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Ata da 98ª Sessão, Não Deliberativa,
em 2 de julho de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim, Eduardo Suplicy e Randolfe Rodrigues.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 19 horas e 22 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
A Presidência comunica ao Plenário que há expediente sobre a mesa e que, nos termos do art. 241 do
Regimento Interno, vai à publicação no Diário do Senado Federal.
É o seguinte o expediente:
REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO Nº 666, DE 2014
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 215, Inciso II, alínea e, do RISF, a retirada do PLS nº 179, de 2014, que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, de minha autoria.
Sala das Sessões, de julho de 2014. – Senador Cidinho Santos.
REQUERIMENTO DE Nº 667, DE 2014
Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e art. 221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento da escritora Rose Marie Muraro, no último sábado, dia 21
de junho, aos 83 anos, bem como apresentação de condolências a seus filhos Marcos Alexandre, Maria Cristina, André Domingos, Tônia Maria e Verônica Maria; aos netos Alef, Lívia, Clarice, Paula, André Felipe, Alexandre,
Jonas, Cristina, Leonardo, Julio, Lucas, Maiara e Gabriela, e aos bisnetos Clara, Isabele, Artur e Laura.
Justificação
As mulheres brasileiras estão órfãs, perderam Rose Marie Muraro, a grande amiga, pioneira e uma das
mais influentes vozes do movimento feminista no Brasil. Em verdade, todos estamos órfãos, inclusive os homens, pois Rose Marie nos ajudou a compreender e respeitar muito mais as mulheres em todos os aspectos
da vida cotidiana. Apesar de uma vida dramática, do principio ao fim, ela lutou, por mais de 60 anos, pelos direitos das mulheres. Sua personalidade singular deu-lhe força e determinação suficientes para se tornar uma
das mais brilhantes intelectuais de nosso tempo.
Rose nasceu em 11 de novembro de 1930, no Rio de Janeiro, com uma deficiência visual que a tornou
praticamente cega. Só aos 66 anos, ela se submeteu a uma cirurgia e recuperou a visão.
Aos 15, os pais morreram, de maneira abrupta e, em razão de divergências sobre a herança, ela renunciou complemente à fortuna. Na época, conheceu o então padre Helder Câmara, tornou-se membro de sua
equipe e reinventou a própria vida na trilha das lutas sociais, tornando-se uma das mais aguerridas representantes do movimento feminista.
A Editora Vozes foi um capítulo à parte na vida de Rose. Lá trabalhou com Leonardo Boff durante 17 anos.
Os dois escreveram livros e editaram obras fundamentais para dois movimentos de emancipação da América
Latina: a teologia da libertação e o feminismo.
Foi nos anos 70, quando ela e Leonardo Boff trabalhavam na Editora Vozes, que tive a felicidade de conhecer essa extraordinária mulher chamada Rose Marie Muraro, que também se tornou muito amiga de Marta
Suplicy, hoje Ministra da Cultura, com quem eu era casado. Então, Rose Marie Muraro tornou-se uma grande
amiga de nossa família. Meus filhos, Eduardo, André e João, ainda se lembravam da forma como ela agia, da
forma como se sentava à mesa. Por sua dificuldade de ver a comida, ela aproximava seus olhos da comida e
fazia gestos muito brincalhões, às vezes falando alguns palavrões como forma de externar seus sentimentos.
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Foi nos anos 70 que, ao aproximar-me dela, apresentei-lhe um conjunto de artigos que havia publicado
nos jornais Última Hora, O Movimento, Opinião e Folha de S. Paulo. Nessa época, publiquei um conjunto de artigos no livro Política Econômica Brasileira e Internacional, justamente pelo entusiasmo de Rose Marie para que
eu colocasse minhas ideias, que, depois, fizeram com que alguns amigos viessem me dizer que meus artigos
estavam sendo muito lidos e que seria bom se eu defendesse minhas ideias no Parlamento. Foi aí, então, que
me tornei Deputado Estadual, Deputado Federal, Vereador e Senador.
Minha interação com Rose Marie Muraro continuou. Em 1979, no primeiro ano como Deputado Estadual, interessei-me pela questão dos Direitos Humanos. Muitas vezes, acompanhei trabalhadores, metalúrgicos,
professores, lixeiros e tantas outras categorias, em São Paulo, em suas reivindicações e greves. Nessa época,
também visitei unidades da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor – Febem, onde, por vezes, havia denúncias de que diversos rapazes e moças estavam sendo maltratados naquelas unidades da Febem.
Esse foi bem o caso ocorrido com Sandra Mara Herzer, ou Anderson Herzer, como costumava se referir a
si mesma, que teve sua história, contada em poemas, publicada pela Editora Vozes por aprovação entusiasta
de Rose Marie Muraro e Leonardo Boff. Há um livro que está na 25ª edição, Queda para o Alto, lido em todo o
Brasil, sobretudo por jovens. Eu recomendo sua leitura.
Nos últimos três anos, a Rose Marie Muraro passou a contribuir comigo em meus pronunciamentos. Eu
quero muito agradecer a ela pelas contribuições que me deu em diversos momentos. Ela ajudou-me a escrever, por exemplo, sobre as mulheres, sobre a violência e sobre a economia solidária.
Ela era uma grande fã da moeda social como da criada pelo Banco Palma, em Fortaleza, e tantas outras.
Foi uma pessoa que contribuiu muito, inclusive no período em que já estava muito doente. Entretanto, como
ela podia trabalhar em casa, ajudou-me na redação de vários pronunciamentos relevantes.
Quero aqui registrar a bonita e merecida homenagem de Leonardo Boff a Rose Muraro, parceira de tantas jornadas:
“Rose Marie Muraro: a saga de uma mulher impossível
No dia 21 de junho concluiu sua peregrinação terrestre no Rio de Janeiro uma das mulheres brasileiras
mais significativas do século XX: Rose Marie Muraro (1930-2014). Nasceu quase cega. Mas fez desta deficiência o grande desafio de sua vida. Cedo instituiu que só o impossível abre o novo; só o impossível
cria. É o que diz no seu livro Memórias de uma mulher impossível (1999,35). Com parquíssima visão
formou-se em física e economia. Mas logo descobriu sua vocação intelectual: de ser uma pensadora
da condição humana especialmente da condição feminina. Foi ela que no final dos anos 60 do século
passado, suscitou a polêmica questão de gênero. Não se limitou à questão das relações desiguais de
poder entre homens e mulheres mas denunciou relações de opressão na cultura, nas ciências, nas correntes filosóficas, nas instituições, no Estado e no sistema econômico. Enfim deu-se conta de que no patriarcado de séculos reside a raíz principal deste sistema que desumaniza mulheres e também homens.
Realizou em si mesma um impressionante processo de libertação, narrado no livro “Os seis meses em
que fui homem” (1990, 6ª edição). Mas a obra quiçá mais importante de Rose Marie Muraro tenha sido
Sexualidade da Mulher Brasileira: corpo e classe social no Brasil (1996). Trata-se de uma pesquisa de
campo em vários Estados da federação, analisando como é vivenciada a sexualidade, tomando em
conta a situação de classe das mulheres, coisa ausente nos pais fundadores do discurso psicanalítico.
Neste campo Rose inovou, criando uma grelha teórica que nos faz entender a vivência da sexualidade e do corpo consoante as classes sociais. Que tipo de processo de individuação pode realizar uma
mulher famélica que para não deixar o filhinho morrer, dá o sangue de seu próprio seio? Trabalhei
com Rose por 17 anos como editores da Editora Vozes: ela responsável pela parte científica e eu pela
parte religiosa. Mesmo sob severo controle dos órgãos de repressão militar, Rose tinha a coragem de
publicar os então autores malditos como Darcy Ribeiro, Fernando Henrique Cardoso Paulo Freire os
cadernos do CEBRAP e outros. Depois de anos de longa discussão e estudo em conjunto reunimos
nossas convergências num livro que considero seminal Feminino & Masculino: uma nova consciência
para o encontro das diferenças (Record 2010). Destaco apenas uma frase dela: ”educar um homem
é educar um indivíduo, mas educar uma mulher é educar uma sociedade”.
Sem deixar nunca de lado a questão do feminino (no homem e na mulher) voltou-se cedo aos desafios da ciência e da técnica moderna. Já em 1969 lançava Autonomação e o futuro do homem e
previa a precarização do mundo do trabalho.
A crise econômico-financeira de 2008 levou-a colocar a questão do capital/dinheiro com o livro Reinventando o capital/dinheiro (Idéias e Letras 2012), onde enfatiza a relevância das moedas sociais e
complementares e as redes de trocas solidárias que permitem aos mais pobres garantirem sua subsistência à revelia da economia capitalista dominante.
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Outra obra importante, realmente rica em conhecimentos, dados e reflexões culturais se intitula Os
avanços tecnológicos e o futuro da humanidade: querendo ser Deus? (Vozes 2009). Neste texto ela
se confronta com a ponta da ciência, com a nanotecnologia, a robótica, a engenharia genética e a
biologia sintética. Vê vantagens nessas frentes, pois não é obscurantista. Mas pelo fato de vivermos
dentro de uma sociedade que de tudo faz mercadoria, inclusive a vida, percebia o grave risco de os
cientistas presumirem poderes divinos e usarem os conhecimentos para redesenharem a espécie
humana. Daí o sub-título: Querendo ser Deus? Essa é a ingênua ilusão dos cientistas. O que nos salvará não é essa nova Revolução Tecnológica mas, como diz Rose, é a “Revolução da Sustentabilidade,
a única que poderá salvar a espécie humana da destruição…pois a continuarmos como está, não
estaremos em um jogo ganha-perde e sim no terrível jogo perde-perde que significará a destruição
de nossa espécie, na qual todos perderemos” (Reinventando o Capital/dinheiro, 238).
Rose possuía um sentimento do mundo agudíssimo: sofria com os dramas globais e celebrava os
poucos avanços. Nos últimos tempos Rose via nuvens sombrias sobre todo o planeta, pondo em risco
o nosso futuro. Morreu preocupada com as buscas de alternativas salvadoras. Mulher de profunda fé
e espiritualidade, sonhava com as capacidades humanas de transformar a tragédia anunciada numa
crise purificadora rumo a uma sociedade que se reconcilie com a natureza e a Mãe Terra. Conclui seu
livro Os avanços tecnológicos com esta sábia frase: “quando desistirmos de ser deuses poderemos ser
plenamente humanos, o que ainda não sabemos o que é, mas que intuímos desde sempre”(p. 354).
Proclamada a 30 de dezembro de 2005 oficialmente pelo Presidente, Patrona do Feminismo Brasileiro e com a criação da Fundação Cultural Rose Marie Muraro em 2009 deixará um legado de fecundo humanismo para as futuras gerações. Rose Marie Muraro mostrou em sua saga pessoal que
o impossível não é um limite mas um desafio. Ela se inscreve na linhagem das grandes mulheres
arquetípicas que ajudam a humanidade a preservar viva a lamparina sagrada do cuidado por tudo
o que existe e vive. Nesse afã ela se tornou imorredoura.”
Assim conclui a sua homenagem o grande teólogo Leonardo Boff.
Rose Marie Muraro foi eleita, por nove vezes, a “Mulher do Ano”. Em 1990 e 1999, recebeu da revista Desfile,
o título de “Mulher do Século”. E da União Brasileira de Escritores, o de “Intelectual do Ano”, em 1994. O trabalho de
Rose, como editora, foi um marco na história da resistência ao regime militar. Por conta dele, recebeu, recentemente, do Senado Federal, o prêmio Teotônio Vilela, em comemoração aos 20 anos da anistia no Brasil. Foi professora
e palestrante nas universidades de Harvard e Cornell, entre tantas outras 40 instituições de ensino americanas.
Escreveu 35 livros. A partir de 1990, foi diretora da Editora Rosa dos Tempos, única dedicada a questões
de gênero na América Latina. Entre os seus livros está a sua autobiografia, “Memórias de uma Mulher Impossível” (Rosa dos Tempos, 1999), uma das três únicas autobiografias de mulheres da história do Brasil.
Em 2009, inaugurou o Instituto Cultural Rose Marie Muraro – local onde trabalhava até a piora de seu
estado de saúde.
No ano passado, ela escreveu uma carta aos amigos pedindo, literalmente, socorro, pois já estava muito
doente e com graves dificuldades financeiras para sobreviver e pagar o tratamento, apesar da ajuda dos filhos:
“Sou Rose Marie Muraro, chegando aos 83 anos, e como vocês sabem fui nomeada pelo governo federal, em 2005, a
Patrona do Feminismo Brasileiro, e também cidadã honorária de Brasília e de São Paulo, além de ter sido duas vezes
escolhida uma das mulheres do século.”
É assim que descreveu a sua condição:
“Depois de mais de cinquenta anos de dedicação à sociedade brasileira, encontro-me hoje numa situação financeira muito delicada porque não tenho mais condições físicas para ler nem escrever, pois minha
miopia aumentou enormemente (42 graus), e uma pneumonia dupla me levou a força das pernas. Não
posso mais trabalhar nem viajar como antes. Continuo trabalhando em casa dando assessoria para um
senador e transformando algumas de minhas obras em e-book.”
Tenho a honra de ter sido o Senador que pediu para que ela, mediante uma modesta retribuição, contribuísse com o meu trabalho no Senado. Fico feliz em registrar que ela muito me ajudou com suas ideias.
A reportagem do jornal Correio Braziliense visitou Rose Marie Muraro. Encontrou uma mulher que mantinha a capacidade de raciocínio e o senso de humor: “Sou uma maluquete”, dizia. “Gostei muito do que fiz. E ainda
produzo porque só assim a minha vida faz sentido. No dia em que eu parar, morro.” Infelizmente a luta contra um
câncer de medula a venceu e a obrigou a parar.
No Twitter, a presidente Dilma Rousseff lamentou a morte e enalteceu a luta de Rose Muraro pelos direitos das mulheres.
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“Foi com tristeza que soube da morte de Rose Marie Muraro, ícone da luta pelos direitos das mulheres. Intelectual notável, Rose Marie foi uma mulher determinada em tudo, na luta contra a barreira da cegueira,
na luta pelas suas ideias. Somos todas gratas à dedicação incansável de Rose Marie”.
Eu tive a oportunidade de estar presente na última homenagem a Rose Marie Muraro, no Memorial do Carmo, no Cemitério do Caju. Muitos de seus familiares, as irmãs, os filhos, as filhas, netos e netas, os bisnetos, ainda
crianças, estávamos lá, junto com suas amigas e amigos, admiradores, entre os quais a Deputada Benedita da Silva.
Desejo registrar que a Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, esteve
lá, não apenas em seu nome, mas também no da Presidenta Dilma Rousseff, para homenagear Rose Marie.
Gostaria de ler o comunicado que recebi do Instituto Rose Marie Muraro sobre seu falecimento:
“Rose Marie Muraro acaba de nos deixar e partir para outra dimensão. Lutou por sua vida até o ultimo
fôlego e neste momento:
A família perde sua matriarca
As mulheres perdem uma amiga e
A sociedade brasileira perde uma grande aliada.
Os mais de sessenta anos de dedicação ao nosso Pais, sua luta e conquistas pelos direitos das mulheres,
seu sonho de construir um mundo mais humano e solidário, o seu imensurável amor pela vida, nos revelam que
Rose além de um exemplo de superação foi realmente Uma Mulher Impossível! Mas agora nos deixa na condição de órfãos de sua beleza, de sua cabeça fascinante, de sua capacidade de criar o impossível para uma realidade palatável, de onde sua sensibilidade e profundidade podiam vislumbrar a grande beleza neste planeta.
Os seus últimos quinze anos de vida foram preenchidos de muitas batalhas, mas também engrandecida
com uma linda historia de Um Grande Amor.”
Para finalizar leio um inédito e apaixonado poema de nossa querida Rose Marie Muraro:
O Pássaro de Fogo
Tu vieste como um pássaro
E pousaste no meu ombro
E eu fui habitada
Pela paixão da entrega.
Eu te amei antes que tu existisses
Como o deserto que tem sede de água
E as flores tem sede da luz
E te amei como a pedra ama a terra
Que lhe dá sua força.
Com teu bico colocaste na minha mão esquerda
A semente da morte
E na direita a semente da vida
Para que com as duas juntas
Eu fizesse a escolha de cada momento,
Ligando o instante à sua profundidade eterna.
Pássaro de fogo
Capaz de queimar sem consumir
Estás dentro de mim.
Pássaro de fogo
Irei onde tuas asas me conduzirem
E meu caminho se tornou incandescente
Como teus olhos.
Sala das Sessões, 24 de junho de 2014. – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
(Encaminhe-se)
REQUERIMENTO Nº 669, 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 Boi Garantido que ganhou o 49º Festival Folclórico de Parintins, bem
como seja encaminhado o referido voto ao Presidente do Boi Garantido o Sr. Francisco Waltelinton de Souza

Julho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

13

Pinto, mas conhecido como Telo Pinto, no seguinte endereço: MAG – Movimento Amigos do Garantido: Rua
Clemente 500 s/316 – Centro, Manaus/AM – CEP: 69010-070.
Justificação
Com o tema “Fé”, o Boi-Bumbá da Baixa do São José levou vantagem nas duas noites do festival, uma
vez que a última noite não foi computada após a chuva que caiu sobre Parintins e tronou-se o Campeão do
49º Festival Folclórico de Parintins.
Apostando no tema “Fé”, o bumbá Garantido emocionou toda a nação vermelha e branca durante suas
três apresentações no Festival Folclórico de Parintins.
Na primeira noite, intitulada “Amazônia, fé e celebração”, o boi da Baixa de São José abordou a fé desde
o seu conceito básico. Tendo como subtema “Parintins de fé cabocla”, a segunda noite foi uma homenagem
para o município de Parintins, passando pela a história dos Parintins, tribo que deu origem ao nome da cidade.
Com enredo falando sobre a Fé e a brasilidade do sincretismo religioso, o boi encerrou o festival destacando a
diversidade cultural, seus sentimentos e patriotismo.
A apresentação fechou com chave de ouro as participações da Sinhazinha, Ana Luisa Faria, da Rainha
do Folclore, Patrícia de Góes, e da Cunhã-poranga, Tatiane Barros, que se despedem dos itens dando lugar às
próximas gerações dos itens femininos no Boi Bumbá Garantido.
Parabéns ao boi Garantido pelo grande espetáculo apresentado na arena. Parabéns Presidente Telo Pinto
e a toda a diretoria do vermelho e branco pelo Bicampeonato.
Sala das Sessões, de julho de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
AVISOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
AVISO Nº 39, DE 2014
Aviso nº 775-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 11 de junho de 2014
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta Corte
nos autos do processo nº TC 032.883/2013-7, na Sessão Ordinária de 11-6-2014, acompanhado do Relatório e do
Voto que o fundamentam, bem como da instrução à peça 6, em atendimento ao Ofício nº 2.484(SF), de 28-11-2013.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Presidência serão posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
AVISO Nº 40, DE 2014
Aviso nº 780-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 11 de junho de 2014
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta Corte
nos autos do processo TC Nº 033.492/2013-1, na Sessão Ordinária de 11-6-2014, acompanhado do Relatório e
do Voto que o fundamentam em atendimento ao Ofício nº 2.579(SF), de 5-12-2013.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Presidência serão posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
AVISO Nº 41, DE 2014
Aviso nº 782-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 11 de junho de 2014
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta Corte
nos autos do processo nº TC nº 033.494/2013-4, na Sessão Ordinária de 11-6-2014, acompanhado do Relatório
e do Voto que o fundamentam, em atendimento ao Ofício nº 2.580(SF), de 5-12-2013.
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Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Presidência serão posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nades Presidente.
AVISO Nº 42, DE 2014
Aviso nº 784-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 11 de junho de 2014
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta Corte
nos autos do processo nº TC nº 033.496/2013-7, na Sessão Ordinária de 11-6-2014, acompanhado do Relatório
e do Voto que o fundamentam, e em atendimento ao Ofício nº 2.582 (SF), de 5-12-2013.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Presidência serão posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
AVISO Nº 43, DE 2014
Aviso nº 786-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 11 de junho de 2014
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta Corte
nos autos do processo nº TC nº 033.497/2013-3, na Sessão Ordinária de 11-6-2014, acompanhado do Relatório
e do Voto que o fundamentam, e em atendimento ao Ofício nº 2.582 (SF), de 5-12-2013.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Presidência serão posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
AVISO Nº 44, DE 2014
Aviso nº 825-sesses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 18 de junho de 2014
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta Corte
nos autos do processo nº TC nº 033.487/2013-8, na Sessão Ordinária de 18-6-2014, acompanhado do Relatório
e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Presidência serão posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
Os Avisos n°s 39 a 44, de 2014 (n°s 775, 780, 782, 784, 786 e 825/2014, na origem), do Tribunal de Contas da União, vão à Comissão de Assuntos Econômicos e encontram-se disponibilizados eletronicamente no
sítio do Senado Federal.
COMUNICAÇÕES
Of. nº 227/2014-Bloco
Brasília, 17 de junho de 2014
Assunto: Substituição de membro titular e suplente na Comissão Mista MP nº 647/14
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no sentido de indicar o Deputado Wellington Roberto (PR/
PB) para membro titular em substituição ao Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos (PR/MG) e indicar o
Deputado Jorginho Mello (PR/SC) para membro suplente em substituição ao Deputado Giacobo (PR/PR), na
Comissão Mista da 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”.
Respeitosamente, – Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos, Líder do Bloco Parlamentar PR/PT do B/PRP.
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Of. nº 228/2014 – Bloco
Brasília, 17 de junho de 2014
Assunto: Substituição de membros titular e suplente na Comissão Mista MP nº 649/14
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no sentido de indicar o Deputado Aelton Freitas (PR/MG) para
membro titular em substituição ao Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos (PR/MG), na Comissão Mista
da Medida Provisória nº 649 de 2014, que “Altera a Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012, que dispõe sobre
as medidas de esclarecimento ao consumidor quanto à carga tributária incidente sobre mercadorias e serviços”.
Respeitosamente, – Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP.
Of/GAB/I/nº 692
Brasília, 2 de julho de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que passo a integrar, na qualidade de Titular, a Comissão Mista destinada
a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 641/2014, que “Altera a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004,
que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica”, em substituição ao Deputado Ronaldo Benedet, que
passa à qualidade de Suplente.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
PROJETO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 219, DE 2014
Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para prever a obrigatoriedade da oferta,
em espaços de uso público, de brinquedos e equipamentos de lazer adaptados para utilização
por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.4º .......................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Cinco por cento, no mínimo, de cada brinquedo e equipamento de lazer existentes nos
locais referidos no caput devem ser adaptados e identificados, tanto quanto tecnicamente possível, para
possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência, inclusive visual, ou com mobilidade reduzida. (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor após decorridos noventa dias de sua publicação oficial.
Justificação
Brincar é, sem qualquer exagero, essencial para a infância sadia e o bom desenvolvimento da personalidade e da sociabilidade. Nesse sentido, o Artigo 31 da Convenção sobre os Direitos da Criança, promulgada
no Brasil pelo Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990, reconhece o direito da criança “ao descanso e
ao lazer, ao divertimento e às atividades recreativas próprias da idade”, enquanto o art. 16, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, garante o direito de “brincar, praticar esportes e divertir-se”. As crianças com
deficiência têm o direito de brincar garantido mais explicitamente no art. 23 dessa Convenção, que reconhece
o seu direito de efetivo acesso “às oportunidades de lazer, de maneira que a criança atinja a mais completa integração social possível e o maior (...) desenvolvimento cultural e espiritual”.
A Constituição Federal garante o direito das crianças ao lazer, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária, a salvo de toda forma de negligência e discriminação, além de garantir o acesso adequado
das pessoas com deficiência aos logradouros e edifícios de uso público.
Essas normas atestam, inequivocamente, a importância universal da brincadeira na infância. Por conseguinte, é evidente que a exclusão das crianças com deficiência nos locais e equipamentos destinados à recreação é uma forma intolerável de discriminação e uma violação dos direitos fundamentais dessas crianças à
igualdade, à inclusão e ao lazer. Consequentemente, vemos a importância de garantir que os espaços de uso
público, tanto públicos como privados, nos quais haja brinquedos ou equipamentos de lazer, sejam espaços
de inclusão, e jamais de exclusão, das crianças com deficiência ou mobilidade reduzida.
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Para esse fim, propomos apenas uma alteração no dispositivo da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000,
conhecida como Lei da Acessibilidade, para garantir que, no mínimo, 5% de cada brinquedo e equipamento
de lazer existentes nos parques de diversões e demais espaços de uso público sejam aptos para utilização por
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, pois a norma atual, voltada apenas para os parques de
diversão, não oferece garantia expressa contra a exclusão nos demais espaços de uso público.
Confiante no mérito dessa alteração normativa para garantir o direito das crianças com deficiência ou
com mobilidade reduzida de brincar e de desenvolver seu pleno potencial humano, livres de qualquer forma
de discriminação, solicito o apoio de todos os Congressistas a esta proposição.
Sala das Sessões, – Senador Vicentinho Alves.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000
CAPÍTULO II
Dos Elementos da Urbanização
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 4º As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim como as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-se ordem de prioridade
que vise à maior eficiência das modificações, no sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Parágrafo único. Os parques de diversões, públicos e privados, devem adaptar, no mínimo, 5% (cinco
por cento) de cada brinquedo e equipamento e identificá-lo para possibilitar sua utilização por pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida, tanto quanto tecnicamente possível
(À Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em decisão terminativa.)
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O Aviso nº 45, de 2014 (nº 216/2014, na origem), do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o
relatório com as características das operações de crédito analisadas no âmbito daquela Pasta, no mês de maio
de 2014, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
MENSAGENS DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA
O Senado Federal recebeu as seguintes Mensagens da Senhora Presidente da República:
– nº 176, de 2014, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2009
– Complementar (nº 59/1999, na Casa de Origem, da Deputada Nair Xavier Lobo), que estende a estabilidade
provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias à trabalhadora gestante, nos casos de morte desta, a quem detiver a guarda de seu filho, sancionado e transformado na Lei
Complementar nº 146, de 2014; e
– nº 181, de 2014, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2012
(nº 643/2011, na Casa de origem, do Deputado Efraim Filho), que dá nova redação ao art. 334 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal e acrescenta-lhe o art. 334-A, sancionado e transformado na Lei
nº 13.008, de 2014.

114

Quinta-feira 3

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2014

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um exemplar de cada autógrafo.
PROJETO RECEBIDO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
O Senado Federal recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 2014 (nº
6.727/2013, na Casa de origem, do Deputado Mendonça Filho), que altera as Leis nºs 8.248, de 23 de outubro de
1991, e 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e revoga dispositivo da Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001, para dispor sobre a prorrogação de prazo dos benefícios fiscais para a capacitação do setor de tecnologia da informação.
É o seguinte o Projeto:
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O Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 2014, vai às Comissões de Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e de Assuntos Econômicos.
SUBSTITUTIVO RECEBIDO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 293, de 2012 (nº 5.013/2013, naquela Casa), do Senador Vital do Rêgo, que estabelece normas gerais
para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações e altera as Leis nºs 9.472, de 16 de
julho de 1997, 11.934, de 5 de maio de 2009, e 10.257, de 10 de julho de 2001.
É a seguinte a matéria:
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O Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 293, de 2012, vai à Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco União e Força/PR – MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria me inscrever para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A V. Exª está assegurada a palavra para
uma comunicação inadiável, Senador Cidinho.
A Presidência, antes de passar a palavra ao primeiro orador, o Senador Ruben Figueiró, comunica que,
em seguida, falará o meu amigo Casildo Maldaner, a quem cedi o lugar – e eu vou para o lugar dele. Sempre
é uma honra atender a um pedido seu, como também chamar em primeiro lugar o Senador Ruben Figueiró.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Sem revisão do orador.) – Agradeço de antemão
a benevolência costumeira de V. Exª, não só com o Rio Grande do Sul, mas com Santa Catarina em especial,
aliás, com o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Mas fica acertado que vamos comer
aquele costelão em Torres.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Obrigado. Dessa vez quero ver se vou acompanhá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência comunica ao Plenário
que foi constatada a ocorrência de inexatidão material nos autógrafos enviados à sanção do Projeto de Lei
de Conversão nº 5, de 2014 (originário da Medida Provisória nº 632, de 2013), que se transformou na Lei
nº 12.998, de 18 de junho de 2014.
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, oficiou
a Presidência da República no sentido da republicação da Lei nº 12.998, de 2014, para correção do Anexo I.
Foi feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência comunica ao Plenário que
foi constatada a ocorrência de inexatidão material no texto da Lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014, publicada
no Diário Oficial da União de 27 de junho, originária do Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 2014.
A inexatidão ocorreu em virtude de a Lei nº 13.006, de 26 de junho de 2014, publicada na mesma data,
também ter inserido §8º na Lei nº 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).
Uma vez que se trata de inexatidão material, devido a lapso manifesto, cuja correção não importa em alteração no sentido da matéria, a Presidência oficiou à Presidência da República no sentido da republicação da
Lei nº 13.010, de 2014, para renumeração do dispositivo inserido como §9º do art. 26, da Lei nº 9.394, de 1996.
Foi feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Vamos à lista de oradores inscritos.
O primeiro orador inscrito, Senador Ruben Figueiró, com quem tive alegria de ser Constituinte, fizemos
o nosso papel na história, na elaboração da nova Constituição, que até hoje, eu diria, que é cantada em verso
e prosa pelo povo brasileiro.
Parabéns a V. Exª!
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O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, meu caro amigo e companheiro daqueles históricos tempos da Constituinte, que nos
permitiu dar esta Carta Magna, que é motivo de orgulho não só dos brasileiros, mas de todos os democratas
que amam este sistema de governo.
V. Exª sabe, Senador Paulo Paim, do profundo respeito que tenho por V. Exª. A manifestação que faz aqui
a minha pessoa muito me honra e será sempre registrada na minha consciência e no meu coração.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV
Senado, senhoras e senhores que nos honram com a sua presença aqui neste plenário, depois de passar dias
em total – entre aspas – “recesso branco”, decisão que respeito, mas que não entendo suas razões, retorno a
Brasília, preocupado e apreensivo com a questão indígena em meu Estado, notadamente o conflito que ocorre
na conhecida nacionalmente região da Gleba Buriti.
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, confesso que não é por ser do bloco de oposição, e sim pela minha
condição parlamentar que o povo me delegou, que estou profundamente decepcionado com o Governo da
Senhora Presidente Dilma. Isso porque a falta de sinceridade de algumas de nossas autoridades causa verdadeira indignação.
Não há como tributar credibilidade à palavra empenhada por aqueles que, teoricamente, teriam que ser
zelosos com promessas feitas, até para que não sejam mais tarde acusados de serem os verdadeiros fomentadores de uma tragédia anunciada.
Sr. Presidente, relatarei fatos para que fiquem registrados nos Anais desta Casa, para que a história possa
julgar de maneira correta aqueles que se acostumaram a falar e nada fazer, “levar – como se diz vulgarmente
– as coisas com a barriga”.
Em maio de 2013, durante uma operação policial que visava cumprir ordem judicial de reintegração de
posse na Fazenda Buriti – dias antes invadida com extremada violência pelos índios terenas, que chegaram a
expulsar policiais federais armados e os proprietários e empregados da Fazenda –, morreu baleado o terena
Oziel Gabriel, atingido até hoje não se sabe por quem.
Isso porque, até hoje, a Polícia Federal não concluiu o caso, ficando a dúvida sobre de quem foi a arma
que levou à morte o indígena, ou seja, se foi da polícia ou do chamado – entre aspas – “fogo amigo”.
Um vídeo gravado durante a operação mostra que Oziel estava armado e atirando contra os policiais,
resistindo à ordem judicial. Mesmo assim, o caso provocou comoção nacional e internacional, com amplo aproveitamento político de ONGs internacionais e do Cimi.
Dias depois desse lamentável episódio, chegaram a Campo Grande diversas autoridades federais, entre
elas os Ministros Chefes da Advocacia-Geral da União, Luis Inácio Adams, e da Secretaria-Geral da Presidência
da República, o Sr. Gilberto Carvalho, que prometeu a todos os Parlamentares – e sou, inclusive, testemunha,
pois estava presente –, ao governador, às lideranças dos produtores e às lideranças indígenas, que, em 45 dias
– repito, 45 dias! –, o conflito entre índios e proprietários rurais estaria solucionado, conforme determinara a
Senhora Presidente da República, Dilma Rousseff.
Decorrido exatamente um ano dessa promessa, Sr. Presidente, após muitas viagens, reuniões e gastos
de milhares de reais, a situação é a seguinte: os indígenas, percebendo o vácuo de autoridade, avançaram
sobre mais de 12 mil hectares, expulsaram proprietários e seus empregados, roubaram centenas de animais,
destruíram casas, queimaram máquinas, enfim, impuseram à região a – entre aspas – “lei” do mais forte, tendo
o Governo Federal assistido a tudo sem nada fazer ou dizer.
Para deixar bem claro a questão, recordemos que, desde meados do ano passado, produtores rurais tiveram 31 fazendas invadidas em função da pretensão da Funai de aumentar os limites da Terra Indígena Buriti
de 2.090 hectares para mais de 17.000 hectares.
Diante disso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região julgou improcedente o pedido da Funai, declarando ilegal a ampliação.
Depois disso, o tempo passou e nada ocorreu para que o problema fosse solucionado. Mas, para bem
entender essa dramática questão, é preciso recuar ainda mais no tempo.
Em 1999, a Funai resolveu criar um grupo de trabalho para reestudar os limites da denominada Terra
Indígena Buriti, situada entre os Municípios de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti, área essa doada à União
pelo então Estado de Mato Grosso em 1928, doação feita a pedido do Serviço de Proteção aos Índios e com a
participação direta do saudoso Presidente daquela entidade, o Marechal Cândido Rondon, que desejava reunir
diversas famílias de índios desaldeados que, após a Guerra do Paraguai, haviam descido dos altos da Serra de
Maracaju, vindos das vertentes do Rio Paraná, ao leste, onde haviam se refugiado no início dos combates com
as gentes guaranis da República vizinha.
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Esses índios vieram no passado das cercanias de Miranda e Aquidauana, onde se instalaram a partir dos
fins do século XVIII, após terem vindo do Chaco paraguaio. Os historiadores são firmes em reconhecer que, até
1750, não havia índios terenas no território brasileiro.
Sucede, contudo, que, após o conflito com o Paraguai, encerrado em 1870, o governo imperial do Brasil,
desejando povoar o sul do então Mato Grosso para evitar uma nova invasão guarani, estimulou que lá não só se
radicassem os militares desmobilizados, concedendo-lhes terras, como concedeu largas extensões territoriais
aos indígenas que ajudaram o Exército brasileiro no combate às forças invasoras, e assim foram premiados os
índios das nações Kadiwéu, Guató e outras, nas regiões de Nabileque e Albuquerque.
Logo, quando os índios – no caso, os terenas – desceram a Serra de Maracaju, lá encontraram os novos
povoadores, razão pela qual o Serviço de Proteção aos Índios teve de requerer para eles uma porção de terras
entre fazendas já abertas.
Desconhecendo esse fato, o grupo de trabalho criado pela Funai em 1999, chefiado pelo antropólogo
Gilberto Azanha, concluiu que os índios teriam direito a uma área de cerca de 15.000 hectares, além das 2.090
que já ocupavam, declarando que se tratavam de terra indígena 31 imóveis rurais de diversos proprietários,
que, por si ou seus antecessores, haviam obtido essas terras de maneira absolutamente regular, de Mato Grosso, entre as quais está a Fazenda Buriti, com 300 hectares.
Devo esclarecer, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, que essas terras foram concedidas pela então província de Mato Grosso, em 1848, a Porfírio de Brito, que, por sua vez, as transferiu para os seus descendentes e
outros proprietários e, só depois, repetindo, em 1928, a pedido do Marechal Rondon, foi-lhes concedida uma
área de 2.090 hectares. Mas, Sr. Presidente, os proprietários, inconformados em razão da ação declaratória de
domínio, ajuizaram ação declaratória de domínio perante a Justiça Federal, sagrando-se vencedores em dezembro de 2012.
Insatisfeitos com o desfecho do processo, os índios passaram a invadir com violência as terras que, ao
longo de todo esse tempo, desde a conclusão alcançada pelo grupo de trabalho da Funai, ainda não haviam
esbulhado.
Desde o ajuizamento da ação declaratória, em 10 de junho de 2001, até logo em seguida à morte do
índio Oziel Gabriel, o governo federal jamais falou em acordo ou em diálogo, antes defendendo no processo
o confisco das terras em prol dos índios.
Os proprietários rurais – que, até 1999, sempre conviveram em harmonia com seus vizinhos terena – tiveram suas vidas despedaçadas física e moralmente, razão pela qual, de pronto, aceitaram dialogar com o Governo sobre uma indenização para que deixassem suas terras.
No entanto, passado um ano, o valor proposto está muito aquém do razoável, recursos estes insuficientes para recomeçarem a vida em outros lugares.
O Incra foi encarregado, pelo Governo Federal, de calcular essa indenização com base no preço das terras, mas seu laudo alcançou um preço irrisório, avaliando as terras em média de R$5,3 mil o hectare, o que
seria pago mediante precatório e quitação plena dos proprietários, que nem sequer poderiam buscar o ressarcimento de outros danos e prejuízos, como o valor do gado e bens que lhes foram roubados e destruídos
por ocasião das seguidas invasões de que foram vítimas. Ainda mais, Sr. Presidente, exigiam que, ao fazerem o
acordo, os proprietários não fossem à Justiça para requerer os direitos que ainda acreditavam ter, numa atitude
realmente arbitrária e impositiva, que não poderia ser aceita, absolutamente, por parte dos proprietários rurais.
Obviamente, não concordaram com isso e encerraram o diálogo, deixando ao Judiciário a incumbência
de declarar com quem está o direito.
A Funai, braço do Ministério da Justiça, criou o conflito, pois incentivou a invasão de terras particulares, regularmente tituladas, como decidiu posteriormente a Justiça. O Governo Federal, vendo sua pretensão
vencida, buscou o diálogo, mas demorou quase um ano para oferecer uma indenização vil, que não pode ser
aceita, pois nem sequer equivale ao preço de mercado da terra nua.
Lideranças indígenas, Sr. Presidente Paulo Paim, algumas com as quais tive conversações, estão apreensivas também. Desejam que o Governo cumpra o que prometera, inclusive com relação a eles, dos benefícios
a que fazem jus, como o direito à educação, à saúde, às possibilidades de alcançarem escadas maiores na vida;
que sejam justos não só com eles, mas também com os proprietários despejados de seus bens; que a paz, a
tranquilidade para o trabalho e a convivência centenária entre índios e não índios voltem a imperar na hoje
conflagrada região do Buriti.
Diante disso, Sr. Presidente, aguardam-se novos fatos. Quem sabe, ao aproximar-se das eleições de outubro, o Governo resolva fazer uma bondade e ofereça um acordo consistente para dar solução ao conflito? Só
que aí, Srªs e Srs. Senadores, ficará a sensação de que o Governo age demagogicamente, só pensando em tirar
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proveito eleitoral de um drama que se arrasta há muitos anos à base de falsas promessas, como a que relatei
durante este meu pronunciamento.
É o registro que faço, Sr. Presidente, em nome daqueles que, proprietários rurais legítimos, se sentem
lesados, como também dos indígenas que se sentem permanentemente tapeados pela Funai, esse centro de
intrigas que separa irmãos brasileiros.
Sr. Presidente, V. Exª também tem conflitos indígenas em seu Estado e sabe o quanto as duas nações sofrem: a nossa e a dos nossos irmãos indígenas. Não é possível que o Governo procrastine por mais tempo uma
solução equânime, que atenda os índios, mas que também respeite os direitos inalienáveis de quem conquistou
essa terra com seu trabalho e está dando condições, hoje, ao Brasil para que nós tenhamos um PIB – irrisório,
não resta a menor dúvida – que representa o esforço daqueles que amanham a terra e desejam, sinceramente,
que os seus direitos não sejam pisoteados com a omissão das autoridades da República.
Muito obrigado, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Ruben Figueiró,
que mostra a sua preocupação tanto com os agricultores, como com a nação indígena, e que é preciso uma
solução imediata, porque todos devem ter seus direitos legítimos assegurados. É nessa linha que V. Exª fala.
Meus parabéns pelo equilíbrio e pelo não sectarismo, porque às vezes as pessoas jogam índio contra
agricultor e agricultor contra índio.
Eu acho que a minha posição e a sua são a mesma: tentar assegurar o direito de ambos.
Se no passado, como aconteceu no Rio Grande do Sul – onde se prometeram terras e terras, passaram
título de propriedade –, os agricultores, Senador Casildo, se deslocaram para lá, porque foi o governo da época que deu, e agora há o reconhecimento de terra como terra indígena, então, que indenizem a preço justo, e
não preço vil, de forma tal que quem quiser se deslocar de uma área para outra tenha o direito de ter a mesma
propriedade e as mesmas benfeitorias.
Por isso que o equilíbrio da sua fala vai na linha de uma negociação – de que eu até participei – que foi
feita no Rio Grande do Sul, em terras de quilombolas e agricultores. Enfim, nós temos que achar uma solução
para isso, e não permitir que haja uma verdadeira guerra entre o nosso povo, seja indígena, seja quilombola,
seja o agricultor, que não é quilombola, porque tem quilombola que é agricultor, e tem índio que também é
agricultor. Eu só estou falando que, simbolicamente, tem que haver uma concertação, para garantir o direito
dos agricultores, em tese; dos quilombolas, em tese; e dos índios, em tese.
Parabéns a V. Exª. V. Exª tem sido um diplomata nesse tema, na busca de evitar o conflito.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente. Quando V.
Exª se manifestava com tanta propriedade e conhecimento da questão, eu me lembrava também de que, no
ano passado, quando eu levantei essa questão aqui, da tribuna do Senado, eu afirmei as minhas origens. Lá, em
Mato Grosso do Sul, nós somos um caldeamento de raças. Lá participam brasileiros de sangue afro-brasileiro,
brasileiros que vieram da Europa, brasileiros da raça indígena, da nação indígena. Todos nós somos o resultado
dessa miscigenação de raças. Eu, por exemplo, me honro de ter nas veias, pelo lado materno, o sangue indígena da nação terena. E foi nesse sentido que eu vim aqui proclamar, solicitar ao Governo que desse atenção à
questão, que resolvesse de forma tal que fossem ressarcidos os proprietários rurais. Eles têm o direito legítimo,
o direito de domínio dessas terras, concedido a eles em 1848, por uma decisão do governo imperial; assim, que
eles tenham o ressarcimento dos recursos aplicados não somente com relação à terra nua, mas às benfeitorias
existentes e aos animais que possuíam.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – É mais do que justo.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – E que os índios, por sua vez, tenham a oportunidade de alargar as terras que utilizam para que tenham também uma vida condigna, o que desejamos para
todos nós brasileiros.
De sorte que folgo muito em ouvir as expressões de V. Exª, que constituem para mim um incentivo para
que continue procurando, de maneira pacífica, uma solução para essa questão, de forma a que ninguém seja
prejudicado, porque o prejuízo, afinal, será do nosso País, do nosso sistema de governo, porque a democracia
é uma abertura para todos os que aqui vivem.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Ruben Figueiró.
Senador Casildo Maldaner, em tese, seria agora a vez do Senador Cidinho; eu sei que V. Exª está com um
problema de voo, já lhe cedi o lugar; não sei como está o Senador Cidinho, se pode ter a palavra o Senador
Casildo.
O compromisso é que, em seguida, seja V. Exª, Senador Cidinho. Pode ser? (Pausa.)

Julho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

155

Então, tem a palavra o Senador Casildo Maldaner, por permuta com este Senador e com a boa vontade
e a gentileza do Senador Cidinho Santos, que falará após o Senador Casildo.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Caro Presidente Senador Paulo Paim, ao agradecer a permuta que realiza V. Exª, aproveito para agradecer também ao Senador Cidinho, por ceder o seu lugar para que eu possa fazer este demonstrativo nesta
tarde, até em função de que alguns prefeitos me aguardam no Ministério da Saúde. Sei que o Senador Figueiró
também tem, às 14h30, um compromisso agendado no Ministério do Planejamento. Mas, dentro dessas convivências pacíficas, como foi o tema abordado há pouco, todo mundo se entende.
Quero então, nesta tarde, Sr. Presidente e caros colegas, abordar um tema sobre o qual, sem dúvida alguma, o Brasil precisa refletir: a produção de energia nas diversas formas que operamos no Brasil, a demanda,
a questão dos apagões, cuja solução, a toda hora, o Brasil clama – as pessoas, os engenheiros, as empresas.
O Brasil tem que ficar alerta na geração de energia para os próximos anos, saber qual é o consumo que
vai haver. Aí são as hidrelétricas, ou termelétricas, ou eólicas, energia solar, toda sorte de geração de energia.
Ao mesmo tempo, nós precisamos cuidar é de como estamos consumindo essa energia no Brasil. Como é que
se consome? É possível ter algum racionamento? É possível ver como nós podemos lidar com esse tema?
Então, eu digo que a eficiência energética, o planejamento energético de um país é uma tarefa de difícil
execução, mas, ao mesmo tempo, de vital importância. Vai desde a definição e investimento na diversificação
da matriz, até as preocupações na outra ponta, que é o consumo.
Justamente nesse ponto, entra um importante vetor: a eficiência energética, que pode garantir grande
redução nos índices de consumo. Com esse objetivo, o Governo Federal editou, ainda em 2010, uma portaria
interministerial que determinou o completo banimento das lâmpadas incandescentes, de forma escalonada,
até junho de 2016.
O programa já está em curso. Diversos modelos incandescentes já deixaram de ser fabricados, e, em
breve, teremos todas substituídas por tecnologias mais econômicas, como as lâmpadas fluorescentes, além
da mais nova e eficiente de todas, a LED.
A história das lâmpadas elétricas pode ser dividida em três momentos distintos. O primeiro é representado pela lâmpada incandescente, desenvolvida pela americano Thomas Edison, ainda no final do século 19.
O mesmo filamento incandescente é utilizado até hoje, sem muitas mudanças.
A segunda fase surgiu nos anos 30, com as lâmpadas fluorescentes, que geram luz a partir de uma mistura de gases dentro de um tubo revestido de fósforo. Mais econômicas e duráveis que as incandescentes, já
as substituíram em grandes ambientes e de forma crescente nas residências.
A tecnologia do LED é bem diferente das citadas anteriormente. LED é a sigla, em inglês, para diodo emissor de luz. A lâmpada é fabricada com material semicondutor, semelhante ao usado nos chips de computador.
Quando percorrido por uma corrente elétrica, emite luz. O resultado é uma peça muito menor, que consome
menos energia e tem uma durabilidade muito maior.
Enquanto uma lâmpada comum tem vida útil de mil horas e uma fluorescente tem de 10 mil horas, a
durabilidade do LED fica entre 20 mil e 100 mil horas de uso ininterrupto. A redução de consumo de energia
é superior a 80%. Os estudos já levaram a isso. Além desses benefícios, Sr. Presidente, é preciso destacar ainda
as vantagens ambientais, em comparação com as fluorescentes ou incandescentes, uma vez que as LED não
contêm metais pesados como mercúrio e chumbo, possibilitando um descarte simples e barato, não emitem
raios ultravioleta nem infravermelhos e permitem a redução na emissão de CO2, resultando na diminuição no
consumo de energia.
Atualmente, caros colegas, encontramos um sério impeditivo à substituição mais célere pelas lâmpadas
de LED: seu alto preço, ainda que as vantagens futuras sejam recompensadoras. Tal custo se deve, em parte,
ao fato de a maior parte da oferta disponível no mercado brasileiro ser de produtos importados.
Contudo, já estamos avançando e dando os primeiros passos para a produção nacional dessa tecnologia,
que trará enormes benefícios ao País. Na última semana, acompanhei ao BNDES empresários do Oeste catarinense, do meu Estado, Santa Catarina, que já estão disponibilizando produtos com LED, como, por exemplo, a
empresa Zagonel. Outras iniciativas similares estão sendo desenvolvidas no País, em uma iniciativa pioneira.
Essa empresa Zagonel, que fica no Oeste catarinense, em Pinhalzinho, já conseguiu descobrir, desenvolver e
inovar nesse campo da energia LED. Isso será bom não só para Santa Catarina, mas para o Brasil. Naturalmente,
outras empresas estão também pesquisando neste País.
Em encontro com o Diretor de Operações Indiretas do Banco, Maurício Borges Lemos, e sua equipe, juntamente com a chefe do Escritório do BRDE no Rio de Janeiro, Lindamir Verbiski, apresentamos propostas que
poderão proporcionar o necessário incentivo ao desenvolvimento da tecnologia em nosso País, notadamen-
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te através da criação de linhas de crédito especiais para aquisição das LEDs, dentro do princípio de eficiência
energética.
Então, foi um encontro que eu considero extraordinário, junto à direção do BNDES, na última semana.
Nós tivemos a honra de participar, de estarmos lá com representantes da empresa Zagonel, com a representante do BRDE, que representa os três Estados do Sul, com a técnica Lindamir, que representa os três Estados
da representação do BRDE no Rio de Janeiro, que tem um escritório junto ao BNDES, e com a direção, com o
Dr. Maurício, Diretor de Operações Indiretas, e sua equipe. Eu entendo que foi um encontro extraordinário.
As propostas foram elaboradas em conjunto com a equipe do Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul – BRDE, em Santa Catarina, sob o comando do economista Nelson Ronnie dos Santos, que é lá de
Florianópolis, da sede do BRDE em Santa Catarina.
A primeira delas prevê, inicialmente, a simplificação do cadastramento desses produtos pelos fabricantes junto ao Finame, programa que permite financiamento de máquinas e equipamentos nacionais nas linhas
de crédito do BNDES.
Além disso, Senador Pedro Simon, foi proposta a criação de uma linha de crédito simplificada voltada
para as pequenas, médias e microempresas com faturamento abaixo de R$90 milhões/ano para que consigam
adquirir luminárias de LED com vistas a reduzir o consumo de energia.
A mesma problemática se repete no setor público municipal. Então, não são só as pequenas e médias
empresas do Brasil que têm demandado, que procuram uma linha, um programa para poder fazer essa permuta de energia para economizar mais. Também o faz o setor público, principalmente na esfera municipal.
Por quê? Porque está em fase de operacionalização a transferência dos ativos de iluminação pública nos perímetros urbanos das concessionárias para as prefeituras de todo o Brasil. Logo, por determinação da Aneel, os
Municípios terão que assumir toda a instalação e manutenção das luminárias das vias públicas urbanas, o que
até então era de responsabilidade de cada concessionária.
E aí vem: os custos de manutenção tornariam a operação proibitiva, mesmo com a possibilidade de cobrança de uma taxa adicional. A saída, caros colegas, a saída, Brasil, é uma linha de crédito destinada aos Municípios, descontingenciada, nos moldes do PMAT – Programa de Modernização da Administração Tributária e
da Gestão dos Setores Sociais Básicos, para renovação dessas luminárias.
Isto foi colocado junto à direção do BNDES e nós notamos, Senador Paulo Paim, por parte do BNDES, que
já está funcionando o PMAT, sentimos a boa receptividade para tentar introduzir essa possibilidade também
em relação à transformação na iluminação – hoje, no Brasil, praticamente é o sistema antigo, que consome
muito mais –, para introduzir esse sistema LED através desse programa PMAT, que vai ser extraordinário. Com
esse sistema LED, as prefeituras municipais vão economizar, com a iluminação, em todo o Brasil, em todos os
Municípios, em torno de 70% a 80%.
Senadora Gleisi Hoffmann, que já presidiu Itaipu no Brasil, é ligada ao setor e foi Chefe da Casa Civil, eu
estou abordando o tema da alteração da energia. No Brasil, começamos com a incandescente, a fluorescente, e hoje a LED é bem mais econômica. Mas, para que as pequenas e médias empresas possam se adaptar a
essa nova energia e a esse novo sistema, há empresas que já estão com inovação no Brasil – porque hoje ele
é praticamente importado, mas algumas já descobriram e há essa tecnologia no Brasil – para “finamizar” esse
programa, porque a alteração vai valer a pena para as empresas.
No setor público brasileiro, Senadora Gleisi, a Aneel está informando que as concessionárias de energia
do Brasil, as concessionárias estaduais, precisam transmitir e descentralizar essa obrigação de iluminação pública das vias públicas, dos bairros, das praças para as prefeituras municipais. Elas é que vão cuidar disso, dessa
administração. Praticamente, hoje, no Brasil, a iluminação dos Municípios ainda é feita pelo sistema tradicional.
Para transformar para a nova sistemática, o consumo será bem menor, a economia será extraordinária, mesmo
eles podendo cobrar uma taxa de administração, pois a transformação dessas luminárias tem um custo.
Estivemos no BNDES, eu tive a honra de acompanhar o pessoal, o BRDE, que representa os três Estados
do Sul, se fez presente, elaborou um estudo, e isso vai valer para o Brasil. No BNDES, há um programa, o PMAT,
que é para atender à modernização das prefeituras municipais, sua arrecadação, seus programas. Eles estão
estudando – houve uma boa recepção – tentar inserir também nesse programa, o que vai ser extraordinário
para as prefeituras, sem dúvida alguma, para poderem adaptar. Vai ser esta a vantagem.
Assim, a terceira proposta tratou da criação de uma linha de crédito destinada exclusivamente à modernização e “eficientização” dos sistemas de iluminação pública municipais, incluindo ruas, praças, estradas,
túneis, viadutos, jardins, etc.
A receptividade do BNDES, como eu disse antes, foi acolhedora, e esperamos que o Banco possa anunciar novidades para o setor em breve. É dessa união entre o Poder Público e a iniciativa privada que nosso País
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poderá avançar de forma considerável no desenvolvimento da indústria nacional e contribuindo para a eficiência energética de forma sustentável.
Trago estas considerações, Sr. Presidente, na tarde de hoje porque entendi ser fundamental encararmos
isso e o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que é o BNDES, colocar nas suas linhas, colocar em seus
programas, que já são vários, também essa tese, que vai muito ajudar, logicamente, no incentivo para a geração de energia que o próprio Banco financia, PCHs, geração de energia através das elétricas, através de eólicas,
através de energia solar. A própria Eletrosul, em Florianópolis, inaugurou, na última semana, todo o prédio da
Eletrosul com sistema solar, com a participação do KfW da Alemanha, para captar energia solar. A Eletrosul
está com um modelo para o Brasil. Eu até disse, na ocasião, que a Eletrosul passa a ser, no Brasil, o nosso norte
nesse setor de captação de energia solar. Então, temos uma variedade na geração de energia, mas temos que
cuidar também de como economizar no consumo, Senador Paulo Paim, o que é possível com a modernização
para esse sistema LED e a entrada do BNDES para os setores de pequenas e médias empresas e também para
as prefeituras municipais, já que vai ser compromisso a transferência para todos os Municípios do Brasil até
2016... E essa transferência já começou no ano passado. Vários Estados, várias concessionárias já transferiram
esse compromisso, alguns transferiram a metade e outros estão por fazer essa transferência.
Então, encararmos isto é uma solução, sem dúvida alguma, para o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente e caros colegas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) – Agora, um orador para uma comunicação parlamentar:
Senador Cidinho Santos.
Enquanto V. Exª vem à tribuna, leio o seguinte requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) – Requerimento nº 665, de 2014, do Senador Antônio
Carlos Valadares, que solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa, no
dia 7 de julho do corrente ano, a fim de participar da XXXI Sessão Ordinária e da continuação da XIII Sessão
Extraordinária do Parlamento do Mercosul, em Montevidéu, Uruguai, e comunica, nos termos do art. 39, I, do
Regimento Interno, que estará ausente do País no período de 6 a 8 de julho de 2014.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) – A Presidência, nos termos do art. 41 do Regimento Interno, defere o requerimento.
Senador Cidinho Santos com a palavra.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco União e Força/PR – MT. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim.
Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, quero aproveitar a minha passagem pela tribuna do
Senado hoje para falar um pouco sobre as rodovias federais do nosso querido Estado de Mato Grosso e também sobre os investimentos que têm sido feitos nelas a partir do Programa de Aceleração do Crescimento, o
PAC, lançado, em 2007, pelo então Presidente Lula.
Com proporções não de um Estado, mas de um país, Mato Grosso apresenta uma malha viária gigantesca e com problemas que vão na mesma proporção. São 5.800 quilômetros de rodovias federais, sendo 4.300
quilômetros pavimentados.
Com a escassez de modais alternativos, como hidrovias e ferrovias, as rodovias se tornam essenciais para
a logística de transporte de cargas de Mato Grosso e do Brasil.
Somos um Estado que tem no agronegócio a base de sua economia, com um volume de carga altíssimo
para transportar. Só de soja foram 18 milhões de toneladas no ano passado, e ainda temos o algodão, o milho,
a carne, o frango, suínos, etc. Na safra 2014/2015, Mato Grosso produziu 40 milhões de toneladas de grãos. Isso
significa, aproximadamente, 25% do que o Brasil produziu. Então, para um Estado novo, que hoje tem apenas
8% de sua área territorial destinada à agricultura, isto é muito.
Posso dizer que o agronegócio aumenta em cerca de 30% os seus custos em decorrência das condições
das rodovias, acumulando, hoje, muitos prejuízos por causa das condições não satisfatórias das nossas estradas.
Dessa forma, muitos podem pensar – e vemos a imprensa noticiar isso a todo momento – que não são
feitos investimentos nas rodovias, mas isso não é verdade. A verdade é que, algum tempo atrás, duas décadas
atrás, nós não tínhamos investimento; porém, a partir de 2007, no caso específico do nosso Estado, muito foi
investido e o que está empenhado para os próximos anos também é bastante promissor.
Entre 2007 e 2011, nós tivemos a felicidade de ter à frente do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (Dnit), o Dr. Luiz Antônio Pagot, um mato-grossense de coração, que muito fez pelo nosso Estado.
Sob o comando do Dr. Pagot e da equipe do Dnit, foram implementados dois grandes programas: um
de conserva e manutenção (PIR IV) e outro de conserva, restaura e manutenção (Crema), visando a recuperação da malha rodoviária. Com um investimento total de R$1,1 bilhão, montante nunca antes investido na
recuperação da malha rodoviária de Mato Grosso. O PIR IV e o Crema beneficiaram as BRs 163, 158, 070 e 364.
No que diz respeito à implantação e pavimentação asfáltica e duplicação, nesse período em que o Dr. Pagot
esteve à frente do Dnit, de 2007 a 2011, foram aplicados R$870 milhões e reservado, para obras, R$1,12 bilhão.
Foram pavimentadas as seguinte BRs: BR-364, trecho Diamantino-Itamarati Norte, um sonho de mais
de 30 anos e, num período de aproximadamente três anos, todo esse trecho foi pavimentado, com um investimento de R$220 milhões; no trecho Campo Novo do Parecis (Condomínio Marechal Rondon-Sapezal), foram
350km de rodovia com obras realizadas em três anos e mais de R$140 milhões investidos; na BR-158, trecho
Ribeirão Cascalheira a Vila Rica, dos 400km, cerca de 220km ficaram prontos a um custo de R$250 milhões, um
preço muito competitivo para uma região com dificuldades de material e com necessidade de muitas pontes,
já que essa região do Araguaia, a região de Vila Rica, fica na divisa com os Estados do Pará e Tocantins.
Os trechos que não ficaram prontos foram em função da falta de licenciamento e alteração do projeto
para cumprir o contorno da reserva indígena Marawtsede, com problemas até hoje, porém com recursos assegurados de R$300 milhões.
Ainda, a BR-242, no trecho Boa Esperança-Querência, com conclusão de 80km a um custo de R$110 milhões, aguarda licenças para a implantação total, com reserva de recursos, pelo Ministério dos Transportes, da
ordem de R$220 milhões.
Foi feita a duplicação de trechos da BR-163: Serra de São Vicente (22km), com pavimentação em concreto, a um custo de R$110 milhões; e Rosário do Oeste a Posto Gil (80km), a um custo de R$240 milhões, com a
pavimentação do trecho da Serra da Caixa Furada em concreto.
Ficou pronto o projeto de duplicação da BR-163 de Rondonópolis a Cuiabá, faltando, à época, a licença e a licitação. Hoje, a obra já está em andamento. O trecho de Rondonópolis a Cuiabá já está em obras. Esse
trecho, inclusive, foi concedido à iniciativa privada. No entanto, o Governo Federal está fazendo a respectiva
duplicação, e a construtora que ganhou a concessão já começa a fazer a restauração dessa rodovia.
O trecho de Cuiabá até o Distrito de Posto Gil também está sob concessão, mas a União fará a duplicação, e só então, do trecho de Posto Gil a Sinop, é que a empresa vencedora da concessão ficará responsável,
durante o período de cinco anos, por fazer toda duplicação do referido trecho.
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Então, Mato Grosso ficará muito bem servido por uma das suas principais rodovias, a BR-163, saindo da
divisa do Mato Grosso do Sul até Sinop, toda ela duplicada. Isso, para nós, é um ganho em termos de escoamento da produção, uma vez que, no período de 2014 a 2015, teremos concluído a pavimentação da BR-163
até a cidade de Santarém, a fim de que possamos exportar a nossa produção não só pelos portos das Regiões
Sul e Sudeste, mas também pela Região Norte, em Miritituba e Santarém.
Para este ano, está prevista a destinação de quase R$700 milhões do Ministério dos Transportes, em 11
grandes investimentos em infraestrutura e logística, para Mato Grosso, contemplando obras de construção e
adequação.
O planejamento do Ministério dos Transportes aponta que, nos próximos cinco anos, devem ser investidos R$7 bilhões nas rodovias do Estado. Entre as principais obras, está a duplicação da BR-163/364, no trecho
entre Rondonópolis-Cuiabá-Posto Gil, a qual citei anteriormente.
Os investimentos estão sendo feitos sistematicamente, e isso confirma o reconhecimento do governo
do Presidente Lula e também da Presidente Dilma Rousseff acerca da importância de Mato Grosso para o desenvolvimento do Brasil.
As concessões são outra estratégia do Governo Federal para tentar minimizar os problemas na malha
rodoviária federal. Os leilões de rodovias são parte do plano para melhorar a infraestrutura logística do Brasil,
que ainda é um dos principais entraves para o crescimento econômico.
Ainda não alcançamos um modelo satisfatório para o transporte de carga, tampouco para o usuário das
rodovias brasileiras. No entanto, estamos caminhando para isso. Em médio prazo, teremos outros modais, como
as ferrovias. Hoje, Mato Grosso já conta também com a Ferrovia Centro-Oeste, a Fico, com o planejamento da
Ferrovia do Araguaia e, ainda, com o planejamento da outra ferrovia que sairá de Sinop, Lucas do Rio Verde e
Sorriso até o Porto de Miritituba.
Então, como estamos nos aproximando de um período eleitoral, há candidatos cujos partidos, às vezes,
embora já tenham ocupado algum espaço na Presidência da República ou foram governo algum dia, vão a
Mato Grosso e criticam, mas se esquecem de que, há pouco tempo, a situação das rodovias do Mato Grosso
era horrível.
Hoje, se há rodovias em boas condições, se há obras em andamento, temos de agradecer ao governo
do Presidente Lula, ao governo da Presidente Dilma, que reconheceram a importância do Mato Grosso no cenário nacional, não pela quantidade de eleitores que há no Estado, mas por sua importância econômica, pela
contribuição que o Estado dá ao Brasil, à balança comercial do nosso País.
Eu quero, ao encerrar, Sr. Presidente, fazer o reconhecimento do trabalho do Dr. Luiz Antônio Pagot. Conheço Pagot, toda a sua família e posso dizer que, se existe uma pessoa injustiçada neste governo, essa é o Dr.
Luiz Antônio Pagot, vítima de uma armação que houve. Trata-se de uma pessoa honesta, um homem trabalhador.
Sistematicamente, vejo aqui o Senador Mário Couto, colega nosso, subir à tribuna do Senado e falar
impropérios a respeito do Pagot. Fico muito triste, por ser seu amigo, por conhecer sua família e por saber da
lisura do Pagot, do trabalho que ele fez no Dnit, do trabalho que fez no governo do Mato Grosso.
É muito triste para um pai de família quando alguém sobe à tribuna e fala o que o Senador Mário Couto,
às vezes, fala, sem conhecer ou, de repente, por ouvir falar também bastante da pessoa do Pagot.
Então, queria, hoje, fazer esse reconhecimento ao Pagot pelo trabalho que fez no Governo do Estado do
Mato Grosso, no Dnit e que faz agora como consultor, levando essa oportunidade de as exportações de Mato
Grosso saírem pelo Portos de Miritituba, de Santarém e também por Roraima.
Então, queria dizer, Pagot, que realmente, talvez, algumas pessoas critiquem o seu trabalho, mas o Mato
Grosso e o Brasil sabem da importância do seu trabalho no Dnit. E, hoje, muita gente sente falta do trator Pagot no Dnit, de quanto ele realizou. O Senador Moka, que é do Mato Grosso do Sul, sabe da falta que faz Luiz
Antônio Pagot à frente do Dnit, porque é uma pessoa que realmente chegava às 5 horas da manhã e que saía
à meia-noite. Assim, trabalhando diuturnamente, com seriedade, ele dirigiu aquele Departamento e fez com
que as obras do Programas de Aceleração do Crescimento, de recuperação e de duplicação, em todo o Brasil,
tivessem andamento.
Então, eu queria fazer essa justiça com Luiz Pagot e toda a sua família, dizendo que Mato Grosso está
muito feliz pelas obras que estão acontecendo, em termos de infraestrutura, para o escoamento da nossa produção, dando condições para que os nossos produtores possam produzir com tranquilidade.
São essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Cidinho Santos, que fez
o relato da situação das estradas na sua região.
Agora, passamos a palavra, por permuta com a Senadora Ana Amélia, à Senadora Gleisi Hoffmann.
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Em seguida, por permuta com a Senadora Vanessa Grazziotin, falará o Senador Pedro Simon.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado ou nos assiste
pela TV Senado, o que me traz hoje aqui a esta tribuna são as enchentes que aconteceram no meu Estado, o
Estado do Paraná.
Ontem, a Senadora Ana Amélia falou aqui também da situação do Rio Grande do Sul; outros Senadores
falaram sobre a situação das enchentes na Região Sul, como no Estado de V. Exª, também, Senador Paim, bem
como em Santa Catarina.
O Brasil todo assiste, com grande perplexidade e comoção, à força das chuvas que tem atingido a Região Sul do País nos meses de junho e julho. São inúmeras as tragédias provocadas, em grande parte, pelas
enchentes e alagamentos, que acarretam a perda de vidas, a destruição de casas, pontes, ruas, estradas, enfim,
um prejuízo inestimável para as populações dos Municípios afetados.
No Paraná, foram 154 os Municípios atingidos; mais de 43.817 pessoas desalojadas; quase 6.000 efetivamente desabrigadas. As chuvas e enchentes resultaram em 228 feridos e 11 mortos em nosso Estado.
Aproveito para me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos e também as que perderam os seus pertences.
O Governo do Paraná decretou situação de emergência em 148 Municípios, sendo que em dois deles foi
decretado também o estado de calamidade.
Relatório da Defesa Civil no Estado mostra que já passa de 770 mil o total de atingidos por enchentes.
Há cerca de duas semanas, Sr. Presidente, a Presidente Dilma Rousseff esteve no Paraná e visitou uma das
regiões afetadas por alagamentos em decorrência dessas fortes chuvas. Na ocasião, a Presidente pôde apresentar aos paranaenses as ações promovidas pelo Governo Federal, em parceria com o Estado e os Municípios,
em resposta a essas terríveis ocorrências, com vistas a garantir a segurança da população. A Presidente disse
ter ficado impressionada, estarrecida, inclusive, com a situação que encontrou e afirmou que o seu governo
não medirá esforços para socorrer e buscar atenuar o sofrimento das vítimas.
No Paraná, de acordo com a Presidenta – e estamos acompanhando todas as medidas –, as ações de socorro já somam cerca de R$4 milhões, entre recursos materiais, serviços e dinheiro.
Por intermédio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Ministério da Integração Nacional
repassou R$2,5 milhões em recursos financeiros para o Estado, com o objetivo de adquirir 14 mil kits de alimentos, 8 mil kits dormitório e repassou ainda R$1,5 milhão em recursos materiais, por meio de ações do Exército
Brasileiro, a colocação de três pontes móveis, a utilização de helicópteros, kits dormitório já adquiridos e ações
de socorro prestadas pelas Forças Armadas.
Além da atenção imediata com as famílias, a Presidenta foi lá manifestar o nosso compromisso com
aqueles atingidos por essa tragédia e também colocar para a população um conjunto de ações que o Governo
Federal realiza para o atendimento de calamidades, que tem procurado amenizar a dor e as perdas da população paranaense atingida.
Isso não é política, Sr. Presidente; isso é responsabilidade; isso é solidariedade.
Entre as medidas disponibilizadas e encaminhadas pela Presidenta que já estão em vias de execução,
inclusive com os prefeitos já visitando Brasília – e nós acompanhamos a realização e a liberação dessas medidas –, estão:
– a prorrogação do pagamento de tributos federais por três meses nas áreas onde foi decretado estado de calamidade pública e suspensão de processos contra os munícipes das regiões afetadas. A prorrogação
abrange também débitos de parcelamento com a Receita Federal do Brasil e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
– a prorrogação do Simples Nacional por seis meses, dos tributos apurados para os contribuintes com
sede nos Municípios abrangidos por decreto estadual que reconheça o estado de calamidade pública;
– o Programa Emergencial de Reconstrução (PER), com recursos do BNDES, para empresas e prefeituras
poderem reconstruir obras;
– a renegociação de operações de crédito no Banco do Brasil, possibilitando que se renegocie onde tenha sido decretada a calamidade.
O Banco do Brasil também está disponibilizando uma rede de apoio, com medidas voltadas à comunidade atingida, aos seus clientes e funcionários residentes nessas áreas. Tais medidas incluem a distribuição de
Cartões Calamidade do Governo Federal, campanhas de arrecadação de doações, a realocação do atendimento
bancário, a suspensão de alguns procedimentos de cobrança, entre outras.
Além disso, também é disponibilizada a renegociação das dívidas na agricultura. Muitos agricultores foram
atingidos, perdendo suas plantações ou instalações que existiam em suas propriedades, como, por exemplo,
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a produção de leite. Portanto, as instituições financeiras estão autorizadas a renegociar as operações, além de
elas ficarem suspensas do pagamento por um tempo do crédito rural, seja ele do Pronaf, seja ele empresarial,
desde que comprovada a incapacidade de pagamento do mutuário, por dificuldade de comercialização dos
produtos, pela frustração de safras por fatores adversos e por eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.
Também foi autorizada a reprogramação de dívidas de prefeituras com a Caixa, com a possibilidade de as
prefeituras reprogramarem as operações contratadas em que a execução física do projeto tenha sido afetada
por desastre natural e onde tenha sido decretada a calamidade ou situação de emergência.
Também foram autorizados saques de contas vinculadas do FGTS, para que os trabalhadores que residem
em áreas dos Municípios afetados, em situação de emergência ou estado de calamidade pública decretada,
possam retirar até R$6.220,00 de sua conta do FGTS para seu socorro.
Também há a disponibilização de linhas de crédito da Caixa Econômica Federal, que está oferecendo
um conjunto de produtos, de serviços e de benefícios direcionados à população, em especial às vítimas das
últimas chuvas nos Estados do Paraná e de Santa Catarina – agora, com certeza, será incluído o Rio Grande do
Sul –, e de uma linha de financiamento, inclusive, com a finalidade de realização de reformas em imóveis e de
compra de material de construção, entre eles o Construcard, que é um cartão da Caixa que possui seis meses
de carência, tempo para se começar a pagar. Portanto, os clientes que contratarem pelo Construcard em 1º
de julho só vão iniciar o pagamento da operação de crédito para reconstruir ou construir suas casas em janeiro de 2015, com pagamento somente da parcela de juros durante o prazo de utilização e somente a partir da
realização da compra do material. O Construcard é destinado para imóvel residencial e poderá ser utilizado
tanto para imóvel urbano como rural. O Construcard não possui valor máximo de construção, estando o valor
vinculado ao valor aprovado em avaliação de risco.
Há também o Móveiscard. Para o atendimento imediato, o limite, o teto de financiamento atualmente é
de R$10 mil para compra de móveis, para que as pessoas possam reinstalar-se e ter de novo sua casa montada.
Também há o Producard Pessoa Jurídica, com condições especiais para situação de calamidades e para
a estabilização do comércio e de pequenas indústrias nos locais impactados por calamidades.
Isso tudo está na Caixa Econômica Federal. Então, as pessoas afetadas devem procurar a Caixa. Ou as
prefeituras de suas cidades já estão fazendo isso, pois estão sendo orientadas.
Além disso, nós temos o Programa Minha Casa, Minha Vida, para que se possam construir residências que
estão vinculadas à questão da calamidade, para readequação e realocação de pessoas que estão em áreas de
risco. Aliás, só para União da Vitória, cidade que foi uma das mais atingidas no Paraná, a Presidenta autorizou
a construção de 1,4 mil casas do Minha Casa, Minha Vida para atender a população. Outras cidades, como Rio
Negro, em outras regiões do Estado também já estão entrando com pedido no Ministério das Cidades para
fazer a construção do Programa Minha Casa, Minha Vida nesse eixo de desastres naturais.
Enfim, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, embora saibamos todos que é impossível reparar determinadas perdas em situações de tragédia como essas, é fundamental que o Poder Público trabalhe com agilidade
e com presteza para atenuá-las, procurando viabilizar a retomada da vida das pessoas atingidas. O Governo
da Presidenta Dilma tem feito isso no Paraná, buscando atender com a maior brevidade possível as demandas
mais urgentes da população afetada no nosso Estado.
Para auxiliar nesse esforço de reparação de danos e de atendimento das vítimas das enchentes paranaenses, desde as primeiras ocorrências, meu gabinete tem estado à disposição da população atingida, trabalhando
diretamente com os prefeitos das 148 cidades mais afetadas, procurando auxiliar no que for possível o atendimento das demandas mais urgentes. Estivemos no Palácio Iguaçu, com o Governador do Estado, juntamente
com o Ministro da Integração Nacional e com o Secretário Nacional de Defesa Civil, para justamente fazer o
levantamento das necessidades e prestar apoio e solidariedade às vítimas dessa tragédia. Estamos sempre informando para todos os prefeitos e prefeitas de Municípios atingidos as ações do Governo Federal que estão
disponíveis para cada uma dessas localidades.
Vamos iniciar agora o processo de reconstrução de obras que foram danificadas, da infraestrutura que
foi danificada e que precisa ser reconstruída. Para isso, as prefeituras e o próprio Estado devem apresentar os
projetos de engenharia para o Governo Federal, para que possamos fazer a liberação.
Encerro, Srªs e Srs. Senadores e Senadoras, povo paranaense, novamente me solidarizando com todas
as vítimas das chuvas do Paraná.
Aproveito também para me solidarizar com as vítimas das chuvas de Santa Catarina e do Rio Grande do
Sul, Sr. Presidente, Estado de V. Exª, reafirmando minha disposição de continuar trabalhando para atender toda
a população afetada, juntamente com os prefeitos e prefeitas dessas cidades, para superarmos este momento
de grande tristeza para o povo paranaense e para o povo do Sul do nosso País.
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Muito obrigada.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – V. Exª me permite um aparte, Senadora Gleisi
Hoffmann?
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco de Apoio Governo/PT – PR) – É claro, Senador Suplicy!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Quero cumprimentá-la pela atenção que V. Exª
dá às necessidades de um grande número de habitantes do Estado do Paraná. Também ocorreram fenômenos
climáticos de natureza semelhante e inundações muito fortes no Estado de Santa Catarina, como os Senadores
de Santa Catarina têm aqui colocado. Quero ressaltar que a análise de V. Exª mostra a sensibilidade do Governo
da Presidenta Dilma Rousseff para destinar recursos e, sobretudo, para atender àquelas famílias que tiveram suas
residências profundamente danificadas pelas enchentes. O Programa Minha Casa Minha Vida, conforme V. Exª
ressaltou, constitui uma das maneiras de atender, na medida do possível, ao maior número de famílias possível,
tendo em conta as limitações de orçamento. Acho que V. Exª colocou bem esse aspecto. A Presidenta Dilma
Rousseff, amanhã, anuncia uma nova etapa do Programa Minha Casa, Minha Vida para cerca de dez cidades no
País. Acho que é muito importante que esteja avançando bem esse programa, pois, até este momento, desde
seu início, cerca de três milhões de unidades foram destinadas para famílias que aspiram seu direito à habitação com uma maior dignidade do que aquela que até hoje puderam obter. Então, meus cumprimentos a V. Exª!
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada, Senador Suplicy. Agradeço seu
aparte.
Quero aqui testemunhar que a Presidenta Dilma se dedicou a isso – e testemunho isso como Ministra-Chefe da Casa Civil de seu Governo –, acompanhando e participando pessoalmente da estruturação de um
sistema de defesa civil no Estado brasileiro, para que pudéssemos ter estrutura, para que pudéssemos obter
informações sobre os desastres naturais, para avisar sobre isso com antecedência, para evitar perdas de vida,
e para que, depois, pudéssemos dar socorro a essas vítimas.
Então, grande parte do que li aqui sobre as ações do Governo Federal já voltadas para as vítimas do Paraná foi utilizada também em outros Estados brasileiros para que pudéssemos socorrer essas vítimas.
Quanto ao Programa Minha Casa, Minha Vida, ela pessoalmente determinou que, em razão de catástrofes, de calamidades e de desastres naturais, nós pudéssemos reservar parte das casas para atender as pessoas que estavam em áreas de risco. Isso tem sido muito importante, Senador Suplicy, porque as pessoas não
voltam àqueles lugares em que houve desbarrancamento, deslizamento, em que houve inundação, porque
eram áreas de risco. As pessoas vão para outro local em que as casas serão construídas com maior segurança.
Então, eu queria parabenizar a Presidenta Dilma, o Governo Federal, por ter essa visão, por ter se antecipado e feito essa parceria com Estados e Municípios no socorro.
Nós vamos ter de nos preparar, cada vez mais, para essas situações e, com certeza, fazer grandes investimentos em prevenção, seja na estruturação de obras, seja na realocação de pessoas que estão em área de risco,
seja em obras de prevenção que façamos em nossos rios e córregos, para evitar tragédias desse porte. Tenho
a certeza de que o Brasil inteiro começa a se empenhar e a ver que é uma situação que precisa ser enfrentada.
Então, agradeço o aparte de V. Exª e reafirmo aqui os cumprimentos e agradecimentos à Presidenta Dilma por estar à disposição e ter se mostrado solidária ao não medir esforços para fazer esse enfrentamento.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senadora Gleisi Hoffmann!
Na sua fala, fortalece aqueles que estão desabrigados nos três Estados do Sul: Rio Grande do Sul, Paraná e Santa
Catarina. E, naturalmente, cumprimenta a Presidenta Dilma pela forma como está dando o apoio. Muito bem,
Senadora!
Neste momento, passamos a palavra, por permuta com a Senadora Vanessa Grazziotin, ao nobre Senador Pedro Simon. O Senador Pedro Simon está convidado a ir à tribuna.
Enquanto V. Exª vem à tribuna, leio dois requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Requerimento nº 668, de 2014, do
Senador Inácio Arruda, que solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa,
no período de 6 a 8 de julho do corrente ano, a fim de participar da XXXI Sessão Ordinária do Parlamento do
Mercosul, em Montevidéu, Uruguai; e comunica, nos termos do art. 39, I, do Regimento Interno, que estará
ausente do País nesse período.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência, nos termos do art. 41 do
Regimento da Casa, defere o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senador Pedro Simon está com a
palavra para fazer seu pronunciamento.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Ilustre e brilhante Presidente, companheiro Paim, é com grande emoção que venho a esta tribuna! Ontem,
o Brasil inteiro comemorou os 20 anos do Plano Real. São 20 anos de Plano Real! Esse foi um acontecimento, à
época, sem maior expressão, mas, hoje, 20 anos passados, podemos dar o devido valor àquele plano.
Ora, meus irmãos, foi exatamente no dia 1º de julho de 1994 que entrou em circulação o real, a nova
moeda de nosso País. Ele foi recebido com grande interrogação, com grande dúvida, com grande perplexidade e com grande medo. Já haviam sido tantos os planos, o Plano Cruzado, o Plano Cruzado Novo! Na época do
governo Collor, seus dois planos também decepcionantes.
Mas o que eu gostaria de salientar, em primeiro lugar, é que, no momento em que estamos vivendo,
quando, exatamente há 20 anos, passando de uma ditadura militar para um governo de vários partidos, o
plano, hoje, é uma unanimidade. O plano, eu diria, salvou o Brasil. Pode-se mexer em tudo, menos no plano.
O Plano Real foi uma conquista que deve ser salientada nesse momento. Quando estamos iniciando
uma caminhada para escolher um Presidente da República para os próximos quatro anos, quando estamos
a debater o que fazer, o que propor, que ideias, que propostas, quando a gente vê o ambiente preocupante
dessas candidaturas que surgem, que retroagem e que se misturam, essas legendas que parecem confetes de
Natal, pulando e trocando de lado a cada momento, quando se pergunta o que cada candidato vai fazer, que
proposta apresentará e com que meios imagina contar para realizar os seus propósitos, eu acho importante
voltar atrás, há 20 anos, quando o Plano Real foi aprovado.
Nós já tínhamos vivido euforia enorme. O Presidente José Sarney fez um esforço enorme e apresentou seu
projeto. O Plano Cruzado fez um sucesso imenso. Houve grandes vitórias a candidatos a Governador, a Senador,
a Deputado. O Presidente Sarney era endeusado no Brasil. O Ministro da Fazenda dele, o Sr. Funaro – que Deus
o tenha; homem de bem, competente, capaz –, tinha suas mãos beijadas pelas pessoas que o encontravam.
Meses depois, voltava a inflação, subindo pelo elevador, e se acrescentava um novo plano aderindo ao
primeiro, o Cruzado 2, que também fracassou. A inflação no período do Presidente Sarney chegou a níveis
impressionantes, a percentuais que praticamente mudavam de dia para dia. A cada mês, um salário dobrado,
mínimo necessário.
Houve a primeira votação popular. O povo votou, o povo escolheu. O candidato vencedor, o Sr. Collor,
também apresentou um plano revolucionário, tanto quanto os anteriores, feito em segredo, em secreto, pelo
governo. O governo e a sua equipe econômica se reuniam fechados e lançavam manchete do plano salvador.
O Plano Collor foi mais grave, a queda mais dolorosa.
Então, vivemos um momento dramático, o impeachment do Presidente Collor. Assume o Vice-Presidente
Itamar Franco, sem força política, sem peso político.
Já falei várias vezes desta tribuna: reuniu-se ele com todos os presidentes de todos os partidos e convocou-os para que juntos encontrassem uma saída para a crise brasileira, uma espécie de plano de Moncloa, que
aconteceu na Espanha. Um entendimento em que, havendo uma crise de Estado, o Presidente da República
poderia convocar todos os presidentes de partido, e, havendo uma crise de Estado, o presidente do menor
partido poderia convocar todos e o Presidente da República para uma reunião. E assumiu.
No seu governo, designou-se uma comissão. O Sr. Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e
vários dos técnicos que, inclusive, já haviam trabalhado nos planos anteriores, debateram, discutiram abertamente e apresentaram o Plano Real. Mas esse Plano Real veio para o Congresso Nacional. Não foi medida provisória, não foi decisão de cima para baixo do Presidente e do seu Ministro da Fazenda. Veio aqui e suou para
ser aprovado na Câmara e no Senado. Um dia, um ministro; outro dia, outro ministro, de manhã, de tarde, de
noite, debatendo com a sociedade, com o Parlamento, emendando, alterando, modificando. Chegou-se aos termos ideais do Plano Real, e o plano foi lançado. Sem pompa, foi lançado, e está aí, há 20 anos, servindo o Brasil.
Mas o que quero salientar, neste momento, dentro desse Plano Real, desses 20 anos, é que, 20 anos
atrás, o Presidente Itamar não tinha maioria nenhuma neste Congresso. O Sr. Collor foi eleito por um tal de
PRN, partido recém-criado e que, com a sua cassação, praticamente esvaziou-se, e o Sr. Itamar era Presidente
sem nenhum conteúdo político.
Ele se dirigiu ao Congresso Nacional, ele falou aos empresários, ele falou à sociedade, mas, de um modo
especial, falou ao Congresso, e o Congresso viveu um dos momentos mais épicos da sua história. Mostrou e
provou que o Plano Real foi modificado para melhor aqui no Congresso. O Ministro da Fazenda Fernando Henrique dizia isso, os seus colegas diziam isso. O debate, a discussão, a presença, as alterações, as modificações.
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Um plano de que participou o Brasil inteiro. Delegações de assembleias legislativas, de federação de indústrias
e de trabalhadores vieram debater. Discutiram, modificaram, e o plano foi votado.
Eu era Líder do Governo nesta Casa e faço questão de salientar: o Itamar não tinha maioria nenhuma nesta
Casa. Era um Presidente que havia assumido do vazio. Escolheu o Ministério de nomes ilustres, os mais variados,
sem fazer qualquer tipo de consulta a qualquer partido. É verdade que, quando convidou a Deputada Erundina, o PT não deixou. Ela, achando importante a sua participação, licenciou-se ou saiu do PT e foi ser Ministra.
O que quero salientar aqui é que o Plano Real, eu diria o plano econômico mais importante da história
deste País – digam-me um outro, digam um outro se os senhores forem capazes – foi feito por uma equipe
econômica sob o comando do Presidente Itamar, sob a coordenação do Ministro Fernando Henrique e enviado
a esta Casa. E esta Casa, com a presença do Executivo, debateu, discutiu, alterou, modificou. Aqui se brigou, e
o plano foi aprovado. Foi votado. Não houve nenhuma medida provisória, não houve nenhum buraco negro,
não houve nenhum partido dizendo: “Eu só vou se ganhar esse ministério.” Não houve nenhum Deputado dizendo: “Eu só vou se a minha emendar for paga.” Não teve nada!
Desafio – e há muitos Parlamentares que estão aqui até hoje – a imprensa, as rádios, os jornais, a televisão
a voltar 25 anos e 4 meses, quando o projeto foi votado. Vejam as manchetes e vejam se houve alguma notícia
no sentido de “crise, porque para aprovar exige-se isso ou para aprovar exige-se aquilo”.
Os ministros andavam o dia inteiro – de manhã, de tarde e de noite –, caminhando para lá e para cá nos
corredores da Câmara e do Senado, ouvindo, debatendo, analisando. Os Parlamentares andavam de ministério
em ministério, ouvindo, debatendo, analisando. Mas em nenhum momento houve troca-troca, em nenhum
momento houve “é dando que se recebe”, em nenhum momento se discutiu qualquer ministério – muda esse,
tira aquele, bota aquele. E saiu um grande plano. O Congresso saiu fortalecido, e o povo respeitou o plano,
certamente porque acompanhou o debate.
Como é que o povo vai acompanhar o debate do Governo hoje? Sai o ministro tal e entra o ministro tal
para ganhar 59 segundos mais no tempo na televisão. Sai o ministro tal e entra o ministro tal para ganhar um
minuto e meio de televisão.
Uma das páginas mais bonitas da minha modesta vida pública: pela Liderança do governo, acompanhar
dia e noite a tramitação desse projeto, ver a alegria desta Casa quando ele foi aprovado, a alegria do Brasil
quando ele foi sancionado, e o Presidente agradecendo ao Congresso Nacional por ter aprovado um projeto
do interesse do País.
Aos candidatos à Presidência – são muitos, ilustres e brilhantes, com muita capacidade e com muita vontade de acertar –, eu lhes apresento esta página da nossa história: o Plano Real.
Revistas. Estou aqui com a revista Veja, por exemplo. Embora não citando o nome do Itamar, não importa,
mostra o respeito e a importância da votação do projeto, dizendo o que significam os 20 anos da sua votação.
Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo em que eu reconheço a importância do Plano Real, com emoção, eu vejo que nós tivemos a capacidade de apresentar um projeto que não saiu da caixola de ninguém – à
época nós tínhamos o Delfim Netto, que era um mago, que era o Deus, ou então o Sr. Roberto Campos –; esse
projeto nasceu da equipe de economistas e da decisão e votação no Congresso Nacional.
Quando esse projeto veio a esta Casa, o Sr. Itamar Franco não tinha apoio nenhum – fechado, “não é essa
a minha base” –, os partidos estavam vivendo um tempo de abertura, de estudar um caminho para onde ir e
sobre o que fazer. E conseguiram. É por isso que eu digo, meus irmãos: a gente culpa o Congresso, porque o
Deputado tal, o Senador tal trocou o voto por uma emenda; a gente critica o partido porque o partido passou
a apoiar para ganhar um ministério, e se culpa a classe política, de um modo especial, o Congresso Nacional.
Está certo, mas não se esqueçam de que foi o Poder Executivo que foi lá e comprou o Deputado em troca da
emenda; que foi o Poder Executivo que foi lá e comprou o partido em troca de um ministério.
Na época do Itamar, como não havia isso, como não houve nenhum ato dele de comprar Deputado ou
Senador em troca disso ou em troca daquilo, como em nenhum momento no seu governo houve qualquer
deslize desta natureza, nenhum Deputado foi lá se oferecer, nenhum Senador foi lá se oferecer. O Executivo
não veio aqui comprar, mas nenhum Parlamentar foi lá querendo se vender. É uma moeda de duas trocas: vai
e vem. Para haver ética e seriedade tem que haver aqui e lá no Executivo. No Plano Real, houve lá no Executivo, seriedade absoluta. E o Congresso trabalhou na mesma moeda, dançou a mesma música, falou a mesma
linguagem, e as coisas saíram muito bem.
É verdade que a minha amizade com o Presidente Fernando Henrique vem de toda a vida. Tive a honra,
inclusive, no Palácio Piratini, lá no Rio Grande do Sul, quando ele recebeu a comenda mais valorosa de nosso
Estado, de ouvir o que ele fez questão de dizer: que muitos pensavam que a vida política dele tinha iniciado
em São Paulo, mas que não. Tinha nascido lá no Rio Grande do Sul, no Instituto de Formação Política, órgão
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criado pelo MDB do Rio Grande do Sul, quando nenhum partido falava em fundação, nem em instituto, nem
em coisa nenhuma. É verdade, a nossa amizade vem daquele tempo e andou por aí afora.
Mas vejo agora, não tenho a competência de V. Exª, Senador Requião, não tenho. Veja a nota linda do
Fernando Henrique:
FHC alfineta Lula e Dilma em celebração aos 20 anos do Real.
Por ocasião das comemorações dos 20 anos do Plano Real, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso
divulgou em sua página no Facebook um áudio em que celebra a data e alfineta o ex-presidente Lula,
que chamou de “descrente”, e a presidente Dilma, a quem acusou estar com “dificuldades em manter estabilização da moeda”.
Em 1º de julho de 1994, o real começou a circular no país. A mudança era parte do Plano Real, lançado
meses antes para tentar controlar a inflação. Considerado bem-sucedido, o plano freou a inflação, após
quase dez anos de tentativas.
Senador Requião, só ouça essa parte, por favor. O discurso de Fernando Henrique:
No dia 1º de julho de 1994, lançamos uma moeda nova no Brasil: o real, fruto de esforço enorme de equipe econômica que eu liderava [“eu” é o Fernando Henrique], como ministro da Fazenda, e tinha o apoio
do presidente Itamar Franco como presidente da República.
O país estava cansado da inflação, 20%, 30% ao mês.
Meu amigo Fernando Henrique, cá entre nós, vamos ao contrário: não era o Itamar que tinha a confiança
de V. Exª e V. Exª que tinha o apoio de Itamar para lançar o Plano Real. O Presidente Itamar nomeou V. Exª Ministro e nomeou todas as equipes de vários ministérios que trabalharam com V. Exª. V. Exª poderia ser um pouco
mais modesto. Poderia dizer: “No governo do Itamar, eu, Ministro da Fazenda, e vários outros fizemos o Plano
Real”. Agora, dizer “sob a minha liderança, minha, Ministro da Fazenda, eu contei com o apoio do Presidente da
República” é uma forma um pouco vaidosa. Talvez seja o plural majestático que o Fernando Henrique usa, mas
ele realmente foi um grande líder. Ele foi grande responsável, teve grande competência e teve grande capacidade. Quanto a isso, eu não discuto.
Mas estou falando isso por um motivo só. O que a gente está vendo são os candidatos à Presidência da
República e a imprensa toda querendo saber como, se ganhar a Dilma, qual a maioria que ela vai ter; como, se
ganhar o Aécio, qual a maioria que ele vai ter; como, se ganhar Eduardo, qual a maioria ele vai ter. E assim, etc.
Claro que o nosso sistema partidário é uma anarquia! Claro que o nosso sistema político é irresponsável!
Na Veja, nas páginas amarelas, uma entrevista emocionante do ilustre Senador do Espírito Santo, Presidente da Comissão de Relações Exteriores, a quem felicito pela competência, pela capacidade e pela seriedade.
S. Exª faz uma análise realmente importante deste País, uma análise, por exemplo, com uma sinceridade
total. O que pensa a Presidente da República da política externa do Brasil? Onde ela opinou? Onde ela falou?
Onde ela disse? O que ela acha? O Presidente da Comissão de Relações Exteriores não sabe e eu também não
sei. Sabemos o que acha, como diz o Presidente da Comissão, o Sr. Garcia, o ministro auxiliar, principal, assessor; não sei.
Mas, neste momento, eu acho que, às vésperas de se apresentar à opinião pública as suas plataformas de
governo, eu não tenho nenhuma dúvida de que um dos assuntos que vão ser mais explorados, mais discutidos,
mais debatidos, mais analisados será: “Mas como é que você vai governar? Tu, Eduardo; ou tu, Presidenta Dilma; ou tu, Aécio, como vais governar? Como tu vais conseguir maioria? De que forma tu vais agir com relação
ao Congresso?” E as perguntas são claras.
Nos governos anteriores, era um troca-troca; nos governos anteriores, era dando que se recebe. É isso
que vocês vão fazer?” “Não, isso eu não vou fazer?” “Então, o que você vai fazer?”
Esse é o motivo de eu estar nesta tribuna. Aqui está um exemplo do que pode ser feito. E foi feito no
momento mais cruel, mais dramático, mais difícil. Ganharam as Diretas Já. Tancredo é eleito. Morre Tancredo.
Sarney se esforça; seus planos não dão certo. Vão para a eleição. Ganha alguém que não estava preparado.
Não era a hora dele. Não dá nem para culpá-lo; mas na verdade deu tudo errado. Cassam-no. Assume o Itamar.
O que era de se esperar do Sr. Itamar, sem experiência, sem atuação passada, uma pessoa tida como
imprevisível? Até o seu estilo, a imprensa, na minha opinião, com grande maldade, leva para o lado da ironia.
Mas ele assumiu. Número de Parlamentares de Itamar: zero!. O que se sabia é que...
(Soa a campainha.)
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – ...tinha o Itamar os amigos dele lá das Minas Gerais, os
mineiros que nem o Sr. Chefe da Casa Civil, os amigos dele, mas partido? Nada! Governou. A primeira coisa que
ele fez foi chamar os presidentes de todos os partidos: “Eu estou aqui. Quem me botou aqui não foi o povo. O
povo botou o Collor. Vocês, Congresso, cassaram o Collor e me botaram aqui. Eu estou aqui! Pois quero conversar com vocês, Congresso, para nós governarmos. Vamos governar juntos. Onde houver uma crise, vamos nos
reunir e vamos debater todos, com todos os partidos. Mas eu também quero ter o direito de debater e discutir
com todos os partidos quando eu tiver necessidade disso.” E todos aceitaram. O Brizola estava lá e aceitou, o
Lula estava lá e aceitou, o Arraes estava lá e aceitou, todos aceitaram, e ele cumpriu o que falou.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – O maior exemplo foi o Plano Real.
Quando o Funaro (fora do microfone), que era Ministro do Sarney lançou o Plano Cruzado, ele lançou,
mas foi coisa dele. O Sarney o convocou, ele assumiu – substituiu o Ministro Dornelles que tinha renunciado
–, fez a equipe dele e organizou um projeto tido como milagroso – pelo Congresso Nacional, não –, o Ministro
e a sua equipe, e deu errado. Veio o Cruzado II, deu errado. Ganhou o Collor, Collor I, deu errado. Collor II, deu
errado. Todos feitos por técnicos. Veio o Itamar, reuniu os ministros, Fernando Henrique e os demais, fizeram
o projeto, mandaram para o Congresso e vieram debatê-lo aqui. “Mas como vai passar? Mas como vai passar
isso? Como vai passar? Eu tenho que ter maioria. Como é que eu vou ter maioria?” Eu, Líder do governo, não
procurei nenhum Senador, não fizemos nenhuma Bancada para aprovar o Plano Real. Ele foi debatido e discutido ponto por ponto, vírgula por vírgula.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – V. Exª me permite?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – V. Exª estava aqui, não estava?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Eu estava aqui e, se me permite V. Exª...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Por isso eu quero dar a palavra a V. Exª. Casualmente,
está aqui um Senador extraordinário, já naquela época estava aqui, o Senador Suplicy.
Eu faço um apelo para que V. Exª faça uma análise do que eu estou dizendo certo e se eu estou faltando
com a verdade.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Eu quero dar o meu testemunho. Em 1994, eu
estava no exercício do meu primeiro mandato como Senador, pois fui eleito em 1990 e, de 1991 em diante,
passei aqui a conviver com V. Exª. Quero lhe transmitir que V. Exª, para mim, tem sido, ao longo desses 24 anos,
acho que o meu maior professor aqui dentro. Tem razão V. Exª. Eu sou testemunha de que, como Líder do Presidente Itamar Franco, V. Exª, que eu saiba, nunca teve nenhum diálogo com quem quer que fosse, nem comigo,
membro da oposição, no sentido de que eu pudesse votar aqui qualquer matéria em função de eventuais benefícios – se bem que também nunca antes, nesses 24 anos, algum Presidente ou Líder dialogou nesses termos
comigo. Quem conhece o meu procedimento sabe disso. Mas eu conheço a forma como V. Exª conduziu a sua
Liderança. Inclusive, durante a discussão, durante o debate do Plano Real, que foi muito intenso aqui dentro,
nós, do PT, o Senador José Eduardo, naquele tempo, fez algumas observações críticas, mas a condução de toda
a votação foi da forma como V. Exª está dizendo. E eu reconheço, como membro do Partido dos Trabalhadores,
que, de fato, nós tivemos um controle da inflação considerado muito bem-sucedido, tendo em conta o histórico de altíssimas taxas de inflação – 30%, 40% ao mês – a que quase chegamos em períodos anteriores. Agora,
nas observações do Presidente Fernando Henrique Cardoso sobre o Governo da Presidenta Dilma, creio que é
justo ponderar que, durante o período de 2003 até 2014, a taxa de inflação permaneceu dentro da meta estipulada, às vezes no alto da meta – presentemente, está pouco mais de 6%, mas ainda dentro da meta –, porém
com algumas características que antes não tinham ocorrido. A taxa de desemprego em 2014 é a mais baixa
desde que se iniciou, pelo IBGE, a leitura dos índices de desemprego no País. Outro indicador muito importante é que, ano a ano, desde 2002 até 2003, até 2004, até o último dado disponível, que foi publicado pelo IBGE
em 2012, em todos os anos, houve uma diminuição, passo a passo, do coeficiente Gini de desigualdade. Em
1996, estávamos com 0,601; lá por volta de 1999, com 0,59 e tanto; mas, desde 2002, estava lá próximo de 0,59,
um pouco abaixo, 0,58 e tanto. Ano a ano, foi diminuindo felizmente, graças inclusive à experiência havida no
governo do Presidente Fernando Henrique, com o início dos programas de transferência de renda. Mas o Programa Bolsa Família veio a ser um avanço muito significativo. Hoje com 14 milhões de famílias beneficiadas,
correspondendo a cerca de 50 milhões de habitantes, um quarto da população passou a ser considerada em
condições não mais de pobreza extrema. Temos de avançar mais. V. Exª sabe o quanto tenho sugerido à Presidenta Dilma Rousseff que possa criar até um grupo de estudos, para estudar a transição do Programa Bolsa
Família, para um dia, no horizonte, termos aprovada em lei por todos os partidos, no Senado e na Câmara, a
renda básica de cidadania. Eu acabo de vir de um congresso da Rede Mundial da Renda Básica, por três dias, em
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Montreal, e, pelo fato de o Brasil ter aprovado essa lei, somos consideradíssimos por pessoas de todo o mundo,
que querem saber como tem sido a experiência brasileira do Programa Bolsa Família, diferente da de outras nações, que têm, nessa fase de crise econômica, aumentado a disparidade de renda e riqueza, aliás, considerada
um fenômeno importantíssimo no livro de Thomas Piketty, O Capital no Século XXI, que assinala as disparidades
crescentes em muitos países. Mas, no Brasil, houve um mecanismo num sentido diferente. Quero aqui também
dar meu testemunho de que V. Exª, como Líder do governo Itamar Franco, certo dia propôs um diálogo meu
com o então Presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Tivemos em meu gabinete um
diálogo muito construtivo, em que V. Exª propôs que o Presidente Itamar Franco recebesse o Presidente Lula
para iniciar aquilo que Herbert de Souza, o Betinho, e Dom Mauro Morelli iniciaram no governo do Presidente
Itamar Franco, interagindo com o Presidente de um dos partidos, que era o Presidente Lula. No diálogo que V.
Exª mencionou do Presidente Itamar Franco com os presidentes de todos os partidos, ele se abriu para ouvir
sugestões, e V. Exª foi um dos que, justamente, falou: “Olha, aqui está um bom caminho de preocupação sobre
como iniciarmos o combate à pobreza em nosso País”. E isso foi muito positivo. Portanto, quero cumprimentá-lo pela maneira como aqui ressalta o que foram os 20 anos do Plano Real, bem como ressalto a importância
de termos todos os Senadores e Parlamentares um procedimento tal como o de V. Exª em...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... seus 32 anos de mandato de Senador, que o
coloca como exemplo de procedimento ético no relacionamento com o Poder Executivo. Meus cumprimentos
a V. Exª, Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Agradeço muito. Foi Deus quem permitiu que V. Exª
estivesse aqui, porque o aparte de V. Exª é profundamente esclarecedor. O Senador Suplicy era o único Senador
que o PT tinha na Casa, e acompanhou e debateu e discutiu, como todos debateram e como todos discutiram.
Como eu disse, e o Senador confirma, ele foi votado abertamente. Não se falou em cargo, nem em função, nem
em vantagem, nem em coisa nenhuma.
Excelência, eu agradeço porque levantou outra questão. Está aí o Bolsa Família. Uma maravilha, uma maravilha! Começou no gabinete do Senador Suplicy, quando, conversando com o Lula e eu, foi solicitada uma
audiência primeiro a um ministro, para dar a ideia. Nós achamos a questão tão importante que a levamos ao
Presidente da República. E ele trouxe mais três ministros, e o Lula levou a sua gente. A coisa foi tão importante,
o Itamar achou tão importante que lançou, no seu governo, o célebre projeto Fome Zero. Foi buscar o Itamar,
e repare V. Exª que ele não consultou partido, não falou com A, nem com B, um projeto desses, espetacular,
que podia gerar prestígio, credibilidade, força política para quem quer que fosse indicado. Ele não foi procurar
ninguém, foi procurar...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Foi procurar Dom Mauro Morelli (Fora do microfone.) e os conselhos do Betinho.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – ... o Betinho, que era um opositor, que vivia gozando, esculhambando com ele, que criticava o Itamar de tudo quanto é lado, e o Bispo de Caxias, Dom Morelli,
um homem extraordinariamente ligado ao social. Os dois criaram o Fome Zero e levaram-no adiante. Ele foi
adiante no governo Itamar e continuou, de maneira diferente, no governo Fernando Henrique. E se consagrou
no governo do Lula. Se o Itamar não tivesse feito nada, não sei se o Fernando Henrique ia inventar, e o Lula
estaria começando no seu governo, porque, na verdade, ele começou 12 anos depois de Itamar, que começou
antes de Fernando Henrique.
Estou falando dessas coisas porque acho que os partidos no Brasil, pela natureza das realidades, estão
se conduzindo muito mal. Também, com 33 partidos, como é que a gente vai se acertar? A gente faz uma reunião com os partidos da base para debater, dá 5 minutos para cada um, com 10 partidos, o que dá 1 hora. Eu
acho que se poderia fazer uma pré-campanha, se poderia lançar um pré-projeto de entendimento nacional,
naquilo que é praticamente o óbvio. Mas vamos ficar no óbvio.
Que o novo governo não comece pela corrupção, comprando Deputado e Senador para fazer maioria.
São 40 ministérios agora, quando eram 30 partidos. Estamos caminhando para 40 partidos. Vai ter que ir para
50 ministérios! Não comece o governo distribuindo ministério por partido político. Que governe com seriedade, chame os dirigentes partidários e estabeleça um plano mínimo de ação e reação.
É o contrário do que está acontecendo hoje. Não é de agora, hoje, no atual Governo, mas é de uns tempos
para cá. Está-se partidarizando a máquina política, os ministérios. Vemos agora o que está acontecendo na
Petrobras. Um absurdo. A história que a gente tinha da Petrobras era de um órgão competente, capaz, responsável,
que seguia a metodologia das empresas mais modernas no que havia em tecnologia avançada! Uma revolução
com a sua capacidade. Ela, Petrobras, criou o processo de descobrir petróleo em águas profundas, 4 mil metros
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de profundidade. E, de repente, estoura isso aí. A diretoria tal está na mão do senhor fulano de tal, do PCdoB.
A diretoria da empresa tal está na mão do ex-Senador, ex-candidato a Governador do Ceará, indicado sob a
conivência de não sei quem. A diretoria tal...
Pelo amor de Deus! O fundo de pensão da Petrobras está entregue na mão de fulano. Eu gostaria que
me dissesse qual é a ligação de um fundo de pensão com um partido político. O partido político vai aplicar a
sua tese, a sua ideologia na realização do fundo partidário. O fundo partidário é uma montanha de dinheiro
que vem e tem que ser bem aplicado, para, na hora em que for necessário, ser bem aplicado. E não para sair
como tem saído. E não para as coisas acontecerem como tem acontecido.
O Presidente da Comissão de Relações Exteriores, na sua entrevista, salienta bem: o Brasil aplicar lá em
Cuba, no porto, tudo bem; mas os dados serem secretos, a gente não saber o que é, como foi e como não foi,
muito mal.
Por isso, eu acho que a nossa querida imprensa...
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB – ES) V. Exª me permite um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Mais uma vez, felicitando pela sua entrevista excepcional na Veja, excepcional mesmo.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Agradeço a generosidade das palavras de V. Exª em
relação à reflexão feita. Vindas de V. Exª, pela autenticidade, pela identidade, pela forma direta com que todos
nós e o Brasil o conhecemos, isso me dá muito orgulho e também muita responsabilidade. V. Exª sobe à tribuna do Senado mais uma vez e faz, hoje, um relato absolutamente pedagógico, didático e preciso do papel
e da importância que teve o ex-Presidente Itamar Franco na implementação do Plano Real. A História precisa
fazer justiça ao ex-Presidente Itamar Franco. Foi dele a decisão política para que o Brasil pudesse respirar, virar
a página de um sistema inflacionário que corroía o salário e a dignidade da população brasileira, sobretudo
dos trabalhadores. Eu me congratulo com V. Exª pela dignidade que tem V. Exª por recuperar a importância
do ex-Presidente Itamar Franco. Na próxima semana, nós votaremos, na Comissão de Relações Exteriores, um
requerimento para convidar os candidatos à Presidência da República a, se desejarem – nós franquearemos
espaço se esse for o desejo da maioria dos Senadores –, na Comissão de Relações Exteriores, declinar quais
são as suas estratégias para a política externa. O que pensam os nossos candidatos a Presidente da República
sobre as escolhas que o nosso País precisa fazer em relação à importância que têm as opções? Quero crer que,
trazendo os candidatos...
(Soa a campainha.)
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB – ES) –... a Presidente da República, convidando os candidatos
para, na Comissão, apresentarem suas propostas e suas plataformas, nós estaremos, no âmbito da Comissão,
dando a nossa contribuição para que essa possa ser uma campanha de debate político sobre os caminhos que
o Brasil adotará para virar essas páginas de tanta incerteza que nós estamos presenciando nesse ambiente. Eu
me congratulo com V. Exª e agradeço as generosas palavras em relação às nossas reflexões.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – V. Exª tem tido uma atuação excepcional na Presidência da Comissão.
O gesto desassombrado de V. Exª no que tange à vinda do Senador que estava preso num quarto da Embaixada por um ano foi um gesto realmente dignificante de V. Exª que dignificou a nossa Casa.
V. Exª está tomando uma atitude muito importante. Eu até não posso avançar o sinal. O que eu penso
é que é ótimo, o que eu penso é que é positivo. Claro que, se um candidato vier à Comissão, talvez tenhamos
de fazer a reunião em local maior, porque muita gente comparecerá. Ele virá para ser saudado, ouvido, respeitado e dizer o que pensa. Ninguém vai querer cobrar de A ou B porque aquele não será o momento nem a
ocasião. Mas, como diz V. Exª, é um setor dessa importância e desse significado que trará um candidato para
dizer o que pensa com relação à política externa, mesmo a gente sabendo que, infelizmente, hoje, no Brasil, é
a comissão de propaganda e de publicidade que escreve o que o candidato lê. Esta é a grande vantagem dos
Estados Unidos: lá, os dois candidatos, na campanha pela televisão, ficam frente a frente e um pergunta e o
outro responde. V. Exª prestará um grande serviço e eu presto integral solidariedade ao que V. Exª apresenta.
Encerrando, o que eu quero dizer, Sr. Presidente, é que a proposta que eu faço é exatamente esta... Eu
não falo aos Líderes porque é difícil os Líderes se reunirem para sair coisa boa aqui, nesta Casa. Mas eu faço a
proposta de que se faça o entendimento e que, passada a eleição, antes da posse, os candidatos se reúnam
para debater e estabelecer normas de atuação em relação à ética, à seriedade e à condução do governo.
Encerro, Sr. Presidente, com uma comunicação urgente.
Ontem, eu fiz um pronunciamento em que salientei, em segundo lugar, a hora confusa que estamos
vivendo na política. Mas a razão de eu ter vindo à tribuna foi a manifestação de um voto de louvor, pela Copa
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do Mundo, ao Brasil: ao governo, ao povo, a todos. Foi tanta anarquia, foi tanto combate, foram tantas perspectivas negativas, mas eu estou vendo um movimento espetacular. Acho que nunca, na história do Brasil, o
País ficará, como está agora, um mês nas manchetes de todos os jornais, rádios e televisores do mundo inteiro,
com o povo brasileiro mostrando – é só o que se vê – sua alegria, seu carinho, seu respeito, sua amizade. Eu fiz
questão de salientar, de debater e de analisar.
Hoje eu vi a primeira parte do Jornal do Senado, mas não vi nada sobre isso. Eu gostaria que alguém da
redação do nosso Jornal do Senado pudesse dizer – não precisa nem publicar o nome do Pedro Simon – que
o Senado está vendo a beleza com que está sendo conduzida a festa, a maneira positiva com que o povo, as
diversas autoridades, a polícia, com que todo mundo está fazendo a Copa do Mundo. Eu gostaria.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Pedro Simon! Meus
cumprimentos! Quero dizer que concordo plenamente com V. Exª.
Permita-me aproveitar este seu momento na tribuna – sei que não posso fazer um aparte – para dizer
que todos nós, aqui, vamos sentir muito, muito mesmo, a sua falta se, efetivamente, V. Exª não concorrer ao
Senado. O seu discurso, que escuto quando estou presidindo e no meu gabinete, repercute toda vez que o
senhor fala da tribuna. E o senhor fala toda semana. É um Senador competente, assíduo e está muito bem física e politicamente. É uma pena – quero dizer isto publicamente – que V. Exª não vá disputar para o Senado.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A sequência é um orador inscrito e uma
comunicação. Aqui, há dois inscritos para falar para uma comunicação: o Senador Paulo Davim e o Senador
Humberto Costa, como Líderes. Em seguida, é um orador inscrito. Como orador inscrito, há o Senador Roberto
Requião, que seria o próximo, depois de o Líder falar.
Senador Humberto Costa, como Líder, já que o Paulo Davim – seria a vez dele – não se encontra. Em seguida, Senador Roberto Requião.
Enquanto o Senador vem à tribuna, eu leio rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência comunica ao Plenário o
recebimento, no dia 24 de junho de 2014, da Mensagem n° 163, de 2014, da Excelentíssima Senhora Presidente da República, que encaminha ao Congresso Nacional as razões do Veto Parcial n° 13, de 2014, aposto ao
Projeto de Lei de Conversão n° 6, de 2014 (oriundo da Medida Provisória n° 634).
Nos termos do arts. 10-A e 104 do Regimento Comum do Congresso, este com a redação dada pela Resolução n° 1, de 2013-CN, e da Resolução n° 1, de 2012-CN, foi constituída a Comissão incumbida de relatar o
veto, cuja composição será publicada na forma do Regimento.
A Comissão Mista deverá apresentar o relatório sobre o veto no prazo de vinte dias, nos termos do art.
105 do Regimento Comum do Congresso Nacional.
O prazo previsto no §4° do art. 66 da Constituição Federal e no art. 104 do Regimento Comum do Congresso Nacional, este com a redação dada pela Resolução n° 1, de 2013-CN, encerrar-se-á em 6 de agosto de 2014.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
São as seguintes, Mensagem e razões de veto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – É a seguinte a composição da Comissão
Mista:
Veto Parcial n° 13, de 2014 (PLV nº 6/2014)
Senadores
Eunício Oliveira (PMDB/CE) – Relator da MP
Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM)
Paulo Bauer (PSDB/SC)
Alfredo Nascimento (PR/AM)
Lídice da Mata (PSB/BA)
Deputados
Vicentinho (PT/SP)
Eduardo Cunha (PMDB/RJ)
Alfredo Kaefer (PSDB/PR)
Onofre Santo Agostini (PSD/SC)
João Carlos Bacelar (PR/BA)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Humberto Costa, como Líder,
pelo mesmo tempo dado aos outros Senadores.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio
Senado, a Copa do Mundo do Brasil ainda não acabou, mas nós já podemos identificar os grandes derrotados:
todos aqueles que torceram contra. E não foram poucos. Mas hoje é quase impossível a gente encontrar até
mesmo seus porta-vozes, aqueles que diziam, recorrentemente, que nada ia dar certo, que o País estaria um
caos, que nós passaríamos vergonha.
Nos jornais, nas revistas de grande circulação, nas televisões, o tom agora é de comemoração da Copa,
como se parte da mídia sempre tivesse agido dessa forma, como se nunca tivesse tentado desacreditar a capacidade do Brasil e dos brasileiros para sediar o Mundial.
A oposição, que fez e continua a fazer, com muito ódio, ataques contra o País, também deixou o tema
de lado e agora comemora essa que tem sido chamada de “Copa das Copas”. Aliás, esse foi um título colocado
pela própria Presidenta Dilma.
Lamentável é que a pequenez de muitos só os deixou ver o potencial do Brasil depois que tudo deu certo
e que a imprensa estrangeira passou a classificar essa Copa como a melhor Copa do Mundo de todos os tempos.
São incontáveis os elogios internacionais à nossa organização, aos nossos aeroportos, aos nossos metrôs,
aos nossos estádios, à nossa alegria, à nossa empolgação, às surpresas em campo, às partidas absolutamente
eletrizantes, como há muito tempo nós não víamos. Enfim, precisamos ganhar o jogo lá fora para silenciar o
coro de quem torcia contra a gente aqui dentro.
Mas para aonde foram essas vozes dissonantes, esse coro do Itaquerão, o coro dessa gente que insiste
em ver o Brasil eternamente na pior, em vez de trabalhar para fazer do nosso País um lugar melhor. Essas vozes
voltaram para a mesma cantilena de antes das críticas à Copa, voltaram para a economia.
Durante o último semestre de 2013, tivemos, por parte de alguns setores, um bombardeio impiedoso de
críticas à situação do País que previam um verdadeiro apocalipse para nós antes mesmo de 2014.
Pois bem, nada do que previram esses falsos videntes, esses falsos profetas, ocorreu. Aí, o jeito foi se voltar
contra a Copa. Mas também nesse caso a bola de cristal dessa turma deu defeito. Nada do que anunciaram os
profetas do caos ocorreu. Na falta do que dizer e do que fazer, voltaram à economia com novas adivinhações.
E quem mais acredita nessas adivinhações?
Nosso índice de desemprego, por exemplo, Sr. Presidente, chegou, em abril, ao patamar mais baixo da
série histórica. Temos um índice de cerca de 5% de desempregados, enquanto os Estados Unidos e o Chile, por
exemplo, têm mais de 6%. A Zona do Euro tem mais de 11% e a Itália, analisada isoladamente, mais de 12%.
Mas os críticos, os escribas de aluguel na área econômica insistem em não ver. A inflação está totalmente sob controle e encerrará 2014 respeitando todos os limites estabelecidos no âmbito do regime de metas.
Para a decepção de alguns raivosos, ela tem apresentado gradual desaceleração, como verificou, na última semana de junho, o IPC-S da Fundação Getúlio Vargas em quatro das sete capitais pesquisadas. A inflação
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do aluguel, por exemplo, recuou 0,74% no mês de março; a inflação agropecuária recuou 3,6% no mesmo período, e, em São Paulo, a inflação encerrou junho em 0,04%.
Mas isso não contenta a oposição. Nos governos do PT, o salário mínimo teve aumento real de 72%; portanto, é crescimento real da renda e dos salários, com a inflação sob controle. A produção de automóveis no
País dobrou para 3,7 milhões de carros por ano. O fluxo do comércio exterior passou de 107 bilhões para 482
bilhões por ano. O PIB per capita saltou de US$2,8 mil para US$11,7 mil. A população com conta bancária saiu
de 70 milhões para 125 milhões de brasileiros e de brasileiras. E mais: as nossas reservas internacionais, hoje em
US$380 bilhões, correspondem a 18 meses de importações, o que fortalece ainda mais o Brasil diante de um
mundo em crise, no qual, aliás, tivemos superávit fiscal de 2,58% ao ano, média que nenhum país do G-20 alcançou. Os financiamentos do BNDES para empresas têm inadimplência zero. A dívida pública bruta, ao longo da
crise, está estabilizada em 57%. Porém, mesmo diante de todo esse quadro, a oposição insiste em prever o caos.
Seguimos diante de um cenário internacional pós-crise, onde os efeitos ainda são duramente sentidos.
Diversos países, como a Grécia e a Itália, continuam com indicadores muito ruins, enquanto outros enfrentam
estagnação ou passam por um lento processo de recuperação.
O ímpeto do crescimento enfraqueceu mesmo nos países emergentes, como registrou recentemente
estudo da OCDE.
Nos últimos dias vimos a situação dos Estados Unidos, que apresentou, na pratica, um processo de crescimento negativo do seu PIB ao longo dos últimos três meses.
Ou seja: ainda que em condições extremamente adversas, o Brasil tem tido musculatura suficiente para
atravessar, sem grandes danos, os efeitos dessa crise mundial, mas isso a oposição faz questão de ignorar.
Temos um compromisso inarredável com a responsabilidade fiscal. Temos controle total da inflação, que
há dez anos tem convergido para o centro da meta estabelecida. Ao mesmo tempo, cresce o nosso PIB, há geração de empregos, aumento da renda dos trabalhadores, expansão do crédito, do consumo, do acesso a bens
e serviços. Há investimentos fundamentais em infraestrutura, educação e saúde.
Nossa economia tem excelentes bases, e o governo tem agido com rigor e inteligência ao adotar uma
série de medidas que possa aquecê-la, garantindo seus fundamentos e seu dinamismo. Não há deterioração
do quadro brasileiro hoje, como não houve nos últimos meses; o que há é um cenário internacional profundamente adverso, persistente e que exige do governo uma permanente vigilância para evitar sobressaltos na
nossa economia e, principalmente, impedir prejuízos sociais com os quais não aceitamos mais conviver. Não
aceitamos, de forma alguma, como acontecia nos governos tucanos, que, no momento da crise, a conta fosse
paga pelo povo brasileiro.
Não podemos esquecer que há mais de uma década resolviam-se problemas da economia brasileira aumentando o desemprego, arrochando o salário da classe trabalhadora, criando impostos e reduzindo o acesso
dos cidadãos ao consumo.
O resultado desse tipo de política foi a criação de uma legião de miseráveis, que não tinha sequer o que
comer...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – ... e com o que alimentar os próprios filhos.
Os mais jovens devem procurar se informar...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senadores, eu queria fazer um apelo.
Não dá para ouvir o orador devido à bagunça aí no fundo. Alguém tem que dar uma acalmada nisso. Não
dá para todos discursarem aí no plenário enquanto o Senador está na tribuna.
Eu peço um mínimo... Há o cafezinho. Fiquem à vontade; vão ao cafezinho, conversem lá.
Refiro-me ao grupo de assessores que está no fundo do plenário.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Agradeço a V. Exª.
Os mais jovens devem procurar se informar com seus pais, seus parentes, seus vizinhos sobre como eram
os anos de fome e de desemprego neste País. Esse é um tempo que nenhum brasileiro quer que volte mais.
As medidas impopulares, anunciadas pelo candidato do PSDB, o Senador Aécio Neves – que alguns, como ele,
também prometem adotar –, nós as chamamos de medidas contra o povo brasileiro. E não permitiremos mais
que sejam implantadas no Brasil.
Pode ser mais duro e mais lento contornar um período de crise mundial, tendo de considerar tantos fatores; mas, para atender a vontade de banqueiros e especuladores, como faziam os antigos governos da hoje
oposição, nós não vamos passar como um trator por cima da população mais necessitada deste País.
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Sempre foram eles, sejam os de classe média, sejam os das camadas mais pobres, os maiores prejudicados
por essas medidas inconseqüentes tomadas pelos tecnocratas, pelos “cabeça-de-planilha” que não enxergam
nada além de cifras; não veem seres humanos por traz de números.
Essas fórmulas se mostraram todas elas falidas, e é por isso que hoje estão à margem do mundo, absolutamente relegadas às páginas mais tristes da história dos últimos anos do século 20 pelo tanto de miséria
que legaram ao mundo.
O que há, então, é um ataque meramente político ao Brasil por parte daqueles porta-vozes de grupos
que querem que o povo pague sozinho a conta por ajustes mais rápidos. Gente ávida por ganhar mais em
prejuízo de quem ganha menos.
Isso poderia acontecer nos governos da oposição. Nos nossos, não houve, não há e não haverá. Tudo o
que precisamos consertar que exija algum esforço da sociedade será dividido proporcionalmente entre todas as
classes sociais, entre todos os setores da sociedade. Quem tem mais participará mais do que quem tem menos.
Mas jamais pararemos de buscar um desenvolvimento inclusivo, em que todo o povo brasileiro esteja
totalmente inserido nos nossos planos para que possamos crescer e avançar juntos.
Não existe desenvolvimento com exclusão social. Esse é um dos fundamentos básicos da nova economia
do Brasil. Vamos garantir conquistas e mudar o que precisamos para avançar mais. É o caminho que todos nós,
brasileiros, unidos, seguiremos trilhando.
Agradeço a V. Exª e aos demais Senadores e Senadoras não só pela atenção, mas também pela tolerância.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem. Esse foi o Líder do PT, Senador Humberto Costa, que faz considerações sobre a importância da Copa e a situação positiva da economia
brasileira no cenário internacional.
Passamos a palavra ao nobre Senador Roberto Requião, que pacientemente soube aguardar este momento, pelas permutas que tivemos que fazer com outros Senadores.
Ao mesmo tempo, eu quero agradecer o Senador Ricardo Ferraço, porque, na verdade, ele deveria ter sido
chamado antes já. Foi equívoco meu; ele entendeu e me assegurou, Senador, que eu poderia chamá-lo tranquilamente, e ele falará depois de V. Exª. Assim, o Senador Ferraço falará depois do Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Paim, sexta-feira, nós vamos ganhar da Colômbia e, no sábado, nós vamos torcer pela Argentina, porque, para nós, a grande satisfação era ter um fim de copa sul-americano. Torcemos sábado pela
Argentina para, posteriormente, podermos derrotá-la e viabilizar a vitória brasileira no campeonato.
Sr. Presidente, é sobre a Argentina que eu falarei da tribuna nesta tarde; é sobre a crise que a Argentina
vive. O que vale mais, Presidente: a vida ou o dinheiro, Deus ou Mamon, alguns poucos espertos especuladores ou uma população inteira, alguns abutres do capital financeiro ou uma nação soberana, sua história e o
seu futuro?
É realmente interessante observar como estas opções se enfrentam com força e radicalidade na quadra
histórica mundial. É instigante que seja uma nação sul-americana, a Argentina, não o palco do enfrentamento,
pois o teatro desta guerra entre a morte e a vida é planetário, mas que seja em torno dela, de sua soberania,
da sua economia, da vida de sua população, que a disputa se estabeleça, e que se estabeleça com um a clareza
solar para todos os que queiram ver a realidade e crescer na sua consciência.
Para entendermos o que se passa em torno da crise da dívida Argentina, é preciso trazer ao conhecimento ou à lembrança alguns dados fundamentais. A economia Argentina, Senador Ferraço, foi destruída pelo
neoliberalismo comandado pelo ex-presidente Carlos Menem, que aplicou o conhecido receituário neoliberal
através do Plano Cavallo, de Domingos Cavallo, então Ministro das Finanças.
Cedeu ao fascínio mortal do dólar, estabelecendo a paridade do peso com o dólar norte-americano em
1991, quando este se encontrava em queda. Em consequência, recebeu um afluxo imenso de capitais especulativos de fundos estrangeiros, fundamentalmente para a privatização e desnacionalização dos serviços de
utilidade pública, inclusive a empresa petrolífera nacional, correios, telefonia, gás, eletricidade e água. Menem
cumpriu à risca as ordens do chamado ajuste estrutural do Fundo Monetário Mundial, aplicado em todos os
países subdesenvolvidos a partir da crise mexicana e consequente moratória em 1982.
A primeira ordem era desvalorizar as moedas e orientar as economias para a busca sistemática das divisas
necessárias para pagar a dívida. A segunda ordem era enxugar o orçamento para eliminar a concorrência da
dívida pública (governo central), priorizando a dívida externa. Em seguida, seria necessário reduzir a demanda
interna e privilegiar exportações, privatizar, cortar salários e aposentadorias, tudo para pagar os juros, Senador
Paim, dos agiotas internacionais.
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À época, Menem era incensado pela mídia internacional e pelo sistema financeiro mundial como o melhor
presidente entre os países em desenvolvimento do mundo, e assim Bill Clinton o chamou e o classificou, tendo
chegado – Menem – a dirigir uma sessão conjunta do Congresso dos Estados Unidos. Era um verdadeiro pop
star, um garoto-propaganda das supostas virtudes do neoliberalismo.
O alinhamento do peso ao dólar só funcionou temporariamente, e, quando funcionou, foi devido a uma
formidável regressão social. A indústria argentina foi simplesmente devastada. A produtividade per capita aumentou em 30% de 1991 a 1998, mas o salário médio caiu em 3%. A taxa de desemprego passou de 7% em
1992 para mais de 17% em 2002, e a explosão do desemprego arrasou a Argentina.
Por outro lado, a paridade com o dólar americano derrubou a competitividade das mercadorias da Argentina de forma brutal. Entre 1997 e 2001, a taxa de câmbio peso/dólar foi mantida em 1 por 1, e os preços
permaneceram estáveis. No mesmo período, o real brasileiro perdeu 60% de seu valor em relação ao dólar, com
aumento de 25% nos preços internos contra a estabilidade obtida pela Argentina. Em consequência, os preços
argentinos em dólar duplicaram em relação aos preços brasileiros, com reflexos evidentes no saldo comercial.
Perante os Estados Unidos, a paridade peso/dólar garantia certo equilíbrio, mas gerava, Senador Suplicy,
uma grande deterioração com relação aos países da América Latina, principalmente os do Mercosul, e, logo,
evidentemente, o Brasil.
A Argentina acabou adotando medidas protecionistas para resistir à invasão dos produtos brasileiros, e
a intensificação de transações comerciais dentro do Mercosul sofreu evidentemente um abalo. O Brasil pagou
o preço da resistência correta à proposta da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), quanto à sua política
monetária e ao distanciamento que adotou em relação ao movimento geral de dolarização.
Enquanto isso, a crise argentina se aprofundava. Uma camada estreita da população se beneficiava do
modelo e da distribuição absolutamente desigual, que se tornou, ao longo do tempo, inaceitável. Perdiam os
assalariados, os pequenos poupadores e os aposentados; ganhavam os bancos, os credores estrangeiros, os
capitalistas argentinos do setor de exportações, os grupos multinacionais espanhóis e franceses, assim como
seus governos, sem falar de instituições como o FMI e o Departamento de Tesouro Norte-Americano.
O mercado interno perdia dinamismo, e a especulação tomava conta da economia. Em plena crise, a Bolsa
de Buenos Aires registrou uma alta devido à compra de títulos facilmente renegociáveis em dólar, e calcula-se
em um total de US$120 bilhões as fugas de capitais, dos quais US$24 bilhões só entre março e dezembro de
2000, ou seja, um número mais ou menos equivalente ao da dívida pública.
Em 2000, as exportações argentinas representaram 9% do Produto Interno Bruto, um índice absurdamente baixo. Esse déficit comercial crescente conduziu a Argentina a uma espiral de espoliação. O déficit comercial
semeou a dúvida entre os especuladores, tanto quanto à manutenção das taxas de câmbio, como também
quanto à capacidade de o governo argentino cumprir os seus compromissos.
Nos meses da crise, a tal perda de confiança era diariamente quantificada pelas famosas agências de risco.
Para enfrentar a tal desconfiança dos especuladores, a Argentina passou a adotar aumentos espetaculares das
taxas de juros, de maneira a oferecer garantias contra o risco de mudanças e, de imediato, o risco da insolvência.
Várias medidas de ajuste para pagar os credores fracassaram. A última medida, o congelamento das contas bancárias para evitar a saída de capitais, levou milhares às ruas em dezembro de 2001. Instalou-se o caos:
saques a supermercados, panelaços, protestos, Senador Suplicy, na porta dos bancos.
Foi assim que o neoliberalismo, o fascínio mortal do dólar e dos abutres do capital financeiro, praticamente, faliram a República Argentina. No auge da crise, elegeu-se Fernando de la Rúa, que, logo, renunciou.
No vazio político criado, a Argentina teve cinco presidentes em apenas duas semanas, entre eles, o peronista
Adolfo Rodríguez Saá, que ficou no governo apenas uma semana e que decretou a moratória da dívida externa argentina. Eduardo Duhalde, que o sucedeu, desvalorizou o peso e convocou eleições para 2003, quando
foi eleito Néstor Kirchner, com apenas 22% dos votos. Kirchner manteve o Ministro da Economia de Duhalde,
Roberto Lavagna.
A Argentina resolve sair da crise sozinha, sem os famosos programas recessivos do Fundo Monetário Internacional, que sempre manda que os governos tirem dinheiro da população para pagar os especuladores,
como aconteceu recentemente com a Grécia.
Com Kirchner, a Argentina resolveu reestruturar suas dívidas, chamou os credores, disse-lhes que o país
não tinha dinheiro para pagar mais, porque precisava investir em aumento de salários, criação de empregos e
planos sociais. E propôs aos credores a troca de papéis com juros altos e prazo curto por títulos de juros baixos
e prazos longos, os chamados swaps, ou seja, pediu oxigênio para continuar vivendo, porque mortos não pagam dívidas. Aliás, também não é o caso de nações morrerem na mão de rentistas e de abutres do mercado.
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A reestruturação ocorrida em 2005 e 2010 alcançou mais de US$100 bilhões, após a moratória decretada em 2001. Aceitaram negociar e reestruturar a dívida 93% dos credores. É um número fantástico, Senador
Suplicy: 93% dos credores.
O resultado foi que a economia argentina começou a crescer 8% ao ano. A situação fiscal mudou para
melhor, e a Argentina obteve um superávit fiscal recorde de US$18 bilhões. Mas, dos 7% dos credores que rejeitaram a oferta argentina, exatamente 0,45% do total travam uma batalha judicial contra a Argentina para receber 100% do valor dos títulos, sem o desconto de quase 70% aplicado na operação de troca de títulos (swaps).
Esse 0,45% de credores é liderado pelos fundos de hedge, cuja tradução, o entendimento é “fundo de
multimercado”, Senador Ferraço. Em português claro, são “fundos abutre”, são os buitres. São agressivos; atuam
em altíssimo risco; agem com controles mínimos; realizam operações proibidas em outros fundos, preferencialmente derivativos; são os restritos a bilionários; e, pasmem, podem assumir a forma de sociedade limitada,
protegendo, desta maneira, os especuladores.
Os principais fundos abutre que infernizam a Argentina e os argentinos são o Aurelius Capital Management e NML Capital Management – este controlado por Elliott Management, do vampiro magnata Paul Singer. Juntos, esses poucos credores que, repita-se, representam apenas 0,45% dos credores argentinos e que
não participaram da reestruturação da dívida argentina, buscam na justiça norte-americana US$1,3 bilhão.
Mas há a condição de isonomia entre credores. Se esses conseguem uma vitória, o total da dívida argentina e
a negociação anterior com 93% dos credores simplesmente desaparece, e a dívida argentina salta para R$120
bilhões, US$20 bilhões.
Um dado importante: em 2008, quando explodiu a crise do subprime nos Estados Unidos, havia 8 mil
fundos hedge atuando no mundo, movimentando em torno de U$1,3 trilhão.
Eram uns vampiros, que criaram o subprime, os derivativos, e explodiram a economia norte-americana,
levando de cambulhada o planeta Terra. Ou seja, os abutres – se preferirem, vampiros – que levaram o mundo
à crise da qual ainda não saímos são os que querem agora colocar a Argentina de joelhos, com as bênçãos da
Corte Suprema dos Estados Unidos, para sugar até a última gota do sangue de sua economia e do esforço nacional para produzir bens e serviços necessários à vida das pessoas.
Depois de Néstor Kirchner, a Presidente Cristina e o povo argentino lutam para provar à Corte Suprema
dos Estados Unidos a sua disposição para negociar, para manter sua economia funcionando e para conservar
o crédito internacional do país.
Para ficar apenas com um exemplo, o Congresso argentino aprovou, com apoio praticamente irrestrito
da oposição – como dizia agora há pouco o Senador Simon que aconteceu com a aprovação do Plano Real no
Congresso brasileiro – um projeto de lei que reabriu a reestruturação da dívida externa argentina por tempo
indeterminado. Mas a Corte Suprema de injustiça dos Estados Unidos ficou do lado dos abutres e dos vampiros.
No dia 16 de junho último, a Corte recusou um recurso apresentado pela Argentina para revisar a ordem do juiz Griesa de pagamento prioritário aos abutres, 0,45% da dívida, em detrimento dos credores, 93%
da dívida, credores que participaram do projeto de reestruturação da dívida argentina. Ou seja, determinou
que tudo que a Argentina depositar para pagar os compromissos junto aos credores será automaticamente
transferido aos abutres, aos vampiros do mercado, aos vampiros do capital vadio. O famoso capital vadio, que
nada produz, mas vive da especulação das bolsas, vive à margem das leis, e vampirando, sugando o sangue
soberano de países que tentam com justiça social se desenvolver. Os anjos caídos, os filhos de Mamon, como
diz a nossa Bíblia e repete o Papa Francisco a cada momento.
O governo da Argentina anunciou, no último dia 26, o pagamento de US$832 milhões de títulos da dívida renegociados, sendo que US$539 milhões foram depositados em contas do Bank of New York, que está
intermediando os pagamentos internacionais da Argentina. Ignorando a justiça local e a possibilidade de embargo, tudo deverá ser transferido aos abutres, diz a Corte Suprema dos Estados Unidos.
Como disse o jovem Ministro da Economia argentino, Axel Kicillof, na ONU, a convite do G77, “a Argentina
quer continuar pagando e não deixam”. É um caso insólito. Não se pode aceitar que, em três dias, um país não
tenha outra opção além de ter uma dívida nova de US$15 bilhões ou de US$120 bilhões, que poderia resultar
de novas demandas de credores se a decisão da Corte Suprema for implementada. Com isso, a Argentina corre o risco de se tornar inadimplente, entrando no que se chama de moratória técnica, no jargão das finanças
internacionais, com todas as suas consequências.
O mundo se escandaliza, mas afinal a Corte Suprema dos Estados Unidos não é supostamente uma instituição para a promoção e distribuição do direito e da justiça? Não. Não é, mesmo porque, segundo um velho
ensinamento do tio Carlos, o direito é a cristalização da força ou, na palavra do seu mais autorizado intérprete,
Pachukanis, “o direito é uma forma burguesa que atinge o máximo de seu desenvolvimento no capitalismo e
que deve ser extinta quando a superação desse modo de produção for obtida”.
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É disso que se trata, Senador Suplicy, do uso da força bruta. Em determinado momento, são canhões e
soldados; no outro momento, são drones e mísseis, mas tudo se trata da condução da hegemonia da economia
capitalista sobre países que se querem desenvolver.
É disso que se trata, de força bruta, ainda que se apresente sob a cândida e falsa aparência de técnica
decisional jurídica.
Foi assim que os Estados Unidos e o capital agiram com Kadafi. Era um anjo, um anjo bom, quando fazia
negócios vantajosos com os europeus e norte-americanos, e quando financiava campanhas eleitorais, como a
do ex-Presidente francês Nicolas Sarkozy. Foi assim com Saddam Hussein, financiado pela CIA e apoiado pelos
Estados Unidos para lançar o Iraque na guerra contra o Irã. Foi assim com a criação da Al Qaeda e Osama Bin
Laden. Foi assim com o legado da ação da CIA no Afeganistão, para criar problemas para a União Soviética. Algumas dessas e outras ações que resultaram na destruição de países e de nações foram consideradas ilegais
pela Suprema Corte dos Estados Unidos? Não, não foram. Então, por que o ataque dos abutres mais ousados
e gananciosos do capital financeiro contra a nação argentina seria reprimido pela suposta guardiã do direito
norte-americano?
O que resta de consciência de civilização se levanta contra os abutres e vampiros do capital financeiro
e contra sua corte gendarme, a pretensamente honorável Corte Suprema dos Estados Unidos. Grita a Celac,
grita a Unasul, o Mercosul e o Parlasul. Somos todos argentinos neste momento. Como disse a Presidente Cristina na ONU: “Somos vítimas seriais dos lobistas, que especulam sobre países que caem em moratória”. Essa é
a história da Argentina, mas pode ser a história de outros países. Pode ser a história do Brasil, com o aprofundamento da crise econômica.
Concluo este pronunciamento com uma convocação aos partidos políticos, aos movimentos sociais, às
igrejas, aos jogadores de futebol e às torcidas, que estão com as atenções voltadas para a Copa do Mundo: cerremos fileiras com a Argentina! Defendê-la neste momento é defender a vida contra a força bruta dos agentes
da morte, os vampiros e abutres do capital vadio. É preciso que a voz forte da consciência latino-americana se
levante, como se levantou em tantos outros momentos da história, como na Guerra das Malvinas, para expressarmos sem titubeios nossa indignação contra os ataques vis que sofre, neste momento, a nação argentina e,
por via de consequência, o Mercosul.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Cerremos fileiras com o Papa Francisco contra
o capital financeiro selvagem, contra a força bruta do capital e dos seus juízes, contra Mamon, contra o poder
do dinheiro. Neste momento, em especial neste momento tormentoso e difícil, sejamos todos argentinos. Sejamos argentinos no futebol, contra a Bélgica, para que logo depois voltemos a ser brasileiros na vitória final
que, suponho, será do Brasil contra a Argentina, na Copa. Mas, neste momento em que a soberania, em que a
vida de um povo é ameaçada, nós, latino-americanos, somos, Senador Suplicy, todos argentinos.
Concedo um aparte ao Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Considero esse pronunciamento de V. Exª de
extraordinária importância. Acredito que os jornais da Argentina irão divulgá-lo e recomendo que o façam,
mas também os jornais latino-americanos e mesmo os jornais dos Estados Unidos, como The New York Times,
The Washington Post, The Wall Street Journal, o Los Angeles Times, para citar alguns dos principais. V. Exª, primeiro, de uma maneira bastante didática, nos explicou como é que o governo argentino, seja com Nestor Kirchner e depois com a Srª Presidenta Cristina Kirchner, procurou ter uma atitude de bom senso perante os seus
principais credores. Não tinha consciência do que V. Exª hoje explicou didaticamente. Ou seja, diante de uma
dificuldade tão grande de pagar todos os credores, o governo argentino – em troca das taxas de juros altas
que estavam cobrando e das quantias muito significativas, acima de sua capacidade, e para, justamente, não
dizer que não poderia pagar – propôs a todos que, a longo prazo, cobrassem taxas de juros mais baixas, mas
com o compromisso de que...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Seriam pagas.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Todos seriam pagos. Isso é de fundamental importância e também de bom senso. Acredito que qualquer grande devedor que por alguma circunstância inesperada venha a ter uma situação de dificuldade perante os seus credores venha a propor uma solução dessa
natureza. Daí V. Exª explicou, se pude compreender bem, que uma proporção muito pequena – acho que 7%,
salvo engano, V. Exª mencionou – preferiu não aceitar esses termos. E para cobrar aquilo que era além da conta
foram aos tribunais de Justiça, às cortes de Justiça dos Estados Unidos, que então resolveram estender, aceitar
a cobrança daquilo que havia sido entendido primeiramente com o governo argentino e ainda com a possibilidade de estender aos outros 93% igual direito, para que não ficasse uma questão de iniquidade.
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Não é uma possibilidade, Senador, é uma certeza, em função da isonomia da cobrança dos títulos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pois bem. Se isso for levado adiante, poderá levar a um estrangulamento da economia argentina. Ora, o bom senso indica outro caminho. Inclusive, Senador
Roberto Requião, eu estive por três dias, agora, em Montreal, no Congresso da Rede Mundial da Renda Básica.
Nesse evento, houve pelo menos duas sessões discutindo o livro Capital no Século 21, de Thomas Piketty, que
justamente mostra como, nos países desenvolvidos, nesses últimos períodos de grande crise, houve...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... um desenvolvimento caracterizado por uma
concentração de renda e de riqueza nas mãos dos grupos financeiros mais poderosos simplesmente extraordinária. Um pouco diferente do que temos tido no Brasil, felizmente, com os programas que têm sido adotados
nos últimos 12 anos. Ora, nessas circunstâncias, as recomendações feitas, mencionadas por V. Exª, pelo Papa
Francisco indicam que um caminho melhor deve ser adotado e que tenhamos todos os latino-americanos a
consciência disso. E expressarmos também então a solidariedade à Argentina é importante. Com respeito à
Copa do Mundo, há um fenômeno formidável que está acontecendo nesses últimos dias...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... aqui no Brasil, há um fenômeno (Fora do microfone.) simplesmente extraordinário que nunca houve. Uma verdadeira ocupação, invasão, a chegada de
um número de dezenas de milhares de argentinos em nossas cidades que estão acompanhando os jogos da
Argentina. São Paulo viveu um domingo e por toda a parte, não foi possível que todos coubessem no estádio
de Itaquera, o Itaquerão, então, eles se concentraram no Anhangabaú, dezenas de milhares, outros foram à
Vila Madalena, outros foram a outras partes. Por toda a parte se viam os argentinos com suas camisetas e as
bandeiras numa espécie de congraçamento. Há ocasiões em que os brasileiros torceram contra a Argentina.
Mas é interessante esse fenômeno confraternizador que o futebol e o esporte propiciam. Então, o discurso de
V. Exª vem nesse momento em que diz que gostaria até que possa a Argentina eventualmente chega à final
com o Brasil na Copa do Mundo. Se isso acontecer, teremos um jogo simplesmente fantástico com alguns dos
maiores craques da história do futebol, Messi de um lado, Neymar do outro, num duelo que vai ser civilizado,
de proporções simplesmente fantásticas, emocionantes, e para algo que é em favor do respeito mútuo e da
paz entre os povos.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Quando, nos últimos dias, li as notícias sobre o
enterro de jovens tanto na Palestina quanto em Israel, e os bombardeios aqui e acolá, fico pensando como é
que essa confraternização de povos no Brasil que se dá com a Copa do Mundo é tão significativamente exemplar. Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Obrigado.
Presidente, requeiro à Mesa, dentro das normas regimentais, que este meu pronunciamento seja enviado para o Senado argentino, com destino a sua Presidência e à Mesa do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – V. Exª será atendido na forma do Regimento e o documento será remetido ao Governo da Argentina e...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Ao Governo da Argentina e ao Senado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ...e ao Senado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Eu gostaria de fazer uma sugestão adicional:
que possa também ser encaminhado ao Senado dos Estados Unidos da América.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O.k., está acatado. Nós encaminharemos também ao Senado dos Estados Unidos, o.k.?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Vamos lá, então.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senador Ricardo Ferraço, que vai receber uma delegação, estava aqui angustiado ao meu lado. Há uma delegação esperando-o na Comissão de
Relações Exteriores.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, o Senador
Roberto Requião fez aqui uma erudita e detalhada explicação sobre as origens, os efeitos e as consequências
da decisão da suprema Corte norte-americana em relação a essa conjuntura vivida e enfrentada pela Argentina. Uma decisão que não traz apenas consequências para a Argentina. Uma decisão que traz consequências
para o Brasil, traz consequências para o Mercosul. E, na verdade, estamos no limiar de uma decisão que poderá traduzir-se, efetivamente, em prejuízos para o nosso País, sobretudo pela dependência que tem a indústria
manufatureira brasileira, sobretudo a indústria automotiva, visto que a Argentina é hoje destino de aproximadamente 90% das exportações dos veículos brasileiros.
Mas quero chamar atenção para uma outra decisão, que não vem da alta Corte, da suprema Corte norte-americana, mas que vem, na verdade, do Governo dos Estados Unidos, do Congresso americano, em relação
à nova lei agrícola dos Estados Unidos da América e suas consequências sobre a agricultura brasileira e sobre
a agricultura dos países emergentes.
O Brasil, Sr. Presidente, como é sabido, é o terceiro maior exportador de produtos agropecuários do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América e da União Europeia, lembrando, evidentemente, que
a União Europeia é um bloco constituído por 28 países, por 28 nações.
Apenas no ano passado, o Brasil exportou mais de US$100 bilhões em produtos agropecuários. Além
de ser o terceiro maior exportador, esse segmento é o mais dinâmico nas exportações, tendo crescido 16% no
último ano. A União Europeia e os Estados Unidos cresceram 10% e 9% ao ano, respectivamente, nesse mesmo
período, o que atesta, o que finaliza a competitividade da agricultura brasileira, sobretudo as características de
apropriação, de elevada capacidade tecnológica da nossa agricultura. A nossa agricultura é produto e resultado, sim, de um esforço extraordinário de vários e vários anos, um esforço que incorpora e agrega tecnologia
de ponta e que dá ao nosso País condição de disputar qualquer mercado no mundo.
Com efeito, Sr. Presidente, dessa performance do agronegócio brasileiro, o saldo do comércio exterior do
agronegócio foi positivo no último ano em US$83 bilhões. Essa cifra compensou, por assim dizer, a necessidade
de termos um resultado na balança comercial brasileira em 2013, que deixou a desejar e que não é compatível
com a economia brasileira.
Foi, por assim dizer, o segmento brasileiro que produziu e permitiu que a nossa balança comercial pudesse ter esse resultado. É verdade, um resultado íntimo, um resultado ínfimo, tímido, mas, não fosse a agricultura
brasileira e a capacidade e a competência da produção brasileira, a nossa balança comercial estaria amargando
um déficit, o que traria extraordinárias complicações para a conjuntura brasileira.
O Brasil também ganhou protagonismo mundial, Sr. Presidente, não apenas por sua competitividade,
não apenas pela capacidade dos nossos produtores, não apenas pela capacidade de empreendedorismo de
órgãos e instituições, como a Empresa Brasileira de Agropecuária, a Embrapa. O Brasil ficou conhecido mundialmente, globalmente, como o cão de guarda das políticas agrícolas dos países desenvolvidos. Tendo liderado os contenciosos do algodão e do açúcar, ambos com ganhos favoráveis aos argumentos defendidos pelo
Brasil, o País criou, nesse período, jurisprudência ao comprovar que políticas agrícolas de nações desenvolvidas geram distorções no mercado mundial e prejudicam os exportadores competitivos, não apenas do Brasil.
Os Estados Unidos e a União Europeia gastam bilhões de dólares subsidiando os seus agricultores. Como
ambos são também grandes exportadores, os agricultores brasileiros, na prática, são obrigados a competir
não com os seus concorrentes. A concorrência é, naturalmente, uma competição saudável e necessária para
que nós possamos aperfeiçoar a nossa capacidade de produção. Mas, na verdade, os produtores brasileiros
competem com os orçamentos dos países que compõem a União Europeia e dos Estados Unidos da América.
A União Europeia, por exemplo, é recordista em subsidiar o setor agrícola. Quase cinco vezes mais do
que o Brasil em relação à renda da agricultura. Em relação à produção por hectare, essa diferença chega a vinte
cinco vezes mais do que o Brasil subsidia aos nossos agricultores.
Já os Estados Unidos são recordistas em usar subsídios disfarçados que estimulam o aumento da produção e de exportação, derrubando preços internacionais, favorecendo a especulação, que traz enormes prejuízos, não apenas à agricultura brasileira, mas à agricultura de um conjunto de países, como os que vão se
reunir, daqui a poucos dias, para uma nova rodada dos Brics – Brasil, Índia, Rússia, África do Sul e a China –, que
representam aproximadamente 15% das exportações mundiais.
É uma combinação arriscada. Por um lado, o subsídio estimula artificialmente o aumento da produção. Por
outro lado, coloca esses produtores numa situação e numa conjuntura em que eles vão produzir sem qualquer
tipo de risco. Considerando o risco uma característica, uma natureza do sistema capitalista, é uma contradição,
portanto, com esses países que ou desenvolvem políticas liberais ou políticas sociais democratas.
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O cão de guarda brasileiro, Sr. Presidente, precisa voltar às suas funções o mais rápido possível. Os Estados Unidos e a União Europeia, de novo, aprovaram novas políticas agrícolas, e os estudos desenvolvidos por
especialistas brasileiros mostram que há grandes riscos para a produção agrícola dos nossos países, grandes
riscos de esses subsídios serem altamente distorcidos, produzirem, enfim, consequências no mercado, já na
produção nas safras de 2014/2015.
Antecipando as consequências das novas políticas para a nossa agricultura, coube à Comissão de Relações Exteriores fazer um amplo debate, que contou com a presença de especialistas, que contou com a presença da Confederação Nacional da Agricultura, presidida pela Senadora Kátia Abreu, o Senador Moka e tantos outros Senadores, uma audiência pública em que nós discutimos as origens, as consequências e os efeitos
dessas novas políticas agrícolas. E ficou evidente, à luz de tudo o que foi detalhado, das informações que foram
apresentadas, que as evidências são as mais consistentes e de que o nosso País não pode e não deve perder
tempo diante dessa possibilidade real.
As novas leis agrícolas dos Estados Unidos e da União Europeia poderão produzir e gerar bilhões de dólares de prejuízos para a agricultura brasileira, não apenas para o agronegócio brasileiro, mas também para
a pequena propriedade de base familiar, que é competitiva e, cada vez mais, alcança posições no mercado,
inclusive posições de exportação.
Eu me refiro aqui, Sr. Presidente, à agricultura de base familiar do seu Estado, do Rio Grande do Sul, como
é o caso da agricultura de base familiar do meu Estado, o Espírito Santo, que é um Estado liderado e dominado
pela pequena propriedade de base familiar, mas que, ainda assim, é o segundo produtor de café do País. Produz duas variedades de café: o café arábica, nas regiões frias, e o café robusta, nas regiões mais quentes, por
ser o robusta uma variedade, uma espécie de café mais selvagem que suporta as variações da temperatura e
as oscilações climáticas.
É esse o quadro, Sr. Presidente, em razão do discurso que estamos fazendo. Não podemos apenas monitorar
os efeitos dessa iniciativa. Não podemos apenas ficar no debate ou no discurso, ainda que isso possa ser
importante, mas é insuficiente. É necessário que haja uma boa mobilização do Congresso Nacional. É necessário
que o Congresso brasileiro, que o Senado brasileiro possa ser protagonista desse debate, chamando a atenção
do Governo Federal, do Ministérios das Relações Exteriores, do Ministério da Agricultura, da Presidência da
República, para que nós possamos agir antes que o leite seja derramado. Não são políticas que vão impactar
neste momento, mas são políticas que já impactarão no ano seguinte, em 2015. E da mesma forma que agimos
no contencioso do algodão, liderados e coordenados pelo Embaixador Roberto Azevedo, hoje Coordenador e
Presidente da Organização Mundial do Comércio, é momento de nós afiarmos, no bom sentido da palavra, as
nossas armas, as nossas ferramentas, porque as evidências são as mais consistentes.
Até porque, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, nós estamos na antevéspera de uma importante rodada dos Brics. O nosso País estará recepcionando os mandatários da Índia, da China, da Rússia e da África do
Sul, no mês de fevereiro. São países que têm larga relação com o agronegócio e com a agricultura, ou com a
produção ou com o consumo. Faz-se absolutamente necessário que esta pauta possa e deva fazer parte da
reunião desses mandatários, em Fortaleza, oportunidade que em que nós brasileiros estaremos recebendo
todos esses mandatários.
É essa, Sr. Presidente, a manifestação que fazemos na tarde desta quarta-feira, na expectativa e na confiança
de que esse tema possa fazer parte da pauta da Presidenta Dilma, assim como dos demais presidentes que
estarão presentes em Fortaleza para mais uma rodada dos Brics.
A nossa agricultura, de novo, está sendo violada, violentada e ameaçada por subsídios disfarçados gerando e produzindo angústia e perspectivas de prejuízos em vários dos nossos Estados brasileiros.
E quero crer, Sr. Presidente, com a maior segurança, convicção e sinceridade, que defender a agricultura
brasileira e os nossos produtores é defender uma bandeira que é do absoluto interesse da Nação brasileira por
tudo que representa não apenas economicamente a agricultura brasileira, mas por tudo que representa socialmente, pelas oportunidades que gera para centenas de milhares de brasileiros, de capixabas, de mineiros e de
tantos outros brasileiros que dão a sua vida, que lutam de sol a sol e que não querem favores e não querem
privilégios, mas querem competir em igualdade de condições com os outros mercados pela capacidade, pela
competitividade e pela competência que tem a nossa agricultura.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador
Ricardo Ferraço...
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... pela defesa que faz dos agricultores brasileiros diante das dificuldade que, às vezes, enfrentam por causa do protecionismo de políticas que
são adotadas nos diversos países desenvolvidos.
Tem a palavra, pela ordem, o Senador Anibal Diniz.
Apenas peço a compreensão, porque V. Exª e o Senador Paulo Paim, ambos terão compromisso daqui a
pouco, mas ele compreende a relevância e urgência da sua comunicação, dado que terá um encontro com a
Presidenta e o prefeito de Rio Branco às 17h30.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr.
Presidente, Senador Eduardo Suplicy.
Eu devo dizer que estaremos saindo daqui a pouco para uma reunião em que serão apresentados os
planos de mobilidade urbana de algumas cidades do Brasil, numa audiência com a Presidenta Dilma. Então,
estarão nessa audiência a cidade de Rio Branco, com o Prefeito Marcus Alexandre; deveremos estar lá eu e o
Senador Jorge Viana, que está chegando de viagem e imediatamente irá também ao Palácio do Planalto; estará
também presente a cidade de Campos dos Goytacazes e algumas cidades do ABC paulista.
Nesse evento, estaremos tratando, principalmente, de um plano de mobilidade urbana para Rio Branco,
que é algo fundamental, é fruto de muito esforço, envolve o Ministério das Cidades, envolve a decisão política
muito eficaz e oportuna da Presidenta Dilma de fazer com que a população da cidade de Rio Branco, que é a
principal cidade do Acre, com quase 50% da população, tenha uma atenção especial no que diz respeito a essa
questão da mobilidade urbana. Mesmo Rio Branco não sendo uma cidade-sede da Copa do Mundo, tem essa
atenção especial, e, por isso, vai o nosso agradecimento antecipado por esse feito.
Eu quero também, Senador Suplicy, aproveitando este momento, dizer que, no último domingo, com a
presença do Ministro das Cidades, Gilberto Occhi, tivemos a inauguração de mais uma etapa do Complexo de
Piscicultura do Estado do Acre, que foi justamente a fábrica de ração. A inauguração dessa fábrica de ração compõe um elemento muito importante da cadeia que foi construída, porque o complexo industrial prevê a produção de alevinos, a produção de ração e, depois, o frigorífico para filetagem, para exportação dessa produção.
O Governador Tião Viana está sendo uma pessoa muito atenta no que diz respeito a essa política da piscicultura e está muito atento, inclusive, a esse apelo da FAO, que é o organismo que cuida da alimentação e da
agricultura, que diz que a humanidade vai dobrar a produção de pescados nos próximos dez anos. E há uma
grande expectativa de que o Brasil seja um dos grandes contribuintes, digamos assim, um dos produtores de
excelência nessa área de piscicultura, e o Estado do Acre está muito antenado a essa agenda da necessidade
de produção de alimentos para a humanidade, e o Complexo de Piscicultura vem dar essa contribuição.
Só para se ter uma ideia, nos últimos quatro anos, foram construídos aproximadamente cinco mil tanques numa lâmina de água superior a dois mil hectares de terra. Essa produção de açudes é algo absolutamente sustentável, porque não agride o meio ambiente e, ao mesmo tempo, dá uma oportunidade de renda e de
melhoria alimentar para todas as famílias, principalmente as famílias da agricultura familiar que participam
desse programa.
O programa da piscicultura desenvolvido pelo Governador Tião Viana é algo que merece o nosso reconhecimento e o nosso aplauso, principalmente porque ele pensou essa cadeia da produção de piscicultura em
todas as dimensões, desde a produção do alevino, que diminui o custo para o produtor, com a entrega do alevino de boa qualidade já produzido no complexo industrial – inclusive isso já está acontecendo, o ex-presidente
Lula esteve lá conosco e acompanhou o momento do início do funcionamento dessa central de produção de
alevinos. Agora, acabou de entregar, no último domingo, a produção de ração, o que vai facilitar muito a vida
dos pequenos produtores, pois hoje eles estão importando essa ração de São Paulo – às vezes, ela vai a Porto
Velho e, depois, tem de ir a Manaus, para chegar a Cruzeiro do Sul, e demora, às vezes, 70 dias para chegar essa
ração. E, com essa fábrica de ração funcionando no complexo industrial, os piscicultores do Estado do Acre terão muito mais facilidade para ter acesso a essa ração. E, por último, a indústria de filetagem. Por quê? Porque
todo mundo, quando se fala de uma nova atividade econômica, fica com medo: “E vai ter mercado para esse
produto?” Então, pensou-se, também, nesse complexo industrial da piscicultura, o aspecto da filetagem, o frigorífico que vai processar os pescados, o que vai também contribuir para a exportação.
Então, desde a produção de alevinos, a produção de ração e, depois, a comercialização, tem esse aspecto
todo sendo levado em conta por esse projeto da piscicultura no Estado do Acre, que é um projeto verdadeiramente exemplar e merece, inclusive, uma visita, Senador Paim. Quando V. Exª tiver oportunidade de ir ao Acre,
farei questão de levá-lo para conhecer esse complexo da piscicultura, que é realmente excepcional.
E eu pediria a gentileza, Senador Suplicy, como não vai haver tempo para que eu faça o pronunciamento
na sua integralidade, que V. Exª tome esse documento como tendo sido lido aqui em Plenário, para que fique
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registrado o meu cumprimento ao Governador Tião Viana pelo esforço que ele fez para levar adiante essa política de apoio aos piscicultores do Acre. Eu tenho certeza de que ele vai conseguir seu objetivo, que é elevar a
produção de quatro mil toneladas para mais de 20 mil toneladas/ano, e tenho certeza de que essa indústria da
piscicultura vai contribuir muito para melhorar a vida dos agricultores familiares do Estado do Acre que aderirem a essa atividade econômica extremamente importante que é a piscicultura, tanto para a geração de renda
quanto para melhorar a qualidade alimentar das famílias que têm no peixe uma proteína de boa qualidade.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, subo hoje a esta tribuna para destacar o 3º Encontro de Piscicultores do Acre,
realizado no último domingo, dia 29, e que teve como ponto principal a visita à Fábrica de Ração para peixe
que integra o Complexo Industrial do Pescado, em Rio Branco. Esta fábrica foi inaugurada pelo governador Tião
Viana, com a presença do ministro das Cidades, Gilberto Occhi.
Participaram deste evento mais de 1.500 produtores, que estão inseridos no Programa de Desenvolvimento da Piscicultura do governo do Estado. Esse programa tem enorme alcance socioeconômico.
O Complexo Industrial do Pescado integra toda uma cadeia produtiva, que é composta por três unidades: Centro Tecnológico de Produção de Alevinagem, Fábrica de Ração e Frigorífico.
As obras e instalação dos tanques e equipamentos do Centro de Alevinagem e, agora, da Fábrica de Ração foram concluídas. Três espécies de peixes da região serão reproduzidas no Centro de Alevinagem: tambaqui, surubim e pirarucu.
A primeira fase do programa é a escavação de tanques para a criação de peixes. Já foram escavados 4.200
tanques, o que resulta em 1.900 hectares de lâmina d’água. Isso permite que, com manejo adequado, seja possível chegar à produção de 22 mil toneladas de pescados.
Isso é muito significativo para o Estado, porque a ração para peixe sempre foi um entrave para o crescimento da piscicultura no Acre.
Há quatro anos, por exemplo, um piscicultor de Cruzeiro do Sul comprava ração de peixes em São Paulo
ou Paraná e a enviava para Porto Velho. Depois, pegava uma balsa para Manaus e só cerca de 70 dias depois
ela chegava ao vale do Juruá.
Essa dificuldade de logística foi uma constante até bem pouco tempo, mas, hoje, essa realidade é completamente diferente.
Aqueles mesmos piscicultores, lá do Juruá, contam com uma rodovia com trafegabilidade de inverno a
verão, apoio do governo para abertura de viveiros e modernos laboratórios de alevinos. Também contam com
frigoríficos em fase final de construção que em breve entram em funcionamento, e agora uma fábrica de ração
para peixes, a mais moderna do Brasil.
Gostaria de destacar ainda que a Fábrica de Ração do Complexo Industrial de Piscicultura do Acre une alta
qualidade e alta produtividade e é a primeira fábrica no Brasil especializada em ração para peixes carnívoros.
Por dia, ela produzirá cerca de 200 toneladas de ração, o suficiente para abastecer o Acre e estados vizinhos. Para garantir essa produção, a fábrica usará cerca de 120 toneladas de grãos por dia, produto que vai ser
comprado dos agricultores do Acre.
O que temos a destacar, portanto, é que o Acre mais uma vez trabalha para aumentar a produção. Assim,
os piscicultores, que sempre sofreram com o elevado preço da ração poderão ter melhoria de vida.
A expectativa é que, com essa fábrica, o preço da ração deve baixar e os cooperados e sócios do Complexo possam ter benefícios na hora da compra.
A ração produzida pela fábrica irá abastecer o mercado local e nacional, que está em grande ascensão.
E isso vem em boa hora.
Segundo dados da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o mundo vai
dobrar seu consumo de peixes em 10 anos e aponta o Brasil como o potencial provedor desta demanda de
mercado.
Portanto, isso demonstra que o Acre está bem posicionado na possibilidade de ser produtor -exportador competitivo e que o governo do Acre acertou em apostar na produção de peixe do estado aliado à industrialização.
Sabemos que três fatores garantem uma piscicultura de qualidade e competitiva: alevinos com boa genética, ração com poder de conversão e um frigorífico que garanta, o processamento.
O Complexo Industrial da Piscicultura soma esses três fatores em um único endereço. Isso faz com que
o Acre seja pioneiro numa piscicultura de referência para o Brasil.
Era o que eu queria registrar. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – A solicitação de V. Exª será atendida.
Meus cumprimentos a V. Exª.
Tem agora a palavra o Senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Eduardo Suplicy, primeiro, quero cumprimentá-lo, porque V. Exª, além de ser um Parlamentar
exemplar, foi, por unanimidade, na convenção realizada em São Paulo, indicado para concorrer ao Senado. Eu
tenho certeza de que o povo de São Paulo há de reconduzi-lo a esta Casa, para que V. Exª continue fazendo o
trabalho brilhante que faz em defesa não só do povo de São Paulo, mas de todo povo brasileiro.
Com essa consideração rápida, Senador Suplicy, eu quero, sem nenhuma alegria, mas com muita tristeza, como diz o próprio documento, fazer a leitura aqui, da tribuna, de forma rápida, devido ao tempo, do documento que eu recebi que é assinado pelo Luiz Sérgio de Almeida, Presidente da Fentac/CUT, e pela Graziella
Baggio, que está aqui, na tribuna, neste momento.
Esse documento demonstra toda a indignação dos homens e mulheres que apostaram a sua vida no Aerus e que, depois de terem ganhado na Justiça a causa que poderia apontar para um grande entendimento de
negociação, receberam a notícia, neste período em que estávamos afastados, de que não haverá negociação.
Mas, melhor do que ilustrar com palavras, eu, que me dediquei a esta causa, não somente eu como outros Senadores e Deputados – até porque não vou citar nenhum, porque são inúmeros os que se dedicaram
por mais de treze, quinze anos, batalhando para que a Varig não falisse e que não acontecesse a situação em
que se encontram, hoje, os companheiros do Aerus –, passo a ler o documento que me foi entregue e que foi
entregue também lá na Câmara dos Deputados, onde também foi lido:
Fentac/CUT (Federação Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil da CUT) encaminha a V. Exªs o presente ofício, passando-lhes informações sobre o caso Aerus.
Diz o documento:
Ontem, em contato mantido com o Presidente da Câmara dos Deputados, o Ministro Ricardo Berzoini
encerrou a possibilidade das negociações para o acordo do Aerus. Há um sentimento de tristeza e desespero em todos os envolvidos. Todos sabem que o tempo não irá esperar a demora do Poder Judiciário e
isso torna a resposta negativa ainda mais desesperadora. Passar um ano chamando os representantes
[e eu acompanhei, em inúmeros momentos] para discutir um acordo, inclusive para discutir formas de
pagamento, não se encaixa com a resposta de “falta de recursos”. Ora, se se estava discutindo a forma
de pagamento, presume-se a existência de valores.
Por isso, hoje, encaminhamos esse ofício a V. Exªs para agradecer o apoio durante todos esses anos, para
agradecer a presença diária em nossos acampamentos, agradecer pelos pronunciamentos [como este]
e pelas cobranças [que sempre fizeram, eu diria, para o Judiciário e também] ao Executivo. Mas, também, pedimos a V. Exªs [que não joguem a toalha] que continuem do nosso lado, cobrando e apoiando,
de todas as formas [possíveis e imagináveis], a realização imediata do acordo. Utilizem todas as armas,
exatamente dentro da harmonia e independência dos Poderes da nossa República, para evitar que novos falecimentos ocorram.
Não há qualquer previsão de pagamento para o mês que vem e, tragicamente, já ocorreram 1.008 falecimentos entre o dia da liquidação (2006) até hoje. Ou seja, sem qualquer necessidade, outras pessoas
irão morrer, e cada vez com maior frequência. Imaginem, Srs. Senadores, que, a cada três dias, morresse
um familiar ou um amigo próximo. Esta é a sensação que os participantes do Aerus têm. A cada três dias,
um conhecido não resiste e gera uma comoção geral, e o pensamento de quem será o próximo. É cruel
o que está acontecendo.
Independentemente de partido político, conclamem seus pares para fazer uma grande movimentação a
favor do acordo. Não é contra ou a favor [deste ou daquele] do Governo, [não é contra ninguém], pois o assunto Aerus não é uma guerra política [e muito menos individual], apesar de matar como uma guerra civil.
O Congresso Nacional, nos maiores acontecimentos da República Federativa do Brasil, sempre se uniu
e conseguiu impor seus posicionamentos, não obstante o tamanho da resistência que encontrou pela
frente [no longo da história].
O Poder Judiciário não dará uma resposta a tempo. [As pessoas estão morrendo, morrendo e morrendo,
são mais de mil os que já morreram.]
O Poder Executivo nos iludiu e bateu a porta em nossa cara. Precisamos, então, de uma grande movimentação de todos os parlamentares, guiados por V. Exªs, os quais sempre estiveram do nosso lado e de
mãos dadas com a causa.
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V. Exªs são nossos maiores e únicos aliados contra poderes que insistem em não escutar o grito de desespero desses 10 mil aposentados e pensionistas. Infelizmente o idoso não é considerado em nosso País.
Não é de hoje, ou seja, não possui qualquer voz ativa, não pode fazer greve. Só pode reclamar e precisa
da voz do parlamento.
Não queremos e não precisamos de uma guerra política contra o Governo, mas apenas uma grande movimentação suprapartidária para demonstrar que o Governo erra ao encerrar as negociações para que
o acordo aconteça. Isso está pondo em risco a vida de milhares de pessoas.
Essa Federação, em nome dos aposentados e pensionistas do Aerus, roga a V. Exªs que conclamem seus
pares para apoiar nossa causa, formando uma só voz frente ao Poder Executivo, no sentido de salvar vidas, no sentido de realizar imediatamente o acordo.
Mais uma vez, agradecemos imensamente todo e incansável apoio de V. Exªs.
Certos de vossas atenções,
Atenciosamente,
Fentac/CUT
Luiz Sérgio de Almeida, Presidente
Graziella Baggio, Líder do Movimento.
É isso, Graziella, o documento está lido, com a tristeza que reflete o que está escrito.
Como você disse, apesar de críticas que nós outros que estamos nessa batalha durante mais de uma década até recebemos dos nossos próprios liderados, eu diria, porque vocês lideram, nós os lideramos, vocês os
lideram, e eles, pela indignação, acabam criticando os que estão na frente do movimento.
Mas independente disso, quero dizer, Graziella e meus amigos que estão aqui neste momento, que eu
não jogo a toalha. Eu continuarei com a mesma firmeza e com a mesma convicção, porque entendo a indignação deles. Talvez, se eu estivesse do lado de lá, eu digo, nas ruas, andando e percebendo que uma luta que
travamos juntos, nós e aqueles que estão lá nas ruas, em um momento como esse, a gente ouve dizer: “Está
encerrada a negociação”.
Eu os entendo, entendo a indignação deles. Por isso, mesmo quando eles nos criticam por não termos
conseguido arrancar um acordo que envolvesse o Executivo e o Judiciário, eu fico do lado deles, como fico ao
lado de vocês.
Esse o momento de nós entendermos essa revolta que vem das ruas. É uma revolta que, talvez, cada
um de nós que está aqui dentro neste momento também tivesse. Por isso nós, que estamos participando desse debate – eu diria não diariamente, mas semanalmente –, vamos continuar e vamos continuar nessa peleia
naquilo que eu chamo de o bom combate, para que a gente, quem sabe, ainda este ano, consiga assegurar o
acordo para o Aerus.
Que as lágrimas rolem, mas que a gente não desanime dessa luta porque essa luta é nossa. Se aqueles
que estão lá fora, com os aliados que eles têm aqui dentro, não continuarem de forma firme e corajosa nessa
caminhada heroica, aí sim a batalha poderá estar perdida. Mas eu sou daqueles que dizem que você às vezes
perde num confronto aqui e ali, mas, se continuarmos com coragem, com convicção, insistindo numa resolução positiva, nós haveremos de vencer. Eu sempre digo que o bem vence o mal. E o bem está do lado do Aerus.
Aceitem meu carinho, Graziella e todos os companheiros do Aerus. Eu continuarei ao lado de vocês. Não
adianta alguém me criticar por essa posição. A minha posição será eternamente ao lado dos idosos, das crianças e dos adolescentes, de todos os discriminados e aposentados e pensionistas. E aqui está o Aerus. Então eu
tenho um lado na história e o meu lado é esse.
Eu queria que vocês vissem este meu pronunciamento como, muito mais do que simplesmente uma
reclamação, uma chamada para a mobilização, que é o que pede o documento. O documento pede isso, que
haja uma grande mobilização. Eu espero que isso aconteça e que a gente consiga o acordo.
Senador Eduardo Suplicy, eu ainda quero...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Permita-me também expressar
solidariedade a todos os antigos funcionários da Varig, da Transbrasil, das empresas que compõem a associação dos servidores do Aerus.
Prezada Graziella, meus caros amigos, vocês têm vindo aqui e sempre o Senador Paulo Paim, incansavelmente, tem batalhado pela causa. Eu quero externar também a minha solidariedade ao apelo às autoridades
responsáveis, seja a Presidenta Dilma Rousseff, o Ministro Aloysio Mercadante, o Ministro Garibaldi Alves e todos aqueles que podem colaborar para a solução do problema dos servidores da antiga empresa que foi tão
importante na história da aviação comercial brasileira.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador.
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Nessa própria demonstração de que aqui ninguém está contra este ou aquele setor, contra o Governo
ou contra o Judiciário... Nós estamos a favor do Aerus e vamos continuar fazendo o bom combate até que a
vitória aconteça.
Agora eu vou falar um pouco, Sr. Presidente... Eu era o segundo inscrito, Graziella, fui cedendo o meu
lugar e fiquei presidindo das 14 horas até agora.
Vou falar um pouco da Copa, como havia me comprometido ontem. E não sei por que essa introdução
tem um pouco a ver com vocês.
Na sociedade, o ser humano possui várias características. Entre elas está o maniqueísmo, ou seja, ou se
é bom ou se é mal. Eu quero dizer que o Aerus está no time dos bons. Eu espero que não prevaleça o time do
mal e que vocês sejam atendidos no sentido de receber o que têm de direito, somente isso.
Há o sim e há o não. Isso vem de longe, de tempos, de séculos. Nos próprios livros sagrados, há exemplos
que são estudados até hoje. Há os solidários e também aqueles que trazem um vazio no peito. Eu quero estar
sempre na linha da solidariedade. Há os otimistas e também os pessimistas. Eu ainda sou otimista, inclusive
no caso Aerus, e vamos perseguir uma solução.
O Dicionário Aurélio diz que o otimismo é uma “atitude em face dos problemas humanos ou sociais que
consiste em considerá-los passíveis de uma solução global positiva, do que pode resultar uma atitude geral
ativa e confiante”. Já o pessimista é a disposição de espírito que leva o indivíduo a encarar tudo pelo lado negativo, esperar sempre o pior.
Eu não sou um pessimista! Eu continuo sendo um otimista! O otimista acredita, sonha, tem devaneios,
enxerga o melhor de qualquer situação, ao invés de só reclamar, atua e procura superar os obstáculos.
É assim que nós vemos a luta do Aerus!
O pessimista só faz crítica, acusa sempre, só vê o lado mau das situações, sempre é uma vítima, não olha,
não luta, não batalha para ultrapassar e buscar aquilo que os olhos não veem, às vezes além do horizonte.
O otimista fala pelo coração, pinta aquarelas com tintas da alma; o pessimista entrega-se ao desânimo, à
inércia, ao pessimismo. Na verdade ele é protegido de forma vergonhosa pelo medo. O pessimista tem medo.
Ao invés de tentar, batalhar, brigar, ele diz: não vai certo mesmo, é tudo conversa mole, então vou ficar dormindo, vou ficar vagando por aí e não vou à luta.
Está errado. Temos que acreditar que pode acontecer.
Por isso, Sr. Presidente, até o início da Copa do Mundo de 2014, o Brasil foi alvo de um verdadeiro bombardeio derrotista dos pessimistas, vindo de todos os lados, tanto internamente, no nosso País, como de setores
internacionais. O prognóstico, a pregação, a torcida era para um cenário sombrio, para não dizer catastrófico.
O que apreciamos agora? Qual é a situação? Vale a frase popular: quem acreditava que a Copa não daria
certo “deu com os burros n’água”.
O Secretário-Geral da FIFA, Jérôme Valcke, no dia de ontem – o Secretário-Geral da FIFA, que nos criticou
no passado –, dobrou os joelhos, dobrou a espinha e afirmou que o Brasil realiza a Copa das Copas.
Segundo dados preliminares do Banco Central, até o dia 25 de junho os estrangeiros gastaram US$365
milhões. Esses são dados preliminares. Antes do início da Copa, falava-se em 660 mil estrangeiros vindos de 180
países. Sabe-se hoje que esse número praticamente dobrou. São mais de três milhões de brasileiros viajando
pelo País. Tem nortista tomando chimarrão e gaúcho comendo acarajé.
Antes do início da Copa, fazia-se uma previsão de que o fluxo de turistas injetaria mais de R$20 bilhões.
Facilmente, esse número será batido. Hoje já se fala que a movimentação financeira poderá ultrapassar R$50
bilhões.
Em Porto Alegre, lá na capital do meu Rio Grande do Sul, o meu Estado, onde ocorreram quatro partidas no Estádio Beira-Rio, já existem dados preliminares. Segundo o Governo Estadual, mais de 300 mil turistas,
sendo 160 mil estrangeiros, estiveram no Estado, um movimento – só no Rio Grande – de mais de R$1 bilhão.
Esses não são números finais, são até o momento. No comércio, o consumo dos estrangeiros ultrapassou R$90
milhões, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas – números não finalizados.
A ocupação hoteleira, em um raio de 200km de Porto Alegre, foi de 80%. Muitos dos estrangeiros que
foram até Porto Alegre – 32 mil holandeses, franceses, equatorianos e coreanos, 16 mil alemães, 12 mil norte-americanos, 10 mil australianos e 17 mil de outras nacionalidades – não ficaram somente na capital gaúcha.
Sim, eles deram – como a gente fala no Rio Grande – uma espichada lá pela Serra: Gramado, Canela, Caxias,
Campos de Cima da Serra, litoral norte, litoral sul, regiões dos vales. Quase 100 mil argentinos cruzaram a fronteira de Uruguaiana, São Borja, por terra e por ar, transformando Porto Alegre em uma pequena Buenos Aires.
Sr. Presidente, esse exemplo que dei aqui, da minha terra, aconteceu em todas as outras subsedes da
Copa – Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Cuiabá, Manaus, Salvador, Recife, Fortaleza,
Natal –, que se tornaram espaços do mundo, mosaicos de culturas, de línguas, de solidariedade e amizade.
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A imprensa internacional, as redes sociais, os jornalistas que aqui estão aos milhares, consideram que
o Brasil está realizando uma grande Copa. E eles próprios citam os quesitos necessários para essa afirmativa:
hospitalidade, estádios de qualidade, segurança, mobilidade urbana, preços, aeroportos qualificados, internet.
A média das notas dadas pelos jornalistas foi de 8,5.
Está sendo um show por tudo o que esta acontecendo, mas eu diria, principalmente, pelos jogadores,
pelo espetáculo nos belos estádios brasileiros de firmeza, de coragem. Cada um defende com alma e com arte
a sua Pátria ao longo das quatro linhas. Pelas torcidas, que torcem com força e com coragem, calorosamente, que torcem com alma, com coração e com paixão dizendo não à violência e dizendo sim à paz e ao amor.
Sim, esta é a Copa no Brasil, também de solidariedade e de fraternidade. Como disse a Presidenta Dilma:
“Esta é a Copa contra o racismo, contra o preconceito. Esta é a Copa que mostra que o Planeta Terra não tem
fronteiras.” Uma energia única ultrapassa os horizontes: sim, é o futebol, é o esporte. E esporte é vida, é lazer.
Sr. Presidente, fiz outro dia um pequeno comentário sobre a Copa. Assim como os 200 milhões de brasileiros, estou acreditando no hexa. Voltarei a esta tribuna para comentar com mais calma e precisão o que foi
a Copa das Copas. Deixo aqui, Graziella, um gancho para você. Se eu digo tudo isso da Copa, digo que circulou aqui, conforme as expectativas, até o final, algo em torno de R$50 bilhões, significa que nós arrecadamos
muito mais para os cofres do Governo e que não há por que não atender a essa pequena demanda dos Aerus.
Finalizo apenas dizendo que é claro que há problemas, que muitas obras não ficaram prontas como esperávamos, sim, mas muitas ficaram. Mas o Brasil, todos nós, saberemos dar encaminhamento, porque a Copa
termina, mas as obras ficam, os investimentos ficam e os R$50 bilhões ficam. Eles não vão embora com os jogadores, eles não vão embora com a FIFA.
Obras que não foram finalizadas e não foram inauguradas agora, em 2014, serão inauguradas no ano
que vem. Para a Copa, não, para nós, para o nosso povo, para a nossa gente. O importante é poder dizer que,
independentemente do resultado final, todos nós ganhamos.
A Copa foi e está sendo realizada pelo Brasil, pela FIFA, pelos governos, pelos patrocinadores, pelas seleções, pelas torcidas. O grande responsável por toda essa alegria, recepção, cordialidade, enfim, pela realização
da Copa é, sem dúvida, o povo brasileiro.
Sr. Presidente, a Copa vai terminar no dia 13. Eu voltarei à tribuna com um balanço mais atualizado.
Mas, Graziella, eu me dirijo mais uma vez a você. No longo da minha vida, eu menino pobre, dez irmãos,
pai e mãe ganhando salário mínimo, assim mesmo, eu era um otimista. Eu dizia que nós tínhamos que estudar
e trabalhar para vencer. E esse otimismo me trouxe a quase trinta anos de Parlamento, quatro mandatos de
Deputado Federal e dois de Senador. E todas as batalhas em que eu preguei, pelas quais briguei e lutei – eu
até fiquei de joelhos uma vez, aqui, para que o salário mínimo aumentasse, e realmente ele aumentou – acabaram dando resultado.
Eu quero, neste momento, olhar no fundo dos olhos dos homens e mulheres de cabelos prateados do
Aerus. Não desistam! Eu estarei sempre ao lado de vocês. Foram muitas vigílias que passamos juntos, na Câmara
e mesmo aqui no Senado. E passaremos outras se for necessário, pois o bem vence o mal.
Eu ainda quero vir dizer aqui desta tribuna que o Aerus venceu o mal e recebeu o que tinha de direito, para
que possam viver, continuar envelhecendo e morrer com dignidade, porque todos nós um dia vamos morrer.
Eu não jogo a toalha. Continuarei com a mesma luta. Eu apostei que a Copa daria certo. Desta tribuna,
quando todos falavam mal... Todos não, quando uma parcela, Senadora Vanessa, que chega aqui, V. Exª que
defendeu muitas vezes essa posição, da tribuna também.
Eu acredito que também o Aerus terá, ao final, a vitória.
Muito obrigado a todos.
E parabéns pela luta, Graziella, e a todos aqueles que acreditam que o bem vence o mal. A luta do Aerus
é uma luta do bem.
Um abraço.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador Paulo
Paim, tanto com respeito ao Aerus quanto com respeito à avaliação tão bela que V. Exª faz da Copa do Mundo.
V. Exª registra o sentimento do povo brasileiro que felizmente está recebendo tão bem os povos de todo
o mundo, num congraçamento formidável. Acho que o Brasil está vivendo um momento de felicidade e acho
que o povo brasileiro merece muito isso.
Parabéns a V. Exª!
Tem a palavra o Senador Paulo Bauer, de Santa Catarina.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Caro Senador Eduardo Suplicy, que neste ato preside a sessão do Senado Federal, prezados colegas Senadores, colegas Senadoras, é um prazer poder ocupar a tribuna na tarde de hoje e poder trazer uma notícia
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a cada um dos senhores e das senhoras, também aos telespectadores da TV Senado, aos ouvintes da Rádio
Senado e principalmente aos meus conterrâneos catarinenses.
Nos últimos 3,5 anos, ocupei por diversas vezes esta tribuna para discutir assuntos de interesse do Brasil
e do interesse de Santa Catarina. Falei aqui de obras públicas necessárias para a população, principalmente no
meu Estado; falei aqui sobre propostas que apresentei de mudança da legislação brasileira; falei aqui de temas
importantes da área econômica e da área social do nosso País; cobrei providências e anunciei fatos e informações que, com certeza, orientaram o Governo e orientaram os demais Senadores e Senadoras nas decisões que
tiveram de adotar para os mais diversos assuntos.
Venho aqui hoje, Sr. Presidente, nobres colegas, para lhes dizer que, depois de 3,5 anos, precisei aceitar
uma convocação que me fez o PSDB de Santa Catarina, o meu Partido, e, a partir do próximo dia 5, data limite,
conforme a legislação eleitoral, para o registro de candidaturas, iniciarei no meu Estado uma campanha eleitoral para – se a vontade do povo catarinense for essa –, a partir do ano que vem, conduzir os destinos de Santa
Catarina como governador daquele Estado.
Este mandato de Senador me honra muito. Aqui eu me sinto muito bem e muito à vontade, porque os
temas que debatemos e discutimos no Senado são temas relevantes. Esta Casa é a guardiã das instituições,
é a garantia do sistema democrático brasileiro. Aqui se avaliza a democracia, diariamente, com palavras, com
ações, com decisões que a enaltecem e enobrecem. Mas é preciso dizer que o Brasil ainda precisa de muita
ação no âmbito do Poder Executivo. A força da Administração Pública no Brasil é necessária para que as ações
e os problemas sejam desenvolvidos e solucionados. É preciso que, em cada Estado, tenhamos governantes
comprometidos com a boa gestão pública, com a realização das prioridades, em termos de obras, e com o bem-estar da sua gente, principalmente quando nos referimos à ação que deve ser desenvolvida pelos governos,
principalmente nas áreas da educação, da saúde e da segurança pública.
O meu Estado, Santa Catarina, é, sem dúvida, um dos melhores Estados do Brasil, quer em questão e em
análises referentes ao desenvolvimento econômico, quer quanto ao nível de conhecimento e de escolarização,
quer na questão da geração de empregos, quer na situação social das famílias e das pessoas, quer, enfim, na
política e na área cultural.
Santa Catarina é um Estado bem-sucedido. Eu diria que é um Estado que anda em alta velocidade. As
nossas empresas são exemplos de organização, de qualidade de produto e de competência na competitividade no Brasil e no mundo.
A nossa gente, o nosso trabalhador é qualificado, é responsável, é dedicado, faz do dia a dia uma grande
luta e uma grande vitória. Por isso mesmo, Santa Catarina merece e deve ter o melhor governo, um governo
parecido com o próprio Estado; se o Estado anda a cem por hora, o governo também deve ter essa velocidade
quando decide, quando realiza, quando empreende, quando trabalha.
Fui chamado pelo meu Partido para desenvolver uma campanha eleitoral e ela começará nos próximos
dias; e, nessa campanha eleitoral, Sr. Presidente, vou dizer a todos os catarinenses que faremos, se formos vitoriosos, um governo diferente, um governo voltado para a gestão eficiente, um governo voltado para a saúde,
para a segurança pública e para a educação, que são as principais atividades sob a responsabilidade do Estado.
Mas também aceitei esse desafio porque quero fazer Santa Catarina presente no projeto nacional do
meu Partido. O meu Partido tem um candidato a Presidente, que é o nosso colega aqui de plenário e de trabalho no Senado, o eminente Senador Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais. Ele tem uma proposta para
o Brasil, e a sua proposta será apresentada a todos os brasileiros e não tenho dúvida de que será merecedora
do apoio e da confiança de todos.
Queremos um Brasil com um Governo menor, com um Governo mais eficiente. Trinta e nove ministérios é
muito ministério para um País como o nosso. Ministério custa dinheiro, ministério dá dor de cabeça, ministério
de mais resulta em conversa de menos. Eu mesmo já fiz cobranças daqui da tribuna, porque ministros de pastas diferentes não se comunicavam e não conseguiam chegar a um entendimento para solucionar problemas
lá no meu Estado, lá em Santa Catarina. E cobrei providências daqui da tribuna do Senado. Mas nós também
queremos um governo que faça obras, obras, principalmente, na área da infraestrutura, obras que comecem e
que terminem, e, quando terminem, que custem efetivamente o que deveriam custar e não, como temos hoje,
obras que não começam e, se começam, não terminam nunca e, se terminam, custam o dobro.
Isso não pode mais continuar no nosso País, no meu Brasil, no Brasil de todos nós.
Nós queremos também um governo sem escândalos, sem denúncias como essas que ouvimos aqui reiteradas vezes acerca da gestão da Petrobras, da gestão da Eletrobras.
Nós não queremos a volta da inflação, que hoje está presente em todas as prateleiras de todos os supermercados, e as donas de casa são as testemunhas vivas desse fato.
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Aécio Neves e o PSDB vão apresentar a melhor proposta para os brasileiros de como resolver os problemas, de como levar o Brasil para um caminho seguro e para um caminho que esteja próximo das aspirações
e dos sonhos de cada brasileiro.
Por outro lado, quero dizer a todos os meus conterrâneos catarinenses que não farei esta caminhada sozinho. Vamos estar lá com o nosso partido, o PSDB. Vamos estar lá com o Partido Progressista, o PP, participando
da chapa com a candidatura do Deputado Estadual Joares Ponticelli, um eminente Deputado, Presidente da
nossa Assembleia Legislativa. E também teremos a parceria, para concorrer ao Senado da República, do Deputado Federal Paulinho Bornhausen, que pertence ao PSB.
Vejam V. Exªs que, em Santa Catarina, unimos todos aqueles que têm o desejo e o propósito de fazer mais
e melhor pelo Estado, mas que também querem fazer e ver acontecer muito mais e melhor ainda pelo Brasil.
Nós vamos unir forças e vamos dialogar com os catarinenses. Vamos diariamente, em todos os lugares,
apresentar nossas ideias, ouvir novas ideias, conhecer problemas que precisam de solução. Mas, mais do que
tudo, vamos fazer diferente na gestão, fazer mais para a população e fazer melhor do que se faz hoje, dentro
daquele propósito de fazermos o Governo ser mais parecido com a própria sociedade, com a própria atividade econômica catarinense.
Santa Catarina é um belo Estado, que eu tenho a honra de representar nesta Casa, ao lado de Luiz Henrique, ao lado de Casildo Maldaner, eminentes Senadores.
Na última eleição, Senador Eduardo Suplicy, concorri ao Governo do Estado, ao lado de Luiz Henrique da
Silveira, alcançando a vitória e o mandato. À época, nós dois apoiávamos o Governador, que se sagrou vencedor
nas eleições. O Governador votou, à época, no candidato do PSDB para a Presidência da República, mas no curso do seu mandato decidiu alterar a sua posição política e, hoje, é eleitor da Presidente Dilma Rousseff, eleitor
dedicado, eleitor com todas as devoções, se assim posso dizer, por conta de um ato que a Presidente praticou
com Santa Catarina e que também praticou com outros Estados: concedeu ao meu Estado um empréstimo de
recursos, através do BNDES, através do Banco do Brasil para que lá se façam obras públicas necessárias, R$12
bilhões de empréstimos para Santa Catarina.
Mas eu pergunto aos catarinenses, eu pergunto aos colegas Senadores se, ao longo de toda a história
catarinense, o povo do meu Estado trabalhou para pagar impostos ao Governo do Estado e ao Governo da
União e, nesses últimos três anos, pagou R$20 bilhões de tributos só para o Governo Federal. Por que agora
temos que pegar dinheiro do Governo Federal a título de empréstimo e depois pagá-lo novamente, se nós
queremos e desejamos – e eu já falei aqui desta tribuna muitas vezes – que haja uma revisão do Pacto Federativo, fazendo com que os Estados recebam mais recursos oriundos de uma nova fórmula de distribuição dos
recursos tributários que o Governo Federal arrecada.
Não é justo que o povo do meu Estado e de qualquer outro Estado produza, trabalhe, pague impostos
e, depois, quando quer recursos federais que são resultantes desses mesmos impostos, venha para o Estado,
tomem-no na forma de empréstimos, pagando juros e pagando no seu vencimento as parcelas correspondentes. Não é justo! Não pode continuar assim. O nosso propósito é que o Brasil mude, que essas regras mudem,
que o novo Pacto Federativo seja efetivamente implementado e implantado, além de termos as grandes reformas, a começar pela reforma política que vai dar estabilidade não só aos partidos, não só aos parlamentos,
mas principalmente à própria cidadania que precisa se consolidar e se afirmar como principal instrumento da
democracia.
Digo a V. Exªs que, nesta data em que anuncio a decisão do meu Partido e da coligação que ele lidera,
estarei em Santa Catarina aguardando a visita, a presença de todos os Senadores que puderem para lá se dirigir
para que acompanhem, verifiquem e estejam presentes ao meu lado no trabalho que vamos desenvolver cada
dia e cada hora, mesmo que não vão para lá para estar do meu lado e estejam ao lado dos meus adversários.
Estão todos convidados, porque Santa Catarina recebe bem os que pensam de uma forma, como recebe bem
os que pensam da outra forma, afinal lá convivem todos harmoniosamente em uma única direção. Queremos
progresso, queremos bem-estar da nossa gente, queremos desenvolvimento e acima de tudo queremos construir um futuro seguro para os nossos filhos.
Voltarei aqui na oportunidade em que as sessões ordinárias forem programadas neste período eleitoral
e obviamente estarei aqui para votar as matérias, para debater os assuntos.
Mas hoje, Sr. Presidente, com a sua aquiescência – e lhe agradeço pela generosidade –, achei que aqui
deveria anunciar a decisão resultante das convenções estaduais que se fizeram nos últimos dias e que resultaram exatamente nesta missão que eu vou cumprir com muito prazer, como, aliás, já fiz em outras sete vezes. E
V. Exª sabe, Senador Eduardo Suplicy, Senadora Vanessa Grazziotin, minha conterrânea, que representa o Amazonas nesta Casa, a nossa vida, ao contrário da vida de tantos outros, a cada quatro anos passa por um teste,
passa por uma avaliação. Muitas vezes dizem que o Senado nos confere um mandato de oito anos, eu mesmo
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achava que desta vez eu não iria disputar eleição alguma, iria apenas continuar cumprindo mandato, mas a
vida pública é assim mesmo, quando somos chamados, não podemos deixar de cumprir o nosso destino e de
assumir a responsabilidade de, interpretando a vontade daqueles que lideramos, do povo que depende de
nosso trabalho, seguir o caminho e também construir novos caminhos.
Muito obrigado a todos e até a próxima sessão que certamente nos aguarda para discutir temas importantes de interesse nacional.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Prezado Senador Paulo Bauer,
possa o povo de Santa Catarina viver uma verdadeira festa democrática nesses próximos meses até o cinco de
outubro e, se precisar também, até se completar o segundo turno, porque é muito importante que tenhamos
no Brasil, hoje, a consciência de que os partidos se formam com liberdade e que tomam decisões. V. Exª como
os candidatos dos partidos adversários certamente irão debater isso. É importante que se assegure igualmente
o direito de todos de apresentarem as suas proposições, as suas histórias sobre como vamos melhorar Santa
Catarina e todo o Brasil.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Parabéns. Meus cumprimentos
pela decisão tomada por seu partido, o PSDB.
Tem a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB do Estado do Amazonas.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Senador Suplicy.
Companheiras, companheiros que nos assistem, Sr. Presidente, antes de iniciar o pronunciamento, a
abordagem de um assunto que me traz à tribuna neste momento, eu quero fazer dois registros.
O primeiro registro diz respeito à realização, no último final de semana, no meu Estado do Amazonas,
na bela cidade de Parintins, na Ilha Tupinambarana, do 49º Festival Folclórico. O festival é uma festa do folclore
brasileiro conhecido em todo o Território nacional e em grande parte do Planeta, a festa dos Bumbás Caprichoso e Garantido, Sr. Presidente. Consagrou-se vitorioso desse 49º Festival o Boi-Bumbá Garantido, que é o
boi vermelho, o boi da Baixa de São José. Eu, mesmo sendo sócia do Boi Caprichoso – e estou aqui de azul, Sr.
Presidente, para homenagear o meu querido Boi Caprichoso –, não posso deixar de fazer essa homenagem ao
vitorioso deste ano de 2014, que é o Boi Garantido, esperando que, ano que vem, no 50º Festival, possamos
ter também uma bela festa, como tivemos este ano e como tivemos anos anteriores.
Eu tive a alegria e a felicidade de, ao lado de amigos, de companheiros – o Senador Eduardo Braga, Sandra
Braga e tantos outros –, participar da primeira noite do festival, onde estava presente também acompanhando
o Ministro do Turismo, Sr. Presidente, que ficou encantado com aquela bela festa feita numa pequena ilha no
coração da Amazônia brasileira, uma festa que é muito mais do que uma expressão da cultura, da arte popular,
mas mistura um pouco da tradição nordestina com a tradição indígena, levando doses de ópera.
Enfim, é uma festa que só sabem qualificar e dizer o quanto é bela aqueles que vão, porque quem não
conhece esse festival, quem nunca teve a oportunidade de assistir a ele, Senador Suplicy – e V. Exª é uma pessoa muito ligada às artes –, não tem a exata dimensão do que significa aquilo.
O Carnaval do Rio de Janeiro é a bela festa brasileira, é a mais conhecida de todas as festas, sem dúvida
nenhuma. Quem tem o costume de assistir a ele pela televisão – quem não tem a possibilidade de ir ao Rio
de Janeiro, mas assiste à festa pela televisão – ouve muito falar de Parintins, dos artistas de Parintins que se
deslocam para o Rio de Janeiro para ajudar a construir o Carnaval do Rio de Janeiro. Muita tecnologia utilizada
hoje no Carnaval foi desenvolvida lá, lá no meio da floresta, lá na cidade de Parintins, na Ilha Tupinambarana.
Então, encaminho à Mesa um voto de congratulações e de aplauso pela apresentação dos Bois e também ao Boi Garantido pela vitória que obteve nesse 49º Festival.
Outro registro que faço, Sr. Presidente, cheia de alegria, com a alma animada, é o fato de que a Câmara
dos Deputados acaba de votar – e eu cheguei lá a tempo, eu estava numa reunião e corri para a Câmara, e,
ao lado dos profissionais farmacêuticos e Deputados e Deputadas Federais, comemoramos muito esta votação unânime favorável – um projeto de lei oriundo desta Casa, um projeto de 1994, ou seja, de duas décadas,
apresentado pela então Senadora Marluce Pinto, do Estado de Roraima. Era um projeto ruim, da forma como
foi apresentado inicialmente, para a saúde pública, porque retirava a obrigatoriedade da responsabilidade
técnica dos farmacêuticos em estabelecimentos comerciais de farmácias e drogarias. Esse projeto foi aprovado no Senado Federal e encaminhado à Câmara dos Deputados, e, depois de duas décadas, chegou-se a uma
redação, a um substitutivo, a uma emenda aglutinativa consensual de todo o segmento envolvido, do Ministério da Saúde passando pelas secretarias de saúde estaduais e municipais, pela categoria dos farmacêuticos,
através dos seus sindicatos, através do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais, pelos representantes dos
proprietários das redes das farmácias e drogarias do Brasil, pelos representantes dos proprietários dos peque-
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nos estabelecimentos que comercializam medicamentos no Brasil inteiro. E está aqui esse projeto. O Deputado
Ivan Valente, Senador Randolfe, foi o Relator, desde que o projeto chegou à Câmara dos Deputados. Em 1997,
apresentou um substitutivo, o qual teve uma emenda aglutinativa que foi aprovada no dia de hoje.
É um projeto que iniciou de uma forma ruim e que sai um excelente projeto para o Brasil, não apenas
para os farmacêuticos, não apenas para as farmácias, porque garante ainda a tão importante obrigatoriedade
de haver um profissional qualificado, para atender à população que procura o estabelecimento e comercializa
medicamentos, Sr. Presidente, mas também porque transforma as farmácias, assim como as drogarias, em
unidades de prestação de serviços, para prestar assistência farmacêutica à saúde, ou seja, fazendo parte de
todo o sistema de saúde, podendo, inclusive, realizar alguns procedimentos importantes, Sr. Presidente. Então,
eu quero dizer que esse é um passo muito importante.
Acabei de conversar com o Presidente Renan Calheiros. Nem bem comemoramos a votação na Câmara
dos Deputados, já procuramos o Senador Moka, que é o Presidente da Comissão de Assuntos Sociais desta
Casa, para onde deverá ir o projeto, para que possamos ter uma tramitação célere. E, obviamente, V. Exª, como
membro efetivo e um dos mais atuantes na Comissão de Assuntos Sociais, sabe que a prática do Senador Moka,
Presidente daquela Comissão, como a dos Presidentes anteriores, é a de ouvir, com muita atenção, e buscar
dar celeridade ao projeto, dentro da responsabilidade que requerem todas as matérias que chegam aqui. Então, é com muita alegria – e não falo só como Senadora, mas falo como farmacêutica – que vejo um projeto
tão importante não só para os farmacêuticos, para os proprietários de farmácia, mas para a população e para
o próprio sistema de saúde, porque o Brasil precisa entender que temos mais de 85 mil estabelecimentos que
comercializam medicamentos, e transformar esses estabelecimentos em estabelecimentos vinculados ao sistema de saúde é muito importante; adotar e ser possível a realização de procedimentos como tirada de pressão
e vacinação é fundamental para o avanço da assistência à saúde do povo brasileiro.
Então, comemoro muito e tenho certeza de que não apenas o Presidente Renan, Presidente desta Casa,
como o Presidente da CAS, Senador Waldemir Moka, e todos nós, Senadoras e Senadores, estaremos envolvidos
e empenhados para que este projeto, que é lá de 1994, seja aprovado rapidamente, para que possam farmácias
e drogarias do Brasil inteiro ser elevadas à condição de unidades que também prestam serviço na área da saúde.
Mas, Sr. Presidente, agora, quero iniciar, porque disse que faria dois registros antes, o meu pronunciamento, e quero falar a respeito da solenidade ocorrida no dia de ontem, em que a Presidenta Dilma Rousseff
anunciou a todos os brasileiros e a todas as brasileiras o recorde histórico na produção de petróleo da camada
do pré-sal. Foi uma solenidade muito importante e foi realizada, por conta de termos já atingido no último dia
24 – no último dia 24! – a produção superior a 500 mil barris diários nas Bacias de Santos e de Campos, repito,
da camada pré-sal. Esse feito, para quem não entende da área, para quem não sabe exatamente o que representam esses números, tem sido muito comemorado por todos aqueles que sempre apostaram no potencial
da Petrobras, que alcança e alcançou, em apenas oito anos após a primeira descoberta do petróleo da camada
pré-sal, que ocorreu no ano de 2006.
E, aqui, quero apenas reforçar o que foi dito ontem, naquele ato – o que ouvimos já tantas vezes, da
própria Presidente da Petrobras, que tem vindo com certa frequência, aqui, a esta Casa –, que, por exemplo,
o desempenho da Petrobras, comparativamente ao desempenho de outras empresas que exploram petróleo
em outras regiões, tem sido fenomenal, Sr. Presidente. O exemplo é de que, na porção americana do Golfo
do México, foram necessários 20 anos – 20 anos! –, para que se produzissem 500 mil barris diários. No Mar do
Norte, o patamar foi atingido em 10 anos, ou seja, para atingir a cifra de extrair 500 mil barris diários, repito, na
parte americana do Golfo do México, foram necessários 20 anos, para que essa cifra fosse atingida, e, no Mar
do Norte, 10 anos. Já a Petrobras, em oito anos depois da descoberta, já pode comemorar a produção superior
a 500 mil barris diários, ou seja, a produtividade brasileira, Sr. Presidente, supera a média mundial alcançada
até este momento.
A Estatal anunciou que, em 2013, o índice de sucesso geológico chegou a 100% no pré-sal. Todos os 14
poços perfurados nas Bacias de Santos e Campos identificaram a presença de petróleo. Nos últimos dois anos,
também foram feitas 15 novas descobertas, com um detalhe promissor: além do volume potencial, o óleo encontrado e descoberto é de excelente qualidade e de altíssimo valor comercial.
A Presidente Dilma foi feliz durante o evento ao criticar aqueles que sempre agiram contra a empresa,
porque agir contra a Petrobras é agir contra o próprio País, é agir contra a nossa própria capacidade de desenvolvimento econômico e de desenvolvimento humano também, inclusive com a frustrada tentativa – e lembrou ela, quando fez suas críticas –, num passado não muito distante, de mudar o nome dela de Petrobras para
Petrobrax. São as mesmas vozes que se ergueram contra o novo marco regulatório, em virtude da substituição
do regime de concessão pelo modelo de partilha de produção. Esse é um modelo que garante uma fatia muito
maior desses recursos para o público, e não para o privado, ou seja, para o próprio Estado brasileiro.
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Aqueles que criticam a Petrobras hoje são os mesmos que adotaram um discurso ambíguo, pois não tinham a coragem de defender abertamente o que pretendiam: a privatização total da exploração do petróleo
no Brasil. Em meio aos ataques contra a empresa, a melhor resposta, Sr. Presidente, são as ações concretas. No
mesmo dia em que alcançamos a produção recorde, o Governo da Presidente Dilma também autorizou a contratação direta da Petrobras para a produção de volumes excedentes de petróleo e gás natural em quatro novas
áreas do pré-sal: Búzios, Entorno de Iara, Florim e Nordeste de Tupi – nessas áreas, estima-se um volume entre
9,8 e 15,2 bilhões de barris de óleo equivalente em áreas que, repito, possuem baixíssimo risco de exploração.
Na semana passada, a Presidente Dilma destacou na convenção nacional do meu Partido, o PCdoB, em
que teve uma participação muito importante, que essa ação é um dos eixos fundamentais do seu Governo, para
garantir as metas do PNE (Plano Nacional de Educação), que foi sancionado recentemente. Então, o desenvolvimento da educação no Brasil está muito vinculado a partir não só da aprovação do PNE, mas de outras leis que
nós também aprovamos como um fundo para a área de educação, e grande parte desses recursos dos royalties
irá para esse fundo, que deverá ser, na sua grande maioria, aplicado no desenvolvimento da educação no Brasil.
Ao destacar, na convenção do meu Partido, em que esteve presente e fez um belo pronunciamento, o
papel da União Nacional dos Estudantes (UNE) e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) na
conquista do PNE, a Presidenta deixou claro que a destinação dos recursos dos royalties do petróleo e do Fundo
Social do pré-sal para a educação abrem a perspectiva de tornar realidade as metas do PNE. Segundo ela, o País
tem hoje um Plano Nacional de Educação à altura dos desafios educacionais do Brasil. E, de fato, são metas promissoras, como o investimento, nos próximos dez anos, de 10% do Produto Interno Bruto, o PIB, na educação.
As metas compreendem ainda a erradicação do analfabetismo na população com 15 anos ou mais de
idade; a universalização da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio; a elevação da escolaridade média da população entre 18 e 29 anos de idade para, no mínimo, 12 anos de estudo. E essa é a primeira vez em que o PNE inclui metas para qualificar a educação como um todo. Isso é um avanço significativo,
Sr. Presidente, porque, com o decorrer dos próximos anos, a própria população vai sentir, na sua realidade, na
sua vida do dia a dia, o quanto essas metas serão importantes para fazer com que o Brasil se desenvolva e se
desenvolva, principalmente, na área da educação, na área da formação e preparação do nosso povo.
Ainda na nossa convenção, Sr. Presidente, na convenção nacional do PCdoB, que formalizou o apoio à
candidatura, à reeleição da Presidenta Dilma, ela foi enfática, ao destacar que um dos elementos fundamentais, para alcançar essas metas, é a valorização do professor, tanto do ponto de vista da remuneração, quanto
do ponto de vista da qualificação. Portanto, novos horizontes, Sr. Presidente, estão sendo desenhados para um
Brasil que sempre almejamos, sobretudo na área da educação. E a questão de fundo está atrelada ao fato de
que, tendo em vista a qualidade de reservas já projetadas, a produção de petróleo assumiu um papel ainda
mais estratégico nos destinos do País e no exercício da soberania nacional.
Eu quero lembrar aqui, na época do governo do Presidente Getúlio Vargas, a campanha O Petróleo é
Nosso, que foi uma campanha muito importante. E, aliás, naquela época, travou-se uma luta política também
muito importante de um segmento que era a oposição ao governo de Getúlio à época, contrário à criação da
Petrobras, e um grupo de democratas nacionalistas do qual fazia parte o meu partido, o PCdoB, e tantas entidades Brasil afora – a União Nacional dos Estudantes, inclusive, à época – que lutaram na campanha O Petróleo é
Nosso pela criação da Petrobras. E hoje, anos depois, nós estamos dando outro passo significativo, outro passo
muito importante, e é claro que a descoberta do pré-sal foi fundamental para que vivêssemos esse momento,
o momento de dizer que a produção de petróleo é muito importante para o desenvolvimento nacional, mas
é muito importante para o desenvolvimento social.
Então, ter a coragem, primeiro, de mudar o marco regulatório para a extração e exploração desse petróleo do pré-sal, que é uma quantidade fenomenal e fantástica, foi um passo muito importante. O segundo
passo foi atrelar a maior parte dos recursos – não a totalidade, mas mais de 75% dos recursos – para a área
da educação. Sem dúvida nenhuma, nós estamos tornando realidade aquilo com que sempre sonhamos, de
construir um Brasil de um futuro muito melhor do que o Brasil que temos no presente, e essa atividade de exploração de petróleo, de fortalecimento da Petrobras é fundamental para que possamos alcançar esse novo
momento, esse novo Brasil.
Portanto, eu quero cumprimentar a Presidenta Dilma não só pela solenidade de ontem, que comemorou
esse recorde em oito anos – índices, repito, muito superiores aos experimentados no mundo inteiro –, mas pela
coragem que tem tido de continuar fortalecendo a Petrobras e, dessa forma, continuar fortalecendo o nosso
próprio País, Sr. Presidente. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senadora
Vanessa Grazziotin, pela avaliação que faz do ato ontem presidido pela Presidenta Dilma, em que foi anuncia-
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da uma produção recorde do petróleo na área do pré-sal, no Oceano Atlântico, no Brasil. Então, meus cumprimentos a V. Exª.
Eu pediria ao Senador Randolfe Rodrigues, que, se puder, faça a gentileza de presidir a sessão, para que
eu possa usar da palavra regimentalmente. E, em seguida, eu irei presidir, para que V. Exª também faça o seu
pronunciamento.
O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Randolfe Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Apoio Governo. PSOL – AP) – Com o maior prazer, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Apoio Governo. PSOL – AP) – Antes do seu pronunciamento, a Presidência recebeu da Câmara dos Deputados o Projeto de Decreto Legislativo nº 122, de 2014
(nº 1.351, de 2008, naquela Casa), que aprova o texto do Tratado de Extradição entre a República Federativa do
Brasil e a República Popular da China, celebrado em Brasília, em 12 de novembro de 2004.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Apoio Governo. PSOL – AP) – O Projeto de Decreto Legislativo nº 122, de 2014, vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em que poderá receber
emendas pelo prazo de 5 dias úteis, tendo a referida Comissão o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a
matéria, prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, inciso III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Apoio Governo. PSOL – AP) – Feita a leitura, com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy, que temos o prazer de ouvir.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, eu hoje vou falar aqui a respeito do artigo que Dirceu Barbano, Presidente da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, escreveu na Folha de S.Paulo, publicado no dia 30 de junho de 2014, em que
ele respondeu o artigo que o ex-Senador, ex-Governador, ex-Ministro da Saúde José Serra escreveu em 13 de
junho de 2014, publicado na Folha: “Na saúde, o PT não tem remédio”. Dirceu Barbano respondeu com “Para
inverdades, há remédio?”.
Mas antes de aqui falar desse assunto, eu quero, até por uma premência, registrar a carta que eu encaminhei hoje a S. Exa o Sr. Fernando Grella Vieira, Secretário de Estado da Segurança Pública, tendo em vista os
fatos que ocorreram na noite de 23 de junho de 2014, quando a Polícia Civil de São Paulo prendeu Fábio Hideki
Harano, funcionário do Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina da USP, integrante do Conselho Diretor de Base do Sindicato dos Trabalhadores da USP, tendo em vista a carta que o Diretor Claudionor Brandão
enviou-me. Pois bem, eu transmito ao Secretário de Segurança, Fernando Grella Vieira, o seguinte:
Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho a V. Exa cópia de mensagem eletrônica que me foi enviada
pelo Sr. Claudionor Brandão, Diretor do Sindicato dos Trabalhadores da USP, para a qual peço especial
e premente atenção.
Na referida correspondência, consta relato acerca da prisão do Sr. Fábio Hideki Harano, funcionário do
Centro de Saúde Escola de Medicina da USP, integrante do Conselho de Base daquele sindicato, prisão
esta ocorrida dentro da estação de metrô Consolação, no dia 23 de junho do corrente, conforme amplamente divulgado na mídia.
Conforme relato, o Sr. Fábio Hideki Harano participava de manifestação pacífica em frente ao Masp e
seguiu em direção àquela estação de metrô. Ali, foi detido e teve seus pertences revistados, ocasião em
que nada foi encontrado. Várias pessoas testemunharam tal fato, inclusive o Padre Júlio Lancellotti, presente na ocorrência. Em entrevista ao Jornal O Estado de S. Paulo dessa data, o Padre Júlio afirma: “Não
havia nada na mochila dele. Foi claramente um golpe.”
Alegam todos os que conhecem o Sr. Fábio que ele é pessoa totalmente idônea e que não está envolvido
com nenhum tipo de ato violento ou ilegal. E aqueles que presenciaram a sua prisão afirmam que não
portava nenhum artefato explosivo ou incitava qualquer ato de violência. Se algo foi encontrado em seus
pertences dizem que foi colocado propositadamente com o intuito de incriminá-lo.
Diante do exposto e da extrema relevância e urgência do caso, solicito a V. Exª verificar a possibilidade
de receber o advogado do Sr. Fábio Hideki Harano, Dr. Luiz Eduardo Greenhalgh, para apresentar a sua
versão dos fatos.
Antecipadamente grato pela atenção dispensada, na oportunidade renovo votos de elevada e distinta
consideração.
Agradeço se puder ser inserido nos Anais tanto a carta que li quanto a do Diretor Claudionor Brandão,
do Sintusp.
Presidente Randolfe Rodrigues, no dia 03/06/2014, na Folha de S.Paulo, o ex-Prefeito, ex-Governador,
ex-Ministro da Saúde e ex-Secretário de Planejamento José Serra publicou o artigo “Na Saúde, o PT não tem
remédio”, onde faz críticas severas à administração da Anvisa.
Como vou ler a resposta publicada pelo Presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, para ser equitativo e até
com respeito ao candidato agora ao Senado, José Serra – que vai, inclusive, comigo competir, além de competir com o ex-Prefeito Gilberto Kassab e com a Srª Marlene –, farei a leitura, primeiro, do artigo do José Serra:
Os genéricos são um caso no qual, para contrariar Nelson Rodrigues, a unanimidade não é burra. Mas o
Governo não tem fortalecido sua expansão.
É praticamente unânime a avaliação positiva sobre a introdução dos medicamentos genéricos no Brasil,
em 1999. Eles são clones dos produtos de referência, levam o nome dos respectivos princípios ativos e são
mais baratos. Se o médico prescreve, por exemplo, o Nexium para combater a (minha) gastrite, [diz José
Serra] a farmácia pode, legalmente, entregar o seu genérico, o esomeprazol magnésico tri-hidratado,
bem mais barato (na caixa grande, economizo 40% no preço, cerca de R$85). É evidente, também, que
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a existência de vários genéricos para o mesmo produto aumenta a concorrência em preço, o que é bom
para o paciente.
Os genéricos representam um caso no qual, para contrariar Nelson Rodrigues, a unanimidade não é
burra. Mas nem por isso os governos petistas têm fortalecido sua expansão. Tanto é assim que a fatia
dos genéricos no volume (físico) de medicamentos vendidos permanece em torno de 30%. Nos Estados
Unidos, é de cerca de 60%.
No artigo de Dirceu Barbano, vai ser explicitada qual a evolução dos genéricos do Brasil.
Mas prossegue José Serra:
Por quê? Em primeiro lugar, o governo dispensou as campanhas educativas que explicavam a vantagem
dos genéricos. Em segundo lugar, fechou a área específica de aprovação de genéricos da Agência de Vigilância Sanitária. Quando deixei o Ministério da Saúde, a tramitação de genéricos consumia cinco meses.
Hoje, demora seis vezes mais, apesar de a Anvisa ter três vezes mais funcionários do que quando foi criada.
A escolha da primeira diretoria da Anvisa, em 1999, baseou-se em critérios essencialmente técnicos. Nem
partidos nem parlamentares me procuraram para indicar nomes. Nas gestões petistas, porém, predominou o loteamento político de cargos entre partidos – isso em detrimento da qualidade técnica da agência
e, evidentemente, da lisura do seu funcionamento. Para que serve uma nomeação política num órgão
como esse senão para captar dinheiro e retribuir favores?
O presidente Dirceu Barbano vai responder com muita clareza que essa avaliação registrada pelo José
Serra não é correta. Com números, ele irá colocar.
Até então [prossegue José Serra], havíamos proibido que despachantes e intermediários cuidassem dos
trâmites dos laboratórios na Anvisa. Hoje, eles operam livremente dentro da agência. Um dos seus diretores foi flagrado numa reunião com laboratórios para pedir contribuições para financiar dívidas de
campanha de um deputado eleito – não por coincidência, seu padrinho político.
Quero aqui registrar que o Presidente Dirceu Babano explicou-me que essa notícia, essa informação não
tem fundamento, que, uma vez publicada na Folha de S.Paulo, ele, inclusive, publicou um artigo esclarecendo o que havia acontecido naquela reunião da associação de industriais, que se encontraram com inúmeros
Parlamentares, que de maneira alguma teve essa caracterização e que isso já estava inteiramente esclarecido
e comprovado.
Mas prossegue José Serra:
Os problemas provocados pelo governo vão além dos citados. Por exemplo, há um verdadeiro bloqueio
para genéricos destinados a enfrentar o câncer. Trata-se de um setor de ponta, baseado na biotecnologia.
Por isso, os testes de equivalência entre o genérico e o produto de referência não são iguais aos exigidos
dos medicamentos comuns, e é necessário que a Anvisa estabeleça os procedimentos necessários à sua
operação, pois a agência não tem conseguido dar conta desse trabalho, apesar de dispor das soluções
encontradas pela União Européia há três anos! Sem o teste, não dá para produzir genéricos, e os preços
de dezenas de remédios contra o câncer se mantêm nas nuvens. Não é incrível?
Também esse ponto será respondido por Dirceu Barbano no artigo que daqui a pouco lerei.
Mas prossegue José Serra:
Mais ainda, recentemente houve uma tentativa de ataque final aos genéricos. Para compreendê-la é preciso saber que há três tipos de medicamentos no Brasil: o produto de referência (por exemplo, Nexium) e
seu clone, o genérico (esomeprazol). E existe também o “similar”, que tem nome fantasia – por exemplo,
Doril, que mistura aspirina com cafeína – e não tem equivalência com os produtos de marca. Os similares
são objeto de promoções de venda, incluindo as amostras grátis para médicos.
Pois bem: a ideia petista foi obrigar os similares a fazerem os testes de equivalência, mas mantendo seu
nome fantasia.
Esse modelo [prossegue José Serra], que seria inédito no mundo, acabaria destroçando os genéricos, dadas as diferentes condições de concorrência e a confusão na cabeça dos consumidores. Na embalagem,
os similares equivalentes teriam um carimbo: “EQ”, criado pelo PT, para disputar com o “G” dos genéricos
e embelezar as campanhas eleitorais do João Santana.
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Alguém duvida que uma das tarefas difíceis, mas prioritárias do próximo Presidente, havendo a alternância de poder, será desfazer os nós das agências reguladoras, hoje capturadas e pervertidas pelo método
petista de governar?
Assim conclui José Serra, hoje com 72 anos. Foi Ministro da Saúde e do Planejamento e Orçamento, no
governo Fernando Henrique Cardoso; Prefeito de São Paulo (2005 a 2006) e Governador de São Paulo (2007 a
2010), pelo PSDB.
Ora, quanto ao atual presidente Dirceu Barbano, sobre cujo trabalho eu quero aqui dar o meu testemunho, considero-o extremamente sério e com um sentido de isenção, de transparência e de firmeza na sua
ação para impedir que haja qualquer tipo de irregularidade ou de procedimentos tais como expressos pelo
ex-Senador José Serra. Então, aqui leio o artigo de Dirceu Barbano, publicado pela Folha de S.Paulo, na página
3, em 30 de junho de 2014:
Para inverdades, há remédio?
Em 2002, cada medicamento de referência tinha três versões de genéricos. Hoje tem oito. A concorrência
triplicou e os preços caíram.
Note-se que, então, em 2002, havia para cada medicamento três versões de genéricos. Hoje, tem oito! A
concorrência triplicou e os preços caíram.
Em períodos eleitorais, são comuns manifestações monotemáticas e desavergonhadas como a do ex-Ministro da Saúde José Serra (PSDB) no artigo “Na saúde, o PT não tem remédio”, de 13/06, no qual
dissimula dados do mercado de medicamentos genéricos e ilude acerca da gestão da Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária).
No Brasil, como em qualquer país, a presença dos genéricos trouxe benefícios. Aumentou a concorrência
e os preços caíram. A lei que criou essa classe de medicamentos foi editada em 1999, depois da aprovação pelo Congresso Nacional de um projeto de lei apresentado em 1991 por um deputado do Partido
dos Trabalhadores.
Que, aqui, quero acrescentar, foi Eduardo Jorge, que hoje está no Partido Verde, mas que, como Deputado Federal, como secretário da saúde dos governos de Luiza Erundina, depois de Marta Suplicy, e também
como Secretário do Meio Ambiente no Município de São Paulo, foi sempre uma pessoa que se destacou pela
forma como estudou os assuntos e foi, com entusiasmo, que, quando foi votado aqui, em 1999, no Senado,
essa matéria que criou a legislação sobre genéricos, expressei o meu voto favorável à iniciativa do projeto de
lei de 1991, apresentado pelo Deputado Eduardo Jorge.
Mas prossegue, então, Dirceu Barbano:
A obsessão pela paternidade da medida faz com que esse senhor [Está se referindo a José Serra] se comporte
como padrasto que não aceita a possibilidade de o pai ser capaz de cuidar ainda melhor do próprio filho.
Em 2002, os genéricos representavam apenas 3,9% do volume de medicamentos vendidos no Brasil. Em
2006, saltou para 15% e hoje [2014] está em 30% [Portanto, eram 3,9%, em 2012, último ano do governo
do Fernando Henrique Cardoso; em 2006, final do primeiro governo do Presidente Lula era 15% e hoje
está em 30%]. De cada três medicamentos vendidos, um é genérico. Um aumento de quase dez vezes
desde 2002, com participação próxima dos 31% observados na França.
Ora, quando José Serra escreveu, ele não mencionou que, em 2002, eram apenas 3,9% os genéricos dentre os medicamentos vendidos no Brasil.
Entre 2000 e 2002, foram registrados 512 genéricos no país, apenas 170 ao ano. Em 2012, a Anvisa registrou 413 desses medicamentos. Ao final de 2002, cada medicamento de referência tinha, em média,
apenas três versões de genéricos. Hoje tem cerca de oito. A concorrência triplicou nos últimos 12 anos e
os preços estão bem mais baixos.
O ex-ministro [José Serra] se esqueceu da exigência que fez em 2002 para que os medicamentos similares
passassem pelos mesmos testes de equivalência pelos quais passam os genéricos para serem considerados cópias idênticas dos seus referenciais. O prazo para essa ação expira no final de 2014. E o governo e
os setores envolvidos discutem o que fazer para beneficiar o consumidor com essa medida, que deu aos
similares as garantias que os genéricos já possuíam.
Omitindo o fato de ter alterado em 2001 a lei que criou a Anvisa para esvaziar o poder de diretores que
discordavam dele, o padrasto dos genéricos faz considerações irreais sobre a conduta deles. Desde sua
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criação, os diretores da Anvisa são indicados pela Presidência da República e dependem de aprovação
do Senado [de nós Senadores, Senador Randolfe Rodrigues] para serem nomeados para mandatos de
três anos. Tive a honra de passar por esse processo duas vezes, sendo aprovado por senadores de vários
partidos, incluindo o PSDB.
Não vi aqui Senadores do PSDB questionarem sobre qualquer mal feito por parte do Presidente Dirceu
Barbano.
Em 2002, 45% da mão de obra da Anvisa era composta por servidores da própria agência, 20% eram
concursados oriundos de outros órgãos públicos e 35% eram indicados por critérios nem sempre transparentes e, por vezes, indesejáveis, definidos pelo ex-ministro. O primeiro concurso público foi autorizado
pelo então presidente Lula em 2004. Hoje, o número de profissionais técnicos escolhidos por concurso
público chega a 99% do total de seus servidores.
Na criação da Anvisa, o ex-ministro incluiu 88 cargos de confiança que eram preenchidos por indicação
dele. Hoje, a escolha é feita depois de edital público, análise de currículo, entrevistas e deliberação da
diretoria colegiada. Isso fez com que 75% dos cargos existentes fossem ocupados por servidores concursados. É desrespeitoso dirigir-se a eles como loteadores de cargos públicos.
A Anvisa conta com um parlatório onde são atendidos os agentes externos. As reuniões são gravadas e
as atas registradas. Se o ex-ministro [José Serra] tivesse identificado aqueles que chama de lobistas e, nas
suas palavras, “operam livremente na agência”, teria incluído os 43 atendimentos feitos a Deputados e Senadores do PSDB entre 2010 e 2014 [e que estão ali registrados, conforme informa o Presidente da Anvisa
com o parlatório onde são atendidos os agentes externos com as reuniões gravadas e atas registradas].
Como farmacêutico, aprendi a respeitar os números, uma vez que existem casos em que uma pequena
variação na dosagem dos remédios representa a diferença entre a vida e a morte. Os economistas gostam deles por outros motivos. Mas uma coisa é certa: os números falam por si e não mentem.
Dirceu Barbano, 48 anos, farmacêutico, é Diretor-Presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária).
Eu quis aqui registrar esse artigo, tendo em vista as observações, assertivas do ex-Senador José Serra,
que deverá participar, acredito, de debates comigo, mas eu quero lhe dizer que tenho por ele o maior respeito e consideração. Eu que conheci José Serra, fomos colegas contemporâneos do Movimento Estudantil nos
anos de 1963/64. Eu era o Presidente do Centro Acadêmico Administração de Empresas em 1963 quando, em
agosto de 1963, nessa qualidade, participei do Congresso da União Nacional dos Estudantes no ginásio de
Santo André, onde inclusive compareceu ali, me lembro muito bem, o Ministro Paulo de Tarso, da educação,
do Governo João Goulart, e nessa ocasião eu fui um dos eleitores, e nesta ocasião eu fui um dos eleitores de
José Serra para Presidente da UNE. Como presidente do centro acadêmico, tinha uma convivência com ele,
como continuamos a ter ao longo dos anos 60, 70. Trocamos muitas vezes ideias sobre os cursos, sobre o que
aprendíamos, sobre a pós-graduação que ele fez também no exterior, eu fiz nos EUA; e, quando ele voltou do
exílio, ambos estávamos no MDB. Houve ocasião em que José Serra aconselhava ser candidato a deputado,
em 1978, nas eleições de 1978, e nós tínhamos uma convivência. Na ocasião, ele até disse a mim que também
considerava ser deputado, estava aprendendo sobre o que era ser um representante do povo dialogando com
Ulysses Guimarães, Franco Montoro e outros parlamentares. E ele então disse a mim: “Eduardo, quem sabe seja
interessante você ser candidato a deputado estadual e eu a federal, uma vez que temos uma base de apoio de
natureza semelhante”. E eu até, porque tinha filhos ainda pequenos, achei que era importante começar como
deputado estadual e assim me candidatei. Fui eleito com 78 mil votos, o segundo mais votado, enquanto José
Serra acabou sendo impedido pelo regime militar de efetivamente se tornar candidato, mas depois nós viemos
a conviver aqui, inclusive quando ele também foi Senador e depois Ministro.
Então, quero cumprimentá-lo pelo fato de ter sido escolhido por seu partido como candidato, assim
como Gilberto Kassab e a Srª Marlene.
O que eu tenho certeza é de que o debate entre nós vai ser do mais alto nível, em termos respeitosos,
mas, sobretudo, espero que venhamos sempre a fazer prevalecer a verdade e todos venhamos a contribuir
para descobrir a verdade completa sobre os fatos que ocorrem no Brasil.
Por essa razão, avaliei como próprio aqui ler o artigo do Presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, sobre algumas citações em que José Serra não foi justo para com ele.
Muito obrigado, Senador Randolfe Rodrigues.
Quero apenas, na conclusão, assinalar o respeito que também tenho, ao longo de minha vida, pelo Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho. Eduardo Jorge, meu colega no Partido dos Trabalhadores, colega Parlamen-
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tar com quem muito convivi quando foi secretário dos governos Marta Suplicy e de Luiza Erundina, hoje está
no Partido Verde, inclusive é um candidato à Presidência da República pelo Partido Verde. Eu acredito que ele
dará uma contribuição importante. Ele sabe da minha preferência entusiasmada pela Presidenta Dilma Rousseff, por quem vou batalhar com toda a minha energia e força, mas expresso aqui o meu respeito pelas ideias
de Eduardo Jorge como aquela que o levou a apresentar o projeto de lei que instituiu e regulamentou os remédios genéricos em nosso País.
Muito obrigado, Senador Randolfe Rodrigues.
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:
– Carta ao Secretário de Estado de Segurança Pública de São Paulo, Fernando Grella Vieira;
– Carta do Diretor do Sintusp, Claudionor Brandão;
– Na saúde, o PT não tem remédio, José Serra, Folha de S.Paulo;
– Para inverdades, há remédio?, Dirceu Barbano, Folha de S.Paulo.
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Cumprimento V. Exª. Eu que
lhe agradeço, Senador Eduardo Suplicy.
De imediato, convido V. Exª para retomar a Presidência, para que eu possa fazer uso da palavra.
O Sr. Randolfe Rodrigues deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Senador Randolfe Rodrigues, venho
comunicar que a Presidência comunica ao Plenário o recebimento, no dia 24 de junho de 2014, das Mensagens
nºs 164, 166, 168 e 169, todas de 2014, da Excelentíssima Senhora Presidente da República, que encaminha
ao Congresso Nacional as razões dos seguintes Vetos Parciais, respectivamente:
– nº 14, de 2014, aposto ao Projeto de Lei de Conversão nº 10, de 2014 (oriundo da Medida Provisória n° 638/2014);
– nº 15, de 2014, aposto ao Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 2014 (oriundo da Medida Provisória
nº 632/2013);
– nº 16, de 2014, aposto ao Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2014 (oriundo da Medida Provisória
nº 635/2013);
– nº 17, de 2014, aposto ao Projeto de Lei de Conversão nº 8, de 2014 (oriundo da Medida Provisória
nº 633/2013).
Nos termos do arts. 10-A e 104 do Regimento Comum do Congresso Nacional, este com a redação dada
pela Resolução nº 1, de 2013-CN, e da Resolução nº 1, de 2012-CN, foram constituídas as Comissões Mistas incumbidas de relatar os vetos, cujas composições serão publicadas na forma regimental.
As Comissões Mistas deverão apresentar os relatórios sobre os vetos no prazo de 20 dias, nos termos do
art. 105 do Regimento Comum do Congresso Nacional.
O prazo previsto no §4º do art. 66 da Constituição Federal e no art. 104 do Regimento Comum do Congresso Nacional, este com a redação dada pela Resolução nº 1, de 2013-CN, encerrar-se-á em 6 de agosto de 2014.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São as seguintes, Mensagens e razões dos vetos:
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São as seguintes as composições das Comissões Mistas:
Veto Parcial nº 14, de 2014 (PLV 10/2014)
Senadores
Ivo Cassol (PP/RO) – Relator Revisor
da medida provisória
Inácio Arruda (PCdoB/CE)
José Agripino (DEM/RN)
Eduardo Amorim (PSC/SE)
Ataídes Oliveira (PROS/TO)
Deputados
Vicentinho (PT/SP)
Manoel Júnior (PMDB/PB)
Izalci (PSDB/DF)
Onofre Santo Agostini (PSD/SC)
Paulo Bornhausen (PSB/SC)
Veto Parcial nº 15, de 2014 (PLV 5/2014)
Senadores
Paulo Davim (PV/RN)
Randolfe Rodrigues (PSOL/AP)
Wilder Morais (DEM/GO)
Antonio Carlos Rodrigues (PR/SP) – relator da
medida provisória
Rodrigo Rollemberg (PSB/DF)
Deputados
Vicentinho (PT/SP)
José Priante (PMDB/PA)
Andreia Zito (PSDB/RJ)
Onofre Santo Agostini (PSD/SC)
Félix Mendonça Júnior (PDT/BA)
Veto Parcial nº 16, de 2014 (PLV 7/2014)
Senadores
Ricardo Ferraço (PMDB/ES)
Marcelo Crivella (PRB/RJ)
Vicentinho Alves (SD/TO)
Gim (PTB/DF)
Lídice da Mata (PSB/BA) – Relatora Revisora
da medida provisória
Deputados
Vicentinho (PT/SP)
Manoel Júnior (PMDB/PB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE)
Onofre Santo Agostini (PSD/SC)
Arnaldo Jardim (PPS/SP)
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Veto Parcial nº 17, de 2014 (PLV 8/2014)
Senadores
Romero Jucá (PMDB/RR)
Humberto Costa (PT/PE) – relator revisor
da medida provisória
Mário Couto (PSDB/PA)
João Vicente Claudino (PTB/PI)
Ataídes de Oliveira (PROS/TO)
Deputados
Vicentinho (PT/SP)
Manoel Júnior (PMDB/PB)
Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR)
Onofre Santo Agostini (PSD/SC)
Eurico Júnior (PV/RJ)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Tem a palavra o Senador Randolfe
Rodrigues, do PSOL do Amapá.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, meu querido Presidente, Senador Eduardo Suplicy. Cumprimento V. Exª,
todos que nos ouvem pela Rádio Senado e todos que nos assistem pela TV Senado.
Sr. Presidente, o que me traz aqui é um drama pelo qual está passando o povo do meu Estado, em especial aqueles que vivem na fronteira do Brasil, na fronteira do meu Estado do Amapá, na região onde este País
começa, onde o Brasil começa, na Região Norte do País, no Oiapoque.
A região do Oiapoque é ligada à capital do meu Estado por uma rodovia denominada BR-156. Essa rodovia, Sr. Presidente, a BR-156, é a coluna vertebral do nosso Estado, é a única rodovia Federal do Amapá. Essa
rodovia é a mais antiga obra Federal em andamento no nosso País. Nenhuma obra Federal demorou tanto
tempo para ser concluída neste Brasil quanto a BR-156. Não sei a que se deve tanto tempo para concluir uma
obra. São 60 anos de uma obra em andamento.
Essa rodovia começou a ser construída em 1948. Foi em 1948 que o Capitão Janary Gentil Nunes, nomeado Governador do então Território Federal do Amapá, lançou a pedra fundamental da então rodovia Federal
BR-15, a mando do então Presidente Eurico Gaspar Dutra. Uma rodovia Federal que iria ligar a localidade de
Clevelândia do Norte a Macapá. Celebrado foi o então Capitão Janary Nunes, naquela data, quando lançada a
pedra fundamental da BR-15. E foi ágil o Capitão Janary Nunes. Em 1948, lançou a pedra fundamental da BR-15,
em Macapá, e celebrado na cidade de Macapá foi porque disse que a ideia da BR-15 era ligar Macapá – depois
o projeto foi modificado, anos depois, como veríamos – a Clevelândia do Norte, para ser a coluna vertebral do
Estado, como estou dizendo. Isso iria resolver um grave problema de comunicação do Estado, que só tinha caminhos de comunicação entre a capital Macapá e a cidade de Oiapoque, através de via marítima. Resolveria,
naquela época, um gravíssimo problema de comunicação.
Pois bem, o governo de Janary Nunes levou apenas, com todas as dificuldades daquela época, cinco anos
– 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 –, e em 1953, num curto espaço de tempo, em cinco anos, Macapá já estava ligada, por via terrestre, através da BR-15, até o Município de Ferreira Gomes. Quando Janary deixou o Governo
do Amapá, em 1956, a BR-15 já ligava a cidade de Macapá até a região do Lourenço.
Vejam, Sr. Presidente, quem está me assistindo no Oiapoque e quem me ouve no Amapá, que, no intervalo
de oito anos, a cidade de Macapá já estava ligada, através da BR construída pelo arrojado e dinâmico governo
de Janary Nunes, à localidade de Lourenço. Já estavam instalados projetos agrícolas na região do Caciporé.
Como é que pôde um governo, com a pouca tecnologia daquele período? Talvez porque, se havia corrupção, não era nos níveis atuais. A verdade é que, em oito anos, uma BR desbravou a floresta, estudou os impactos ambientais, ligou pelo menos seis, sete, oito localidades do Amapá à sua capital e avançou por pelo
menos 350km.
Em 1964, o projeto da rodovia foi retomado no governo do então Almirante Luiz Mendes e chegou até
a localidade de Lourenço. Em 1970, o projeto foi finalmente concluído e chegou até a localidade do Oiapoque.
Todo esse trecho não asfaltado. O asfaltamento só começa em 1980, no então governo do Comandante Annibal Barcellos. A pavimentação é que passou a ser o drama, a saga dos governos do Estado do Amapá de 1980
até hoje. De 1980 até hoje, nenhum dos governos do Estado do Amapá, desde a ascensão do Amapá a Estado,
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até hoje, conseguiu realizar. Passaram-se já cinco governos, desde a ascensão de Amapá à categoria de Estado,
desde 1988, e não conseguiram concretizar a pavimentação completa da BR-156.
Veja que, em seis anos, o Governo de Janary Nunes conseguiu abrir, nos anos de 1940 e 1950, trezentos quilômetros de estrada. Não foi possível, em 25 anos de governos, após a criação do Estado, pavimentar
duzentos quilômetros de rodovia. Veja a incompetência completa da atualidade. O Governo de Janary Nunes,
nos anos 40 e 50, conseguiu abrir trezentos quilômetros de rodovia, e em 20 anos de Estado não houve competência de pavimentar duzentos quilômetros de rodovia.
Mas aí também a responsabilidade é da União. Não sei quais são os caminhos que existem no DNIT e no
Ministério dos Transportes ou os descaminhos. Talvez sejam os descaminhos dos loteamentos e dos esquemas
que existem no Ministério dos Transportes que impedem que se complete a pavimentação da Rodovia 156. É a
mais antiga obra da história do País. São sessenta anos de obras para pavimentar a BR-156. Em 1980, começa a
pavimentação dela, e nós estamos em 2014! Como é que pode uma rodovia estar há 34 anos sendo pavimentada? Trinta 30 anos de pavimentação de uma rodovia? É inaceitável isso, fora calcular o que existe...E isso ocorre.
E aí estou aqui, na tribuna do Senado, no dia 2 de julho de 2014, falando de uma situação alarmante: um
trecho de cem quilômetros, entre Macapá e o Município do Oiapoque, uma viagem de 590 quilômetros, que
era para ser feita em oito horas, está sendo feita, às vezes, em vinte horas, em um atoleiro de cem quilômetros,
porque existem cem quilômetros que não foram asfaltados.
O DNIT está atuando em uma obra no valor de R$186 milhões, que é o que falta para a pavimentação
desse trecho, numa licitação que estava prevista para ocorrer em dezembro deste ano, e não ocorreu.
Enquanto isso acontece, enquanto uma obra que se iniciou em 1948 e ainda não foi concluída, em uma
pavimentação que se iniciou em 1980 e ainda não foi concluída, em uma licitação que era para ocorrer agora
e também não aconteceu, em 100km que deveriam ter sido mantidos e não estão sendo mantidos devidamente, as desculpas são muitas. Mas qual é a justificativa que se encontra para 60 anos de uma obra que não
se conclui? Para 34 anos de uma pavimentação que não ocorre? Para 100km de manutenção de uma estrada
que não é mantida? Qual a justificativa para a população? Gerações e gerações esperam por uma estrada que
não acontece.
Enquanto isso, a população de Oiapoque tem o seu custo de vida aumentado três, quatro, cinco vezes. O
preço do quilo de carne em Macapá é cobrado cinco vezes mais no Oiapoque. A manutenção da energia, que
é por combustível, no Oiapoque, fica três vezes mais. O Oiapoque está em crise de abastecimento de energia,
em crise de abastecimento de tudo, há pelo menos, três, quatro, cinco semanas. E não há uma resposta concreta para isso.
A população que, com todas as razões e justificativas, fica cansada de esperar por qualquer solução definitiva fez, com toda justificativa, um grande protesto no último dia 27 de junho, pois, além dos problemas
com a viagem em si, há os problemas colaterais com abastecimento de mercadorias, aumento no preço do alimento básico, aumento no preço do arroz, do feijão, da carne. E, aí, há uma sequência que contribui com isso.
O Oiapoque tem um belo cartão postal para o mundo, que é a ponte Binacional. Creio que a própria Presidente pode apresentá-la para o mundo, e poderemos trazer os turistas franceses para atravessá-la e entrar no
Brasil. O problema é que qual é o turista que vai querer, após a ponte binacional, atravessar o Brasil? Porque,
logo após a ponte binacional, ele vai encontrar um atoleiro de cem quilômetros, há inacessibilidade de entrar
no Brasil. Nós poderemos até ir ao Oiapoque, atravessar a ponte, passar por Saint-Georges, do lado francês,
chegar a Cayenne, entrar no Caribe, mas eles não terão como vir para o lado brasileiro. Além do mais, é uma
razão de vergonha completa para nós brasileiros.
Então, a BR-156 deve ser para nós brasileiros, Sr. Presidente, motivo de vergonha nacional, porque é a
rodovia federal que nos liga com uma ponte binacional que deveria ser motivo de orgulho, porque é a ponte
binacional que nos liga com a Europa. Então, o que deveria ser motivo de orgulho está se transformando em
um motivo concreto de vergonha para nós brasileiros, além de isolar brasileiros que vivem no Oiapoque.
Por isso, Sr. Presidente, não posso olhar passivamente para essa demora por parte do DNIT, para essa
omissão por parte do DNIT e do Ministério dos Transportes na solução desse problema. E por que essa ausência de solução por parte do DNIT? Por que nenhuma resposta e essa passividade por parte do DNIT? Por que a
ausência de providência por parte do DNIT?
Diante disso, Sr. Presidente, de minha parte, como representante do Estado do Amapá, ao contrário do
trecho da bela poesia de Raul Seixas, não vai caber a mim ficar com a boca escancarada cheia de dentes vendo a hora da morte chegar e vendo, em especial, a população da fronteira brasileira passando, há mais de um
mês, por essas dificuldades.
Na próxima segunda-feira, estarei movendo uma ação no Ministério Público Federal, na Procuradoria
da República, secção do Amapá, contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, contra as
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autoridades responsáveis, contra, se a delegação para a manutenção do trecho for do Governo do Estado do
Amapá, também será contra o governo do Estado do Amapá, para que se cumpra a obrigação de fazer, de pavimentação desse trecho da rodovia.
Quero aqui lembrar que já existe ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, em várias outras situações, contra a União, inclusive determinando para a União que seja incluída no Orçamento da União
seguinte a obrigação, no Orçamento da União, para fazer, para que se cumpra a obrigação de fazer quando a
omissão da União não cumpre as determinações.
Não é possível que uma obra federal que a União tinha que cumprir fique sem ser cumprida, sem ser vista,
sem ser feita há mais de 60 anos, há mais de 35 anos. Não é possível, não é aceitável que mais de 10 mil pessoas,
mais de 20 mil pessoas passem as dificuldades que a população de Oiapoque tem passado e está passando.
Diante disso, Sr. Presidente, na próxima, não ficarei somente neste pronunciamento, aqui, na tribuna.
Na próxima segunda-feira, eu estou convidando o prefeito de Oiapoque, o presidente da Câmara Municipal
de Oiapoque, as autoridades do Município e as lideranças da região. Porque não é somente uma situação da
região e das lideranças políticas do Município de Oiapoque, de Calçoene e da região, é também uma questão
de interesse para nós.
Eu quero repetir: a BR-156 nos liga com a ponte binacional sobre o Rio Oiapoque, que nos liga com a Europa, o que deveria ser um cartão postal, um cartão de visita nosso para com a União Europeia. O que deveria
ser um cartão de visita nosso para com a União Europeia está, lamentavelmente, transformando-se e sendo
para nós um motivo de vergonha e de dificuldade para o povo do Amapá e de vergonha para com a comunidade internacional. E, diante de tamanha calamidade, não cabe a nós o silêncio e a passividade.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador
Randolfe Rodrigues, pela análise que faz das condições das estradas do seu Estado do Amapá, aqui chamando
a atenção, obviamente, do DNIT, do Ministério dos Transportes e dos responsáveis.
Acredito que V. Exª deva receber as informações adequadas para o esclarecimento do porquê há esse
atraso, tendo em vista os projetos que foram anunciados pelo Governo. Então, é importante que V. Exª possa
merecer as informações que solicita ao Ministério dos Transportes e ao DNIT.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Nada mais havendo a tratar, convoco sessão para amanhã, às 14 horas, para nossa sessão seguinte.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 22 minutos.)
Agenda do Presidente Renan Calheiros
2-7-2014
Quarta-feira
13h – Almoço oferecido pelo Embaixador da República Popular da China, Senhor Li Jinzhang
Embaixada da República Popular da China SHIS QL 12 conj. O casa 11 – Lago Sul
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