegal até um ano antes,
1985, quando nós conquistamos a legalidade. Fui candidata para ajudar a divulgar uma legenda que passou
anos e anos na ilegalidade, sendo alvo dos maiores absurdos. Dizia-se, inclusive, que comunista comia criancinha. Naquela época, nós fazíamos a campanha não de três, quatro meses, era campanha de um ano inteiro.
Mas na Copa nós parávamos, e não adiantava discutir nada. Fazíamos, inclusive, tabelinha da Copa para distribuir, o que não era proibido, era permitido.
Então, Copa é o que vive o povo. É óbvio que, sendo no Brasil, a polêmica é mais longa, mas a boa polêmica: a polêmica da educação, a polêmica da saúde, a polêmica do despertar.
V. Exª fala do modal de transporte. Precisamos, sim, debater. Aliás, o vice-presidente norte-americano está
no Brasil, veio assistir ao jogo da Copa do Mundo. Esteve com a Presidenta Dilma e disse que, além de falar de
espionagem, um monte de coisas, vai abrir os arquivos da época da ditadura. Mas tem que abrir muito mais,
porque muito do modelo da nossa economia vai por conta de uma imposição norte-americana, inclusive o
modal rodoviário e não ferroviário, que é o que deveríamos ter. Mas, enfim, acho que a Copa traz este debate.
Não só o debate, traz também a possibilidade de algumas saídas.
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Então, agradeço muito o aparte e, mesmo sendo discordante do meu pensamento, incorporo-o plenamente ao meu pronunciamento.
Aqui venho para expressar a alegria daqueles que vivem lá no meio da floresta, que não são reconhecidos, nem no Brasil nem no mundo, e agora começam a ser vistos e, por isso, também a ser reconhecidos.
Parabéns a Manaus. Parabéns à nossa gente pelo belo espetáculo que está dando ao mundo inteiro, organizando muito bem a Copa do Mundo. A arena Amazônia lá estará, não só para shows, mas também para
futebol e, quem sabe, para ajudar a desenvolver o nosso futebol também. Temos muitas indústrias – Samsung,
Sony –, todas fabricam lá, todas ajudam o futebol de São Paulo. Vamos começar a ajudar também o futebol lá
do nosso Estado, do Estado do Amazonas e de toda a Região Norte.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Parabéns, Senadora Vanessa Grazziotin, pelo entusiasmo com que fala do estádio tão bonito de Manaus, onde o povo amazonense e de todo
o mundo está curtindo a Copa do Mundo.
E, agora, tem a palavra o Senador Cristovam Buarque, do PDT do Distrito Federal.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu não posso deixar de fazer aqui uma referência ao que aconteceu no primeiro jogo em que a nossa Presidenta Dilma, tenham ou não votado nela, é a
Presidente de todos os brasileiros e sofreu aquela agressão.
Já fiz um aparte ao Senador Suplicy, que abriu esta sessão falando nesse assunto. Eu quero reafirmar aqui
a minha solidariedade à Presidenta e dizer que aquele comportamento não se deve fazer nem com os maiores
vilões do futebol, que são os juízes, quanto mais com uma pessoa qualquer, ainda mais com o Presidente da
República, o Presidente do Congresso, o Presidente do Supremo. E com uma mulher, que, apesar das feministas acharem que é machismo tratar diferente, eu creio que a gente tem que continuar tratando no sentido do
cavalheirismo, de uma maneira especial.
Por isso, a minha solidariedade e a minha manifestação de descontentamento e tristeza ao ver o Brasil
passar aquele recado. Mas, ao mesmo tempo, é preciso lembrar que aquilo prova o que eu digo aqui sempre:
falta educação. Aí dizem que aqueles que fizeram são os educados deste País, que são os ricos. Não. Aqueles
que fizeram são os instruídos do Brasil, mas, talvez, os mais mal-educados neste País sejam os instruídos. Educação é uma coisa muito maior do que a instrução. É muito difícil ser educado plenamente sem instrução, mas
é muito comum ser instruído sem ter educação.
Dito isso, Sr. Presidente, eu venho aqui trazer algo que, talvez, outro Senador devesse fazer: o próprio
Senador Pedro Simon. Eu tenho que fazer alguns comentários, porque reputo da maior importância uma entrevista que o Senador Simon deu ao O Globo de domingo, cuja manchete é: “Não esperem nada do Congresso”.
Isso saído de um político que tem 65 anos, não de idade, mas de atividade política. E diz isso com a convicção
com que ele, que todos nós conhecemos, fala. E diz isso com uma porção de verdade por trás. Talvez uma verdade que só possa ser dita por quem não é mais candidato. Por isso mesmo se faz mais importante porque, ao
não ser mais candidato, ele assume a loucura da coerência ou a coerência levada à loucura, sem necessidade
de conciliação, de conchavo, de medir as palavras.
O que o Senador diz é que, por exemplo, todos os países sérios se dividem em blocos nítidos na política.
Todos, até os que não são sérios também. Só os que não são ainda perfeitamente um país, do ponto de vista
político, é que se dão ao luxo da loucura partidária que o País tem, em que as pessoas transitam de um para o
outro, eu diria mesmo, com a palavra de sem-vergonhice, de que se está mudando de um lugar para o outro.
Muda-se de continente partidário como se estivesse dando um passo para atravessar uma rua. E isso se explica
por que nenhum dos dois lados têm convicção.
Então, a migração interpartido é natural porque não há partido. Fica natural você mudar de partido quando nenhum deles é partido. Não é partido no Brasil, hoje. E essa, talvez, seja a maior causa da maneira como
nós não estamos enfrentando os problemas brasileiros, procurando soluções para reorientar o progresso brasileiro, que estancou, se esgotou. Não é a primeira vez, na História do Brasil, que o progresso estanca. Ele se
estancou no final do século XVIX por causa da escravidão e porque nós ficamos de fora da revolução industrial
que acontecia na Inglaterra. A Europa passou a ser industrializada e nós continuamos aqui produzindo bens
agrícolas, e com escravo. Lá já havia mão de obra livre. Nós estamos outra vez nos esgotando pela mesma razão. Houve lá fora uma revolução industrial da informática, da tecnologia da informação, da eletrônica. Nós
não fomos lá. E, ao mesmo tempo, aqui descobrimos uma indignação, não mais com a escravidão, mas com o
não funcionamento bom da sociedade, com a corrupção na política, com a falta de propostas.
E é isso que leva o Senador Pedro Simon, na altura dos seus 85 anos de idade, saindo da política, dizer
coisas como essas, que um jovem ousado deveria dizer. Outra que ele diz, quando se pergunta se a fragmen-

70

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

tação pode ameaçar a democracia brasileira: “Não usaria o termo ameaçar, mas complica e dificulta”. Ou seja,
a fragmentação complica e dificulta. E ele diz mais: “Pior ainda, ridiculariza”.
A política ficou ridícula, é verdade. O Pedro Simon tem razão. Ficou ridícula a maneira como a gente faz
política, deixando de debater os assuntos fundamentais, passando todo o tempo com discursos superficiais.
Talvez até esse mesmo seja, porque eu não estou discutindo o concreto da sociedade brasileira, o que realmente importa para sairmos da atual crise.
Ele tem razão quando diz que ridiculariza. Eu só acho que vai mais longe: ameaça. Ameaça não porque
virá uma ditadura. E pode até vir, ninguém diga que não, porque já se disse outras vezes, em países como o
Chile, que não viria, e veio, e, em momentos como no Brasil, em 64, e veio. Mas eu nem falo ditadura. Eu falo
esta coisa que está aí que a gente chama de democracia, mas não é democracia. Ditadura não é, mas democracia? Pensemos um pouquinho. É democracia com o nível de corrupção que a gente tem? É democracia se
ouvir o povo não leva à reorientação do País? É democracia quando os candidatos a Presidente discutem qual
é o comportamento de cada um deles e não quais são as prioridades que eles trazem para mudar o Brasil? Não
é democracia. Não é ditadura, mas não é democracia.
Em outra pergunta, ele diz: “As campanhas brasileiras são, de fato, um escândalo. O dinheiro rola das
maneiras mais criativas.”
É democracia um lugar onde a política se faz com base no dinheiro que se consegue das maneiras mais
criativas? E ele mostra uma bondade quando fala em criatividade em vez de falar de propina. Ele mostra uma
generosidade quando ele fala de criatividade, quando, na verdade, são os jogos que se fazem entre receber
dinheiro para campanha e se comprometer para apoiar um determinado projeto que vai gerar um superfaturamento, cujo dinheiro vai para a conta de alguns políticos já eleitos e alguns partidos. Ele tem razão quando
diz que o dinheiro rola das maneiras mais criativas. E aí ele faz referência ao PT, que eu prefiro não ficar fazendo,
para não fulanizar esta minha fala.
Noutra, a jornalista ou o jornalista pergunta: “Depois de quatro mandatos no Senado, o que o senhor
pensa do Congresso?”
Eu não sei – não pesquisei para ver e não lembro – se o Rui Barbosa ficou mais de quatro mandatos, não
sei, mas cinco não deve ter ficado. Não daria tempo.
Pois bem. Um Senador que, se não for o recordista, é quase... Não sei se sabe o Senador Suplicy, que já
está há três aqui e virá para o quarto agora – não é isso, Senador?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Os Senadores José Sarney, Pedro
Simon e Agripino Maia estão no quarto mandato.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – E Rui Barbosa?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Vou pesquisar, para que, antes do
término do seu pronunciamento, tenhamos essa informação.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Vai pesquisar, como eu também. Mas
não deve ter cinco. Cinco não foram, provavelmente. De repente, eu estou enganado.
O que ele diz, quando se pergunta: depois de quatro mandatos consecutivos, o que ele pensa do Congresso. Ele diz: “Eu tenho dito ao povo, da tribuna do Senado, que não espere nada do Congresso.” É muito
grave essa afirmação.
Mas, sem querer ser tão duro com o Congresso, eu justifico essa afirmação, dizendo: no Brasil de hoje,
não espere nada dos intelectuais também, não espere nada dos empresários grandes também, não espere
nada, hoje, de nenhum dos segmentos, porque a esperança, que não morre, entrou em coma. Acho que foi o
Requião que disse aqui, há alguns dias, que a esperança não morre, não é a última que morre; ela não morre. E
eu ali, sentado, não tive a chance de dizer: mas, Requião, às vezes, ela entra em coma. Ela está em coma hoje. E,
obviamente, graças à Copa, a gente se esquece do coma da esperança, porque a esperança, hoje, é apenas ser
ou não campeão. Não tem mais nenhuma preocupação esperançosa, hoje, a não ser ganhar ou não ganhar a
Copa. Isso mostra uma falência de um país. Quando todas as esperanças são o resultado de um torneio esportivo é porque o país não vai bem.
E ele diz que não espere nada do Congresso. E eu diria: também, do Congresso, não.
“As iniciativas’ – eu continuo lendo – ‘têm que vir do povo.” E aí ele tem toda razão, mas nós temos que
analisar com clareza as coisas.
A esperança, as iniciativas vêm do povo, mas ela raramente – e eu diria, aqui, quase que jamais – origina-se diretamente no povo. O povo age conforme os intelectuais levantam algumas hipóteses, conforme alguns
políticos gritam e o povo ouve, conforme algumas lideranças, às vezes até religiosas, manifestam-se. O povo
está esperando que isso aconteça, e, sozinho, terá dificuldade.
Veja bem, ele diz:
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A maior vitória em termos de reforma política [e aqui é uma grande verdade o que ele disse] desde a
democratização de1985, a meu ver, foi a lei da ficha limpa (em 2010), que se deveu a uma iniciativa popular. O Congresso não queria aprovar, isso era evidente. Um dia antes da votação no Senado, mais de
20 parlamentares foram à tribuna falar contra a proposta [da Ficha Limpa]. Diziam que era um absurdo,
que não tinha cabimento, essas coisas. No outro dia, um mar de gente foi para frente do Congresso e colocou cruzes no gramado dizendo que iriam encher o Brasil de cartazes com os nomes de quem votasse
contra a proposta. A lei foi aprovada por unanimidade no dia seguinte. A maior conquista em quase 30
anos de democracia não foi do Congresso, mas, sim, de uma proposta de emenda popular.
No entanto, é preciso dizer que, por trás da emenda popular, havia grupos organizados. A própria Igreja
Católica se mobilizou, a OAB se mobilizou, e outros grupos de defesa. A emenda popular não nasceu na praça, ela nasceu em discussões, em debates. Quando ela foi para a praça, ela adquiriu a força de se impor a um
Congresso reácio à adoção daquela proposta.
O Senador, portanto, tem toda razão em dizer que não esperem, mas eu diria, Senador Pedro Simon, que
não é só do Congresso, neste momento.
Aí eles perguntam: “É pouco para nossa democracia?” – a Ficha Limpa.
Ele diz:
É muito pouco. Nosso Congresso só fez isso e assim mesmo por pressão da sociedade, não foi uma iniciativa dos Parlamentares. Em qualquer país do mundo, quem é condenado [por corrupção fica impedido desde o primeiro momento]. No Brasil é o contrário: o sujeito só é condenado na última instância,
quando não há mais possibilidade de recurso.
E, aqui, cita alguém, mas, para não fulanizar, eu não vou dizer quem.
Aí perguntam: “O senhor falou em participação e recentemente a Presidente Dilma Rousseff editou um
decreto criando os chamados Conselhos Populares. O que o senhor acha da proposta?”
Ele diz:
É da maior importância, porque permite a participação das bases sociais na fiscalização e na análise do processo político. O que causou estranheza, no entanto, foi a falta de um projeto de lei para tratar do tema. Fazer
uma reforma dessa importância e desse significado por decreto (...). É evidente que, dessa forma, atingiu diretamente o Congresso. Decreto é só para atos normativos do Executivo, não para criar estruturas de governo.
Nesse ponto, ele tem razão. Tudo que for para avançar o processo de participação merece apoio, mas,
para isso, é preciso que esse avanço não seja aparelhado nem pelo Poder Executivo, nem pelo Poder Legislativo, se ele conseguisse, e nem pelo Poder Judiciário. Por isso, a sua estrutura, a sua forma exige um debate, um
cuidado que não se está tendo ainda.
Depois, pergunta: “O que o senhor achou da convenção do PMDB, que renovou a aliança com o governo
para as eleições de 2014?”
E ele responde algo que serve não só para o Partido dele, Senador Alvaro, mas para quase todos, e, muito
especialmente, eu diria, para o Partido ao qual eu sou filiado. Ele diz que foi prejudicial a convenção do PMDB
que renovou a aliança.
Ao longo do tempo, o PMDB se consolidou como o maior partido do Brasil. Mas viveu seu momento áureo na luta pela democracia, nos anos de 1980 e depois, com a morte de Tancredo (Neves) e a posse de
Sarney na Presidência (1985), em vez de se apresentar agora como um partido de ideias e propostas, com
candidatos próprios, se limita a ser coadjuvante.
E isso vale para muitos partidos, inclusive o meu. Nós estamos trocando – ele aqui chama de ideias e
propostas – ideias e propostas, e o PMDB também, por um quartinho no fundo do Palácio. Coadjuvantes, em
vez de sermos puxadores do Governo atual, por exemplo, para mais reformas sociais. Para fazer a revolução
na educação, a gente fica em busca de um quartinho no Palácio, e aí abre mão das ideias, abre mão dos princípios, abre mão das propostas.
Como coadjuvante, o PMDB [ele diz] foi perdendo a autoridade, porque não se impôs como o maior partido do país, que efetivamente é, nem mesmo como Governo. Ficou com essa fama de só querer cargos.
E, lá embaixo, ele dá a entender que cargos, inclusive, menores, porque não exerce qualquer poder de
fato, é apenas o poder do cargo, não é o poder da orientação do País.
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Senador, eu não vou ler toda a entrevista. Ela é longa e não vou continuar. Apenas quero concluir dizendo a
última frase, quando o jornalista pergunta: “O que o senhor leva como bagagem desses 65 anos de vida pública?”
Veja bem, 65 anos. O Rui Barbosa, eu fui informado, realmente ficou cinco vezes. Só deve ter havido ele;
e, talvez, o Suplicy ainda chegue.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/Bloco PT – SP) – Exatamente. Ele foi...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – De 1890 a 1922.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Ele foi cinco vezes eleito Senador e teve os seguintes mandatos... Se somarmos de 1890 a 1922, são 32 anos. Se fosse de oito, seriam quatro.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Era de dois.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Se me permite, trata-se de um ensinamento,
de uma informação muito relevante a todos os brasileiros que nos ouvem. Acredito, então, que tenha sido o
Senador mais vezes eleito. Ele teve mandatos de 1890 a 1892, de 1892 a 1897, o segundo; de 1897 a 1906; de
1906 a 1915; e de 1915 a 1921. Portanto, o primeiro mandato dele foi mais curto, mas ele teve, de fato, cinco
mandatos, conforme aqui...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Cinco mandatos, mas 32 anos, ou seja,
o mesmo que o Simon em quatro.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pedro Simon...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Em quatro.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... em quatro mandatos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Teve o mesmo que ele. E o senhor também. Espero que o senhor, com sua eleição agora, fique aqui também 32 anos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Se completarem e se Deus me permitir estar
bem de saúde por mais oito anos, a partir de 1º de fevereiro próximo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – O Brasil inteiro espera isso, Senador.
Então, Pedro Simon ficou o mesmo tempo que Rui Barbosa. É muito tempo!
E o que ele diz sobre o que ele leva como bagagem?
Ele diz: “Se pudesse sintetizar minha vida na política, diria que sobrevivi. Cheguei ao fim da onda inteiro.
É suficiente.”
Veja bem. Quando um homem que ficou 32 anos aqui, Senador Acir, com a qualidade, a competência, o
rigor do Simon, diz que o que ele leva é a sobrevivência porque chegou ao fim da onda inteiro, íntegro, melhor
dizendo, é porque as coisas não vão bem.
É verdade que é um excesso de modéstia, porque ele podia ter lembrado que foi nesse período que
ele conseguiu construir a democracia brasileira e derrubar a ditadura; conseguiu fazer programas sociais que
este País avançou, começando com o governo Fernando Henrique e avançando muito com os governos Lula
e Dilma. Ele conseguiu participar aqui, direta ou indiretamente, da estabilidade monetária, na qual ninguém
acreditava no governo Itamar Franco com o Fernando Henrique como Ministro. Então, tem muita coisa. Mesmo
assim, ele diz que o mais importante é ter saído inteiro no fim da onda.
Eu creio que aqui a gente precisa refletir que, talvez, não tenha sido apenas ele a chegar inteiro no final
da onda. É que a onda chegou ao fim; a onda do modelo brasileiro se esgotou; a onda do modelo baseado na
democracia, na estabilidade monetária, na transferência de renda para as camadas pobres, no crescimento
econômico que está aí, essas quatro coisas estão exigindo reformas, mudanças, quase que tendo a dizer revoluções. E a gente não está fazendo isso. Por isso, a sensação como ele termina a sua longa vida, 32 anos de
Senado, fora os anos que ele teve na política, que completam, quando junta tudo, 65 anos.
Creio que esta Casa ficará menor – sem saber quem é que vem de novo. Mesmo assim, vai ficar menor,
sem a figura do Pedro Simon. Mas fica uma coisa, fica o exemplo. Fica o exemplo de um homem que passou por
aqui e, como ele próprio diz, sobreviveu íntegro. E isso – duas últimas palavras da entrevista dele –, é suficiente.
Nos tempos de hoje, por incrível que pareça, é suficiente, mas espero que, no futuro, isso seja apenas o
óbvio, ser íntegro, e a gente possa comemorar, quem ficar aqui 32 anos, por ter feito a revolução que o Brasil
espera. E, para mim, essa revolução – pode ser outra, mas, para mim – é que, ao fim de 32 anos de mandato,
ele possa dizer: deixei um país onde o filho do trabalhador estuda na mesma escola que o filho do seu patrão;
que os filhos dos mais pobres estudam na mesma escola que os filhos dos mais ricos; que os filhos dos eleitos
estudam na mesma escola que os filhos dos seus eleitores.
Espero que o Simon, aqui há 32 anos, ao se despedir desta Casa, possa dizer que não apenas sobreviveu
com integridade, mas que ele foi capaz de fazer a mudança radical que o Brasil precisa fazer; e, a meu ver, isso
virá pela educação igual e de qualidade para todos.
Era isso, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador
Cristovam Buarque, por aqui trazer essa entrevista historicamente importante que o Senador Pedro Simon deu
ao Jornal O Globo, que saiu domingo último, e que V. Exª aqui comentou.
Quero lhe transmitir que considero o Senador Pedro Simon, aqui, uma das melhores luzes, um extraordinário professor. Desde o primeiro dia em que aqui convivemos, sempre pude vê-lo como uma pessoa cuja
palavra sempre foi do bom senso, do conhecimento, da sabedoria e de princípios éticos formidáveis. E, portanto, a sua voz, as suas recomendações foram, para mim, sempre de extraordinária valia.
Ele, inclusive, deu passos de extraordinária importância quando era, por exemplo, Líder do Governo Itamar Franco e o então Presidente do PT Luiz Inácio Lula da Silva propunha, com Betinho de Souza e Dom Mauro
Morelli, que houvesse algo que hoje se tornou o... de combate à fome.
Eu tive um diálogo com o Senador Pedro Simon, no meu Gabinete. Daí resultou uma audiência com
o Presidente Lula junto ao Presidente Itamar Franco e daí se constituiu aquele primeiro Conselho que Dom
Mauro Morelli coordenou, com a energia tão positiva de Herbert de Souza, o Betinho, só par dar um dos
inúmeros exemplos aos quais V. Exª se referiu, pois o Senador Pedro Simon, embora tenha até expressado
que “não esperem nada do Congresso”, ele muito contribuiu como membro do Congresso Nacional, do
Senado Federal para que o Brasil seja muito melhor hoje do que foi há décadas. E inclusive foi, conforme
V. Exª salientou, um dos que mais contribuíram para a democratização do Brasil. Só que ele aponta para
onde precisamos caminhar e continua apontando para melhorar, inclusive aquilo que precisamos realizar:
uma reforma política eleitoral para que o Congresso Nacional seja muito mais representativo dos anseios
do povo brasileiro.
Então, a validade da contribuição do Senador Pedro Simon está sento muito bem exaltada por V. Exª.
Meus cumprimentos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Tem a palavra agora o Senador
Acir Gurgacz.
Em seguida, está inscrito, como orador, o Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Permita-me apenas fazer a leitura
de comunicações ao Plenário, pois há expediente sobre a mesa que, segundo o art. 241, do Regimento Interno,
é preciso encaminhar à publicação no Diário do Senado Federal.
É o seguinte o expediente:
REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO Nº 652, DE 2014
Nos termos regimentais, requeiro a apresentação de VOTO DE PESAR aos familiares do servidor do Senado Federal ANTONIO SOARES DA SILVA, falecido aos 50 anos em 1.º de junho de 2014, em São Luís-MA.
Justificação
O Partido dos Trabalhadores perdeu um dos seus mais apaixonados militantes. Antonio Soares nasceu
no povoado de Alto Alegre do Maranhão, hoje aldeia indígena, e fez sua vida em Brasília, onde se formou em
História e passou no concurso público para técnico legislativo do Senado Federal.
Nesta Casa, exerceu a chefia de gabinete dos senadores Carlos Patrocínio e Fátima Cleide, além de ter
assessorado os senadores Eduardo Suplicy e Antônio Carlos Rodrigues. Também tive a honra de tê-lo como
meu chefe de gabinete quando assumi a cadeira pelo Estado de Pernambuco, em 2011.
Antonio Soares exercia sua militância política na cidade de Barra do Corda-MA, onde foi candidato
a deputado estadual e, nas eleições de 2010, a prefeito municipal. E foi nessa cidade, durante um comício, que ele passou mal e chegou ser atendido no Hospital Acrísio Figueira. Em seguida, foi encaminhado
para São Luís, onde passou por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu, vindo a falecer na madrugada do domingo.
Antonio Soares deixa a esposa, Luciene, três filhas e um neto. Mas, acima de tudo, deixa um exemplo de
luta em prol a população barra-cordense.
Sala das Sessões, em de junho de 2014. – Senador Humberto Costa.
(Encaminhe-se)
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REQUERIMENTO Nº 653, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos para o Maick José Soares Tavares, eleito o novo Presidente do Diretório Central
dos Estudantes (DCE) da Universidade do Estado do Amazonas – UEA, bem como seja encaminhado o referido
voto ao homenageado, no seguinte endereço: DCE – UEA: Rua Leonardo Malcher, nº 1728, Centro Cep: 69010170. Manaus/AM.
Justificação
No dia 5 de Junho de 2014 ocorreu no estado do Amazonas a eleição da nova diretoria do Diretório Central dos Estudantes (DCE). A Chapa 10 “Na pressão pelas mudanças” ganhou com 1.511 votos, tendo 348 votos
de diferença para a segunda concorrente. O DCE-UEA é filiado a União Estadual dos Estudantes do Amazonas
(UEE-AM) e a União Nacional dos Estudantes (UNE).
A Chapa 10 “Na pressão pelas mudanças” era composta por: Maick Soares, Elzimar Tananta, Danilo Queiroz, Ariana Gomes, Bruna Brelaz, Jackson Vieira, Rafael Deijafre, Geraldo Guimarães, Anderson Silva, Fran Walafe,
Eliesio Vargas, Rogerson Farias, Francisleide de Almeida, Kennedy Silva, José Rodrigues, Markeyson dos Santos,
Leide Mariane, Ferlando Vieira, Rosilene da Silva, Sandra Maria, Rayanne Nunes, Herbert Colares, Antônio Geir,
Miguel Gonçalves, Danilo Duarte, Edilon Leite e Olavo Barros.
A bandeira levantada por Maick é de Luta por uma universidade mais ampla e democrática, que não
discrimine ninguém por sua religião, etnia e gênero, que esteja lincada com o projeto de sociedade, que valorize os (as) estudantes, que seja autônoma na sua administração e finanças, que fomente o esporte e a cultura
através de Jogos Universitários e Bienal de Cultura e Arte. Maick quer uma instituição que construa Creches
Universitárias, que amplie o R.U e Casa de Estudante (Garanta qualidade), que crie sistema de comunicação
através da Radio e TV Universitária e que garanta Internet Livre com qualidade. Que amplie seu dialogo, que
traga o debate da Cidade Universitária para dentro da UEA e que se consolide na defesa do Fundo e de mais
investimentos, através da Zona Franca e outras fontes como os royalties.
Parabéns ao Maick Soares, a toda diretoria da chapa 10 e a todos os colaboradores que se empenharam
e contribuíram para essa grande conquista. A vitória foi certa. Desejo uma longa jornada de muito trabalho e
que você consiga representar os estudantes dessa Universidade e que você traga melhorias para a educação,
enfrente de cabeça erguida, mas com muita humildade, sabemos que o desafio de construir uma universidade
pública com a qualidade é grande, mas quem quer mudar não fica só na vontade. Parabéns!
Sala das Sessões, em de junho de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(Encaminhe-se)
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AVISOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Aviso nº 535-GP/TCU
Brasília, 6 de junho de 2014
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão 1393/2014 (acompanhado dos
respectivos Relatório e Voto) proferido pelo Plenário deste Tribunal da Sessão de 28-5-2014, ao apreciar o
processo de Solicitação do Congresso Nacional nº TC-005.928/2014-1, que trata de auditoria nos contratos de
publicidade oficial celebrados pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – Secom/
PR nos anos de 2011 e 2012.
Informo que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos
seus resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal.
Atenciosamente, – Raimundo Carreiro, na Presidência.
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O Aviso nº 535, de 2014, do Tribunal de Contas da União, referente ao TC 005.928/2014-1, foi juntado
ao processado do Requerimento nº 954, de 2012, e encaminhado, em cópia, ao Requerente.
Aviso nº 556-GP/TCU
Brasília, 11 de junho de 2014
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 876 (SF) de 9-6-2014, por meio
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo da Resolução nº 12/2014 (SF), que “‘Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de até £11.360.000,00 (onze milhões,
trezentos e sessenta mil euros) mais o equivalente a até DES 2.000.000,00 (dois milhões de Direitos Especiais
de Saque), com o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura (Fida)’, e a recomendação para
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da
operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o referido expediente, autuado no TCU como processo nº
TC-015.068/2014-5, foi remetido à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das
providências pertinentes.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
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O Aviso nº 556, de 2014, do Tribunal de Contas da União, foi juntado ao processado da Resolução nº
12, de 2014.
– Aviso nº 11, de 2014-CN: Aviso nº 521, do Presidente do Tribunal de Contas da União, que encaminha
o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas da União, referente ao 1º trimestre de 2014.
É o seguinte o Aviso:

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

85

86

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

87

88

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

89

90

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

91

92

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

93

94

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

95

96

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

97

98

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

99

100

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

101

102

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

103

104

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

105

106

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

107

108

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

109

110

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

111

112

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

113

114

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

115

116

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

117

118

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

119

120

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

121

122

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

123

124

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

125

126

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

127

128

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

129

130

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

131

132

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

133

134

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

135

136

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

137

138

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

139

140

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

141

142

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

143

144

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

145

146

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

147

148

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

149

150

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

151

152

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

153

154

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

155

156

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

157

158

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

159

160

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

161

162

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

163

164

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

165

166

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

167

168

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

169

170

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

171

172

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

173

174

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

175

176

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

177

178

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

179

180

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

181

182

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

183

184

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

OFÍCIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– Ofício nº 27, de 2014-CN: Ofício nº 1.031, do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que encaminha
o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 1º quadrimestre de 2014.
É o seguinte o ofício:

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

185

186

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

187

188

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2014

ESTABELECIMENTO DE CALENDÁRIO
Calendário de tramitação (art. 120, Res. 1 de 2006-CN):
Leitura: 18/6/2014
Até 23/6
Até 8/7
Até 15/7
Até 5/8

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

As matérias serão publicadas no Diário do Senado Federal de 19 de junho do corrente.
As matérias serão encaminhadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
RECEBIMENTO DE RELATÓRIOS
– Ofícios encaminhando Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 1º Quadrimestre de 2014, encaminhados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, pelos Tribunais Regionais Federais da 1ª, 2ª e
3ª Regiões e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 12ª, 14ª, 15ª, 21ª, 22ª e 23ª Regiões.
Os ofícios serão publicados no Diário do Senado Federal de 19 de junho do corrente.
Os expedientes vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os ofícios:
Ofício nº 236/2014-GP
Natal/RN, 30 de maio de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente deste Tribunal, Desembargador Amílcar Maia, tendo em
vista os termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que trata das normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, encaminho a Vossa Excelência cópia do Relatório de Gestão
Fiscal deste Tribunal, referente ao primeiro quadrimestre de 2014, publicado aos 28 de maio de 2014 no Diário
Oficial da União (N100), à Seção 1, fl. 167.
Por oportuno, informo que o aludido Relatório foi disponibilizado na página eletrônica deste Tribunal,
cujo endereço é www.tre-rn.gov.br, bem como, que foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJe, Ano
2014, número 96, igualmente de 28 de maio de 2014, à página 15.
Respeitosamente, – Sérvio Túlio Cavalcanti da Rocha, Chefe de Gabinete da Presidência.
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Ofício nº 242/2014 – GP
Natal/RN, 3 de junho de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente deste Tribunal, Desembargador Amilcar Maia, reporto-me ao Ofício nº 236/2014-GP, datado de 30 de maio do corrente, por meio do qual foi encaminhado a Vossa
Excelência o Relatório de Gestão Fiscal deste Tribunal referente ao primeiro quadrimestre de 2014, para solicitar seja ele, bem como respectivos anexos, desconsiderados, uma vez que foram identificadas incorreções no
referido documento, tornando necessária sua republicação, devidamente saneado.
Em vista do exposto, encaminho a Vossa Excelência cópia corrigida do documento em tela, o qual foi
republicado em 2 de junho de 2014 no Diário Oficial da União – DOU (nº 103), à Seção I, fls. 105/106.
Por oportuno, informo que o aludido Relatório encontra-se disponibilizado na página eletrônica deste
Tribunal, cujo endereço é WWW.tre-rn.jus.br, bem como que foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE
– ano 2014, Número 98, às páginas 9-11.
Respeitosamente, – Sérvio Túlio Cavalcanti da Rocha, Chefe de Gabinete da Presidência.
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Ofício/PRESI/SECOI nº 130
Brasília, 27 de maio de 2014
REF.: Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
referente ao 1º Quadrimestre de 2014, conforme determina o inciso I do art. 5º da Lei nº 10.028/2000.
Ao ensejo, renovo protestos de apreço e consideração.
Desembargador Federal Cândido Ribeiro – Presidente.
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Ofício nº TRF2-OFI-2014/09997
Rio de Janeiro, 29 de maio de 2014
Assunto: Demonstrativo – Balanço
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar o Relatório de Gestão Fiscal da Justiça Federal de 1º e 2º
Graus da 2ª Região, referente ao 1º quadrimestre de 2014, publicado no DOU-1 em 29-5-2014, fls. 114 e 115,
conforme determina o inciso I, do art. 5º, da Lei nº 10.028/2000.
No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.
Sergio Schwaitzer – Presidente.
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Ofício nº 224/2014
São Paulo, 22 de maio de 2014
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Relatório de Gestão Fiscal da Justiça de 1º e 2º Graus
da 3ª Região, referente ao 1º quadrimestre de 2014, ante o disposto no art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19
de outubro de 2000.
Sendo o que havia para o ensejo, aproveito para reiterar a Vossa Excelência os meus votos de respeito
e consideração, subscrevendo-me, atenciosamente, – Desembargador Federal Fábio Prieto de Souza, Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
Documento assinado eletronicamente por Fábio Prieto de Souza, Desembargador Federal, Presidente
em 22-5-2014, às 19h47min, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei nº 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id– orgao– acesso_externo=0 informando o código verificador 0490736 e código CRC A999194A.
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Ofício nº 66/2014/TRT-DG
Rio de Janeiro, 28 de maio de 2014
Assunto: Encaminhamento do RGF – 1º Quadrimestre de 2014
Anexo: Relatório de Gestão Fiscal
Senhor Presidente,
Em atendimento à mensagem CFIN/CSJT nº 26/2014, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, o Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2014.
Atenciosamente, – Maria de Lourdes Pires Bittencourt, Diretora da SOF em exercício na Diretoria-Geral.
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OF/TRT/DG/285/2014
Belo Horizonte, 22 de maio de 2014
Exmo. Senhor,
Em atendimento ao disposto no art. 59 da LRF, c/c art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028/2000, encaminhamos a V.
Exª o Relatório de Gestão Fiscal da Justiça do Trabalho da Terceira Região, referente ao 1º quadrimestre de 2014.
Ao ensejo, renovo-lhe protestos de elevada estima e consideração.
Cordialmente, – Maria Laura Franco Lima de Faria, Desembargadora Presidente do TRT da 3ª Região.
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Ofício DG nº 265/2014
PA nº 0001033-43.2010.5.04.0000
Porto Alegre, 30 de maio de 2014
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
Senhor Presidente,
Tendo em vista o contido no art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com o art. 5º, inciso I,
da Lei nº 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais), encaminho a Vossa Excelência cópia do Relatório de Gestão Fiscal
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, publicado na Seção 1 do Diário Oficial da União de 29-5-2014.
Atenciosamente, – Cleusa Regina Halfen, Presidente.

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

213

Ofício GP nº 88/2014
Salvador, 30 de maio de 2014
Assunto: encaminho Relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre/2014
Senhor Senador,
Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a cópia do Relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre
de 2014, demonstrativo da despesa com pessoal, orçamentos fiscais e da seguridade social, referente ao período de maio de 2013 a abril/2014, ao tempo em que levo ao conhecimento de Vossa Excelência que o referido
relatório foi publicado no DOU do dia 29-5-2014 – Seção I, págs. 119/120 –, e se encontra disponível no Portal
deste Tribunal no endereço WWW.trt5.jus.br.
No ensejo, apresento protestos de consideração e apreço. – Valtércio Ronaldo de Oliveira, Desembargador do Trabalho, Presidente do TRT 5ª Região.
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Ofício TRT-GP nº 129/2014
Recife, 29 de maio de 2014
Assunto: Encaminhamento do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao primeiro quadrimestre de 2014.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 59 da LRF c/c o art. 5º, inciso I da Lei nº 10.028/2000 (Lei de Crimes
Fiscais), encaminho a Vossa Excelência o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta
Região, referente ao primeiro quadrimestre de 2014 (período de maio de 2013 a abril de 2014).
O aludido relatório foi publicado no Diário Oficial da União do dia 29 de maio de 2014, seção I, página 120.
Saliento, por fim, que o relatório foi encaminhado eletronicamente para o endereço cmo@camara.leg.br.
Respeitosamente, – Pedro Paulo Pereira Nóbrega, Desembargador Vice-Presidente do TRT da 6ª Região no exercício da Presidência.
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Ofício nº 117/2014/PRESI
Florianópolis, 28 de maio de 2014
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal – TRT da 12ª Região.
Senhor Senador:
Atendendo os termos da Mensagem CFIN/CSJT nº 26/2014, datada de 21-5-2014, do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho – CFIN/CSJT, encaminha a Vossa Excelência, em anexo, uma cópia do Relatório de Gestão
Fiscal deste Tribunal (1º quadrimestre/2014), com demonstrativo da despesa com pessoal em relação à receita
corrente líquida, referente ao período de maio/2013 a abril/2014.
Esclareço, por oportuno, que o referido Relatório foi publicado no Diário Oficial da União nº 100, do dia
28-5-2014, Seção 1, página 171.
Respeitosas saudações, – Edson Mendes de Oliveira, Desembargador do Trabalho-Presidente do TRT
da 12ª Região.

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

221

Ofício nº 223/2014-GP
Porto Velho, 30 de maio de 2014
Relatório de Gestão Fiscal – 1º quadrimestre de 2014 (Encaminha)
Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminho cópia do Relatório de Gestão Fiscal – 1º quadrimestre
de 2014, correspondente ao período de maio de 2013 a abril de 2014, publicado mediante Portaria GP nº
1.132/2014, no Diário Oficial da União e no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Ao ensejo, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.
(assinado digitalmente) – Desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, Presidente do TRT da 14ª Região.
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Ofício nº 301/2014 – GP
Campinas, 29 de maio de 2014
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal
Senhor Senador,
Ao tempo em que apresento meus cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência, em atendimento ao
disposto no artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 c/c o artigo 5º, inciso I, da Lei nº 10.028/2000, a anexa
cópia do Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao período de maio/2013 a abril/2014, deste Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região – Campinas, publicado no Diário Oficial da União – Seção I de hoje – 29-5-2014 – às fls.
121/122, e que está sendo disponibilizado também na Internet, no site deste Regional: http://portal.trt15.jus.br.
Respeitosamente, – Flávio Allegretti de Campos Cooper, Desembargador Presidente do Tribunal.
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Ofício/TRT/GP nº 268/2014
Natal/RN, 26 de maio de 2014
Referência: Relatório de Gestão Fiscal (RGF) – 1º Quadrimestre 2014
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos e para fins do disposto no art. 59, da Lei Complementar nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), c/c art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais), cópia
do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao período de maio de 2013 a abril de 2014, elaborado por este Tribunal
Regional do Trabalho da 21ª Região.
Informo, ainda, que a Administração deste Regional está providenciando a publicação do mencionado
Relatório, na forma prevista no § 2º, do art. 55, da Lei LRF, inclusive por meio eletrônico (site WWW.trt21.jus.
br). – Respeitosamente, – José Rêgo Junior, Desembargador Presidente.
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Ofício GP nº 184/2014
Teresina, 2 de junho de 2014
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, anexo, Relatório de Gestão Fiscal deste Tribunal, referente ao 1º Quadrimestre de 2014.
Despeço-me com meus cumprimentos cordiais, rendendo minhas homenagens. – Atenciosamente, –
Francisco Meton Marques de Lima, Desembargador Presidente.
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Ofício nº 139/2014/TRT/SOF/DG/GP
Cuiabá-MT, 30 de maio de 2014
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal – Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região.
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, em atendimento ao disposto no art. 55, § 2º, da Lei Complementar nº 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), comunico a Vossa Excelência a publicação do Relatório de Gestão Fiscal deste
Tribunal, relativo ao período de maio/2013 a abril/2014, no Diário Oficial da União, Seção I, página 123, no
dia 29 de maio de 2014, por intermédio da Portaria TRT/DG/GP nº 1.453, de 23 de maio de 2014.
Ao ensejo, renovo protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Desembargador Edson Bueno de Souza Presidente.
COMUNICAÇÕES
Ofício nº 212/2014
Brasília, 11 de junho de 2014
Assunto: Indicação de membro para compor Comissão Mista
Senhor Líder,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do Senhor Deputado Osmar Júnior (PCdoB/PI) para integrar, na
condição de suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 647/2014, que “dispõe sobre
a adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final, e dá outras providências”.
Respeitosamente, – Deputada Jandira Feghali, Líder.
Of./GAB/I/ nº 656
Brasília, 10 de junho de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Osmar Júnior – PcdoB passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 647/2014, que “Dispõe
sobre a adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final, e dá outras providências”, em substituição ao Deputado Danilo Forte.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha Líder do PMDB.
Of. nº 414/14/PSD
Brasília, 16 de junho de 2014
Assunto: Substituição de indicação de parlamentar do PSD para compor Comissão Especial
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a substituição da indicação do Deputado Moreira Mendes
(PSD-RO), pelo Deputado Guilherme Campos (PSD-SP), como titular da Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 649, de 2014.
Atenciosamente, – Deputado Moreira Mendes, Líder do PSD.
Ofício nº 225-L-Democratas/14
Brasília, 12 de junho de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados Onyx Lorenzoni e Rodrigo Maia permutam as vagas de
titular e suplente, respectivamente, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar irregularidades envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS), ocorridas entre os anos de 2005 e 2014
e relacionadas à compra da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA); ao lançamento de plataformas inacabadas;
ao pagamento de propina a funcionário da estatal; e ao superfaturamento na construção de refinarias.
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas.
Of. no 222/SD/2014-LID
Brasília, 10 de junho de 2014
Assunto: Indicação de membros em Comissão Mista – MPV 647/14.
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Excelência a indicação do Deputado Benjamin Maranhão como membro Titular, em minha substituição; e a indicação do Deputado Áureo como membro Suplente,
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em substituição ao Deputado Arthur Oliveira Maia, na Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória no 647 de 2014, que “dispõe sobre a adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel comercializado
ao consumidor final, e dá outras providências.”
Na certeza da compreensão e do atendimento do pleito, expresso meus sinceros agradecimentos.
Atenciosamente, – Dep. Fernando Francischini, Líder do Solidariedade.
OF/GAB/I/Nº 667
Brasília, 18 de junho de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Sandro Mabel passa a participar, na qualidade de titular,
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar irregularidades envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), ocorridas entre os anos de 2005 e 2014 e relacionadas à compra da Refinaria
de Pasadena, no Texas (EUA); ao lançamento de plataformas inacabadas; ao pagamento de propina a funcionário da estatal; e ao superfaturamento na construção de refinarias, em minha substituição e, ao mesmo tempo,
passo à qualidade de suplente da aludida Comissão.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
OFÍCIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Of. nº 1.126/2014/SGM/P
Brasília, 11 de junho de 2014
Assunto: Renúncia ao Mandato Parlamentar
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a Declaração da Renúncia ao mandato de Deputado Federal do Senhor
José Eduardo Vieira Ribeiro, nome parlamentar Zezéu Ribeiro (PT/BA), em 6 de junho de 2014, nos termos do
artigo 54, inciso I, alínea b da CF, combinado com os artigos 238, inciso II e 239, caput, do RICD, publicado no
Suplemento ao Diário da Câmara dos Deputados nº 86, de 7 de junho de 2014, exemplar em anexo.
Atenciosamente, – Deputado Henrique Eduardo Alves Presidente.
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TÉRMINO DE PRAZO
Término do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN, em 15 de junho do corrente, para edição do decreto legislativo regulando as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº
627, de 2013, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2014, aprovado em 16 de abril do corrente.
Extinção da Comissão Mista destinada à apreciação da matéria, nos termos do § 3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
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OFÍCIO DA COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
A Presidência recebeu, do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o
Ofício nº 115 de 2014, com as indicações dos Senhores Parlamentares para o remanejamento de recursos das
programações orçamentárias oriundas de emendas individuais com impedimento considerado insuperável.
Nos termos do previsto no artigo 52, § 2º, II da Lei nº 12.919, de 2013, (LDO 2014) as indicações foram
encaminhadas ao Poder Executivo.
O ofício foi juntado à Mensagem nº 7, de 2014-CN, e será publicado, na íntegra, em suplemento ao Diário
do Senado Federal de 19 de junho do corrente. (Vide item 5.1 do Sumário)
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu, nos termos do previsto no art. 71, inciso I, da Constituição Federal, os Avisos n°s 716, 717 e
718, do Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando Relatório e Voto do Sr. Ministro Raimundo
Carreiro, as Declarações de Voto dos Ministros e o Parecer Prévio do Plenário do Tribunal sobre as Contas da
Presidente da República (Vide item 5.2 do Sumário)
O calendário de tramitação, estabelecido nos termos do art. 116 da Resolução n° 1, de 2006, será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 18-6-2014
Até 11/8
Até 26/8
Até 10/9
Até 17/9
Até 22/9

prazo para apresentação, publicação e distribuição na Comissão, do relatório e do projeto
de decreto legislativo;
prazo para apresentação de emendas ao relatório e ao projeto apresentado;
prazo para apresentação do relatório às emendas apresentadas;
prazo para discussão e votação do relatório e do projeto de decreto legislativo;
prazo para encaminhamento do parecer à Mesa do Congresso Nacional, a partir do término do prazo anterior;

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Há, sobre a mesa, o Requerimento
nº 655, do Senador Wilder Morais, que solicita, nos termos do art. 240 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participar, por indicação do Presidente do Senado Federal, da 20ª Conferência Internacional
de Aids (Aids 2014), organizada em conjunto pela União Interparlamentar – UIP e a Unaids, em Melbourne, na
Austrália, de 20 a 25 de julho de 2014, e comunica, nos termos do art. 39, I, do Regimento Interno, que estará
ausente do País de 20 a 31 de julho.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – A Presidência, nos termos do art.
41 do Regimento Interno, defere o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Tem a palavra o Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste final de semana e também nesta segunda-feira, moradores do Município de São Miguel do Guaporé, em Rondônia, fecharam a BR-429 em protesto contra a lentidão
nas obras de recuperação e construção da rodovia e da construção das 15 pontes previstas ao longo de toda
a BR-429, que liga Presidente Médici a Costa Marques e passa pelo meio da cidade de São Miguel do Guaporé.
A manifestação, segundo representantes do comércio local, teria sido motivada também pela informação de que a empresa responsável pela pavimentação da rodovia teria abandonado a obra.
Segundo informações do nosso Vice-Prefeito, nosso amigo Jairo Alves de Almeida, de São Miguel, a obra
está parada há cerca de dois anos.
Eu tenho acompanhado essa obra. Essa obra é de fundamental importância para o Estado de Rondônia,
para os Municípios que estão situados ao longo dessa BR e também para o Município lá da ponta, Costa Marques, que faz divisa com o país vizinho, a Bolívia.
A BR-429 começou a ser feita há muito tempo, mas a empresa simplesmente abandonou a obra. E, dentro
da cidade de São Miguel do Guaporé, não foi feito nem um metro de asfalto. Ou seja, é poeira na época da seca e
barro na época da chuva. São aproximadamente quatro quilômetros que a empresa simplesmente abandonou.
Eu conversava há pouco com o superintendente do DNIT Rondônia e Acre, que me dizia que realmente
a empresa Fidens disse que não quer mais fazer a obra. Entregou o contrato. Está providenciando um distrato
para refazer a licitação e reiniciar essa obra, que é da maior importância para São Miguel, pois São Miguel está
totalmente com a BR dentro da cidade, que não tem um metro de asfalto.
É uma situação delicada para a cidade de São Miguel.
Segundo informações do Senador Raupp, que também falou há pouco sobre o tema, a empresa que venceu
a licitação teria alegado que o valor licitado não é suficiente para a conclusão do serviço e abandonou a obra.
Não é a primeira vez que isso acontece com obras contratadas pelo DNIT. As empresas iniciam as obras,
e não as concluem, deixando um problema enorme para a população e um problema sério para o DNIT resolver, pois agora tem que se fazer todo o levantamento daquilo que foi feito, daquilo que falta fazer. E, para
o que falta fazer, abre-se novamente o processo licitatório. Então é realmente uma situação muito delicada.
Eu, há pouco, conversava com o DNIT e pedia para que houvesse uma penalização dessa empresa. Mas
não só da empresa, do engenheiro responsável pela obra, porque a empresa muda de nome, troca o CNPJ,
começa vida nova e nenhuma penalidade acontece com essas pessoas. Então, é importante que se penalize
não somente a empresa, mas que se penalizem os engenheiros responsáveis por essa obra, que a começaram
e não terminaram.
Então, é uma situação bastante delicada.
Ao mesmo tempo, o DNIT levantará a situação do que está faltando para concluir os trabalhos, para, posteriormente, licitar e contratar outra empresa. Mas aí serão 90 dias, exatamente a nossa janela da seca, quando
podemos trabalhar. Por que essa empresa, então, não entregou essa obra lá atrás, no ano passado, já que ela
está há dois anos parada? Agora, vai entregar a obra exatamente nessa época em que precisamos trabalhar,
que é a janela da seca.
É inadmissível que tanto tempo tenha que se passar para que medidas administrativas como essa venham
a ser tomadas. Os trabalhos ficaram parados por cerca de dois anos. Por esse motivo, nós estamos em contato
com o DNIT, não só com o Superintendente de Porto Velho, Rondônia e Acre, mas estaremos em contato com
o General Fraxe, para que possamos achar uma alternativa com relação a essa obra.
Uma alternativa é repassar essa obra para que o Exército possa executar esse trabalho. Aí nós ganharíamos todo esse processo de licitação, ganharíamos 90 dias, adiantaríamos. Agora, precisamos que o DNIT faça
esse convite ao Exército, para que ele possa entrar e executar essa obra. É uma alternativa.
Outra alternativa seria fazer um convênio com o Estado ou com o Município, e o Estado executar. Mas,
neste momento, em função das eleições, nós já estamos no fim da janela para fazer esse convênio e repassar
o dinheiro para o Estado executar essa obra.
Então, realmente a alternativa mais viável é exatamente repassar essa obra para o Exército.
Preocupa-me muito esse costume, esse tipo de situação, quando uma empresa vence uma licitação, e
depois desiste de fazer a obra, ou então abre falência logo após vencer a licitação ou até mesmo quando um
consórcio de empresas vence diversas licitações, está realizando um determinado serviço para o governo de
um Estado, recebendo os pagamentos em dia, e mesmo assim abre falência em outro Estado, deixando populações inteiras no abandono com obras inacabadas.
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Já vim a este Plenário para criticar esse tipo de situação por diversas vezes, e não vou me cansar de fiscalizar e de denunciar esse tipo de situação.
Desta vez, a população de São Miguel do Guaporé teve que tomar a iniciativa para dar um basta nessa
situação, partindo para uma medida radical, que foi fechar a rodovia. Foi uma ação muito importante da população de São Miguel do Guaporé, que mostrou a sua força e a sua capacidade de mobilização.
Eu costumo dizer que não existe poder maior do que o da sociedade organizada. Quando a sociedade
organizada toma uma atitude, faz uma reivindicação de forma civilizada, ordeira, decidida, é que ela mostra o
seu poder. Portanto, está de parabéns toda a população de São Miguel do Guaporé.
Nós vamos acompanhar todo esse processo de distrato da empresa Fidens com o DNIT e vamos levar
essa sugestão para o General Fraxe, e também para o Ministro dos Transportes, para que convide o Exército
para executar essa obra. Dessa forma, nós vamos ganhar 90 dias. Vamos conversar não amanhã, que é feriado,
mas na sexta-feira com o General Fraxe, para que possa ele tomar essa providência. A população de São Miguel
pode ficar despreocupada, pois nós vamos acompanhar, junto com toda a Bancada Federal. Todos os nove Deputados Federais e os três Senadores estamos preocupados em resolver essa situação.
Outro assunto, Sr. Presidente.
Hoje de manhã, a Presidenta Dilma lançou o Pronatec 2, para ofertar 12 milhões de vagas em cursos técnicos e profissionalizantes de 2015 a 2018. A primeira etapa, iniciada em 2011, deverá atingir oito milhões de
matrículas até o final deste ano de 2014.
Em Rondônia, levamos o Pronatec 1 para muitas cidades. Em Vilhena, foi uma grande conquista para a
cidade. Com o apoio do Prefeito Rover, muitos jovens foram treinados e profissionalizados. Com esses cursos,
com certeza, terão novos horizontes e boas oportunidades para entrar no mercado de trabalho mais preparados e capacitados, aptos para trabalhar, principalmente aqueles que estão iniciando com o primeiro emprego.
Em Ji-Paraná, no final de 2013, foram diplomados 500 jovens, que também terão melhores oportunidades no mercado de trabalho.
Queremos parabenizar a Presidenta Dilma por mais esse avanço. Os jovens brasileiros estarão cada vez
melhor preparados para a demanda de mão de obra especializada. É realmente o que o mercado precisa: mão
de obra especializada.
Também foram entregues – e participei do evento na última semana – 593 casas, em Ji-Paraná, às famílias, que conseguiram realizar o sonho da casa própria, pelos Programas Morada Nova e Minha Casa, Minha
Vida, dos Governos estadual e federal, respectivamente, em parceria com a Prefeitura Municipal. Acontece que
o Programa Minha Casa, Minha Vida recebeu um reforço do Governo do Estado. O Governo do Estado participou, junto com o Governo Federal, para que tivéssemos mais rapidez na construção dessas casas e um conforto
maior para as famílias que irão recebê-las.
Em Rondônia, serão entregues, aproximadamente, este ano, 20 mil casas pelo Programa Minha Casa,
Minha Vida, do Governo Federal; e pelo Programa Morada Nova, do Governo do Estado. Juntando os dois programas, poderemos dar à população de Rondônia uma casa mais bem acabada e uma construção mais rápida.
Em Ji-Paraná foram entregues, no Bosque dos Ipês I e no Bosque dos Ipês II, os conjuntos habitacionais,
que entram para a história de Ji-Paraná como sendo os maiores empreendimentos imobiliários custeados e
entregues pelo Governo. São novos bairros. Ji-Paraná é a nova Rondônia. Antigamente, quando as pessoas
precisavam de uma moradia recorriam à invasão; hoje, não há mais necessidade. Em Rondônia, volto a dizer,
são 20 mil casas que estão sendo construídas pelo Governo Federal juntamente com o Governo do Estado.
Fica aqui no nosso cumprimento ao nosso Governador Confúcio Moura, que também faz a sua parte,
juntamente com a Presidenta Dilma, construindo moradias para a população do nosso Estado de Rondônia.
Eram essas as nossas colocações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco Minoria/PSDB – PR) – Meus cumprimentos ao Senador Acir Gurgacz.
Se V. Exª tiver tempo de presidir para que eu possa fazer uso da palavra, eu agradeço.
O Sr. Alvaro Dias deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Com a palavra o Senador Alvaro
Dias do PSDB do Estado do Paraná.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje ouvimos desta tribuna e daquela protestos de governistas relacionados
às manifestações nos estádios do Brasil.
Indagaram-me sobre as consequências das vaias que vieram das arquibancadas durante os jogos da
Copa do Mundo. Respondi que mais importante do que saber das consequências e dos efeitos dessas vaias é
saber das causas que as motivaram.
É evidente que se trata da explosão da revolta acumulada e calada, durante anos, diante da incompetência e da corrupção que alcançam os últimos governos do Brasil. É evidente que a causa é que nos importa
mais. A insatisfação diz respeito a erros, à incompetência de gestão e a escândalos de corrupção. Enfim, desrespeito ao povo brasileiro.
Eu ouvi falar em multidões aqui. E quando postei exatamente esta opinião na página do Facebook, mais
de 1,4 milhão de pessoas tiveram acesso a esta opinião. Enfim, vamos aguardar o final da Copa do Mundo para
o balanço que se deve fazer.
Hoje, Sr. Presidente, faço referência também a uma reunião que não ocorreu. É por esta razão que estamos aqui em Brasília no dia de hoje: reunião convocada para deliberar sobre requerimentos na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobras.
O que tenho a dizer da tribuna do Senado nesta hora é que é uma CPI natimorta. Mais do que uma CPI, é
uma sigla. Primeiramente, a estratégia para protelação, ganhando o máximo de tempo, e desperdiçamos mais
de dois meses sem a instalação da CPI, com todos os obstáculos que foram colocados à frente. Depois, a Copa
do Mundo. E é impossível competir com a Alemanha, com a Holanda e com a Seleção do Brasil. É o que se viu
hoje: ausência de quórum para a realização da reunião. Depois, nós teremos o recesso parlamentar, ao final da
Copa, e a campanha eleitoral, que será aquecida com grande debate nacional, importante para o futuro do País.
Essa CPI só terá futuro se depois das eleições aprovarem a sua prorrogação, para que, aí, sim, ela possa
iniciar um trabalho mais eficiente. Sem isso, ela será a frustração já desenhada desde os primeiros momentos.
Mas cabe-me nesta hora também, Sr. Presidente, destacar que a Operação Lava-Jato revela que, na Usina
Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná, provavelmente se instalou a mesma operação para desvio dos recursos públicos que se verificou na Usina Abreu e Lima, em Pernambuco.
Já em 2009, protocolamos representação junto ao Procurador-Geral da República, para que essa investigação se fizesse. Instaurou-se o inquérito como consequência dessa representação, e chegamos a convidar
para depor numa das comissões do Senado Federal o delegado da Polícia Federal no Paraná que presidia esse
inquérito.
Quando ele esteve aqui, pouco pôde dizer, já que estava iniciando os trabalhos de investigação. Agora, a
Justiça do Paraná revela que a Operação Lava-Jato investigou a hipótese de uma operação semelhante àquela
que se verificou na Usina Abreu e Lima para o desvio de recursos públicos.
No Paraná, segundo o Tribunal de Contas da União, foram mais de R$800 milhões de superfaturamento. A Justiça do Paraná apresenta números ainda superiores, com mais R$1,3 bilhão de superfaturamento, nas
obras de ampliação da Refinaria Getúlio Vargas.
Portanto, desde 2009, nós estamos repetindo incansavelmente e solicitando do Governo providências,
providências que não foram adotadas em relação a esse episódio.
Agora, há a revelação, mas, como disse antes, nós não alimentamos esperanças de que essa comissão
parlamentar de inquérito possa apresentar qualquer novidade em relação a esses fatos.
Resta-nos, isso sim, acreditar na eficiência do trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça Federal para que, ao final, seja possível a responsabilização civil e criminal dos responsáveis pelas falcatruas
praticadas e denunciadas e a condenação, evidentemente, civil e criminal de todos os envolvidos.
Mas hoje, Sr. Presidente, antes de encerrar esta passagem pela tribuna do Senado Federal, eu gostaria,
mais uma vez – e já repetimos isso várias vezes nos últimos dias –, de manifestar a nossa solidariedade aos paranaenses que se tornaram vítimas das enchentes devastadoras que se abateram sobre o Paraná, com chuvas
intensas, nos últimos dias.
Mais de 1,2 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas no Paraná e também em Santa Catarina.
Segundo as últimas informações da Defesa Civil, 183 cidades decretaram situação de emergência, e 2, de calamidade pública. A Presidente Dilma sobrevoou áreas atingidas e, na cidade de União da Vitória, prometeu
liberar mais recursos. Até agora, foram quase 3,9 milhões. E o que se anunciou, em relação ao Paraná, seria um
absurdo de insuficiência: apenas R$140 mil. Esperamos que o compromisso da Presidente Dilma de agilizar
recursos aos atingidos pelas chuvas no Paraná seja cumprido à risca.
Segundo informações, a Presidente falou muito na apresentação de projetos, que aguardará projetos
dos Municípios. Mas essa burocracia já é conhecida de todos nós. As enchentes ocorrem, as catástrofes se re-
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gistram, o Governo anuncia liberação de recursos, e, depois, o balanço final da liberação é, lamentavelmente,
uma frustração para os Estados e os Municípios.
Que, desta vez, nós possamos ser desmentidos, até porque estamos em ano eleitoral, e o Governo há
que se tornar mais eficiente no ano eleitoral, na esperança de obter vantagens nas urnas.
Até agora, 777.344 pessoas foram afetadas pelas chuvas no Paraná. Dessas, 41.837 foram desalojadas e
5.918 ficaram desabrigadas. O Estado decretou situação de emergência em 147 Municípios.
O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, da Defesa Civil e do
Provopar, enviou roupas e alimentos para as famílias de vários Municípios do Estado. Há necessidade ainda de
colchões, cobertores, roupas de cama, fraldas, água, materiais de higiene e limpeza, roupas, cestas básicas etc.
Peço ao Sr. Presidente que autorize a inserção nos Anais da Casa do relatório Município por Município
que consta do nosso pronunciamento e faço referência, especialmente, ao Município de União da Vitória que,
reiteradamente, é atingido por enchentes. Lá, 52.616 foram atingidas, e 12.152 pessoas desalojadas permanecem fora de suas casas, assim como as 520 que precisam de abrigos públicos. A cidade, que possui cerca de
53 mil habitantes, registrou uma morte e 65 feridos, além de uma estimativa de prejuízo de R$100 milhões,
de acordo com a Defesa Civil. Os números reais, porém, só devem ser conhecidos após a água baixar, uma vez
que cerca de 40% da cidade ainda está alagada.
Segundo a Presidente Dilma, as famílias atingidas pelas chuvas terão prioridade absoluta para receber
recursos de programas federais como o Minha Casa, Minha Vida e o Minha Casa Melhor.
Um cartão deve ser feito através de cadastramento junto à prefeitura do Município para facilitar a compra de equipamentos e eletrodomésticos necessários ao restabelecimento das famílias, também a liberação
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para os trabalhadores e facilidades para financiamentos às indústrias, comprometendo-se o Governo a analisar a interrupção temporária do pagamento de impostos federais.
São providências necessárias.
O Governo do Paraná reivindica mais de R$140 milhões para a recuperação das rodovias que foram destruídas com as enchentes devastadoras no Estado do Paraná.
Ao final, Sr. Presidente, a esperança de que realmente o Governo Federal possa ser eficiente desta feita.
Estamos, repito, no ano eleitoral, e, talvez, o ano eleitoral possa ser um estímulo à eficiência. É o que desejamos,
manifestando, mais uma vez, a nossa solidariedade a todo o povo do Paraná.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Relatório Município por Município que consta do pronunciamento feito sobre enchentes no Estado do Paraná.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Meus cumprimentos, Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Não havendo mais nada a tratar,
declaro encerrada esta sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 29 minutos.)
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