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Ata da 101ª Sessão, Não Deliberativa,
em 14 de julho de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jorge Viana, Paulo Paim, Mozarildo Cavalcanti e Anibal Diniz

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 19 horas e 50 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:

PROJETOS DE LEI DO SENADO
PROJETO DE LEI DO SENADO No 221, DE 2014
Estabelece a política e os instrumentos de fiscalização e controle sobre as entidades responsáveis pelo futebol brasileiro e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O futebol brasileiro tem como seu órgão gestor a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e suas
federações, sem prejuízo do controle a ser exercido pelo Poder Público, tendo em vista tratar-se de patrimônio
cultural do povo brasileiro como dispõe o art. 216 da Constituição Federal.
Art. 2º Tornar-se-á obrigação da CBF:
I – encaminhar anualmente suas contas para o Tribunal de Contas da União a fim de que sejam
apreciadas;
II – informar a autoridade monetária trimestralmente todas as suas operações financeiras com o
exterior;
III – informar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras trimestralmente todas as suas operações acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
IV – anualmente, fica a Receita Federal incumbida de fazer auditoria tributária na CBF;
V– a contabilidade da CBF deverá ser feita mediante conta-única, sendo vedada a abertura de contas paralelas;
VI – todos os contratos da CBF deverão ser públicos e disponibilizados via internet.
§ 1º No que diz respeito ao inciso VI deverão constar os valores, o objeto e os beneficiários.
§ 2º O não cumprimento integral do disposto deste artigo implicará em suspensão de todo e qualquer
benefício que a CBF ou seus filiados recebam do Governo Federal ou de qualquer de um de seus entes federativos, assim como o bloqueio das transferências dos recursos de loterias federais.
Art. 3º Tornar-se-á obrigação das federações de futebol estaduais:
I – encaminhar anualmente suas contas para o Tribunal de Contas do Estado ou Distrito Federal a
fim de que sejam apreciadas;
II – informar a autoridade monetária trimestralmente todas as suas operações financeiras com o
exterior;
III – informar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras trimestralmente todas as suas operações acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
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IV – anualmente, fica a Receita Federal incumbida de fazer auditoria tributária nas federações estaduais de futebol;
V – a contabilidade das federações deverá ser feita mediante conta-única, sendo vedada a abertura
de contas paralelas;
VI – todos os contratos das federações deverão ser públicos e disponibilizados via internet.
§ 1º No que diz respeito ao inciso VI deverão constar os valores, o objeto e os beneficiários.
§ 2º O não cumprimento integral do disposto deste artigo implicará em suspensão de todo e qualquer
benefício que as federações ou seus filiados recebam do Governo Federal ou de qualquer de um de seus entes
federativos, assim como o bloqueio das transferências dos recursos de loterias federais.
Art. 4º É vedada qualquer participação de dirigente ou funcionário da CBF e das federações de futebol,
até terceiro grau de parentesco, em empresas que tenham negócios direta ou indiretamente com a entidade.
Art. 5º Os dirigentes da CBF, federação ou qualquer instituição ligada ao futebol brasileiro poderão ser
convocados para depor em qualquer uma das Casas Legislativas mediante convocação por um terço dos membros de comissão.
Art. 6º A atividade de cambista de venda de ingressos para eventos esportivos passa a ter pena de prisão
de 1 a 5 anos, conforme o grau e a reincidência.
Parágrafo único. Caso algum dirigente, funcionário ou parente de integrante de entidade esportiva esteja envolvido, a mesma terá suas atividades suspensas em todo o território nacional até a conclusão das investigações.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A trajetória de declínio do futebol brasileiro foi anunciada há bastante tempo. Já em 2001, a CPI do Futebol, instalada no Senado Federal, fez essa revelação. O fracasso da Seleção nesta Copa do Mundo apenas
reedita esse anúncio. E o que é preciso fazer agora? Combater a má gestão, a corrupção e a promiscuidade no
mais importante esporte nacional. Ademais, uma eventual vitória da Seleção Brasileira não poderia se constituir em sentença judicial de absolvição de corruptos.
É inadiável enquadrar o futebol do País como atividade essencialmente econômica, geradora de emprego, de renda e de receita pública. Para isto faz-se essencial um novo modelo de gestão e controle públicos. O
futebol mobiliza anualmente, no mundo, mais de US$200 bilhões, e nós não podemos ignorar essas potencialidades num país como o nosso, que possui um povo apaixonado pelo esporte.
Nesse contexto, é imperioso retomar uma discussão já iniciada nos idos de 2001. A CBF é uma empresa
privada, ou é uma espécie de paraestatal? Essa discussão jurídica, nós já tivemos, durante a CPI do Futebol, com
vitória no Supremo Tribunal Federal em razão de mandados de segurança que pretendiam impedir a quebra de
sigilo bancário e telefônico para a apuração das denúncias efetuadas. Naquela oportunidade, ficou consagrado
que a CBF é uma espécie de paraestatal e, como tal, deveria ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União.
A CBF mobiliza recursos de origem pública, administra recursos que tem origem nos eventos que envolvem a
Seleção Brasileira, e a Seleção Brasileira é patrimônio cultural do nosso povo. Esta é a configuração jurídica que deveria
se dar à CBF como entidade: uma paraestatal sujeita à fiscalização de suas contas, e, portanto, com transparência maior.
Destarte, dentro desse contexto, apresento esta proposição legislativa que visa a definitivamente impedir que as
gestões da CBF e das federações de futebol possam vir a ser capturadas por interesses escusos que objetivam simplesmente o enriquecimento de alguns a custa da alienação de nosso maior patrimônio cultural esportivo.
Com as medidas aqui propostas complemento o trabalho por mim iniciado e que rendeu tantos frutos na CPI do
Futebol. Assim, torna-se fundamental que esta proposição seja, o mais rapidamente possível, apreciada por esta Casa, a
fim de não perdermos mais tempo em um modelo falido e corrupto.
Por todo o exposto, pedimos o apoio dos ilustres Parlamentares para a aprovação desta proposição, certos de sua
importância para os interesses maiores da Nação.

(Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
cabendo à última a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 222, DE 2014
Modifica o Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal; a Lei nº 6.815,
de 19 de agosto de 1980; e a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do
Adolescente, para estabelecer a tipificação criminal do tráfico de pessoas, suas penalidades
e dar outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 231 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Tráfico de pessoas
Art. 231. Promover a entrada ou saída de pessoa do território nacional, mediante grave ameaça,
violência, coação, fraude ou abuso de quem não tenha condições de consentir por si mesmo, com
a finalidade de submetê-la a qualquer forma de exploração sexual, ao exercício de trabalho forçado
ou a qualquer trabalho em condições análogas às de escravo:
Pena – prisão, de quatro a dez anos.
§ 1º Se o tráfico for interno ao País, promovendo-se ou facilitando o transporte da pessoa de um
local para outro:
Pena – prisão, de três a oito anos.
§ 2º Se a finalidade do tráfico internacional ou interno for promover a remoção de órgão, tecido ou
partes do corpo da pessoa:
Pena – prisão, de oito a doze anos.
§ 3º Incide nas penas previstas no caput e parágrafos deste artigo quem agencia, alicia, recruta, transporta ou aloja pessoa para alguma das finalidades neles descritas ou financia a conduta de terceiros.
§ 4º As penas de todas as figuras deste artigo serão aumentadas de um sexto até dois terços:
I – se o crime for praticado com prevalecimento de relações de autoridade, parentesco, domésticas,
de coabitação ou hospitalidade; ou
§ 5º As penas deste artigo serão aplicadas sem prejuízo das sanções relativas às lesões corporais,
sequestro, cárcere privado ou morte”.
Art. 2º O art. 239 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 239 – Promover a entrada ou saída de pessoa do território nacional, mediante grave ameaça,
violência, coação, fraude ou abuso de criança ou adolescente, com a finalidade de submetê-la a
qualquer forma de exploração sexual ou obter lucro:
Pena – prisão, de oito a doze anos.
§ 1º Se o tráfico for interno ao País, promovendo-se ou facilitando o transporte da pessoa de um
local para outro:
Pena – prisão, de seis a dez anos.
§ 2º As penas cominadas serão aumentadas de um terço se, a finalidade do tráfico internacional ou
interno for promover a remoção de órgão, tecido ou partes do corpo da criança ou adolescente.
§ 3º As penas deste artigo serão aplicadas sem prejuízo das sanções relativas às lesões corporais,
sequestro, cárcere privado ou morte.
§ 4º Incide nas penas previstas no caput e parágrafos deste artigo quem agencia, alicia, recruta, transporta ou aloja pessoa para alguma das finalidades neles descritas ou financia a conduta de terceiros”.
Art. 3º O art. 7º da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:
“Art. 7º ......................................................................................................................................................................................
VI – condenado ou processado em outro país por crime de tráfico de pessoas, em qualquer de suas
formas.”
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Tráfico Humano está entre as atividades criminosas que mais se expandiu no século XXI.
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Atualmente, o tráfico de pessoas é uma das atividades ilícitas mais relevantes do mundo em termos de
rentabilidade, já ultrapassando o tráfico de drogas.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que cerca de 2,4 milhões de pessoas por ano se
tornam vítimas do tráfico humano. Em todo o mundo, a atividade chegaria a movimentar aproximadamente
US$ 30 bilhões.
Além dos proveitos financeiros, o tráfico humano se mostra mais vantajoso em relação aos outros tipos
de tráfico, como o de armas e drogas, não apenas por ser mais difícil ter a sua materialidade comprovada, mas
ter como “objeto” do crime a própria vítima, que nem sempre se dispõe a denunciar a exploração à Justiça.
Do ponto de vista social, a conduta criminosa é verificada nos casos de busca por melhores condições
de vida, já que muitas vítimas são iludidas por criminosos que oferecem empregos com alta remuneração.
O número de processos judiciais no Brasil envolvendo o crime de tráfico de pessoas e o de redução à
condição análoga à de escravo chegou a 1.163 de 2005 a 2012.
O levantamento foi feito a pedido do Conselho Nacional de Justiça junto aos Tribunais Regionais Federais
e contribuiu para subsidiar o primeiro relatório sobre o Tráfico de Pessoas no Brasil elaborado pela Secretaria
Nacional de Justiça do Ministério da Justiça em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e
Crime (UNODC), que revelou a existência de 475 vítimas do tráfico no Brasil entre 2005 e 2011.
Entre 2005 e meados de 2013, vinte e duas pessoas foram presas no Espírito Santo, acusadas de integrar
redes de tráfico humano.
De acordo com a Polícia Federal, no Espírito Santo os detidos formavam aproximadamente cinco quadrilhas distintas. Os grupos enviavam jovens para a Itália, Suíça e Portugal, de onde 43 mulheres, vítimas da
exploração sexual, foram libertadas.
Segundo o Chefe da Delegacia de Defesa Institucional da Polícia Federal no Espírito Santo à época, Leonardo Rabello, o núcleo principal dessas quadrilhas estava sediado no Espírito Santo e mantinha relação com
aliciadores do Rio de Janeiro e São Paulo e, claro, com traficantes de outros países.
A maioria das vítimas aliciadas no Espírito Santo possuía características comuns, dentre elas se destaca o
baixo poder aquisitivo. Muitas são jovens, com pouca escolaridade e baixíssimo poder aquisitivo. São iludidas
com a promessa de uma vida melhor e acabam escravizadas.
Finalmente, não se pode esquecer a importância da cooperação internacional e da unificação das legislações para um combate efetivo ao crime de tráfico de pessoas.
Nesse sentido, cumpre observar a definição aceita internacionalmente para tráfico de pessoas encontra-se no Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo
à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças (Palermo, 2000),
instrumento já ratificado pelo governo brasileiro.
Segundo o referido Protocolo, a expressão tráfico de pessoas significa:
“o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo-se à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter
o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração”.
Os Protocolos Adicionais da Convenção de Palermo relacionam o tráfico de pessoas ou de migrantes à
ausência de consentimento da vítima maior de 18 anos.
Na lei brasileira, porém, o consentimento não afeta o tráfico de pessoas para o fim de prostituição.
Tratando-se de recrutamento para trabalhos forçados, servidão ou formas análogas à escravidão o consentimento também é irrelevante.
Nada impede que o Brasil continue desconsiderando o consentimento válido de pessoa adulta no tráfico para o fim de prostituição.
Entretanto, os Estados que ratificaram a Convenção e Protocolo Final para a Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio enquanto não a denunciarem, continuam a ela vinculadas, pois não foi revogada.
É bem verdade que houve pressão para eliminar do texto do Protocolo todas as referências às precedentes Convenções sobre Direitos Humanos e para revogar a Convenção de 1949.
Mas, o texto final foi acordado com uma cláusula de salvaguarda (art. 14), segundo a qual nenhuma disposição do Protocolo sobre o Tráfico de Pessoas “prejudicará os direitos, obrigações e responsabilidades dos
Estados e das pessoas por força do direito internacional, incluindo o direito internacional humanitário e o direito internacional relativo aos direitos humanos e, especificamente, na medida em que sejam aplicáveis, a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao Estatuto dos Refugiados e ao princípio da não devolução.”
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Assim, para se adequar ao Protocolo Adicional à Convenção de Palermo, o Brasil necessita rever sua legislação penal de forma a definir um tipo básico para o tráfico de pessoas e os tipos derivados, conforme a
finalidade da exploração, e não apenas conforme as vítimas.
Nesse sentido, urge alterar o conceito restrito de prostituição para um mais amplo de exploração sexual,
e do conceito restrito de coação ou de ameaça para um conceito mais amplo de abuso de situação de vulnerabilidade da pessoa vítima do tráfico.
Não obstante tramite nesta Casa um Projeto de Código Penal que albergue muitas das ideias constantes
dessa proposição, penso que não deva prevalecer a lógica da tramitação em conjunto das proposições prevista
no art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, uma vez que a ideia aqui é dar cumprimento a diretrizes
já há muito assumidas internacionalmente pelo Estado brasileiro.
Além disso, como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional penso que é importante manter o compromisso de cooperar com a comunidade internacional, e isso abrange a necessidade de
adequar a nossa legislação aos acordos firmados internacionalmente pelo Brasil.
Por todas essas razões, levando em conta, principalmente, os protocolos internacionais de proteção dos
direitos humanos, bem como a flagrante necessidade de adequação do ordenamento jurídico brasileiro a estes
protocolos, faz-se necessário promover as modificações apropriadas no Código Penal Brasileiro, no Estatuto da
Criança e do Adolescente e na Lei de Estrangeiros.
Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal
.........................................................................................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
.........................................................................................................................................................................................................................
TÍTULO VI
Dos Crimes Contra os Costumes
.........................................................................................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
Do Lenocínio e do Tráfico de Mulheres
.........................................................................................................................................................................................................................
Tráfico de mulheres
Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de mulher que nele venha exercer a prostituição, ou a saída de mulher que vá exercê-la no estrangeiro:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.
§ 1º Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do art. 227:
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.
§ 2º Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena é de reclusão, de 5 (cinco) a 12 (doze)
anos, além da pena correspondente à violência.
§ 3º Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.
Art. 232. Nos crimes de que trata este Capítulo, é aplicável o disposto nos artigos 223 e 224.
CAPÍTULO VI
Do Ultraje Público ao Pudor
Ato obsceno
Art. 233. Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
.........................................................................................................................................................................................................................
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TÍTULO VII
Dos Crimes Contra a Família
CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra o Casamento
.........................................................................................................................................................................................................................
Simulação de casamento
Art. 239. Simular casamento mediante engano de outra pessoa:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.
Adultério
Art. 240. Cometer adultério:
Pena – detenção, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses.
§ 1º Incorre na mesma pena o co-réu.
§ 2º A ação penal somente pode ser intentada pelo cônjuge ofendido, e dentro de 1 (um) mês após o
conhecimento do fato.
§ 3º A ação penal não pode ser intentada:
I – pelo cônjuge desquitado;
II – pelo cônjuge que consentiu no adultério ou o perdoou, expressa ou tacitamente.
§ 4º O juiz pode deixar de aplicar a pena:
I – se havia cessado a vida em comum dos cônjuges;
II – se o querelante havia praticado qualquer dos atos previstos no art. 317 do Código Civil.
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências.
.........................................................................................................................................................................................................................
LIVRO II
Parte Especial
.........................................................................................................................................................................................................................
TÍTULO VII
Dos Crimes e das Infrações Administrativas
CAPÍTULO I
Dos Crimes
.........................................................................................................................................................................................................................
Seção II
Dos Crimes em Espécie
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o
exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro:
Pena – reclusão de 4 (quatro) a 6 (seis) anos, e multa.
Art. 240. Produzir ou dirigir representação teatral, televisiva ou película cinematográfica, utilizando-se
de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica:
Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, nas condições referidas neste artigo, contracena com
criança ou adolescente.
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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LEI Nº 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980
Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração e
dá outras providências.
.........................................................................................................................................................................................................................
TÍTULO II
Da Admissão, Entrada e Impedimento
CAPÍTULO I
Da Admissão
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 7º Não se concederá visto ao estrangeiro:
I – menor de 18 (dezoito) anos, desacompanhado do responsável legal ou sem a sua autorização expressa;
II – considerado nocivo à ordem pública ou aos interesses nacionais;
III – anteriormente expulso do País, salvo se a expulsão tiver sido revogada;
IV – condenado ou processado em outro país por crime doloso, passível de extradição segundo a lei
brasileira; ou
V – que não satisfaça as condições de saúde estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
Art. 8º O visto de trânsito poderá ser concedido ao estrangeiro que, para atingir o país de destino, tenha
de entrar em território nacional.
§ 1º O visto de trânsito é válido para uma estada de até 10 (dez) dias improrrogáveis e uma só entrada.
§ 2º Não se exigirá visto de trânsito ao estrangeiro em viagem contínua, que só se interrompa para escalas obrigatórias do meio de transporte utilizado.
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa)

REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO Nº 672, DE 2014
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja o presente requerimento encaminhado ao Sr. Ministro
da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República para que este providencie, junto a Empresa Brasil de Comunicação – EBC, as seguintes informações acompanhadas dos documentos comprobatórios:
– Cópia de todas as Atas das reuniões do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação (EBC)
a partir de janeiro de 2011;
– Cópia de todas as Atas das reuniões do Conselho de Administração da EBC a partir de janeiro de 2011;
– lista de todos os contratos firmados com a EBC com toda e qualquer pessoa jurídica (incluindo
ONGs e OSCIPs), valor repassado a cada ente e objeto do repasse.
Justificação
A política de comunicação social de um governo deve respeitar aos princípios constitucionais da legalidade, legitimidade, impessoalidade e publicidade. Tais princípios basilares em qualquer democracia tornam-se
ainda mais relevantes quando se diz respeito à interação do governo com a sociedade a partir de seus órgãos
de comunicação. Ora, é essencial que a informação divulgada pelo governo deva ter caráter especificamente
sócio-educativo e de relevante interesse social, bem como condizentes com as práticas republicanas e defesa
da democracia representativa.
Portanto, para que o Congresso possa vir a aferir se a política de comunicação social do governo está de
acordo com os ditames acima descritos deve-se ter acesso às atas do Conselho Curador, às atas do Conselho de
Administração, assim como a lista de todos os contratos firmados pela Empresa Brasil de Comunicação – EBC.
Tal requerimento torna-se ainda mais premente visto que, de maneira completamente extemporânea, a
secretaria executiva da EBC elaborou norma interna que prevê aplicação de sigilo a determinados documen-
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tos da estatal, com prazo de divulgação de até 100 anos. Tal fato não tem precedente, nem no regime militar,
quanto mais na democracia. Tal ação tem caráter claramente antidemocrático e fere os interesses da sociedade
civil que tem o direito de saber como age tal empresa e como são gastos seus recursos oriundos dos impostos
de todos os brasileiros.
Portanto, as informações aqui solicitadas garantirão que se impeça que o governo haja de acordo com
os seus próprios interesses e prioridades políticas, prejudicando os interesses nacionais.
Sala da Sessão, de julho de 2014. –Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 673, DE 2014
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, I, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro seja solicitado ao Senhor Ministro de Estado da Saúde (MS) o que se segue:
1) Listagem atualizada de todas as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) estabelecidas
há mais de 12 meses, nos termos da Portaria nº 837, de 18 de abril de 2012, do Ministério da Saúde;
2) Relação das PDPs do item 1 que foram avaliadas ao final do primeiro período de 12 meses, conforme determina o § 1º do art. 11 da Portaria nº 837, de 2012;
3) Cópia integral de cada um dos procedimentos administrativos instaurados para fins de avaliação
das PDP constantes na lista do item 2.
Justificação
A Portaria nº 938, de 18 de abril de 2012, do Ministério da Saúde, define as diretrizes e os critérios para o
estabelecimento das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP).
Nos termos do art. 2º da referida portaria, as PDP são:
parcerias realizadas entre instituições públicas e entidades privadas com vistas ao acesso a tecnologias prioritárias, à redução da vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) a longo prazo e à
racionalização e redução de preços de produtos estratégicos para saúde, com o comprometimento
de internalizar e desenvolver novas tecnologias estratégicas e de valor agregado elevado.
Segundo a mesma portaria, as PDPs têm como objetivos racionalizar o poder de compra do Estado, mediante a centralização seletiva dos gastos na área da saúde e do incentivo à produção local de produtos estratégicos para o SUS, bem como fomentar o desenvolvimento tecnológico conjunto e o intercâmbio de conhecimentos para a inovação no âmbito dos fabricantes nacionais de produtos de saúde.
Na prática, as PDPs são acordos firmados com laboratórios privados em que os estes se comprometem a
transferir aos laboratórios públicos brasileiros a tecnologia para a produção de determinado produto de saúde,
geralmente um medicamento, dentro de um prazo estipulado, que raramente ultrapassa cinco anos.
Durante esse período, o laboratório privado é responsável pela produção do princípio ativo e transferência gradual da tecnologia ao laboratório público, que iniciará a fabricação completa e autônoma após o prazo
de trabalho conjunto estabelecido no acordo, com vistas a atender à demanda nacional. Em contrapartida, o
governo garante aos laboratórios privados a exclusividade na compra desses produtos durante o mesmo período acordado.
Como há valores financeiros e interesses estratégicos nacionais envolvidos na celebração das PDPs, o
§1º do art.11 da citada portaria cria um mecanismo de controle desses acordos ao estabelecer que cada PDP
será avaliada ao final do primeiro período de 12 (doze) meses, para fins de verificação dos avanços esperados no
processo produtivo e/ou transferência de tecnologia.
Dessa maneira, para cumprirmos com o dever atribuído ao Poder Legislativo de fiscalizar a aplicação de
recursos públicos, solicitamos informações a respeito das PDPs, para averiguar se a sua celebração tem atendido ao interesse público e tem sido eficaz para o desenvolvimento tecnológico de nosso país.
Sala das Sessões, – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
(À Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO Nº 674, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações a Rádio Gazeta FM, pelo transcurso dos 25 anos de sua fundação, que ocorrerá no dia
15 de julho de 2014.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva a todos os seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada aos seus Diretores Laerson Rigon e Marcelo Furlan no seguinte endereço: Praça 3 de Dezembro,
56 – 2º andar – CEP 96900-000 – Sobradinho/RS.
Sala das Sessões, 14 de julho de 2014. – Senadora Ana Amélia, PP/RS.
(Encaminhe-se.)
REQUERIMENTO No 675, DE 2014
Requer voto de pesar pelo falecimento do médico e comentarista esportivo Osmar de Oliveira,
ocorrido na última sexta-feira, 11 de julho de 2014.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, voto de pesar pelo falecimento do médico e comentarista esportivo Osmar de Oliveira, ocorrido na última sexta-feira, 11 de julho de 2014.
Requeiro, ainda, que o presente voto de pesar seja levado ao conhecimento da família.
Justificação
Faleceu na última sexta-feira, em São Paulo, aos 71 anos, o médico e comentarista esportivo Osmar de
Oliveira.
Osmar de Oliveira, ou Dr. Osmar como era conhecido, formou-se em medicina no ano de 1969, na PUC,
em Sorocaba. Especializou-se na medicina esportiva e trabalhou como médico do Corinthians, do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e da seleção brasileira de basquete.
Destacou-se também como comentarista e locutor esportivo, tendo passado por diversas emissoras de
rádio e televisão, inclusive a TV Bandeirantes, da qual fazia parte da equipe esportiva desde 2007.
No jornalismo esportivo, Osmar de Oliveira participou de cinco Copas do Mundo e de seis Jogos Olímpicos, além de três Panamericanos e mais sete coberturas de outras Copas e Campeonatos Mundiais.
Em 2008, o Corinthians homenageou seu ilustre torcedor quando inaugurou, no Parque São Jorge, um
centro de preparação e reabilitação de atletas, e o batizou com o nome de Osmar de Oliveira (CEPROO – Centro de Preparação e Reabilitação Osmar de Oliveira).
Perco um grande amigo e o Brasil se despede de um profissional exemplar, tanto na medicina quanto no
jornalismo esportivo. Apresento meus sinceros sentimentos e solidariedade à família do Dr. Osmar de Oliveira.
Sala das Sessões, 14 de julho de 2014.
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REQUERIMENTO No 676, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
do PLS 462/2013, que altera a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, que autoriza o pagamento de subvenção
econômica aos produtores da safra 2011/2012 de cana-de-açúcar e de etanol que especifica e o financiamento da renovação e implantação de canaviais com equalização da taxa de juros e dá outras providências, para
estender aos Municípios da área de abrangência da SUDENE dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo os
benefícios de que trata esta Lei, com o PLS 547/2013, que altera a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, que
autoriza o pagamento de subvenção econômica aos produtores da safra 2011/2012 de cana-de-açúcar e de
etanol que especifica e o financiamento da renovação e implantação de canaviais com equalização da taxa
de juros e dá outras providências, para estender aos demais municípios da SUDENE os benefícios de que trata
esta Lei, por versarem sobre o mesmo tema.
Justificação
Ambos projetos alteram a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, para autorizar o pagamento de subvenção econômica aos produtores da safra 2011/2012 de cana-de-açúcar e de etanol que especifica e o financiamento da renovação e implantação de canaviais com equalização da taxa de juros e dão outras providências,
para estender aos demais municípios da SUDENE os benefícios de que trata essa Lei. Por tratarem do mesmo
assunto, é coerente que as matérias sejam discutidas de forma conjunta.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
(Será incluído em Ordem do Dia oportunamente.)
REQUERIMENTO Nº 677, DE 2014
Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do RISF, a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 200, de 2014
(Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, para regular aspectos do meio ambiente do trabalho e ditar a competência para os litígios correspondentes, e dá outras providências.), projeto este de minha autoria.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
(Deferido)
REQUERIMENTO Nº 678, DE 2014
Requeiro, na forma do disposto no caput do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 133, de 2012 e do PLS nº 192, de 2014, por versarem sobre
matérias correlatas.
Sala das Sessões, junho de 2014. – Senador José Pimentel.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 679, DE 2014
Requeiro, na forma do disposto no caput do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 108, de 2013 e do PLS nº 170, de 2013, por versarem sobre
matérias correlatas.
Sala das Sessões, junho de 2014. – Senador José Pimentel.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 680, DE 2014
Requeiro, nos termos do art. 218, inciso II, e art. 221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento ocorrido no dia 8 de julho, do ex-deputado Plínio de Arruda
Sampaio, em São Paulo, bem como apresentação de condolências à esposa, Marieta Ribeiro de Azevedo, aos
seis filhos, Francisco, Plínio, Eduardo, Mário, Fernando e Vicente, e aos netos.
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Justificação
Até seus últimos dias, Plínio de Arruda Sampaio brigou com o cansaço e com os prognósticos. Aos 83
anos, depois de um mês no hospital devido a um câncer ósseo e já bastante debilitado, Plínio cobrou do filho
Francisco: queria o livro “A people’s History of the World”, do qual fazia a tradução para o português. Queria
trabalhar. Quando decidiu disputar a Presidência pelo PSOL em 2010, sabia que ficaria na lanterna, mas concorreu. Disse que o importante era defender os princípios, entre eles a “reforma agrária radical”. E foi justamente
a reforma agrária, sua menina dos olhos, que lhe custou o exílio em 1964. Teve os direitos cassados no primeiro ato institucional do regime militar por ter sido o relator do programa agrário do presidente João Goulart.
Mesmo perseguido por defender mudanças na política agrária, foi um dos fundadores, em 1967, e presidiu a
Associação Brasileira de Reforma Agrária (ABRA), que reunia notáveis em torno do tema.
Socialista, católico e um ávido internauta, Plínio nasceu em 26 de julho de 1930 em São Paulo. Na adolescência, ele integrou o Movimento Juventude Estudantil Católica e, mais tarde, formou-se em Direito pela
Faculdade do Largo São Francisco. Foi promotor por um ano.
Antes de completar 30 anos, Plínio coordenou o grupo de planejamento responsável pela elaboração
do Primeiro Plano de Ação Geral do Estado de São Paulo, no Governo Carvalho Pinto.
Ele começou na política no extinto Partido Democrata Cristão. Eleito deputado federal em 1962. Foi cassado durante o regime militar e permaneceu no exílio por 12 anos. Foi também diretor do “Correio da Cidadania” e consultor da FAO - Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação.
Na volta ao Brasil, em 1976, Plínio se aproximou das lideranças que formariam o PT, como o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Ajudou a construir o partido e foi, por ele, deputado constituinte, em 1985. Participou
da campanha das “Diretas Já!”. Na Assembleia Nacional Constituinte, foi vice-líder do PT em 1987 e, em 1988,
substituiu o então líder Luiz Inácio Lula da Silva no comando da bancada. Lula e Plínio estiveram juntos nas
eleições e palanques, mas, pouco a pouco se afastaram desde que o PT ganhou a Presidência, em 2002. Plínio
havia redigido o Programa de Governo da Reforma Agrária, mas passou a tecer críticas porque nem todas as
suas recomendações estavam sendo consideradas.
Após 20 anos, Plínio deixou o partido, em 2005, e ingressou no recém-lançado PSOL, do qual se tornou
um dos maiores dirigentes. Os princípios defendidos continuaram os mesmos: reforma agrária radical, reforma
urbana, taxação das grandes fortunas e controle sobre dimensão de propriedades rurais.
Plínio de Arruda Sampaio defendia uma reforma institucional que fosse dirigida às massas. Entre suas
propostas para o país estavam a educação pública e gratuita, com investimento de 10% do PIB, meta que consta agora do Plano Nacional de Educação (PNE) homologado pela presidenta Dilma Rousseff.
À frente do PSOL, Plínio de Arruda Sampaio procurou ampliar o debate político e foi candidato a presidente da república em 2010. Durante a campanha presidencial, Plínio atraiu a atenção dos eleitores mais jovens, conectados nas mídias sociais e na Internet. Ávido usuário do Twitter, ele usou a rede para difundir sua
plataforma política. Plínio recebeu 886 mil votos, o equivalente a 0,87% do total.
As tiradas de Plínio de Arruda Sampaio nos debates e depois nas redes sociais o transformaram na “estrela” dos debates, mesmo sem chances de eleição. “Nossa candidatura será a mosca na sopa da burguesia”,
afirmava. Conforme lembrou o Deputado Ivan Valente, em seu velório, Plínio se tornou o candidato preferido
pelos jovens. A eles se juntou nas manifestações de junho de 2013.
Em nota oficial, o PSOL disse que o partido e o país “perderam um grande protagonista da história recente
e da luta pela justiça social e pela democracia no Brasil”. O presidente nacional da sigla, Luiz Araújo, disse que
o partido se solidariza com a família de Plínio de Arruda Sampaio. “Continuaremos levando adiante os ideais
por justiça social defendidos incansavelmente por ele.”
Em seu perfil no Twitter, o candidato do PT ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha, deixou sua mensagem para os familiares e admiradores de Plínio de Arruda Sampaio. “Grande tristeza: falecimento de Plínio de
Arruda Sampaio, com quem convivi em 90, quando foi candidato a governador. Brasileiro que honrou a política”.
Mesmo em partidos diferentes mantive uma amizade forte com Plínio, a quem conhecia desde a adolescência. Nas últimas semanas visitei-o no hospital. Ao saber que estava lá ele pediu para eu entrar no quarto
porque queria me dar um abraço. Eu lembrei a ele de quando ele frequentava as reuniões que meus pais faziam pela Confederação das Famílias Cristãs. Quando eu fui eleito senador pela primeira vez, em 1990, ele era
o candidato a governador de São Paulo. Ele foi um companheiro extraordinário. Era uma das pessoas que mais
lutou pela construção de uma nação justa e, em ética, era muito rigoroso.
Durante o velório, levei uma nota escrita pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a entreguei aos
filhos do ex-deputado. “Plínio dedicou toda sua vida à luta pela igualdade, enfrentando a Ditadura, na fundação do Partido dos Trabalhadores, e no apoio sempre presente aos movimentos sociais brasileiros. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de militância”.
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A mulher de Plínio, Marietta Ribeiro de Azevedo, lembrou que o marido sempre “acreditou em uma sociedade mais justa” e que, desde jovem esteve próximo da Igreja Católica, o que fez que defendesse a atuação
política “como uma forma de caridade superior”. Com a voz embargada, recitou os versos de “When the saints
go marching in”, canção-símbolo da luta de escravos norte-americanos pela liberdade e uma das músicas preferidas de Plínio:
Quando os Santos vão Marchando
Bem, quando os santos estiverem marchando,
Quando os santos estiverem marchando
Mm que eu quero ser, eu vou estar nesse número,
Oooh quando os santos estiverem marchando.
Oh yeah, quando o sol começar a brilhar.
Quando o velho sol começar a brilhar,
Digo-te uma coisa que eu vou ser, eu vou estar nesse número,
Quando o sol começar a brilhar.
Sim, quando meu senhor me chamar para casa de novo,
Quando meu senhor me chamar para casa de novo,
Eu vou te dizer que eu vou estar nesse número,
Oh, quando o meu senhor me chamar para casa novamente.
Oh, quando os santos estiverem marchando,
Quando os santos estiverem marchando
Digo-te uma coisa que eu vou ser,eu vou estar nesse número,
Quando os santos estiverem marchando.
Bem, quando o sol, sim, começar a brilhar.
Quando o sol começar a brilhar,
Digo-te uma coisa que eu vou ser, eu vou estar nesse número,
Quando o velho sol começar a brilhar.
Preguiçoso uma vez.
Mm mm, yeah, yeah tudo bem, mm,
Oooh quando os santos estiverem marchando.
Sim, quando os santos estiverem marchando,
Sim, quando os santos estiverem marchando
Tenho que dizer uma coisa, eu vou estar, eu vou estar nesse número,
Sim, quando os santos estiverem marchando.
Sim, quando meu senhor me chamar para casa de novo,
Ah quando meu senhor me chamar para casa de novo, Eu vou te dizer que eu vou estar nesse número,
Oh, quando os santos estiverem marchando.
Sala das Sessões, 14 de julho de 2014.

(Encaminhe-se.)
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REQUERIMENTO Nº 681, DE 2014
Na forma do disposto no art. 222 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa, requeremos Voto de Aplauso ao constitucionalista Professor Oscar Augusto Guelli, pelo transcurso das comemorações
do dia da Revolução Constitucionalista de 1932, ocorrido em 09 de julho último.
Justificação
A Revolução Constitucionalista de 1932, Revolução de 1932, também conhecida como Guerra Paulista,
foi o movimento armado ocorrido no Estado de São Paulo, entre os meses de julho e outubro de 1932, que
tinha por objetivo a derrubada do Governo Provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova constituição para o Brasil.
Este foi o posicionamento do povo paulista à Revolução de 1930, que acabou com a autonomia que os
estados gozavam desde a promulgação da Constituição de 1891 e impediu a posse do ex-presidente, o que
hoje chamamos de governador do estado de São Paulo, Júlio Prestes, na Presidência da República e derrubou
do poder o Presidente da República Washington Luís colocando fim à República Velha, instaurando o Governo
Provisório, chefiado pelo candidato derrotado das eleições de 1930, Getúlio Vargas.
Atualmente, o dia 9 de julho, que marca o início da Revolução de 1932, é a data cívica mais importante
do estado de São Paulo. Os paulistas consideram a Revolução de 1932 como sendo o maior movimento cívico
de sua história.
O Professor Oscar Augusto Guelli, que foi um dos constitucionalistas de 32.
Nascido em 12 de abril de 1898, na cidade de Pirassununga, foi Delegado Regional de Ensino de Bauru,
quando eclodiu a Revolução de 1932. Desde o inicio, combateu do lado dos paulistas. Favorecendo a conquista
de importantes frentes de combate, principalmente nos conflitos bélicos na divisa de São Paulo com Minas Gerais.
Após o conflito militar, foi nomeado Secretário-Adjunto de Educação do Estado de São Paulo, de onde
implementou importantes mudanças na educação.
Casou-se com Cecília Rolemberg Porto Guelli, de onde teve os filhos: Cid Augusto Guelli, Rubens Oscar
Guelli e Oscar Augusto Guelli Filho.
Faleceu, na cidade de Americana/SP, em 06 de novembro de 1974, deixando uma grande lacuna no setor
educacional e como Constitucionalista de 1932.
Sala das Sessões, 14 de julho de 2014. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.

OFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍBA
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RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL
– Ofícios encaminhando Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 1º Quadrimestre de 2014 encaminhados pelos Tribunais Regionais do Trabalho das 9ª, 10ª e 18ª Regiões.
Os ofícios serão publicados no Diário do Senado Federal e vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os ofícios:
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COMUNICAÇÕES
OF/GAB/I/Nº 726
Brasília, 14 de julho de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Alexandre Santos passa a participar, na qualidade de Titular, da Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 643/2014, que “Altera a Lei nº
9.648, de 27 de maio de 1998, para dispor sobre o mandato de Diretor-Geral do Operador Nacional do Sistema
Elétrico – ONS.”, em minha substituição, e passo à qualidade de Suplente da aludida Comissão.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
(À publicação. Serão feitas as substituições solicitadas.)
OF/GAB/I/Nº 727
Brasília, 14 de julho de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Júnior Coimbra passa a participar, na qualidade de Titular, da Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 647/2014, que “Dispõe sobre
a adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final, e dá outras providências”,
em substituição ao Deputado Manoel Junior, que passa à qualidade de Suplente.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
(À publicação. Serão feitas as substituições solicitadas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu da Senhora
Presidente da República as seguintes Mensagens:
– nº 49, de 2014 (nº 194/2014, na origem), que solicita autorização para contratar operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até cinquenta milhões de dólares
dos Estados Unidos da América, de principal, entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento –BID, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Oportunidades e Direitos do Estado do Rio Grande do Sul – POD; e
– nº 50, de 2014 (nº 195/2014, na origem), que solicita autorização para contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até cinquenta e cinco milhões de
dólares dos Estados Unidos da América, de principal, entre o Governo do Estado de Santa Catarina e a
Corporação Andina de Fomento – CAF, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Integração Viária do Planalto Norte do Estado de Santa Catarina – PROVIAS – SC.
São as seguintes as Mensagens:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Tanto o empréstimo do Rio Grande do
Sul, que acabo de ler, quanto o de Santa Catarina, neste momento, eu os encaminho à Comissão de Assuntos
Econômicos, na expectativa de que eles sejam votados ainda neste esforço concentrado e pela apreciação final aqui, no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu da Presidência da República as seguintes Mensagens:
– nº 51, de 2014 (nº 191/2014, na origem), submetendo à apreciação do Senado o nome do Senhor. André Pepitone da Nóbrega para ser reconduzido ao cargo de Diretor da Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL;
– nº 52, de 2014 (nº 192/2014, na origem), submetendo a apreciação do Senado o nome do Senhor. Romeu Donizete Rufino para ser reconduzido ao cargo de Diretor-Geral da Agência Nacional
de Energia Elétrica – ANEEL; e
– nº 53, de 2014 (nº 193/2014, na origem), submetendo à apreciação do Senado o nome do Senhor.
Tiago de Barros Correia para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
São as seguintes as mensagens:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – As matérias vão à Comissão de Serviços de Infraestrutura.
Todas as matérias lidas vão às comissões correspondentes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Há oradores inscritos.
Chamo como orador inscrito o Senador Mozarildo Cavalcanti. Em seguida, peço a V. Exª que, se puder,
assuma a Presidência, para que eu possa fazer o meu pronunciamento.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, brasileiros que nos assistem pela TV Senado e que nos ouvem pela Rádio Senado, hoje, como brasileiro, eu não poderia ter outro tema
para abordar e comentar nesta tribuna, senão, digamos assim, a tristeza de todos os brasileiros por ter visto a
nossa Seleção não se colocar nem em terceiro lugar na disputa da taça da nossa Copa do Mundo aqui realizada.
Eu sempre comento com amigos e também nas redes sociais que a escolha do técnico, da comissão técnica, dos assessores e dos próprios jogadores não foi feita pelo conjunto de brasileiros. Então, é normal que
os brasileiros sofram, porque, no papel de torcedores, evidentemente, misturando aí o nosso patriotismo, nós
tínhamos que, realmente, torcer até o último minuto pelo Brasil.
É lamentável, portanto, que tenha havido essa derrota, que considero não humilhante, mas uma derrota que não mostra o nível que deveria ter o Brasil como pentacampeão do mundo. Agora, nesse evento, nós,
brasileiros, não votamos para escolher nenhum deles, como eu disse, nem o técnico, nem a comissão, nem os
jogadores.
Portanto, é muito importante que este momento de tristeza nos leve a profundas reflexões e possa nos
levar também a encarar o Brasil mais como ele deve ser encarado, vendo as prioridades que realmente são do
interesse das famílias, das pessoas. Se nós temos o título de cinco vezes campeão mundial, nós temos títulos
lamentavelmente muito tristes também de campeão, como, por exemplo, em relação à corrupção. É um dos
países em que a corrupção mais avança, nunca diminui e atinge setores vitais da vida pública, como a saúde,
a educação, a segurança, o trabalho.
Então, na verdade, é bom que todos reflitamos, desde a Presidente da República aos Parlamentares, seus
Ministros e Governadores, para que, realmente, essa tristeza com o resultado da Copa possa nos incentivar a
investir nas verdadeiras prioridades e deixar as coisas que não são prioritárias para depois. Acho que isso é urgente, Senador Paim.
Estou lendo agora o livro 1889, que trata da Proclamação da República. Estou ainda no início, mas estou
me convencendo de que nós não proclamamos de fato uma República, muito menos implantamos uma República neste País. Eu acho que temos muito a fazer para, de fato, termos uma vida republicana no Brasil, em que
a voz do povo seja mais bem ouvida e, principalmente, que seus representantes, sejam Vereadores, governantes como Prefeitos, Governadores, Presidente da República, Deputados Estaduais, Federais, Senadores e também que os Ministros nomeados tenham realmente um compromisso com esses três pilares que constituem
um avanço para qualquer País do mundo. Temos o exemplo do Japão, que saiu arrasado da Segunda Guerra
Mundial e hoje é uma potência em todos os níveis, principalmente no da educação. Mas nós, não. Nós sempre
temos algumas medidas de marketing que dizem que a educação é isso, que a saúde é aquilo.
Eu, inclusive, em episódio da votação da CPMF, me posicionei contra a CPMF, porque, como médico, fiz
um estudo adequado e vi que, nos 14 anos de vigência da CPMF, a saúde só piorou. Ao contrário do que se
pretendia na origem, quando se criou o imposto, uma contribuição provisória, ela estava virando permanente.
A ideia era realmente colher dinheiro específico para melhorar a saúde. E o que aconteceu nesse período? Não
melhorou a saúde, o dinheiro da CPMF servia para fazer superávit primário do Governo e pior: o dinheiro que
ia para a saúde, ia, pelo menos metade dele, roubado ou mal-aplicado.
Então, é preciso que agora a gente pense nisso. Em outubro, teremos eleições gerais no Brasil, de Deputado Estadual a Presidente da República. É a hora em que o povo – aí, sim – deve escolher políticos que tenham
uma vida de trabalho, de honestidade, que tenham realmente compromisso com a coisa pública, e não com a
coisa pessoal. É preciso, portanto, que o eleitor veja a importância desse voto em outubro.
Alguns estão, digamos assim, descrentes, desencorajados, desestimulados com a política. Aliás, tudo que
ocorre se bota a culpa na política. Dizem que os políticos são corruptos, e não que este e aquele político são
corruptos. Não se diz. Generaliza-se, como se eu fosse enganado por um taxista e dissesse que os taxistas são
ladrões, ou por um policial, que pede dinheiro para dispensar uma infração de trânsito. Eu também teria que
dizer que todo policial é ladrão, é corrupto.
Não. Existem homens e mulheres sérios em todas as atividades humanas, mas, quando você não vota,
não comparece para votar, portanto, se abstém, quando você vota nulo ou quando você vota em branco, você
está ajudando os maus políticos, os corruptos a permanecerem no poder. Por quê? Porque, se as pessoas boas
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se desenganam e se afastam, quem vai ficar para escolher? Pessoas que não veem no voto o compromisso,
realmente, de mudar as coisas no Brasil.
Portanto, com esse exemplo da Copa do Mundo, em que o povo brasileiro não escolheu, repito, nem
os dirigentes, nem os jogadores e que nos abalou bastante, nós temos que pensar de maneira mais profunda
nessa eleição próxima de outubro, porque ela abalará ou melhorará as condições de vida de cada família, de
cada cidadão e de cada cidadã, dependendo do nosso voto, do voto de cada brasileiro e brasileira.
Então, Sr. Presidente, eu queria fazer este registro, lamentando a derrota do País na Copa do Mundo –
aliás, a derrota do País não, a derrota da Seleção de futebol do País na Copa do Mundo –, mas dizendo que é
justamente nesses momentos de revés que a gente pode pensar mais alto. Acho que agora é a hora de pensar
mais alto no País, na República e no povo brasileiro.
Muito obrigado.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Com a palavra ao Senador
Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, em primeiro lugar, eu queria comentar o ofício que recebi
no exercício da Presidência, de parte da Senhora Presidente da República, garantindo autorização para contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até cinquenta
milhões de dólares dos Estados Unidos da América. Esse empréstimo, esse acordo feito entre o Rio Grande do
Sul e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), tem recursos destinados ao financiamento parcial do
Programa de Oportunidades e Direitos do Estado do Rio Grande do Sul.
Comento esse assunto, Sr. Presidente, porque recebi telefonema do Secretário de Fazenda do Estado
para que na semana passada fosse feita essa leitura. Eu aqui estava na semana passada, mas, infelizmente,
não tivemos quórum para fazer a referida leitura. Nesse momento, portanto, fiz a leitura, e a matéria vai para
a Comissão de Assuntos Econômicos. Conforme acordo feito, a matéria será votada naquela Comissão e, em
seguida, ainda nesta semana, aqui, no plenário. A mesma coisa será feita com o empréstimo de Santa Catarina,
ofício que também acabei de ler no exercício da Presidência.
Sr. Presidente, ainda nessa mesma linha, quero reforçar um discurso que fiz aqui, na quinta-feira passada,
sobre a renegociação da dívida dos Estados, mais precisamente o PLC nº 99, de 2013, que vai permitir que haja a
renegociação das dívidas, uma revisão justa que vai na linha do interesse dos Estados e Municípios com a União.
A convocação para que esse projeto seja aprovado já teve apoio de dezenas e dezenas de entidades ou,
podemos dizer, de centenas de entidades, tanto de São Paulo, como do Rio Grande do Sul e de outros Estados.
O próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, também foi no mesmo sentido, realizou um ato público ainda em 2013 para que esse projeto fosse aprovado, com a presença de representantes
da Auditoria Cidadã da Dívida, ABM, da Aliança Livre, Andes, Apruma, Asfoc, ASMPF, ASSUFRGS, ASTC, Auditar,
Cais, Ceape, CFEMEA, Cobap, Cofecon, Conic, CSP Conlutas, Febrafite, Fenafisco, Fenajufe, FENASPS, FENASTC,
Fenecon/Sindecon-DF, Gedip, Intersindical, Mosap, Sinal, Sindical, Sindipetro-RJ, SINDPREVS-PR, SINDSPREV-RJ, Sintrajud, Sintuperj, SITRAEMG, Unacon Sindical.
Aqui também estão os nomes de todas as centrais, numa demonstração de que esse projeto da renegociação da dívida terá que ser aprovado, espero, antes do recesso parlamentar.
Quero também, Sr. Presidente, fazer o registro, mais uma vez, da situação dos aposentados e pensionistas do nosso País. Volto a um assunto recorrente, porque é preciso lembrar a injustiça que se faz com os nossos
aposentados. Torno a falar dessa situação.
Meses atrás, falei sobre os dados da lista Natixis, um estudo que demonstrou que o Brasil está em uma
situação muito ruim em relação aos benefícios dos aposentados e pensionistas. Já esteve em uma situação de
meio termo, comparado a 150 países. Mas hoje a situação piorou muito em relação a esses países. Hoje, estamos na 61ª posição na lista das melhores aposentadorias, ou seja, recuamos 20 pontos, já estivemos entre os
40 primeiros.
De acordo com o estudo, quatro itens abrangem os aspectos fundamentais que foram levados em consideração: ter um boa saúde, acesso a serviço de saúde, ter uma vida confortável, ter acesso a investimento de
qualidade e viver em ambiente limpo e seguro.
Sr. Presidente, nós voltamos a este tema, lembrando inclusive aqui as nossas preocupações com os planos
de saúde. Os planos privados de saúde têm deixado muito a desejar, tanto em relação ao atendimento quanto aos reajustes bem acima da inflação, o que traz um prejuízo direto para os aposentados e também pensio-

484 Terça-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2014

nistas. Hoje, os reajustes dos planos individuais são regulados pela ANS, porém, o consumidor não consegue
contratar esse tipo de plano; as operadores impõem barreiras intransponíveis.
Os planos coletivos contam com a livre negociação, porém, apesar de uma inflação de 6,3%, os planos
coletivos estão reajustando as mensalidades com valores acima de 20%. Isso é inaceitável! Isso tem trazido
inúmeras dificuldades, pois tem se tornado impagável para os aposentados e pensionistas.
A realidade é que os planos coletivos têm crescido assustadoramente, ferindo regras elementares. Nos
últimos 14 anos, passaram de 69% para mais de 80% do mercado. Já o percentual de planos individuais, que
teria que seguir – ambos – os princípios do Estatuto do Idoso, não seguem. Aí, os planos individuais caíram de
30% para 19%.
Por isso, Sr. Presidente, como consequência, os segurados possuem recorrentes situações de aumentos
abusivos bem acima da inflação e correm o risco de chegar para uma consulta marcada e saber que o seu plano foi cancelado, mesmo com o pagamento em dia.
Sr. Presidente, outro fator determinante para a queda brasileira nesse ranking são os reajustes das aposentadorias acima do salário mínimo, que possui um índice de indexação baseado somente no INPC, ou seja,
sem o crescimento real que, em tese, acompanharia o salário mínimo.
É preciso que essa questão seja revista, Sr. Presidente – e, por isso, as audiências públicas que realizei na
semana passada, voltando a falar sobre o tema no dia de hoje. É fundamental que todos os presidenciáveis se
posicionem sobre o que pensam em política real de reajuste para os aposentados e pensionistas, o que pensam
do caso Aerus e o que pensam também do fim do fator previdenciário, como nós defendemos.
Quero lembrar que, aqui no Senado, já aprovamos o PLS nº 58, que tramita na Câmara sob o nº 4.434,
que recompõe os benefícios. Também já aprovamos o PL que garante o fim do fator, como já aprovamos um
PL que garante a política de reajustes mensais, acompanhando o crescimento do PIB. Os três projetos se encontram na Câmara dos Deputados.
É por isso, Sr. Presidente, que, agora em agosto, teremos uma grande manifestação em Brasília, em que
estarão representantes de inúmeras entidades, sindicatos, confederações, centrais, a Anfip, trabalhadores da
área pública e privada, buscando uma resposta para a situação, principalmente dos aposentados e pensionistas.
A ideia desse movimento é realizar atos em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Natal, Belo Horizonte e
Porto Alegre. Já estão engajados nessa proposta Cobap, Mosap, Anfip, Sindilegis, Sinait, Sindfisco Nacional,
Confelegis e a Asa, como também o fórum das confederações e centrais chamadas, o chamado Fórum Sindical.
Sem sombra de dúvida, Sr. Presidente, esse movimento é um movimento importante que tenta garantir
o direito ao envelhecimento com dignidade para os nossos idosos aposentados e pensionistas, que passa pela
valorização de aposentadoria e pensões acima do salário mínimo; pelas questões atinentes à saúde pública e
privada, pela questão dos planos de saúde, pela questão da PEC nº 555, de 2006. Por fim, uma questão também relevante que é a do Aerus.
Quero também, Sr.Presidente, deixar registrado de forma definitiva nos Anais da Casa, um discurso que
fiz na semana passada, mas que pediram para que eu repetisse no dia de hoje, que trata do Projeto de Lei da
Câmara nº 113, de 2013, originalmente Projeto nº 4.832, referente ao teste da linguinha. Ou seja, que visa a
obrigatoriedade da realização do Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês.
Ficamos satisfeitos pela aprovação do projeto, que foi sancionado no dia 20 de junho. Aproveito para
cumprimentar o autor da proposta, Deputado Onofre Santo Agostini.
Aqui no Senado, o Relator da proposta – que tive a oportunidade de acompanhar – foi o Senador Eduardo Amorim, que aprimorou o projeto em relação a sua redação original.
Sr. Presidente, aproveitando estes minutos que me restam, quero falar sobre um evento que considerei
muito importante, que vai contemplar uma região do meu Rio Grande – mais da grande Porto Alegre – de extrema pobreza. Porque, a partir desse movimento, dessa obra, começaremos a ver a qualidade de vida dessa
região melhorada, principalmente na área da saúde.
Fui convidado para acompanhar a delegação da Presidenta e do Governador na inauguração do Hospital da Restinga, no extremo sul de Porto Alegre, na sexta-feira, dia 4 de junho, mas não pude comparecer. O
evento contou com a presença da Presidenta Dilma, do Ministro da Saúde Arthur Chioro, do Governador Tarso
Genro, do Prefeito Fortunati, de Deputados Estaduais e Federais, Secretários Municipais, Vereadores, líderes
comunitários, entre outros.
O novo Hospital da Restinga beneficiará cerca de 110 mil moradores de seis bairros da região. O atendimento será 100% pelo SUS, e serão destinados pela pasta R$27,6 milhões por ano para o custeio das atividades. A gestão ficará sob responsabilidade da Prefeitura. Além da verba federal, a Secretaria Municipal de Saúde
participará com R$14,4 milhões ao ano, e a Pasta estadual, com R$13,2 milhões. O custo total da obra foi de
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R$110 milhões, sendo R$100 milhões por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do
Sistema Único de Saúde.
Equipada com 25 leitos, aparelhos de última geração e com capacidade para atender 13 mil pacientes
adultos e pediátricos por mês, a unidade funcionará 24 horas. O local atenderá exclusivamente pacientes do
Sistema Único de Saúde.
Sr. Presidente, na semana que passou, esteve, em Porto Alegre, o Ministro da Saúde, falando da importância do êxito do Programa Mais Médicos, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Fiquei feliz pela
forma como o ministro falou naquele evento e pelo apoio que ele teve aqui, no Senado da República, de inúmeros Senadores, como foi o meu caso, que sempre acreditei nesse programa.
Sr. Presidente, quero destacar o belíssimo trabalho feito pela Deputada Mara Gabrilli, Relatora do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que concluiu o seu relatório. Foram anos e anos, desde que apresentei a primeira versão do estatuto – 14 anos, mais exatamente. Foi no ano de 2000, quando ainda era Deputado, que
apresentei a primeira versão, com a relatoria do Senador Flávio Arns.
Sr. Presidente, quero ainda destacar: nós tivemos o apoio de muitas pessoas com deficiência e de entidades formadas por essas pessoas.
No ano de 2003, fui eleito para o Senado e ali apresentei outra versão do estatuto, que, enfim, aprovamos
aqui e foi para a Câmara dos Deputados.
Aqui no Senado, como eu dizia, a relatoria foi entregue ao Senador Flávio Arns, que continuou ouvindo
pessoas com deficiência em uma série de audiências públicas.
Foram 1168 encontros promovidos por ele – de que eu tive a alegria de participar –, além de cinco outros em âmbito regional, promovidos pelo Conade.
Graças ao belo conhecimento, à paciência, à competência do Senador Flávio Arns e a experiência que
ele tem na área, aliadas ao seu poder de articulação, ele apresentou, em 2006, um substitutivo global que contemplava tudo aquilo que eu imaginava e indo muito mais além, em defesa das pessoas com deficiência, que
são hoje em torno de 45 milhões em todo País.
O estatuto é aprovado, então, por unanimidade na Comissão de Direitos Humanos do Senado e é remetido à Câmara, passando a tramitar lá com o número 7.699, de 2006.
Paralelamente a toda essa caminhada, foi discutida também, em âmbito internacional, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Também aprovamos com muita tranquilidade esse outro projeto.
Mais uma vez, fica aqui o meu obrigado ao grupo orientado e organizado pela então Ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário. Um grupo seleto de profissionais deu as mãos e colocou no estatuto toda sua
experiência, conhecimento, alma e o próprio coração, eu dizia, dedicando-se, empenhando-se e preocupados
em ampliar os direitos e promover a igualdade da acessibilidade aos espaços, aos serviços e às ações humanas.
Findo o período do trabalho, a Relatora, Mara Gabrilli, debruçou-se sobre o tema e, com muita competência também, ela foi analisando artigo por artigo, aprimorando a matéria no meu entendimento.
Há uma frase dela dita em uma entrevista na revista ONCB: “Esse esforço suprapartidário demonstra que
todos enxergam no projeto um instrumento importante na busca da cidadania de cerca de 25% da população
brasileira.”
Entre outras inovações destacadas na conversa, ela citou o auxílio inclusão. O benefício vai permitir que
uma pessoa que receba o BPC, ou uma aposentadoria por invalidez, volte ao mundo do trabalho sem ter de
optar por um ou outro benefício.
Há uma frase também importante que eu ouvi e que foi dita que é a seguinte: “A cabeça não pensa aquilo que o coração não sente”. A frase é do escritor Rubem Alves, e o sentimento que dela retiro é: para que a inclusão e a igualdade material sejam uma realidade, é necessário que nos identifiquemos todos pelo coração e
pelo sentimento de pertencimento, de identificação entre as pessoas, apesar das diferenças.
Sr. Presidente, eu tenho muita esperança, muita fé nesse estatuto. Nem que se altere o nome para leis
que envolvam todas as pessoas com deficiência – isso não nos preocupa. O que importa para mim é o mérito,
é o conteúdo desse projeto que leva o número daquele que eu apresentei.
Nesse sentido, para encerrar, fico com uma frase de uma música de João Gilberto que diz: “Meu coração
não se cansa de ter esperança”. E ainda com a definição dada por uma criança para a palavra esperança. Disse
ela: “Esperança é um pedaço da gente que sabe que vai dar certo”.
Agora eu só quero que V. Exª considere como lidos os meus pronunciamentos, Sr. Presidente, porque
aqui eu termino. Fiquei nos meus vinte minutos; V. Exª usou só dez, e nós abrimos a sessão às 14h, mas queria
que V. Exª recebesse e publicasse, nos Anais da Casa, um belo comentário que recebi, e depois acabei ajudando
na redação final, sobre a Lei Menino Bernardo, que a Câmara e este Senado aprovaram, e já foi para a sanção
da Presidenta.

486 Terça-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2014

Um trabalho que mostra que foi feito um esforço coletivo de todos os partidos, do Executivo, dos Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas para que essa lei, enfim, se tornasse realidade.
É a lei que levava o nome simbólico da palmada, mas que não tem nada a ver com a palmada. A propósito, a lei não é para determinar o que os pais e mães devam fazer em relação à instrução dos jovens, se podem dar uma palmadinha ou não. Tampouco se quer ocupar o espaço que, em uma sociedade democrática,
precisa continuar sendo dos pais: o de primeiro filtro dos influxos de informações aos quais os jovens estarão
cada vez mais expostos.
O objetivo daqueles que trabalharam para aprovar a Lei Menino Bernardo é assegurar a incolumidade
física e emocional de crianças e adolescentes, assegurando a eles um ambiente saudável e acolhedor para que
possam desenvolver todas as suas potencialidades, sem invadir os sagrados espaços familiares, sem dizer aos
pais o que devem ensinar aos seus filhos, sem querer subverter uma lógica que acompanha a espécie humana
desde os seus primórdios!
Por tudo isso, Sr. Presidente, creio que estamos vivenciando um momento histórico. No último dia 4 de
junho, Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão, o Plenário do Senado Federal habilitou um instrumento capaz de abrandar os grotescos números da violência perpetrada contra os jovens no Brasil e estimular
uma cultura da paz.
Para que se tenha uma ideia da gravidade do quadro, cujos contornos a nova lei visa suavizar, apenas
no ano de 2012, mais de 130 mil casos de violação dos direitos de crianças e adolescentes foram consignados
– violência, espancamento, enfim, algo da maior gravidade.
Assim, eu quero louvar a iniciativa da Presidência da República, que nos enviou a mensagem que continha
essa proposta. Não fosse a determinação e a sensibilidade do Governo, esta conquista não teria sido possível.
Quero também tecer meu total respeito, apoio e parabéns a todos os Senadores e Senadoras que, de forma ágil, mas responsável, jogaram luzes sobre um tema premente, apesar da recalcitrante oposição de quem
se negava a enxergar o projeto como realmente ele é.
Além de evidenciar a vulnerabilidade de milhares de jovens brasileiros, esta Casa deve ser enaltecida
porque não se limitou a apontar os desvios de conduta. Ela se ocupou, principalmente, de exprimir um sentimento de inconformidade e apontar caminhos para que não venhamos mais a conviver com estatísticas e
notícias angustiantes da violência contra crianças e adolescentes.
Podemos enxergar a matéria pelo ângulo da reflexão que ela propicia ou pelo viés das suas implicações
práticas. De um jeito ou de outro, percebemos que a nova lei fará o País avançar. Uma Nação que se propõe a
ser líder no cenário internacional não pode ter leis anacrônicas. Mais do que isso, não pode ser leniente com
a violência, pois a história prova que essa é uma força destruidora, incapaz de criar uma sociedade fraterna.
Por fim, Sr. Presidente – é a última parte –, quero só dizer que a Lei Menino Bernardo é, desde já, um marco em um País que decidiu não mais varrer as suas chagas sociais para debaixo do tapete.
Essa é uma lei para uma Nação que quer enfrentar os seus problemas de forma altiva, sem tapar o sol
com a peneira.
Essa é uma lei para uma sociedade que deseja ser mais inclusiva e tolerante.
Essa é uma lei para o nosso querido País, Brasil.
Sr. Presidente, só peço a V. Exª que considere na íntegra todos os meus pronunciamentos.
Agradeço a V. Exª.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto a um assunto recorrente, porque é preciso falar sobre a injustiça, até
o dia em que ela não mais faça parte da nossa sociedade.
Torno a falar da situação dos aposentados e pensionistas do Brasil.
Meses atrás falei da mediocridade das aposentadorias brasileiras com fulcro nos dados da “lista
Natixis”.
O estudo demonstrou que o Brasil recuou vinte e uma posições em relação às melhores aposentadorias, no ranking formado por 150 países, no período 2013/2014.
Estamos hoje na sexagésima primeira posição na lista das melhores aposentadorias, mas já estivemos nos 40 primeiros.
De acordo com o estudo, quatro itens abrangem os aspectos fundamentais que foram levados
em consideração: “ter uma boa saúde e acesso a serviços de saúde, ter uma vida confortável, ter acesso
a investimentos de qualidade e viver em um ambiente limpo e seguro.”
Tal situação foi decorrência de uma serie de fatores.
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Poderíamos citar a desaceleração do Produto Interno Bruto (PIB), o aumento da inflação e a piora
nas condições de saúde do idoso.
Ou seja, não conseguimos fazer com que o nosso crescimento econômico e de qualidade de vida
dos últimos anos se traduzisse em avanço no sistema de aposentadoria.
Decaímos, e isso nos preocupa!
Temos uma imensa capacidade para produzir riqueza, mas não conseguimos ainda transformar
isso em melhorias econômicas e de qualidade de vida para os idosos.
Trago aqui o exemplo da saúde, que hoje é uma aspecto critico no país.
O atendimento do SUS, apesar de ser a maior e melhor concepção de atendimento à saúde do
mundo, enfrenta dificuldades crônicas e não consegue prestar os serviços a que se propõe.
Os planos privados de saúde tem deixado muito a desejar, tanto em relação ao atendimento
quanto aos reajustes bem acima da inflação.
Hoje os rejustes dos planos individuais são regulados pela ANS, porem o consumidor não consegue contratar esse tipo de plano, as operados impõe barreiras intransponíveis.
Os planos coletivos contam com a livre negociação, porem, apesar de uma inflação de 6,3% os
planos coletivos estão reajustando as mensalidades com valores em torno de 20%.
Isso tem trazido inúmeras dificuldades, pois tem se tornado impagável para os aposentados e
pensionistas.
A realidade é que os planos coletivos tem crescido assustadoramente, ferindo regras consumeristas elementares.
Nos últimos 14 anos, passaram de 69% para mais de 80% do mercado.
Já o percentual de planos individuais caiu de 30% em 2001 para 19%.
O principal problema reside na omissão da ANS, que não regula reajustes de contratos coletivos,
nem intervém em casos de rescisão unilateral de contrato pela operadora.
Uma manobra que atende ao poderio econômico dos planos e também a ANS que se isenta de
regular o mercado!
Como consequência os segurados possuem recorrentes situações de aumentos abusivos, bem
acima da inflação e correm o risco de chegar para uma consulta marcada e saber que o seu plano foi
cancelado, mesmo com o pagamento em dia.
Talvez essa seja uma das causas de queda no ranking das aposentadorias.
Outro fator determinante para a queda brasileira nesse ranking são os reajustes dos aposentadorias
acima do salário mínimo, que possuem um índice de indexação baseado no INPC, ou seja, bem inferior
ao crescimento das despesas diárias com saúde e distante da política de valorização do salário mínimo.
Essa astucia tem, sem sombra de duvidas, causado inúmeras injustiças sociais!
É preciso um compromisso do Governo Federal para com esse tema.
Por outro lado, gostaria de ver por parte dos “presidenciáveis” (candidatos à presidência da República), o comprometimento com um programa de reajuste das aposentadorias e pensões com valor
acima do salário mínimo.
Aprovamos no Senado Federal o PLS 58/2003, que tramita na Câmara dos Deputados sob PL
4434/2008, que pretende recompor esses benefícios.
Tramitam aqui no Senado Federal também alguns projetos que propõe políticas de reajustes
para esses benefícios acima do salário mínimo.
Recentemente, fui relator do PLS 159/2011, do senador Mario Couto, o qual formulei um substitutivo ampliando o texto apresentado e contemplando os idosos com pensões e aposentadorias superiores ao valor do salário mínimo, similar ao PLS 361/2012, de minha autoria.
Ao longo dos anos, a discrepância entre as correções concedidas aos benefícios equivalentes
ao salário mínimo e as concedidas aos benefícios cujos valores superam este patamar conduziu a um
achatamento inaceitável das rendas.
Enquanto o salário mínimo obteve um aumento de 6,78 os benefícios acima do mínimo amargaram um reajuste de apenas 5,56%, perdas essas que vem se acumulando ano a ano.
Quero ressaltar que não sou contra a política de reajustes do salário mínimo, pois se bem lembram ela é fruto do nosso trabalho aqui no Congresso Nacional.
O que defendo é uma isonomia, pela própria justiça social que representa.
Essas diferenças devem acabar.
Todos merecem a mesma valorização de suas rendas.
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Sindicatos, Confederações, Associações e Movimentos nacionais de aposentados e de trabalhadores tem se reunido para planejar uma campanha nacional com vistas a valorização das aposentadorias e pela aprovação da PEC 555/2006.
A referida proposta de emenda pretende por fim a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos aposentados.
A ideia é que sejam realizados atos em seis capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife,
Natal, Belo Horizonte e Porto Alegre.
As manifestações estão programadas para agosto deste ano.
Já estão engajados nessa proposta: COBAP, MOSAP, ANFIP, SINDILEGIS, SINAIT, SINDIFISCO NACIONAL, CONFELEGIS e a ASA (Câmara dos Deputados).
Por fim, falar em injustiças e não citar os aposentados do AERUS é injustiça ainda maior.
Esse caso é emblemático e retrata o descaso do Governo Federal com os aposentados.
Mesmo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, as instancias administrativas se negam
a antecipar o pagamento da divida com o fundo de pensão.
A indignação dos participantes do fundo Aerus diante da falta de acordo para o pagamento dos
valores a que têm direito cresce a cada dia.
Especialmente ao contabilizamos as mais de mil vidas perdidas desde a liquidação da VARIG em
2006, segundo dados da Federação dos Trabalhadores da Aviação Civil.
Encerro essa fala pedindo as instancias competentes que ponham um fim a essas questões.
Quais sejam:
• a valorização das aposentadorias e pensões acima do salário mínimo;
• as questões atinentes a saúde pública e privada;
• a PEC 555/2006 e,
• por fim, mas não menos relevante, a questão dos aposentados do AERUS.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta semana, terça, quarta e quinta esta Casa fará um esforço concentrado para votar importantes pautas.
Penso que há uma luz de esperança em relação ao PLC 99/2013, que dispõe sobre critérios de
indexação dos contratos de refinanciamento da dívida celebrados entre a União, Estados e Municípios.
Os estados, os municípios e a sociedade clamam pela aprovação desse projeto. O Rio Grande do
Sul, assim como outros estados da federação, espera ansiosamente.
Quero ressaltar que realizamos um acordo para que o Senado aprove essa relevante matéria.
O projeto é da maior relevância porque reduz os encargos das dívidas de estados e dos municípios com a União, que hoje são praticamente impagáveis para determinadas administrações públicas.
Após um longo período de indefinição nas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de
Assuntos Econômicos e de uma contagem regressiva realizada por neste plenário, a matéria ainda não
foi deliberada.
A aprovação desse projeto é defendida não apenas pelos estados e municípios.
O próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), realizou, em 2013, um ato
público intitulado “Pela Revisão da Dívida dos Estados e Municípios com a União”.
A convocação para o referido ATO teve apoio de inúmeras entidades: Auditoria Cidadã da Dívida,
ABM, Aliança Livre, ANDES, APRUMA, ASFOC, ASMPF, ASSUFRGS, ASTC, AUDITAR, CAIS, CEAPE, CFEMEA,
COBAP, COFECON, CONIC, CSP CONLUTAS, FEBRAFITE, FENAFISCO, FENAJUFE, FENASPS, FENASTC, FENECON/SINDECON-DF, GEDIP, INTERSINDICAL, MOSAP, SINAL, SINDICAL, SINDIPETRO-RJ, SINDPREVS-PR, SINDSPREV-RJ, SINTRAJUD, SINTUPERJ, SITRAEMG, UNACON Sindical.
Segundo cálculos de especialistas caso tivesse sido cobrada pela União a mesma remuneração
nominal que o BNDES tem cobrado de empresas privadas (6% ao), essa dívida já estaria completamente quitada.
Isto demonstra que o dano financeiro causado deve ser reparado, pois coloca em risco o respeito ao Federalismo.
Por outro giro, impede o aporte de recursos em investimentos tão necessários em nossos estados e municípios.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores eu tenho certeza que podemos acordar a respeito
da aprovação dessa matéria com a maior brevidade possível.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje a esta tribuna para fazer um registro relativo a uma iniciativa
que considero da maior importância.
Eu me refiro ao Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 2013, originalmente, Projeto de Lei nº 4.832,
de 2012, que trata do teste da lingüinha ou seja, que visa a obrigatoriedade da realização do Protocolo
de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês.
Fiquei muito feliz pois a proposta já foi sancionada, em 20 de junho passado, e transformada na
Lei nº 13.002.
Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar o autor da proposta, o deputado Onofre Santo
Agostini.
Aqui no senado o relator da proposta foi o senador Eduardo Amorim que não fez alterações ao
projeto original.
O protocolo de avaliação do frênulo lingual ou teste da linguinha foi idealizado pela fonoaudióloga Roberta Lopes Castro Martinelli, segundo informa o nobre deputado Onofre Agostini.
De acordo com a especialista, o teste da linguinha identifica de maneira precoce a anquiloglossia
ou anciloglossia, conforme é chamada no meio científico.
Popularmente ela é conhecida como “língua presa” e resulta de problemas de desenvolvimento
do frênulo lingual.
O frênulo é uma estrutura que liga a base da boca à língua. Em virtude de causas congênitas,
pode ocorrer aí um encurtamento ou uma maior fixação da ponta da língua.
Ao apresentar a proposta, o autor destacou a importância do diagnóstico precoce e da prevenção de problemas relacionados a anomalia.
Entre esses problemas estão as dificuldades na sucção, na deglutição, na mastigação e na fala.
Por conta da dificuldade de sucção, podem ocorrer problemas na amamentação e o desmame
precoce, daí o baixo ganho de peso, podendo comprometer o desenvolvimento psicoemocional e físico do bebê.
Mais tarde podem ser comprometidas outras funções como a mastigação e a fala.
Problemas na fala podem, por sua vez, interferir no desempenho escolar, no relacionamento com
os colegas e nas relações sociais como um todo.
Sr. Presidente, eu não posso deixar de registrar minha satisfação em ver sancionada esta Lei. A
cultura da prevenção e da identificação precoce de doenças e anomalias é extremamente importante.
O diagnóstico precoce facilita o tratamento, simplifica as intervenções e diminui ou elimina os
reflexos negativos. Além de diminuir os gastos com tratamentos futuros.
Deixo, para finalizar, minhas felicitações a todos: autor, relator, Congresso Nacional e Presidência
da República pela aprovação e sanção dessa matéria!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, por questões de compromissos assumidos anteriormente, não pude comparecer
a inauguração do Hospital da Restinga, no extremo sul de Porto Alegre, na sexta-feira, dia 4 de julho.
O evento contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, do ministro da Saúde Arthur
Chioro, do governador Tarso Genro, do prefeito José Fortunati, deputados estaduais e federais, secretários municipais, vereadores, líderes comunitários, entre outras autoridades.
O novo hospital beneficiará cerca de 110 mil moradores de seis bairros da região. O atendimento
será 100% pelo SUS, e serão destinados pela pasta R$ 27,6 milhões por ano para o custeio das atividades.
A gestão ficará sob responsabilidade da prefeitura. Além da verba federal, a Secretaria Municipal
da Saúde participará com R$ 14,4 milhões ao ano e a pasta estadual, com R$ 13,2 milhões.
O custo total da obra foi de R$ 110 milhões, sendo R$ 100 milhões por meio do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).
Equipada com 25 leitos, aparelhos de última geração e capacidade para atender 13 mil pacientes
adultos e pediátricos por mês, a unidade funciona 24 horas. O local atenderá exclusivamente pacientes
do Sistema Único de Saúde (SUS).
Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no meu retorno a esta Casa, depois de cumprir agenda por dias no RS,
recebo uma notícia que me deixa extremamente feliz, digo mesmo, emocionado!
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O fato é que a Deputada Mara Gabrilli, relatora do Estatuto da Pessoa com Deficiência, concluiu
o seu relatório.
Foram anos e anos desde que apresentei a primeira versão do Estatuto. Quatorze, prá ser mais
exato. Isso foi no ano de 2000, quando eu ainda era Deputado Federal.
Me recordo bem dos primeiros debates, muitos não queriam o Estatuto, diziam que não era necessário, que as pessoas com deficiência já tinham uma ampla legislação que as protegia.
Mas por outro lado nós tivemos o apoio de muitas pessoas com deficiência e de entidades formadas por essas pessoas.
No ano de 2003, quando fui eleito para o Senado, apresentei o Estatuto também aqui nesta Casa.
Aqui no Senado, a relatoria foi entregue ao senador Flávio Arns, que continuou ouvindo as pessoas com deficiência em uma série de audiências públicas.
Foram 1168 encontros promovidos por ele e pelo movimento, além de 5 outros em âmbito regional, promovidos pelo CONADE.
Graças ao seu conhecimento e experiência na área, aliadas ao seu poder de articulação, o relator
apresentou, em 2006, um brilhante substitutivo.
Aprovado por unanimidade na Comissão de Direitos Humanos do Senado, o Projeto é remetido
à Câmara, passando a tramitar como PL 7699 de 2006.
Paralelamente a toda essa caminhada, estava sendo discutida, em âmbito internacional, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.
E naquele momento, houve por parte do segmento de pessoas com deficiência, o entendimento
de que o projeto do Estatuto precisava ser revisto à luz da convenção internacional com esse propósito,
então, formou-se um Grupo de Trabalho.
Grupo este composto por membros da frente parlamentar da pessoa com deficiência, representantes do CONADE, juristas convidados e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
Aqui, Sr. Presidente, abro um parêntese para ressaltar a liderança fundamental da minha amiga,
Maria do Rosário, que na época estava a frente dessa secretaria. Sob sua coordenação, o GT de análise
do Estatuto, assinou um documento em que se comprometia a não permitir retrocesso com relação à
legislação em vigor.
Mais uma vez o meu muito obrigado a esse grupo seleto de pessoas, de profissionais que se deram as mãos e colocaram no Estatuto o seu conhecimento e o seu coração, dedicando-se, empenhando-se, preocupados em ampliar os direitos, em promover a igualdade na acessibilidade aos espaços,
aos serviços e às ações humanas.
Findo o período dos trabalhos do GT, a relatora, Mara Gabrilli, debruçou-se intensivamente sobre
o texto sugerido pelo grupo de trabalho.
É preciso lembrar também que, paralelamente ao texto produzido pelo GT de análise do Estatuto, a relatora juntou contribuições de 3 Conferências Nacionais.
A relatora ainda ressaltou algumas inovações do PL 7699, que seguindo sugestões vindas de
várias partes do país, passa a se chamar Lei Brasileira da Inclusão.
Qual seja, Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira da Inclusão, prá mim, o importante é que a pessoa com deficiência seja protagonista desta escolha e que o CONADE, representante
legítimo dessa parcela da população, seja ouvido.
Pra mim, o importante é a união de todos em torno de um ideal, ou melhor, de vários ideais, o
ideal da acessibilidade, da educação inclusiva, do mundo do trabalho inclusivo, da vida inclusiva.
Em uma série de audiências regionais coordenadas por deputados de todos os partidos, foram
colhidas mais de mil sugestões.
Em uma entrevista concedida ao Plantão da Organização de Cegos do Brasil (ONCB), a Relatora
ressaltou: “esse esforço suprapartidário demonstra que todos enxergam no projeto um instrumento
importante na busca da cidadania de cerca de 25 % da população brasileira”.
Entre outras inovações destacadas na conversa, ela citou o auxílio inclusão. O benefício vai permitir que uma pessoa que receba o BPC, ou uma aposentadoria por invalidez, volte ao mundo do trabalho sem ter de optar entre o benefício ou o salário.
Por meio desse mecanismo, uma pessoa que escolha voltar a trabalhar terá ainda um estímulo
a mais, em vez de uma simples troca do benefício ou aposentadoria por um salário.
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O aspecto coercitivo do Projeto também foi destacado pela relatora na entrevista. Como exemplo disso, ela citou a questão da audiodescrição.
Este ponto, até agora, está apenas normatizado em portaria, uma regra que não possui força
de punição.
No entanto, estando essa determinação prevista numa lei, o seu descumprimento será passível
de punição.
Sr. Presidente: “A cabeça não pensa aquilo que o coração não sente”.
A frase é do escritor Ruben Alves e o sentimento que dela retiro é:
Para que a inclusão e a igualdade material sejam uma realidade é necessário que nos identifiquemos, todos, pelo coração e pelo sentimento de pertencimento, de identificação entre as pessoas,
apesar das diferenças.
Ou melhor, por causa dessas diferenças, dessa diversidade de corpos, de histórias de vida, de
formas diferentes de viver e ver a vida.
Lembro mais uma vez que esta tem sido uma trajetória longa, com idas e vindas, altos e baixos,
de celeridade e, igualmente, de compasso de espera.
Mas também foi um trabalho empolgante, estimulante, desafiador, sim, mas muito enriquecedor.
Eu nunca desisti deste projeto, mesmo nos momentos mais difíceis, momentos que me exigiram
toda a paciência do mundo.
A força vinha da minha fé e da certeza de que o Estatuto estava no caminho certo, de que seu
propósito é nobre, justo, emancipador.
Demos mais um passo e, agora, vamos subir mais um degrau, vamos votar o Estatuto, ou melhor,
a Lei Brasileira de Inclusão.
Conclamo a todos os deputados:
Queremos ver a lei de inclusão tornar-se instrumento de política viva e real, beneficiando a todos, beneficiando as pessoas com deficiência.
Queremos ver nossa gente se libertando do preconceito e da exclusão!
Queremos ver essa Lei beneficiando a toda a sociedade que, pouco a pouco, vai incluindo este
enorme contingente de pessoas que mostram a diversidade da condição humana.
Nesse sentido, para encerrar, fico aqui com uma frase de uma música de João Gilberto “meu coração não se cansa de ter esperança”.
E, ainda, com a definição dada por uma criança para a palavra “esperança”. Disse ela:
“Esperança é um pedaço da gente que sabe que vai dar certo”
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o mundo passa por uma revolução de costumes. Em praticamente todas
as áreas das relações humanas, busca-se o aprimoramento e o equilíbrio.
No que diz respeito aos laços familiares, isso não é diferente. O balanceamento entre a disciplina
necessária ao pleno desenvolvimento físico, emocional e cognitivo de qualquer ser humano e o fomento do espírito crítico que é a base do livre arbítrio é, nos dias atuais, uma preocupação generalizada,
que tanto desafia os indivíduos quanto a coletividade.
Muito em função disso, as discussões sobre o papel exercido pelo pátrio poder, no limiar do século XXI, têm levado várias nações a introduzir normas que possam balizar tais relações, sem que isso
implique em tolher o legítimo e ancestral direito que os pais possuem de educar seus filhos da maneira
que julgar adequada.
Não era compreensível que o Brasil ficasse à margem desse processo.
Em boa hora, então, decidimos também atualizar o nosso arcabouço legal.
Refiro-me ao Projeto de Lei 58/2014, equivocadamente conhecido como ‘Lei da Palmada’. Projeto
de apelido infeliz, mas de pretensões bastante nobres.
Alcunha infeliz, Sr. Presidente, porque em momento algum do texto o vocábulo ‘PALMADA’ chegou a ser empregado.
Um pecadilho semântico que acabou por contaminar o debate e atrasar, em muito, o momento
que ora vivenciamos.
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Por sua vez, o seu nome definitivo, ‘Lei Menino Bernardo’, é uma homenagem justa e sensível ao
garoto de onze anos barbaramente assassinado, há poucos meses, no Rio Grande do Sul.
Pena que a arrastada tramitação da matéria tenha impedido que a lei pudesse ter chegado em
seu socorro.
Mas, ao passo em que lamentamos testemunhar mais uma vida sendo estupidamente ceifada,
o advento da nova lei nos permite encontrar razões de alento.
Da minha parte, por exemplo, estou seguro em afirmar que entregamos aos brasileiros um texto
moderno e eficiente, capaz de suprir lacunas e reforçar convicções.
Trata-se de um projeto que ensejou extensa troca de ideias, possibilitando àqueles que se debruçaram sobre o tema exaurir dúvidas e firmar juízos de valor.
Nesse caso, junto a quem realmente estudou a matéria, posso dizer que percebo apoio maciço
à nova lei e suas consequências.
Noto, igualmente, que alguns sofismas levantados por detratores do projeto caíram por terra,
especialmente os que dizem respeito a qualquer ingerência do Estado na rotina familiar e à proibição
de práticas culturalmente aceitas no País, como a palmada leve.
Porém, por haver quem não tenha acompanhado a discussão da proposta nas suas minúcias e,
por conseguinte, não a compreenda, a chama do debate pode e deve ser mantida acesa.
Por isso, mais do que celebrar a aprovação de uma matéria que ajudará a colocar o País na vanguarda das novas relações sociais no mundo, ocupo a tribuna para tentar, uma vez mais, aclarar as incertezas e evidenciar o caráter seminal da lei e seus contornos.
Nesse tocante, cabe, inicialmente, uma pequena digressão acerca dos valores e crenças do povo
brasileiro; do Ethos de nossa gente.
O espírito cordial e gregário é uma marca do País, uma faceta fartamente descrita nos grandes
tratados de sociologia que descrevem nossa formação.
O brasileiro típico é afeito à conversa e ao entendimento e, para ele, a cultura que deve prevalecer é a da tolerância.
Trata-se de uma das mais relevantes características a reger as relações produtivas, profissionais
e, também, afetivas no Brasil.
Quer estejamos falando de uma grande empresa, deste parlamento ou de um pequeno núcleo
familiar, a busca da concórdia estará, na maioria das vezes, servindo de bússola.
E é essa a premissa principal sobre a qual a Lei Menino Bernardo foi calcada.
Portanto, os novos preceitos não são para a avassaladora maioria dos pais e mães deste País,
que se esmeram em educar pelo exemplo e acreditam no poder do diálogo e da persuasão, mas, sim,
para aquela parcela que faz dos maus tratos e das agressões a tônica do seu modelo disciplinar e que
está, no instante em que profiro estas palavras, gerando sequelas físicas e psicológicas em milhares
de crianças e jovens.
Sr. Presidente, em uma nação conhecida pela amabilidade da sua população, não se poderia mais
contemporizar com práticas medievais e canhestras no tratamento das nossas crianças.
Pois foi justamente o que nós, congressistas, decidimos. Estou convicto de que aprovamos uma
lei que surge com o fito e a capacidade de mitigar o uso da violência nas relações familiares.
Com ela, a sociedade brasileira sinaliza que quer dar um basta aos abusos contra os menores,
de maneira semelhante ao que fez quando pressionou o parlamento a aprovar a Lei Maria da Penha.
Do ponto de vista simbólico, a Lei Menino Bernardo está para as crianças como a Lei Maria da
Penha está para as mulheres.
Rogo a Deus que as novas regras nos garantam êxito semelhante. Mas de que maneira? O que
realmente propõe a lei?
Ela inclui dispositivos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), objetivando garantir o direito dos jovens de ser educados sem o emprego de força física ou de tratamento cruel.
Os castigos que o novo texto pretende coibir são aqueles que resultem em sofrimento físico ou
lesão à criança e ao adolescente.
Por seu turno, o tratamento cruel é delimitado como a conduta que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança e o adolescente.
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Como se vê, ao contrário do que apregoam os desinformados ou os que agem de má-fé, a questão não é a palmada, mas, sim, as agressões e os maus tratos.
Há uma distância abissal entre uma palmada leve, sem emprego de força excessiva, e uma agressão física ou moral mais intensa.
É esta variante que o projeto aprovado visa a reprimir.
Como prova incontestável do espírito pedagógico da lei, cabe lembrar que, inicialmente, os
pais e responsáveis que se utilizarem desses expedientes brutais estarão sujeitos a advertência e a
encaminhamento para tratamento psicológico e cursos de orientação, sob os auspícios do conselho
tutelar local.
Outro aspecto civilizador do projeto reside na punição daqueles que se omitem diante da violência.
Os profissionais de saúde, de educação e assistência social que não notificarem a autoridade competente sobre casos suspeitos ou confirmados de uso excessivo da força física poderão
pagar multas que variam de três a vinte salários mínimos, montante a ser duplicado em caso de
reincidência.
Por fim, deve-se ressaltar a inserção, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
9.394/1996), de determinação para que conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de
todas as formas de violência contra a criança e o adolescente sejam incluídos, como temas transversais,
nos currículos escolares brasileiros.
O texto é enxuto e conciso, mas, ainda assim, impactante. No seu escopo se vislumbra o desejo
de alargar a teia de proteção de nossos jovens, inscrevendo na legislação conceitos que já são largamente utilizados pela maioria absoluta dos pais, mães e educadores deste País.
Assim, pode-se dizer, de forma sucinta, que a Lei Menino Bernardo se ocupa, apenas, de trazer
o bom senso para o universo jurídico.
Aquilo que nós achamos justo e razoável na educação dos nossos filhos passa a ser um princípio;
um compromisso nacional com as novas gerações.
O Brasil está institucionalizando algo que é um direito de todo ser humano, notadamente, das
crianças: ser tratado com dignidade e respeito. E tão somente isso.
Não mexemos em dispositivos que já se encarregam de punir os casos graves e a reincidência.
Não proibimos a palmada! E não nos metemos nas relações entre pais e filhos! Senão, vejamos.
A lesão corporal e os maus-tratos, previstos no Código Penal, continuarão implicando nas mesmas sanções.
Como um saudável efeito colateral, acredito, apenas, que muitos processos dessa natureza – que
dormitavam nos escaninhos das varas penais, Brasil afora – terão seus ritos acelerados a partir do maior
interesse social que a lei suscitará.
Quanto à palmada, para ser terminante, quero citar o criminalista e professor de direito penal
da USP (Universidade de São Paulo), Alamiro Velludo Netto, que em entrevista à Folha de São Paulo,
publicada no último dia 06, declarou que a norma, claramente, não proíbe a palmada que tem efeito
mais simbólico, de correção, mas, sim, aquela que tem o caráter de agressão.
Uma opinião abalizada como essa tranquiliza a todos e corrobora a tese que eu e outros congressistas sustentamos ao longo de toda a discussão.
Por fim, é importante reiterar que estamos mantendo o Estado a uma saudável distância das decisões familiares acerca do melhor modelo de educação para seus membros.
O propósito da lei não é o de determinar o que pais e mães devem fazer em relação à instrução
dos jovens.
Tampouco se quer ocupar um espaço que, em uma sociedade democrática, precisa continuar
sendo dos pais: o de primeiro filtro dos influxos de informação aos quais os jovens estão e estarão cada
vez mais expostos.
O que objetivamos, ao aprovar a Lei Menino Bernardo, é assegurar a incolumidade física e emocional de crianças e adolescentes, assegurando a eles um ambiente saudável e acolhedor para que
possam desenvolver todas as suas potencialidades.
Sem invadir os sagrados espaços familiares, sem dizer aos pais o que devem ensinar aos seus
filhos, sem querer subverter uma lógica que acompanha a espécie humana desde os seus primórdios!
Por tudo isso, Sr. Presidente, creio que estejamos vivenciando um momento histórico.
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No último dia 04 de junho, Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão, o Plenário do Senado Federal habilitou um instrumento capaz de abrandar os grotescos números da violência perpetrada contra jovens no Brasil e estimular a cultura da paz no País.
Para que se tenha uma ideia da gravidade do quadro cujos contornos a nova lei visa a suavizar,
apenas no ano de 2012, mais de cento e trinta mil casos de violação dos direitos de crianças e adolescentes foram consignados.
Assim, eu quero louvar a iniciativa da Presidência da República, que nos enviou a mensagem
que continha essa proposta.
Não fosse a determinação e a sensibilidade do governo, esta conquista não teria sido possível. E
quero, também, tecer loas muito especiais a esta casa.
De forma ágil, mas responsável, o Senado Federal jogou luzes sobre um tema premente, apesar
da recalcitrante oposição de quem se negava a enxergar o projeto como ele realmente é.
Além de evidenciar a vulnerabilidade de milhares de jovens brasileiros, esta casa deve ser enaltecida porque não se limitou a apontar os desvios de conduta.
Ela se ocupou, principalmente, de exprimir um sentimento de inconformidade e apontar caminhos para que não venhamos mais a conviver com estatísticas embaraçosas e notícias angustiantes.
Caros colegas, podemos enxergar a matéria pelo ângulo da reflexão que ela propicia ou pelo
viés das suas implicações práticas.
De um jeito ou de outro, perceberemos que a nova lei fará o País avançar. Uma nação que se
propõe a ser líder no cenário internacional não pode ter leis anacrônicas.
Mais do que isso, não pode ser leniente com a violência, pois a história prova que essa é uma
força destruidora, incapaz de criar uma sociedade justa e fraterna.
A Lei Menino Bernardo é, desde já, um marco em um país que decidiu não mais varrer as suas
chagas sociais para debaixo do tapete.
Essa é uma lei para uma nação que quer enfrentar os seus problemas de forma altiva, sem tapar
o sol com a peneira.
Essa é uma lei para uma sociedade que deseja ser mais inclusiva e tolerante. Essa é uma lei para
um novo Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Paulo Paim, V. Exª
será atendido na forma do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu da
Excelentíssima Senhora Presidente da República as Mensagens nºs 187 a 190, na origem, encaminhando os
seguintes projetos de lei do Congresso Nacional:
– Projeto de Lei n° 6, de 2014-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Secretaria
de Portos da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$333.250.000,00 (trezentos e
trinta e três milhões, duzentos e cinquenta mil reais) para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”;
– Projeto de Lei n° 7, de 2014-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
dos Transportes, crédito especial no valor de R$58.537.082,00 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e
trinta e sete mil e oitenta e dois reais) para os fins que especifica”;
– Projeto de Lei n° 8, de 2014-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho e do Ministério Público da União, crédito especial no valor de
R$18.557.902,00 (dezoito milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, novecentos e dois reais) para os
fins que especifica”; e
– Projeto de Lei n° 9, de 2014-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de
R$41.455.831,00 (quarenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
São os seguintes os projetos, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O calendário de tramitação
dos Projetos de Lei do Congresso Nacional, estabelecido nos termos do art. 112 da Resolução n° 1, de 2006CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:
Calendário dos PLNs 6, 7, 8 e 9 de 2014-CN
Leitura: 14/7/2014
Até 2/08
Até 10/08
Até 15/08
Até 30/08

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

As matérias serão publicadas em avulsos e no Diário do Senado Federal.
Os projetos vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra neste instante, para falar pela liderança do PSDB, ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Mozarildo Cavalcanti; Srs. Senadores, Srªs Senadoras, na semana passada, desta tribuna, anunciamos
que apresentaríamos um projeto de lei dando nova configuração jurídica à CBF, sugerindo um novo arcabouço
legal para a entidade representativa do futebol brasileiro, tendo em vista ser o futebol uma atividade econômica da maior importância para o desenvolvimento do País, uma atividade econômica geradora de emprego,
de renda e de receita pública.
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Salientamos, na oportunidade, que o futebol movimenta no mundo, anualmente, mais de US$200 bilhões e, por essa razão, não pode ser ignorado, como importante ferramenta a impulsionar o nosso desenvolvimento, pelas autoridades brasileiras.
Naquela oportunidade, falamos do declínio do nosso futebol e fizemos referência às causas desse declínio.
Citamos o exemplo universal de que civilizações entram em declínio em razão da corrupção e da promiscuidade e dissemos que essa também era uma causa relevante para que ocorresse o declínio no futebol brasileiro. E,
evidentemente, fizemos uma convocação para providências a fim de que se reverta essa expectativa negativa.
Estamos hoje trazendo o projeto elaborado pela nossa assessoria técnica, com a seguinte justificação.
A trajetória de declínio do futebol brasileiro foi anunciada há bastante tempo. Já em 2001, a CPI do Futebol, instalada no Senado Federal, fez essa revelação. O fracasso da Seleção nesta Copa do Mundo apenas
reedita esse anúncio. E o que é preciso fazer agora? Combater a má gestão, a corrupção e a promiscuidade no
mais importante esporte nacional. Ademais, uma eventual vitória da Seleção Brasileira não poderia se constituir em sentença judicial de absolvição de corruptos. E ela não veio.
É inadiável enquadrar o futebol do País como atividade essencialmente econômica, geradora de emprego, de renda e de receita pública.
Para isso, faz-se essencial um novo modelo de gestão e controle. O futebol mobiliza anualmente, no
mundo, mais de US$200 bilhões, como já dissemos, e nós não podemos ignorar essas potencialidades num
país como o nosso, que possui um povo apaixonado pelo esporte.
Nesse contexto, é imperioso retomar uma discussão já iniciada nos idos de 2001. A CBF é uma empresa
privada, ou é uma espécie de paraestatal? Essa discussão jurídica nós já tivemos durante a CPI do Futebol, com
vitória no Supremo Tribunal Federal, em razão de mandados de segurança que pretendiam impedir a quebra
de sigilo fiscal, bancário e telefônico para a apuração das denúncias efetuadas. Naquela oportunidade, ficou
consagrado que a CBF é uma espécie de paraestatal e, como tal, deveria ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas
da União. A CBF mobiliza recursos de origem pública, administra recursos que têm origem nos eventos que
envolvem a Seleção Brasileira, e a Seleção Brasileira é patrimônio cultural do nosso povo. Esta é a configuração jurídica que se deveria dar à CBF como entidade: uma paraestatal sujeita à fiscalização de suas contas, e,
portanto, com transparência maior.
Destarte, dentro desse contexto, apresento esta proposição legislativa que visa a definitivamente impedir que as gestões da CBF e das federações de futebol possam vir a ser capturadas por interesses escusos que
objetivam simplesmente o enriquecimento de alguns à custa da alienação de nosso maior patrimônio cultural
esportivo.
Com as medidas aqui propostas, complemento o trabalho por mim iniciado e que rendeu tantos frutos
na CPI do Futebol. Assim, torna-se fundamental que esta proposição seja, o mais rapidamente possível, apreciada por esta Casa, a fim de não perdermos mais tempo em um modelo falido e corrupto. Por todo o exposto, pedimos o apoio dos ilustres Parlamentares para a aprovação desta proposição, certos de sua importância
para os interesses maiores da Nação.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Nobre Senador Alvaro Dias, permite-me um aparte?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Pois não, Senador Luiz Henrique. Depois eu farei a leitura do projeto com os artigos que considero da maior importância para mudar esse modelo e transformar a
CBF numa espécie de paraestatal.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC) – A CBF já foi objeto de investigação nesta Casa. Inclusive V. Exª esteve à frente de forma muito empenhada e positiva nesse sentido.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – E o Senador Geraldo Althoff, pelo seu Estado, foi o Relator.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Exatamente. O que nós colhemos nessa Copa do Mundo é consequência desse processo. Nós vivíamos tapando o Sol com a peneira sem perceber que estruturas
arcaicas tornaram arcaico o futebol mais brilhante que já houve em todos os estádios do mundo. Portanto, V.
Exª tem o meu apoio entusiástico para essa iniciativa. Parabéns a V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Luiz Henrique. V. Exª lembrou
a CPI que presidi e onde tive como parceiro um catarinense ilustre, o ex-Senador Geraldo Althoff. Produzimos
proposições que foram consagradas em lei, como o Estatuto do Torcedor, a Lei de Responsabilidade Social do
Desporto. E aquela CPI recuperou para os cofres públicos mais de R$160 milhões por meio do Banco Central e
da Receita Federal, já que identificou crimes contra a Ordem Tributária Nacional e o Sistema Financeiro Nacional. Portanto, foi uma obra desta Casa, a CPI do Futebol.
Eu disse recentemente, Senador Cristovam, que há uma dificuldade enorme em se reconhecer méritos
quando esta instituição, de forma propositiva, age e oferece resultados concretos ao País. Nesse caso, nós tivemos o reconhecimento internacional, mais do que o local, porque um jornalista da BBC de Londres, que já edi-
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tou várias obras sobre futebol, o jornalista Andrew Jennings, na sua mais recente obra, Um jogo cada vez mais
sujo, revela que as investigações que ocorreram na Suíça, alcançando a FIFA e especialmente a CBF de Ricardo
Teixeira, foram motivadas exatamente pelo relatório final da CPI do Futebol realizada pelo Senado Federal.
Portanto, há um reconhecimento de que esse instrumento de fiscalização de que dispõe o Poder Legislativo,
em determinadas oportunidades, presta, sim, um grande serviço à sociedade brasileira.
Vou ler o projeto, Sr. Presidente, que estabelece a política e os instrumentos de fiscalização e controle
sobre as entidades responsáveis pelo futebol brasileiro e dá outras providências.
Art. 1º O futebol brasileiro tem como seu órgão gestor a Confederação Brasileira de Futebol e suas Federações, sem prejuízo do controle a ser exercido pelo Poder Público, tendo em vista tratar-se de patrimônio
cultural do povo brasileiro, como dispõe o art. 216 da Constituição Federal;
Portanto, nesse artigo fica estabelecido que a CBF e as federações de futebol no Brasil estarão alcançadas
pelos instrumentos de fiscalização e controle da Administração Pública brasileira, porque o futebol se constitui,
conforme prevê o disposto no art. 216 da Constituição Federal, em patrimônio cultural do povo brasileiro, e é
dessa forma que deve ser visto, é dessa forma que deve ser administrado.
Art. 2º Tornar-se-á obrigação da CBF:
I – encaminhar anualmente suas contas para o Tribunal de Contas da União, a fim de que sejam apreciadas;
II – informar à autoridade monetária, trimestralmente, todas as suas operações financeiras com o exterior.
A CPI do Futebol revelou que, nas transações com clubes do exterior, os recursos, em várias oportunidades, não chegaram ao nosso País, estabelecendo-se, dessa forma, crime contra o Sistema Financeiro Nacional.
Esses recursos ficavam depositados em contas secretas num paraíso fiscal. A CPI do Futebol identificou o fato.
Por isso estamos aqui estabelecendo que a CBF deverá informar à autoridade monetária, trimestralmente, todas as suas operações financeiras no exterior.
III – informar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, trimestralmente, todas as suas operações acima de R$5 mil;
IV – anualmente, fica a Receita Federal incumbida de fazer auditoria tributária na CBF;
V – a contabilidade da CBF deverá ser feita mediante conta única, sendo vedada a abertura de contas
paralelas.
Hoje, sabemos – e a CPI revelou isso também – que existem inúmeras contas paralelas. O que esta proposta impõe é a definição de uma única conta para a movimentação financeira da entidade.
VI – todos os contratos da CBF deverão ser públicos e disponibilizados via Internet.
§ 1º No que diz respeito ao inciso VI, deverão constar os valores, o objeto e os beneficiário.
§ 2º O não cumprimento integral do disposto neste artigo implicará suspensão de todo e qualquer benefício que a CBF ou os seus filiados recebam do Governo Federal ou de qualquer de um dos seus Entes
Federativos, assim como o bloqueio das transferências dos recursos das loterias federais.
Aliás, os recursos das loterias federais são recursos públicos. Portanto, esses clubes são filiados à CBF e
mobilizam recursos de origem pública também. Daí a necessidade dessa legislação que impõe fiscalização e
controle.
Art. 3º Tornar-se-á obrigação das federações de futebol estaduais:
I – encaminhar anualmente suas contas.
Bem, os dispositivos aqui são iguais, semelhantes àqueles estabelecidos para a CBF. Portanto, as normas
estabelecidas impondo fiscalização e controle à CBF estão também estabelecidas para as federações estaduais de futebol.
E o parágrafo importante:
§ 2º O não cumprimento integral do disposto neste artigo implicará suspensão de todo e qualquer benefício que a CBF ou os seus filiados [portanto, os clubes] recebam do Governo Federal ou de qualquer de um
dos seus Entes Federativos, assim como o bloqueio das transferências dos recursos das loterias federais.
Art. 4º. É vedada qualquer participação de dirigente ou funcionário da CBF e das federações de futebol, até
terceiro grau de parentesco, em empresas que tenham negócios direta ou indiretamente com a entidade.

546 Terça-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2014

Isso sempre foi uma festa. Na CBF de Ricardo Teixeira, os parentes celebravam contratos com valores
significativos em benefício próprio, consubstanciando-se tráfico de influência, e, dessa forma, nós estamos
impondo regra rigorosa para impedir que essa prática se perpetue.
Logo cederei aparte à Senadora Ana Amélia, que vai nos honrar com a sua opinião sobre essa proposta.
Art. 5º Os dirigentes da CBF, federação ou qualquer instituição ligada ao futebol brasileiro poderão ser
convocados para depor em qualquer uma das Casas Legislativas, mediante convocação por 1/3 dos
membros da Comissão. [Um terço, exatamente, para impedir que maiorias consolidadas impeçam a
fiscalização].
Art. 6º A atividade de cambista de venda de ingressos para eventos esportivos passa a ter pena de prisão
de um a cinco anos, conforme o grau e reincidência.
Parágrafo único – Caso algum dirigente, funcionário ou parente de integrante de entidade esportiva esteja envolvido, a mesma terá suas atividades suspensas em todo o Território Nacional, até a conclusão
das investigações.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Essa é a proposta. Evidentemente, ganhará com as sugestões importantes que esta Casa poderá oferecer
para aprimorá-la. O que importa dizer é que o modelo atual está superado. Ele é causa do declínio do futebol
brasileiro e, sobretudo, é causa de muita corrupção, que nos envergonha neste País.
Concedo, com prazer, o aparte à Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Ora, Senador Alvaro Dias, quando apareceu a primeira notícia de uma intervenção do Estado no futebol profissional, logo se imaginou que não seria preciso nem técnico:
você, dali do Palácio ou de algum órgão executivo, escalaria o time, ou botaria um filiado para estar na equipe. Brincadeiras à parte, li uma frase bastante interessante, a propósito dessa iniciativa, do meu querido Líder
Francisco Dornelles: “Uma lei que regulasse a relação do Estado com o futebol deveria ter um único artigo: é
vedada qualquer interferência do Estado no futebol profissional” – este é o artigo. O que V. Exª traz... Antes de
comentar sobre a oportunidade disso, porque em casa arrombada a tranca é de ferro, pois é exatamente a forma de entendermos como devemos agir, eu queria apresentar os meus cumprimentos, como parlamentar e
cidadã, pelo trabalho extraordinário que foi feito pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Estado do meu
querido Líder Francisco Dornelles, agora candidato a Vice-Governador na chapa encabeçada pelo Governador
Pezão, e pela Polícia Federal de nosso País. Ambas demonstraram muita competência técnica, sendo capazes,
assim, de revelar ao mundo aquilo que já se sabia intramuros em várias audiências públicas que promovemos
no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, cujo Presidente é o combativo Senador Cyro Miranda.
Ali nós vimos também, ouvindo especialistas, o que há nesse – digamos – mundo do futebol, o que a gente
não enxerga, o que não é visível. O que é visível é o espetáculo em que jogadores e suas equipes se enfrentam
– e, ontem, ganhou o melhor. Então, nesse aspecto, o que V. Exª traz, no meu entendimento, é exatamente para
evitar que o dinheiro público seja canalizado a uma entidade que possa provocar e fazer desvios com dinheiro
que é muito importante na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança. Então, eu entendo agora outra
forma de intervenção, uma intervenção em defesa do próprio futebol, em defesa do próprio torcedor, em defesa, sobretudo, do interesse nacional em relação ao recurso público na aplicação desse procedimento. Então,
penso que, como disse V. Exª, uma proposta, digamos, com esse senso de oportunidade, merece, sim, ser discutida e debatida com quem entende dessa matéria. Não podemos ter instituições que sejam caixas-pretas e
que ali abriguem, inclusive, participação de dinheiro dos Estados, seja pelo não pagamento dos impostos, seja
por outra maneira de usar o dinheiro público. Então, cumprimento-o por sua iniciativa, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia, pelo apoio de
V. Exª, sempre muito importante pelo prestígio que conquistou nesta Casa; importante para que uma matéria
como essa possa merecer a atenção de nossos Pares e possa obter sucesso, com o debate, evidentemente, e
que terá, como consequência, espero, a sua aprovação.
Sem dúvida, não há nenhuma interferência no futebol do Brasil como prática desportiva, mas há uma
interferência necessária no futebol do Brasil como atividade econômica geradora de emprego, de renda, de
receita pública e, portanto, impulsionadora de nosso desenvolvimento. Uma intervenção legal, absolutamente necessária para organizar, para instituir modelo adequado que seja compatível com as aspirações do povo
brasileiro de desenvolvimento econômico de nosso País. E, sobretudo, normas que se impõem necessárias,
agora, no combate à corrupção, porque, sem dúvida, é a causa essencial do declínio do futebol de nosso País
nos últimos anos.
Portanto, Sr. Presidente, agradeço a concessão deste tempo para que eu pudesse apresentar esta proposta, na esperança de que ela seja agora o início de um grande debate, que já travamos em 2001 na CPI do
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Futebol, que deu origem ao Estatuto do Torcedor, à Lei de Responsabilidade do Desporto Nacional, significando, portanto, avanço inquestionável. Mas devemos avançar mais agora, sobretudo aprendendo com o fracasso,
aprendendo com a derrota.
Podemos, sim, abrir caminhos para a evolução, para a organização, para a competência, para a transparência e moralidade. Certamente isso será coroado de êxito e vitória, se assim acontecer, êxito obviamente no
que diz respeito à gestão dos negócios do futebol brasileiro e, por consequência, êxito nos campos, especialmente em 2018, para a grande revanche que aguardamos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Com a palavra, neste instante,
o Senador Rodrigo Rollemberg, como orador inscrito.
Peço permissão, antes, para ler expedientes que se encontram sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência lembra às Senhoras e aos Senhores Parlamentares que está convocada Sessão Conjunta do Congresso Nacional a realizar-se
dia 15 de julho do corrente, terça-feira, às 19 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura
de expedientes e apreciação das seguintes matérias:
– Vetos Presidenciais n°s 47 a 57, de 2013, e 1 a 10, de 2014; e
– Projetos de Lei do Congresso Nacional n°s 5, 1 e 2, de 2014.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência lembra às Senhoras e aos Senhores Parlamentares que está convocando Sessão Solene do Congresso Nacional, a realizar-se
quarta-feira, 16 de julho do corrente, às 11 horas, no Plenário do Senado Federal, destinada à promulgação da
Emenda Constitucional n° 82, de 2014, que inclui o §10 ao art. 144 da Constituição Federal, para disciplinar a
segurança viária no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Por fim, a Presidência lembra
às Senhoras e aos Senhores Parlamentares que está convocada Sessão Solene do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 16 de julho do corrente, quarta-feira, às 15 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada
a recepcionar o Excelentíssimo Presidente da República Popular da China, o Senhor Xi Jinping.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti. Cumprimento os demais Senadores e Senadoras, aqui, presentes, os telespectadores da TV Senado e os ouvintes da TV Senado.
Hoje, Sr. Presidente, resolvi subir a esta tribuna para trazer alguns dados e fazer algumas reflexões sobre
a região chamada Entorno de Brasília, especialmente a região metropolitana de Brasília, que revela, com muita nitidez, e diria até com radicalidade, as contradições da sociedade brasileira, as enormes diferenças sociais
que temos no Brasil.
E fiz questão de sugerir aos candidatos Eduardo Campos e Marina Silva que visitassem uma cidade do
Entorno de Brasília, a cidade mais populosa do Entorno de Brasília, a cidade de Águas Lindas, para ver de perto
e para dialogar com a população dessa cidade, que está, há anos, abandonada pelo Poder Público e que é fruto
da omissão histórica dos Governos de Brasília, de Goiás e do Governo da União, o Governo Federal.
Nós escolhemos como cidade para essa visita a cidade de Águas Lindas de Goiás, cidade às margens da
Barragem do Descoberto, barragem essa responsável por 70% do abastecimento das águas de Brasília, da população que mora nas diversas cidades de Brasília. Ali, em Águas Lindas, nós temos algo como 197 mil habitantes.
É o Município mais populoso dessa região, com 18,41% da população urbana da área metropolitana de Brasília.
Entre 1991 e 2000, chegaram cerca de 76 mil imigrantes no Município; depois do ano 2000, foram mais
de 100 mil. A população da cidade praticamente dobrou nos últimos dez anos, sendo que 49% dos moradores
daquela cidade têm origem em Municípios do Nordeste, vêm do Nordeste. Mas muitos, muitos dos moradores
de Águas Lindas, como também de outras cidades dessa região metropolitana de Brasília, do Distrito Federal,
foram moradores de Brasília no passado, das diversas cidades de Brasília, foram expulsos daqui em função do
alto preço dos aluguéis, em função da impossibilidade de se conseguir uma moradia, e acabaram se transferindo para essa região chamada de Entorno.
É importante registrar, Senador Mozarildo, que 15% da mão de obra empregada hoje em Brasília vêm
das diversas cidades do Entorno.
Mais da metade dos domicílios da cidade de Águas de Lindas, como a maioria das cidades dessa região,
não tem ruas asfaltadas, e apenas 24% das ruas contam com calçadas para trânsito de pedestres. Estes são
dados de Águas Lindas: 46% dos domicílios de Águas Lindas de Goiás acessam ruas asfaltadas, portanto, 54%
não têm ruas asfaltadas; e 76% das ruas não têm calçadas para trânsito de pedestres.
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No que se refere ao saneamento, os dados são ainda mais graves. Isso tem um impacto enorme na saúde
da população e acaba tendo um impacto também na rede pública de saúde das diversas cidades de Brasília,
porque, por falta de infraestrutura nesses Municípios, as pessoas acabam vindo para Brasília a fim de serem
atendidas na rede pública de saúde daqui.
A rede geral de esgoto sanitário apresenta baixíssima cobertura na região do Entorno: apenas 4% dos
domicílios de Águas Lindas de Goiás acessam tratamento de esgoto; em algumas outras cidades, como Alexânia, por exemplo, ainda é menor do que isso, 3,6%; no Jardim Ingá, que é um bairro de Luziânia, apenas 1,6%
da população tem acesso à rede de esgoto.
O uso disseminado de fossas rudimentares gera alto potencial de contaminação das águas que são consumidas pelos moradores sem nenhum tipo de cuidado prévio. Oitenta e nove vírgula seis por cento dos Municípios de Águas Lindas de Goiás utilizam fossas rudimentares, ou seja, quase 50 mil casas. Outras cidades do
Entorno também estão nessa situação de precariedade: Luziânia, com 78%; e Santo Antônio do Descoberto,
com 54%
Sobre a questão do lixo. Tive aqui a oportunidade de relatar que a imprensa nacional ficou chocada ao
visitar o Sol Nascente, no domingo retrasado, e ver a quantidade enorme de lixo nas ruas. Essa também, infelizmente, é a realidade das cidades da região metropolitana de Brasília.
O entulho está presente nas ruas de 56% dos domicílios de Águas Lindas de Goiás, por exemplo, em
47,29% do Novo Gama e em 64% dos domicílios do Jardim ABC.
Em toda a região, o esgoto a céu aberto apresenta maior incidência exatamente na cidade mais populosa, Águas Lindas de Goiás, em 30% dos domicílios.
Quanto ao suprimento de água potável, é importante registrar que 22,8% dos domicílios de Águas Lindas de Goiás declaram não utilizar nenhum tipo de filtro, um dos piores índices do Entorno.
Vejam a gravidade desses dados que estou trazendo aqui para uma cidade, fruto da omissão histórica,
repito, dos Governos de Brasília, de Goiás e do Governo Federal, a menos de 50km do Palácio do Planalto.
A carência de equipamentos e de serviços de saúde de melhor qualidade leva 340 mil moradores, ou
seja, praticamente um terço da população de toda essa região, a procurar a rede de saúde pública do Distrito
Federal. Cinquenta e oito vírgula sete por cento das pessoas residentes em Águas Lindas de Goiás procuram
serviços médicos em Ceilândia e Taguatinga, por exemplo.
Em alguns Municípios ou núcleos urbanos, esse percentual supera amplamente e chega a ter 80% da
população utilizando a rede pública de saúde do Distrito Federal, como é o caso de Monte Alto (94,1%), do
Novo Gama (92,6%), do Jardim ABC (83,4%).
Também merece destaque a utilização de postos de saúde no DF pelos diversos Municípios dessa região.
No que se refere à educação, segundo a pesquisa da Codeplan, é muito baixo o nível de escolaridade
da população metropolitana. A taxa de analfabetismo é alta (5,45% da população), que, somada aos que têm
apenas o ensino fundamental incompleto (38,89%), resulta em quase 45% da população total sem sequer o
ensino fundamental. Apenas 21,15% possuem o ensino médio completo e 8% têm o nível superior, completo
ou incompleto.
Dados que mostram a urgência de se implementar políticas públicas voltadas para a educação de jovens
e adultos, uma vez que menos de 1%, apenas 0,89%, disseram cursar a alfabetização de adultos e somente 3,3%
frequentam a Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Quanto ao ensino superior, a situação é também muito precária. Apenas 6,82% dos chefes dos domicílios
do entorno apresentam grau superior completo, e 2,5%, grau superior incompleto.
Os motivos declarados pela população para não estudar estão relacionados à falta de equipamentos e
professores ou à necessidade de trabalhar.
Do total de 330 mil estudantes do entorno, 9,36%, ou seja, quase 10%, estudam nas diversas cidades
de Brasília. Em Águas Lindas de Goiás, apenas 4% dos chefes de família têm o nível fundamental completo, e
46%, incompleto. Oitenta e nove por cento dos estudantes de Águas Lindas estudam no próprio Município,
portanto, 10% dos estudantes estudam também fora de Águas Lindas.
Em relação à questão das creches, é também extremamente preocupante o fato de haver 62.910 crianças menores de seis anos fora da escola nos Municípios do entorno, Senador Cristovam – 62 mil crianças –, e
apenas 23 mil matriculadas na creche e pré-escola. Se considerarmos apenas as crianças de zero a três anos,
somente 0,52%, ou seja, 5.600 crianças, estão no maternal ou na creche, muito pouco para uma população acima de 1 milhão de pessoas. Em Águas Lindas de Goiás, segundo o último Censo do IBGE, das 12.552 crianças
de zero a três anos, apenas 5,7%, 724, frequentam creches públicas, e 3,5%, 440 crianças, frequentam creches
da rede particular.
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Em relação à renda, 41% dos domicílios do entorno apresentam rendimento baixo de até dois salários
mínimos. Em alguns Municípios, esse percentual supera os 50%. No caso de Padre Bernardo, 58%, e Santo Antônio do Descoberto, 50%. Segundo o último Censo do IBGE, mais de 2.600 famílias de Águas Lindas de Goiás
declaram não ter rendimento mensal. A renda mensal domiciliar per capita é de apenas R$384.
Águas Lindas de Goiás apresenta uma das maiores taxas de desemprego do entorno, se usarmos como
referência a população economicamente ativa estimada. O índice de desemprego é de 11,4%. Dada a debilidade da estrutura produtiva da grande maioria dos Municípios do entorno, 212 mil, entre os 470 mil trabalhadores da região, ou seja, 45%, ocupam postos de trabalho no DF. Ou seja, 45% da população economicamente
ativa do Entorno trabalham no DF, o que significa que 15% do total de pessoas que trabalham hoje no Distrito
Federal são moradores do Entorno. Em alguns municípios, esse percentual supera o patamar de 60% da mão
de obra economicamente ativa que trabalha nas diversas cidades de Brasília.
No que se refere à biblioteca, também o índice de acesso a bibliotecas é extremamente baixo nos diversos municípios do Entorno, com a média de 12,31%.
Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto per capita em 2011 foi de R$4.957,00, mostrando a imensa disparidade regional que nós temos entre as diversas cidades de Brasília, entre as próprias cidades de Brasília e
entre a região do Entorno.
Fiz questão, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de trazer esses dados estatísticos, esses dados oficiais,
para mostrar a precariedade da presença do Poder Público nas cidades dessa região metropolitana de Brasília. A própria denominação de Entorno já demonstra uma conceituação preconceituosa em relação a essas
cidades que se constituíram ao redor de Brasília. É absolutamente fundamental e deve ser responsabilidade
compartilhada pelo Governo de Brasília, pelo Governo de Goiás e pela União o desenvolvimento de políticas
públicas para essa região.
Fiquei muito satisfeito de fazer essa visita à cidade de Águas Lindas, na companhia de Eduardo Campos,
de Marina Silva e também do candidato ao cargo de Governador de Goiás Vanderlan Cardoso, porque é absolutamente necessária essa integração entre os diversos governos, o Governo Estadual, o Governo Distrital e o
Governo Federal.
É inadmissível que, em pleno século 21, pessoas como aquelas que moram nas diversas cidades da região metropolitana de Brasília, seja em Águas Lindas; seja em Valparaíso; seja no Novo Gama; seja em Luziânia,
nos seus diversos bairros, como o Jardim Ingá; seja na Cidade Ocidental, também em seus diversos bairros; seja
em Planaltina de Goiás, gastem em média de duas horas e meia a três horas por dia no deslocamento matinal
para vir trabalhar em Brasília e gastem mais uma hora, duas horas ou três horas para voltar ao final do dia. Essas
pessoas estão perdendo meia jornada de trabalho ou mais do que meia jornada de trabalho por dia para fazer
esse deslocamento. E o que nós vemos? Uma falta total de alternativa de mobilidade urbana para essa região.
Senador Cristovam, nesse fim de semana, estive no Gama. É impressionante o nível de reclamação dos
moradores do Gama e dos moradores de Santa Maria com relação ao Governo, em função da mobilidade urbana. E olhe que contrassenso! O Governo gastou R$1 bilhão para construir o BRT ligando Santa Maria e Gama
ao Plano Piloto, com a promessa de que isso resolveria o problema de mobilidade urbana. É impressionante a
mentira da propaganda! A propaganda dizia que, agora, seria de 40 minutos o tempo do deslocamento entre
essas cidades e o Plano Piloto. Essa é uma mentira estúpida! É impressionante a revolta da população com o
Governo, e não poderia ser diferente.
Senador Cristovam, o Governo extinguiu dezenas de linhas antes existentes nas cidades de Santa Maria
e do Gama. E sabe o que acontece? O morador do Gama e o morador de Santa Maria que nos estão assistindo neste momento vão confirmar o que estou dizendo. O que acontecia antes com o indivíduo morador do
Gama ou de Santa Maria que trabalhava na Asa Sul? Diversas linhas passavam próximo à sua casa. Ele pegava
um ônibus e vinha até o Eixinho. Lá descia e ia para o seu local de trabalho. Dezenas dessas linhas foram extintas. Hoje, o que as pessoas têm de fazer? Elas têm de pegar uma condução até o BRT e, para isso, pagam uma
passagem. Elas têm de pegar o BRT até a rodoviária e, depois, têm de pegar o metrô para voltar para um desses pontos. Ou seja, 40 minutos é o tempo gasto apenas no BRT. Enquanto isso, os outros deslocamentos não
estão sendo contados. E isso se dá sem integração entre as diversas linhas.
Portanto, há uma indignação total da população pela retirada de linhas. Há uma indignação em várias
cidades de Brasília pelo fato de o Governo ter trocado a frota, mas não ter aumentado a frota. Em muitos casos, diminuiu a frota de ônibus. Então, o que acontece? Há ônibus novos, mas eles demoram muito mais para
passar. Como demoram muito mais para passar, eles andam lotados. E, como andam lotados, quebram. Isto é o
que já se está repetindo no dia a dia da população: uma demora enorme para pegar o ônibus, que fica lotado,
e, muitas vezes, o ônibus quebra porque não tem capacidade para transportar aquele número de passageiros.
E não há uma solução de mobilidade integrada com essa região metropolitana de Brasília.
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Eu fui a Goiânia para conhecer o modelo de Goiânia. Goiânia tem um modelo integrado entre a cidade
de Goiânia e 18 outras cidades da região metropolitana. Ali é um consórcio que administra o sistema de mobilidade. A tarifa é a mesma para todas as cidades da região metropolitana. Há uma central de controle, em que
a pessoa pode ver se determinado ônibus de determinada linha está adiantado, está no horário ou está atrasado. Há informação em cada parada sobre quanto tempo o próximo ônibus de determinada linha vai demorar
para passar naquela parada. E aqui, na Capital da República, o que a gente vê é o caos.
V. Exª era o Governador de Brasília quando eu era Deputado Distrital e aprovei a Lei do Corujão. V. Exª
lembra o que isso significava para os trabalhadores da área de bar e restaurante vinculados à área cultural. Os
trabalhadores noturnos não tinham como se deslocar para suas residências após a meia-noite, porque não havia mais ônibus. Eles tinham de dormir nos bancos de restaurantes ou na rodoviária, até passarem os primeiros
ônibus, próximo de 6 horas da manhã. Essa situação está voltando, Senador Cristovam, por falta de fiscalização
do Governo. O Governo não fiscaliza. E V. Exª vai perceber que, hoje, em muitas cidades do Distrito Federal,
continua sem haver ônibus de madrugada pela falta de fiscalização do Governo.
Portanto, queremos aqui defender e cumprimentar o ex-Superintendente da Sudeco Marcelo Dourado,
que levantou essa bandeira, que se dedicou a essa bandeira, que contratou os estudos de viabilidade para
essa bandeira.
Nós temos, Senador Luiz Henrique, uma estrada de ferro pronta ligando Brasília a Luziânia. Na verdade,
liga Brasília a São Paulo, mas liga Brasília a Luziânia. É óbvio que essa estrada de ferro, que já tem todo o seu
traçado, precisa ser adaptada para o transporte de passageiros. Essa é a alternativa de mobilidade para o Entorno Sul, onde a população já se aproxima de um milhão de pessoas, considerando Luziânia, com todos os seus
bairros, inclusive o Jardim Ingá; a Cidade Ocidental; Valparaíso; Novo Gama. Isso beneficiaria também cidades
como Santa Maria, Gama e Núcleo Bandeirante. Portanto, isso é muito importante.
Agora, todos esses empreendimentos dependem do Governo Federal, dependem de uma articulação
entre o Governo do Distrito Federal, o Governo de Goiás e o Governo Federal, para que efetivamente essas políticas públicas sejam implantadas.
Também não é inteligente fechar os olhos para a necessidade de integração de uma política de saúde.
Se grande parte da população que usa os hospitais de Brasília é do Entorno, por que não expandir o Saúde da
Família, o Saúde em Casa, Senador Cristovam? V. Exª criou o programa Saúde em Casa.
Nós temos um Governador médico, que prometeu que o Secretário de Saúde resolveria os problemas
da saúde em seis meses. Ele deixará o Governo de Brasília, Senador Cristovam, com apenas 27% da população
atendida pela rede de atenção básica, pelo Saúde da Família. Ou seja, três em cada quatro pessoas, em Brasília,
na capital do País, não têm direito ao Saúde da Família.
V. Exª sabe da importância que teve para a população de Brasília o Saúde em Casa, com a oportunidade de as pessoas serem atendidas preventivamente em casa, serem orientadas preventivamente. E é por isso
que nós defendemos a contratação de agentes comunitários que participarão dessas equipes, que estarão nas
residências orientando a população em relação aos bons hábitos alimentares, aos bons hábitos de higiene, à
necessidade de se tomar cuidado para não deixar que haja a proliferação de insetos. Enfim, são cuidados básicos de prevenção. Isso é algo básico, como todo mundo sabe. E, infelizmente, o Governo, governado por um
médico, descuidou disso e está deixando Brasília nessa situação.
A mesma coisa digo em relação à segurança. Se não há uma integração entre as diversas cidades de Brasília e a região do Entorno, o tráfico se instala na região do Entorno e alimenta o comércio ilegal dentro das diversas cidades de Brasília ao longo da semana. E daí, mais uma vez, a importância do Governo Federal, porque
é responsabilidade também da Polícia Federal fazer investigações nesse sentido. Deve haver uma articulação
entre o Governo Federal e as Polícias de Goiás e a Polícia do Distrito Federal no sentido de combater o crime
na região do Entorno.
Ouço, com satisfação, o Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Rodrigo, primeiro, falo sobre o
nosso programa, o Saúde em Casa, que V. Exª acompanhou na época. Nós tínhamos 60% da população do
Distrito Federal, posso dizer, 100% da população que precisava, contando com atendimento médico a pouca
distância de sua casa. Espalhamos centenas de pequenas casas com médicos, com enfermeiros, com assistentes sociais, que cuidavam da saúde das pessoas. Graças a isso, conseguimos frear a necessidade de novos
leitos nos hospitais, porque as pessoas não precisavam ir para o hospital, porque eram curadas antes disso. O
Governador que me sucedeu, numa assinatura, demitiu as quatro mil pessoas que faziam isso. O Governador
que aí está, que é médico, não consegue recuperar isso, porque prefere o sistema tradicional, para inaugurar
obras. A saúde é usada para conseguir dinheiro para fazer prédios, que, hipoteticamente, virarão hospitais.
Digo “hipoteticamente” porque um prédio só vira hospital se há médico e enfermeiro, e os dele não têm isso.
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Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é relativo ao transporte público. Além de todas as desvantagens que
o senhor colocou, o que importa, é óbvio, é o tempo levado. Não é só o tempo sentado ou em pé no ônibus,
mas o tempo também em pé na espera. Eles não estão conseguindo reduzir o tempo de locomoção, porque
o tempo que ganharam com essa obra, que permite ao ônibus ir e voltar rapidamente, a um custo altíssimo,
eles o perderam na espera. Mas o mais grave que eu queria acrescentar é que usaram um sistema velho, tradicional, de transporte público, que é o ônibus. Ali deveria haver o Veículo Leve sobre Trilhos, que é a prática
moderna que se tem, seja como metrô subterrâneo, seja como veículo leve andando em cima de trilhos. É isso
que deveriam ter feito, já que era uma obra nova.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Em terreno...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Em terreno plano, exatamente, como aqui
lembra o Senador Luiz Henrique. Isso deve ser feito, sobretudo, em terreno plano, como é o nosso aqui. Então, há uma série de erros, o que nos permite imaginar quem está ganhando com isso. A população não está
ganhando. Então, quem está ganhando com isso? Eu temo que, mais uma vez, da mesma maneira que se usa
a crise da saúde para construir prédio, o que permite dar dinheiro a empreiteiros, tenha sido feito um projeto
sob o nome de melhoria no transporte visando a beneficiar empreiteiras, e não o transporte da população.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Senador Cristovam, V. Exª tem razão.
Mas, mais do que isso, é um erro de concepção achar que o transporte público, que a mobilidade é apenas obra
física. A mobilidade é, sobretudo, um serviço. Transporte é serviço. Não adianta fazer uma obra, como fizeram
a obra do BRT, se não há integração. A integração é o princípio fundamental. Veja bem, a pessoa, até então,
pegava um ônibus que passava próximo da sua casa e ia até a Asa Sul. Era uma única condução. Hoje, ela tem
que pegar uma condução até o BRT – até este momento o BRT está experimental, está gratuito, mas não será
sempre gratuito, terá que ser pago –, que a deixa na rodoviária, e ela tem que voltar para pegar o metrô. Não
há integração. E o governo, antes de promover a integração, extinguiu dezenas de linhas.
Estou dizendo o que eu ouvi da população, a indignação da população com a questão do transporte
coletivo. A população fica indignada, porque vê o governo gastar mais de R$1 bilhão, e, em vez de minorar o
seu problema, ele piora. O fato é este: hoje, a situação piorou.
Nós estamos defendendo a implantação do bilhete único em Brasília. Essa é uma questão fundamental.
Isso já existe em São Paulo, já existe em outras capitais. É óbvio que nós temos que implantar o bilhete único.
Senador Luiz Henrique.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Em Joinville, quando eu era Prefeito – faz mais de 20
anos –, nós já implantamos a tarifa única e a integração total. Hoje, um cidadão sai de qualquer bairro da cidade e caminha pela cidade toda pagando uma só passagem. Isso é fundamental como política social.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Senador Luiz Henrique, que bom vê-lo sentado ao lado do Senador Cristovam. Duas grandes referências políticas deste País e duas pessoas por
quem tenho grande admiração. E quero beber na fonte dessas experiências bem-sucedidas para que possamos
efetivamente contribuir para que Brasília, as diversas cidades de Brasília tenham qualidade.
É óbvio que essa questão do bilhete único tem impacto social da maior importância. Mobilidade é um
direito. O direito de ir e vir das pessoas deve ser assegurado. Nós não podemos admitir que o governo gaste
uma verdadeira fortuna numa obra para que, ao final, a mobilidade da população piore, ou seja, que o direito
de ir e vir da população seja ameaçado ou tenha piorado a partir de uma obra como essa.
Eram essas as reflexões, Senador Cristovam, Senador Luiz Henrique, Senador Mozarildo Cavalcanti, Senador Randolfe, Senadora Vanessa, Senadora Ana Amélia, que gostaria de trazer em relação a essa região metropolitana de Brasília. No nosso entendimento, deve haver uma agência de desenvolvimento dessa região,
uma agência com conceito executivo para que possa empreender as diversas ações de forma articulada com o
Distrito Federal, com Goiás e com a União. A União não pode se omitir em relação a essa região metropolitana
de Brasília. Ela tem uma grande responsabilidade a respeito, e essa responsabilidade também deve ser compartilhada por Brasília, deve ser compartilhada por Goiás, em benefício de todos. Todos. Tudo que se fizer de
forma articulada entre Brasília e sua região metropolitana, localizada em Goiás ou localizada em Minas, contribuirá efetivamente para a melhoria da qualidade de vida de todos, para a melhoria da qualidade de vida dos
moradores de Brasília, dos moradores dessa região metropolitana e, por que não dizer, do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Antes de conceder a palavra
ao próximo orador, quero ler expediente que se encontra sobre a mesa.
A Senhora Presidente da República, em 9 de julho de 2014, publicou no Diário Oficial da União de 10 de julho de 2014 e republicou no Diário Oficial da União de 11 de julho de 2014 a Medida Provisória n° 651, de 2014,
que “Dispõe sobre os fundos de índice de renda fixa, sob a responsabilidade tributária na integralização de cotas de
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fundos ou clubes de investimento por meio da entrega de ativos financeiros; sobre a tributação das operações de
empréstimos de ativos financeiros; sobre a isenção de imposto sobre a renda na alienação de ações de empresas
pequenas e médias; prorroga o prazo de que trata a Lei n° 12.431, de 24 de junho de 2011; e dá outras providências”.
Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução n° 1, de 2002-CN, da Resolução n° 1, de 2012-CN, e do art. 10-A
do Regimento Comum, foi constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria, cuja
composição será publicada na forma regimental.
O calendário de tramitação da Medida Provisória foi publicado na Ordem do Dia do Congresso Nacional.
A matéria está publicada em avulsos.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a composição da Comissão mista:
SENADORES
Titulares

Suplentes

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSD/PV)
Eunício Oliveira
Francisco Dornelles
Sérgio Petecão
Paulo Davim
Ricardo Ferraço

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

Humberto Costa
Acir Gurgacz
Vanessa Grazziotin

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

Aloysio Nunes Ferreira
Cássio Cunha Lima
Wilder Morais

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

Alfredo Nascimento
Gim

1. João Vicente Claudino
2. Eduardo Amorim
PSB

Rodrigo Rollemberg

1. Lídice da Mata
PROS*

Ataídes Oliveira

1.

* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PT

Vicentinho
Alessandro Molon

1. Artur Bruno
2. Carlos Zarattini
PMDB

Eduardo Cunha
Marcelo Castro

1. Darcísio Perondi
2. Edinho Araújo
PSD

Moreira Mendes
Eleuses Paiva

1. Júlio Cesar
2. Heuler Cruvinel
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PSDB
Antonio Imbassahy

1. Vanderlei Macris
PP

Eduardo da Fonte

1. Waldir Maranhão
DEM

Mendonça Filho

1. Pauderney Avelino
PR

Bernardo Santana de Vasconcellos

1. Giacobo
PSB

Beto Albuquerque

1. Glauber Braga
SD

Fernando Francischini

1. Arthur Oliveira Maia
Bloco (PV/PPS)

Sarney Filho

1. Rubens Bueno
PTB

Jovair Arantes

1. Antonio Brito
PTdoB*

Luis Tibé

1.

* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.

É o seguinte o calendário:
– Publicação no DOU: 10/07/2014
– Designação da Comissão: 14/07/2014
– Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
– Emendas: até 16/07/2014 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º da Resolução
do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de inconstitucionalidade nº
4.029 – DOU de 16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional na
sessão do SF de 15 de março de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
– Remessa do processo à CD: – Prazo na CD: até 20/08/2014(até o 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 20/08/2014
– Prazo no SF: de 21/08/2014 a 03/09/2014 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 03/09/2014
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela CD: de 04/09/2014 a 06/09/2014 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 07/09/2014 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 21/09/2014
São os seguintes os ofícios das lideranças:
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OF. Nº 11/14-GLDEM
Brasília, 13 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Wilder Morais, como titular, e o Senador Jayme Campos, como
suplente, para integrarem as Comissões Mistas incumbidas dos estudos sobre as medidas provisórias que forem editadas no ano de 2014.
Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder do Democratas.
Ofício nº 67/2014-BLUFOR
Brasília, 10 de julho de 2014
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores Alfredo Nascimento e Gim, como membros titulares, e os
Senadores João Vicente Claudino e Eduardo Amorim, como membros suplentes, para integrarem a Comissão
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 651, de 9 de julho de 2014, que “dispõe sobre os fundos de
índice de renda fixa, sob a responsabilidade tributária na integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da entrega de ativos financeiros; sobre a tributação das operações de empréstimos de ativos
financeiros; sobre a isenção de imposto sobre a renda na alienação de ações de empresas pequenas e médias;
prorroga o prazo de que trata a Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011; e dá outras providências”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força – PTB/PR/PSC.
Ofício nº 231-L-Democratas/14
Brasília, 14 de julho de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que integrarei, como membro titular, a Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 651, de 9 de julho de 2014, que “Dispõe sobre os fundos de índice de renda fixa,
sob a responsabilidade tributária na integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da
entrega de ativos financeiros; sobre a tributação das operações de empréstimos de ativos financeiros; sobre
a isenção de imposto sobre a renda na alienação de ações de empresas pequenas e médias; prorroga o prazo
de que trata a Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011; e dá outras providências.
Para membro suplente, indico o Deputado Pauderney Avelino.
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Com a palavra o Senador Luiz
Henrique, por permuta com a Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, toda manhã, cedo, busco no meu iPad fazer a leitura do jornal madrilenho El País, que dá uma ideia global do dia a dia da América Latina.
Na edição do último sábado, aquele jornal espanhol abre uma manchete dizendo o seguinte: “O Brasil
é um dos países da América Latina que menos investem”, mostrando que a corrupção leva para o ralo 2/3 do
Produto Interno Bruto brasileiro. Aquele jornal madrilenho revela que a agricultura é que vem salvando a nossa economia, enquanto os baixos índices educacionais, o esforço mínimo na pesquisa científica e tecnológica
vêm minando a capacidade inovativa da indústria de transformação, que é, em qualquer país, a base do crescimento e do desenvolvimento, principalmente do crescimento e do desenvolvimento sustentável.
Em 2013, os investimentos brasileiros somados – investimentos públicos e privados – chegaram a 18,4
do nosso Produto Interno Bruto, longe dos 25% que se esperava o Brasil atingisse este ano, segundo profecia
do Ministério da Fazenda.
Para que um país atinja um nível de desenvolvimento sustentável, Sr. Presidente, Senador Mozarildo
Cavalcanti, ele deve investir, no mínimo, 25% do PIB, o que é, há tanto tempo, acalentado pelo nosso povo.
Segundo dados do Fundo Monetário Internacional, revelados pelo jornal El País, a taxa brasileira de investimentos é apenas a 23ª. Repito: a 23ª entre 30 países latino-americanos e caribenhos que foram pesquisados.
Ficamos à frente tão somente de países de economias bem menores, como Barbados, República Dominicana,
El Salvador, Guatemala, Trinidad e Tobago e Paraguai.
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Enquanto isso, os nossos vizinhos estão crescendo muito mais. O México, quase 25% (24,7%); Chile e Peru,
respectivamente, têm uma taxa de investimento de 25,6% e de 27,8%, em relação aos seus produtos internos
brutos. Isso significa dizer que parceiros nossos latino-americanos já vêm ou se aproximando, ou atingindo
aquela mínima situação percentual de 25%.
Então, não seria uma anomalia latino-americana o baixo nível de investimento brasileiro. É, efetivamente,
uma questão nossa, um problema nosso, um gargalo nosso que precisa ser desfeito.
Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, que saúdo, ao vê-lo assomar a Presidência destes trabalhos, vários
fatores dificultam o desempenho da nossa taxa de investimentos, a começar pelas taxas de juros, que, embora
tenham declinado nos últimos anos, por um esforço, que deve ser reconhecido, do Banco Central e do Governo,
ainda é, de longe, muito mais elevada do que a da grande maioria dos países emergentes e em desenvolvimento.
O tamanho e o peso da máquina estatal vêm reduzindo a capacidade de investimentos dos governos
em todos os níveis. O peso dos investimentos estatais é que determina a velocidade de crescimento de qualquer economia. No Brasil, os investimentos públicos mal passaram de 2% do PIB, quando deveriam atingir,
pelo menos, 5%.
Açambarcando 2/3 de tudo o que é arrecadado de tributos no País, considerando impostos, taxas, contribuições, etc., a União desidratou os Municípios e os Estados, que, em todos os países desenvolvidos, são os
principais agentes do crescimento da produção, do emprego e da renda nacional.
No Brasil, o dinheiro é federal, e as demandas são locais; os recursos técnicos e financeiros estão em Brasília, enquanto as carências e as demandas, impossíveis de serem atendidas com os parcos recursos de que
dispõem Estados e Municípios, estão nas cidades onde vivem os brasileiros. Por isso, há uma romaria constante de prefeitos e de agentes locais nos corredores do Congresso Nacional, mendigando o carimbo de alguma
verba. Se contarmos o que têm de gastar com passagens aéreas, hospedagens e alimentação, esses prefeitos
despendem parte não desprezível do que conseguem em Brasília, e parte dos recursos que obtêm em Brasília
fica na Capital Federal, alimentando os gastos da alta burocracia centralizada.
A centralização tributária e política na sede do Governo Nacional é a raiz histórica dessa baixa capacidade
nacional de investimentos em infraestrutura, educação, saúde e inovação. Ela decorre da criação das chamadas
contribuições, verdadeiros impostos a que o Governo Central deu esse nome para não reparti-lo com Estados
e Municípios. Enquanto, dentro de um novo Pacto Federativo, os Estados e Municípios não atingirem o grau
de autonomia financeira que possuem todas as nações desenvolvidas, vamos continuar patinando, quando,
descentralizados, poderíamos logo atingir o patamar de Nação desenvolvida. Esse é, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o ponto fulcral do nosso ritmo lento de crescimento e desenvolvimento. Descentralizar o Brasil é
desatar esse nó.
Recentemente, estivemos em Dubai e, conversando com um líder daquele país, que tem grande admiração pelo povo e pela Nação brasileira, ele disse: “O Brasil é um cavalo veloz, só que lhe puseram rédeas que
o impedem de cavalgar na velocidade que a capacidade de seu povo, o tamanho da sua geografia e da sua
economia são compatíveis”.
Faço este pronunciamento, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para, mais uma vez, desta tribuna, dizer que o mais importante de tudo é, além da reforma política, a instituição de um novo Pacto Federativo que
descentralize a gestão do País. Esse é o caminho para o desenvolvimento sustentável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento e registro a minha saudade da convivência com o nobre Senador Luiz Henrique. Espero que hoje à noite possamos nos encontrar.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Será um prazer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Senadora Ana Amélia tinha pedido
um aparte, para, certamente, cumprimentar V. Exª.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Se V. Exª condescender, para mim, é sempre um orgulho receber um aparte da grande Senadora gaúcha Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Mesa atenderá a solicitação da Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Senador Luiz Henrique, ouvir de quem foi Prefeito de Joinville e Governador do Estado por dois mandatos, reeleito como foi V. Exª, sobre mudança do sistema federativo
é ouvir uma voz absolutamente autorizada e abalizada, de quem conhece as dores de um prefeito municipal
e de um governador no atual sistema federativo existente em nosso País. A mudança do sistema federativo
precisa ser feita com a máxima urgência. Em que isso esbarra quando tentamos uma reforma tributária? No
conflito existente entre os três níveis da Federação: União, Estados e Municípios. Eu digo: a União é a prima rica;
os Estados, os primos remediados; e os Municípios, os primos pobres. E isso está fragilizando a relação institucional e política do nosso País, um país continental e uma Federação cada vez mais enfraquecida e fragilizada,
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que pode ter – e já está tendo – consequências danosas para o próprio fortalecimento da nossa democracia.
Também queria dizer para V. Exª, sobre essa abordagem da reforma política, que hoje eu penso com toda a
convicção: a reeleição precisa ser revista. Precisamos fazer eleições coincidentes em todos os níveis: prefeito,
governador, presidente da República. Na mesma data, com mandato não de quatro anos,...
(Soa a campainha.)
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – ...mas, talvez, de cinco anos ou de seis anos, se for o caso, sem
reeleição. Isso poderá nos permitir, Senador Vanessa, ter um país mais maduro e, também, dar ao governante,
à liderança política, um tempo melhor de mostrar à população do que somos capazes de fazer. Caso contrário,
a cada dois anos, entramos nesse processo. E há um desgaste natural do sistema que estamos vivendo, que já
está ultrapassado e, eu diria, até falido. Então, eu queria cumprimentar V. Exª pela abordagem das duas questões.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Cumprimento V. Exª. E o aparte de V. Exª complementa de uma forma muito competente o nosso discurso.
Encerro a minha participação voltando a mencionar essa questão da reforma política.
(Interrupção do som.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – V. Exª é candidata a Governadora do Estado (fora
do microfone) e vai sentir na pele o quanto custa uma campanha no rádio e na televisão. Vai ver a dificuldade
de arrecadar recursos para suprir uma verdadeira emissora de televisão e emissora de rádio, que têm que ser
montadas no seu comitê para fazer a campanha, quando, por uma decisão simples desta Casa e da Câmara
dos Deputados, a propaganda eleitoral poderia ser ao vivo, sem maquiação, sem pré-produção, sem esquemas
bilionários de marqueteiros. Essa é uma questão fundamental!
Eu não sei, meu Deus, por que nós, políticos, que somos vítimas dessa necessidade de amealhar fortunas
para custear a televisão e o rádio, não estabelecemos o programa de televisão ao vivo, como era no princípio?
A propaganda eleitoral gratuita tinha essa semântica, porque era, efetivamente, gratuita. Nós nos apresentávamos perante a televisão ao vivo, com a nossa cara, com as nossas ideias, com o nosso passado, com a nossa
credibilidade.
Agora, criaram essa história dos comerciais, e as candidaturas...
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – ...viraram um produto que exige computações gráficas e outros recursos que encarecem, sobremaneira, a participação dos candidatos.
Por outro lado, por que não acabar com o financiamento privado das campanhas ou, no máximo, manter
financiamento privado por doações dos cidadãos, proibindo as das empresas, e contribuições até um limite
máximo? Por que não acabar com essa verdadeira feira, esse verdadeiro mercado das coligações nas proporcionais, em que pequenas legendas se apresentam simplesmente para mercadejar o seu mínimo tempo de
televisão, a fim de fazer um somatório maior para esse ou para aquele candidato? Ou seja, eu tenho a esperança, Sr. Presidente Jorge Viana, que, no primeiro semestre do ano que vem, nós decretemos o fim desse absurdo que é campanha na televisão pré-produzida, que é coligação nas proporcionais, que é o financiamento
privado de campanhas por empresas. Eu tenho a esperança e vou lutar por isto: para que, no ano que vem,
nós ingressemos em um novo patamar democrático e que as eleições, efetivamente, representem a vontade
soberana do eleitor brasileiro.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador... Permite-me, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Queria só informar, com todo o respeito pelo fantástico tema, que há muitos colegas aqui inscritos, a lista de oradores é enorme.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Aliás, eu sou o próximo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Mas V. Exª está com a palavra, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu sou o próximo?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª será o próximo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Com revisão do aparteante.) – Está bem. Senador, muito rapidamente, embora sejam muitos os temas que o senhor trouxe. O primeiro é o problema da
baixa capacidade de poupança e de investimento no Brasil. Há anos a gente vem falando isso aqui. Muitos de
nós! Não tem futuro um país que consome quase toda a sua produção. Não tem futuro! Não tem futuro a família
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que consome toda a sua renda, e nós a consumimos quase toda. Nós somos, dos países do mundo, dos países
da América Latina, um dos que menos poupam por essa voracidade de consumir tudo sem guardar nada para
o futuro. Isso tem de mudar! Segundo, esse assunto da eleição. É tão óbvio isso o que o senhor trouxe que eu
não entendo como a gente não o faz. O horário eleitoral deveria ser ao vivo. Se não se quisesse fazer ao vivo,
que mandasse uma fita. Mas deveria ser proibido até passar pó-de-arroz na cara! Deveria ser proibida qualquer
coisa que não fosse a ideia, a proposta.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Piores são os comerciais, porque os comerciais demandam centenas de profissionais do setor de marketing. Quero dizer: o candidato vira um produto.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Claro! É como se vendesse sabonete, cerveja; vende-se candidato.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – É isso.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Isso tem de acabar! Se a gente fizer isso, o
custo da eleição já cai muito. Eu acho...
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Setenta por cento.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – É. E vai haver uma dificuldade que a gente terá de resolver um dia: o custo de advogado em campanha. Hoje, os maiores beneficiados da democracia
brasileira são os advogados eleitorais. Mas isso é mais complicado. Teríamos de desjudicializar o processo eleitoral. Então, era só para reafirmar que eu estou totalmente solidário com a sua preocupação, tanto no que se
refere à pobreza da nossa poupança e os riscos que isso traz, como também com a necessidade de quebrar o
custo da bagunça que virou o processo eleitoral brasileiro.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Muito bem. Eu agradeço a V. Exª e ao Presidente, e
peço escusas se ultrapassei o tempo regimental que me era deferido.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Luiz Henrique, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Esse tema é da maior importância,
Senador Cristovam, V. Exª tem toda a razão. Eu acho que nós temos que tirar o poderio econômico que vem
através das empresas, nós temos que mudar o processo político do Brasil, que não pode estar refém de duas
grandes bancas, a banca de advogados, como disse o Senador Cristovam, e a banca do dinheiro. São essas duas
que há hoje, para disputar a eleição.
Por isso, a política vai se desmoralizando eleição a eleição e, o pior, a atividade política está caminhando
para virar sinônimo de corrupção, o que é péssimo para a democracia e para o País. Mas, a responsabilidade é
dos políticos. Todos me perguntam: “Por que a reforma política não sai?” Por causa dos políticos. Nós mesmos
não assumimos, e aí, desculpem-me, há os que não querem de jeito nenhum, porque os primeiros a serem
mudados seriam eles mesmos.
Senador Cristovam, V. Exª tem a palavra, pela Liderança do PDT, e o tempo regimental é de cinco minutos, mas a Mesa será tolerante, de acordo com a necessidade de V. Exª, tendo em vista que hoje é o começo de
uma semana de esforço concentrado.
Com a palavra, V. Exª, Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Presidente. Não seja demasiado tolerante no tempo, porque, quando a gente fala muito,
termina repetindo demais.
Sr. Presidente, eu gostaria, aliás, de repetir não esse mesmo discurso, mas esse mesmo tema. O tema,
Senador, de como escolher o melhor candidato a Presidente do Brasil nas eleições de outubro. Estão tão parecidos – salvo o passado de cada um – nas concepções, nas propostas que entregaram ao TSE, que a gente
precisa pensar como é que vai escolher.
Eu acho que uma das coisas que eu mais vou procurar num candidato é que ele venha e diga, com clareza, como vai barrar, Senador Diniz, as perdas que este País tem todos os dias, por omissões nossas, daqui, e
do Governo Federal também.
Nós temos, por exemplo, uma perda vergonhosa, trágica, de 2,060 milhões de crianças que nascem neste
País, todos os anos, e que não vão ser aproveitadas por falta de uma educação de qualidade. É uma perda que
alguém tem que dizer que vai barrar, que vai parar a perda de cérebros que este País tem, vai parar de incinerar
os cérebros dos brasileiros! É uma perda. Raramente a gente se lembra que a não educação é uma perda. A gente esquece isso. A gente vê a educação como fato em si, não vê como fato contra si, sem si, sem sua existência.
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Nós temos perdas trágicas. Das duas milhões de crianças que nascerão este ano, no máximo 500 mil terão
educação razoável. Um milhão e meio nós vamos perder para a economia do conhecimento do mundo moderno.
Temos uma perda de duas a três horas por dia em engarrafamento de trânsito ou em espera para tomar
o ônibus. Qual é o candidato que vai propor, vai dizer como este País vai parar essa perda? Parar, estancar essa
hemorragia de vida que é passar duas ou três horas por dia prisioneiro do trânsito?! Quero saber qual é o candidato que vai dizer que vai parar essa perda brutal da sociedade brasileira.
Qual é o candidato que vai falar que vai parar a perda da violência, da violência que mata por homicídio
54 mil brasileiros por ano, mais do que qualquer guerra contemporânea? A quantidade total de norte-americanos mortos na Guerra do Vietnã, ao longo de mais de dez anos, a gente mata por ano! Essa é uma perda. Não
é apenas um sofrimento para a família, é uma perda para o País. Qual é o candidato a Presidente que vai dizer:
eu vou parar essa perda, eu vou estancar essa hemorragia de seres humanos brasileiros que são destruídos por
uma violência que poderia, sim, ser evitada?
E a outra violência: a violência do trânsito. São 50 mil mortos. Gente, 50 mil mortos por ano! Cinquenta
mil mortos não é uma coisinha qualquer! Se cai um avião com 250 mil pessoas, é claro, é óbvio, é certo que seja
um grande escândalo. Mas, no Brasil, estamos perdendo 100 mil pessoas por ano.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Dividam por 250 e vejam quantos Boeings estão caindo todos os dias, e a gente não faz o dever de casa para evitar isso! Se cair um só, um só Boeing,
nós nos mobilizamos para consertar o aeroporto, para mudar as tripulações, para fazer mais fortes as regras
que administram o sistema de transporte aéreo. Mas 50 mil morrem no trânsito na terra, e nenhum candidato
a Presidente está dizendo como vai parar essa perda.
Quem é que vai dizer como vai parar a perda da corrupção? Dos bilhões, centenas de bilhões de reais
que saem, se esvaem, caem no esgoto e no bolso dos corruptos? Quem é que vai dizer como vai parar essa
perda que temos?
E a perda decorrente da falta de investimento na saúde preventiva? O Governo da Presidenta Dilma fez
um grande projeto, que é o Mais Médicos.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Não há dúvida de que é um grande
projeto. Mas 60% da população continua sem água e sem esgoto. E, sem esgoto, a gente vai precisar botar
muito, mas muito, mas muito mais médicos que não seriam necessários, se as pessoas não pisassem na sujeira,
se não houvesse esgoto aberto. Essa é uma perda, perda de dias de trabalho, perda de dias de escola, perda de
saúde. Qual é o candidato que está falando que vai parar essa perda brutal?
E a perda do meio ambiente? Qual é o candidato que vai dizer “eu vou parar a perda de recursos naturais
que o Brasil vem, há cinco séculos, sofrendo, parar a perda das florestas, a perda das águas que estão podres,
por falta de cuidados como a gente deveria”?
Eu, Sr. Presidente, vou me limitar no tempo, porque vou repetir muito isso. Eu quero um candidato que
me traga duas coisas: vai parar a perda e vai melhorar a qualidade de vida. Só isso, só isso. Como fazer isso é
uma série de medidas que precisam ser tomadas, que podemos discutir. Mas eu quero a concepção, a filosofia,
a base, o propósito desses candidatos. Duas coisas: parar as perdas e melhorar a qualidade de vida.
Nessa semana, tivemos uma perda que nos despertou: tivemos 7x1 da Alemanha contra nós. Essa é uma
perda circunstancial, efêmera.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Essa é uma perda que passa. As outras
perdas é que mexem na qualidade de vida do povo brasileiro. E eu não vi ainda nenhum dos candidatos dizendo, com clareza, o que vai fazer para parar as perdas e melhorar a qualidade de vida no Brasil.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Cristovam,
e convido para fazer uso da palavra, como oradora inscrita – eu tinha perguntado ao Senador Luiz Henrique
–, a Senadora Vanessa Grazziotin; em seguida, o Senador Casildo, a Senadora Ana Amélia, o Senador Ricardo
Ferraço. Se bem que, claro, vou revezando sempre um Líder. Após a Senadora Vanessa, temos o Líder Senador
Randolfe Rodrigues, depois um orador e, em seguida, o Senador Ricardo Ferraço.
Com a palavra, V. Exª, Senadora.
Pela ordem, Senador Casildo Maldaner.
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Se puder
só indicar a sequência em que eu chego, em que momento é minha vez, só para me organizar um pouco aqui.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Temos agora a Senadora Vanessa, aí
o Senador Randolfe, como Líder, e V. Exª, que é o quinto orador inscrito; em seguida, a Senadora Ana Amélia.
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senadoras.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Que estava, ainda há pouco, no Itamaraty, representando o povo brasileiro junto comigo, lá na recepção ao Senador Vladimir Putin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM.) – Ao Presidente Vladimir Putin.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Presidente, desculpe: o Presidente
Vladimir Putin com a Presidenta Dilma, num almoço fundamental para aproximar as relações entre o Brasil e
a Federação Russa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM.) – Inclusive, já neste momento, ele
deve estar se deslocando ao Estado do Ceará, à Fortaleza, onde participará, no dia de amanhã, de uma reunião muito importante dos BRICS. Penso, Senador Jorge Viana, Srs. Senadores e Senadoras, que essa reunião
que acontecerá no dia de amanhã, no Brasil – o Brasil sedia também a reunião dos BRICS –, talvez seja a mais
importante de todas as realizadas até aqui – obviamente, além daquela que criou os BRICS, uma organização,
uma instituição que envolve países que não são ligados pela proximidade entre um e outro, que não são ligados pela língua, que não são ligados por outras questões, mas são ligados porque todos são grandes nações:
Brasil, China, a maior de todas; Índia, Rússia e África do Sul. Ligados porque são grandes nações com grandes
territórios, populações, economia, e que têm uma visão diferenciada no âmbito internacional.
Sr. Presidente, para quem nunca acreditou nos BRICS ou que acreditava pouco que pudesse dar certo, no
dia de amanhã, na reunião aqui no Brasil, em Fortaleza, no Estado do Ceará, eles devem anunciar a criação do
banco. Ele, aliás, já foi criado, mas são questões que deverão efetivar a existência prática desse banco. Como
têm dito a Presidenta Dilma e os demais presidentes, não será apenas um banco de fomento, um banco de
crédito, um banco de desenvolvimento internacional, e não estará voltado apenas para esses países que compõem os BRICS: a esses recursos deverão ter acesso outras nações.
Então, creio que a Copa acabou, Sr. Presidente, mas o Brasil ainda continua essa efervescência, não apenas no âmbito das realizações políticas, mas no âmbito do próprio Parlamento, que, nos dias próximos, deverá
votar matéria muito importante.
E quero destacar, Sr. Presidente, em relação à Copa do Mundo, que nós todos temos muito do que nos
orgulhar. Infelizmente, a Seleção Brasileira não deu aquela alegria a mais que todos nós queríamos e esperávamos. Nunca se venderam tantas camisas, tantos bonés, tantos óculos, tantas bandeiras, tantos objetos verde-amarelos como nesta Copa do Mundo. No fundo, cada pessoa que se dirigia a uma loja, a um estabelecimento
comercial para comprar um apito ou qualquer coisa relacionada ao Brasil e à Copa levava, lá no fundo do seu
coração, da sua alma, o desejo e o aguardo daquele momento de gritar que o Brasil era hexacampeão.
Infelizmente, não deu, e não deu da pior forma possível. Mas creio que, no outro quesito – o mais importante de todos, na minha opinião, porque nesse não poderíamos falhar jamais, Sr. Presidente –, o Brasil não só
deu certo, como vem sendo dito, pela imprensa internacional, que o Brasil é o país que realizou a melhor de
todas as Copas. E isso por todas as razões. Primeiro, pelo ânimo da população. Não há povo tão hospitaleiro
quanto o brasileiro, e isso não só para os estrangeiros como para nós próprios aqui, internamente. Somos um
país gigante, com culturas e descendências diferentes, mas sabemos receber a todos sempre com muito carinho, com muita atenção e com muita hospitalidade. Assim o povo brasileiro fez com o povo que veio de fora.
O brasileiro mostrou maravilhosamente que sabe organizar e receber em eventos importantes.
Mas o mais importante é que deu tudo certo e tudo funcionou.
Eu tenho vindo à tribuna, Sr. Presidente, nesses últimos tempos, para falar a respeito do assunto e trazer
minhas opiniões. E tenho criticado muito, nesses meses todos, há mais de um ano, a forma como a imprensa
brasileira vem tratando, ou vinha tratando – vinha, porque é bom colocar a palavra no passado – o nosso País,
como aquele País que não estava preparado para receber um evento do porte e da dimensão da Copa do Mundo. Diziam que nós passaríamos vergonha, vergonha diante daqueles que viriam ao Brasil. Aliás, acho que essas pessoas que falaram dessa forma deveriam vir a público e pedir desculpas; esses, sim. Não deve a Seleção
brasileira pedir desculpas por não ter vencido o campeonato, por não ter deixado aqui, no Brasil, o título de
hexacampeão, mas, sim, as pessoas que, naquele afã de criticar o Governo, utilizaram-se da Copa para buscar
atingir o Governo e passaram a inventar e fazer previsões que nenhum número dizia que iriam acontecer, Sr.
Presidente. Absolutamente nenhum número dizia que isso aconteceria.
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A Copa iniciou, e o que a gente viu foram realizações importantes para o Brasil. Todas as cidades-sede
deram conta do recado, inclusive aquelas que não têm muita tradição no futebol, como a própria imprensa faz
questão de frisar, faz questão de destacar.
Eu uso o exemplo não dos outros, mas do meu Estado do Amazonas, que fez uma belíssima arena, uma
das mais belas de todas as construídas ou reformuladas para a Copa do Mundo da FIFA. Soube receber os turistas e as seleções da melhor forma possível. Os voluntários foram, não sei qual foi o resultado final, mas, até
o tempo em que olhei, os voluntários do Estado do Amazonas estavam sendo colocados como os melhores
voluntários de toda a Copa do Mundo. A Prefeitura e o Governo do Estado tiveram a capacidade de organizar
belíssimos eventos, excelentes eventos culturais e esportivos paralelos. Enfim, foi um grande sucesso.
Para quem diz “ah, mas há outras prioridades que não a arena”, eu digo o seguinte: apenas a promoção
que o Estado do Amazonas e Manaus tiveram, assim como todo o Brasil, perante o mundo, nesse período de
Copa do Mundo, promoção mesmo, de se falar em outros países, de se divulgar a cidade, com notícias sobre
a cidade, eu lhe garanto que, se essa promoção fosse paga – e, no mundo, não só no Brasil, todas as matérias
publicitárias são pagas –, se isso tivesse sido pago, uma arena, de longe, não seria capaz de pagar um décimo
dessa publicidade que nós recebemos.
Mas, Sr. Presidente, então, como eu fui muito crítica da imprensa durante esse período todo em que
criticou despropositadamente, em que criticou sem lastro a preparação do Brasil para a Copa do Mundo, prevendo inclusive que seria um desastre, eu me vejo aqui até na obrigação de ler não todas – não tenho tempo
para isso –, mas pelo menos uma das matérias que eu li, que eu acho que é muito elucidativa e que representa
tantas outras que vêm sendo publicadas, faladas na imprensa do nosso País.
Diz o seguinte – eu estou aqui com uma edição da revista IstoÉ, Sr. Presidente: “Acredite no Brasil”. Essa
é a chamada da matéria. E diz:
A derrota para a Alemanha não pode apagar o brilho da organização impecável de uma das maiores
Copas do Mundo da história. O País deve se orgulhar de sua capacidade de realizar grandes feitos e da
competência e da qualidade de seu povo.
E segue:
O mundo se rende ao Brasil. [E vamos lá, Sr. Presidente]
Primeiro, a apreensão. Depois, o mais absoluto encantamento. Bastou a bola começar a rolar para a imprensa internacional entender que a Copa do Brasil seria um sucesso e não a tragédia que se anunciava
nos meses que antecederam a abertura do Mundial.
A revista alemã “Der Spiegel” foi uma das que se surpreenderam positivamente logo nos primeiros dias.
“Eu não estive no Brasil, mas nós temos seis repórteres aí e eles disseram que a organização do evento
foi maravilhosa. Eles não reclamaram de nada. Elogiaram os aeroportos, os trens, os estádios. Foi uma
grande Copa do Mundo”, contou à ISTOÉ o coeditor da revista, Michael Wulzinger, que também elogiou
o ambiente do Brasil durante os jogos e os brasileiros. “A atmosfera era fantástica. Esperávamos que a
população fosse protestar, mas o povo foi muito pacífico e amigável e soube aproveitar o momento”.
Aí repete Michael, que teria ressaltado também a capacidade do País em realizar eventos mundiais:
“O governo e os brasileiros mostraram para o mundo inteiro que eles podem organizar eventos mundiais”.
O especialista francês em esportes e relações internacionais David Ranc [também] comparou a Copa
do Mundo no Brasil com a Olimpíada de Londres de 2012. Ele citou exemplos de que os jogos na cidade
inglesa tiveram pior organização que o Mundial no Brasil. Para Ranc [o francês], o grande número de
reportagens negativas e críticas feitas antes do início da Copa mostra racismo e preconceito contra países do Hemisfério Sul.
Assim como a imprensa francesa, a alemã e muitas outras, o jornal espanhol El País publicou a reportagem com o título “Não era para tanto”, em que apontava o clima de otimismo no Brasil e que o mundial
superou as expectativas. O texto diz que os transportes funcionaram perfeitamente e elogiam os serviços
dos aeroportos. Em termos de organização, o jornal disse que os jogos começaram pontualmente e que
é possível ver “torcedores felizes nas ruas brasileiras.
Senador Jorge Viana, V. Exª acaba de relatar o evento promovido pela Presidenta Dilma para o presidente
da Rússia, esse país amigo, esse país irmão, registro que, ao final do seu pronunciamento, o Presidente Putin
disse que o Brasil realizou uma bela Copa do Mundo – e a Rússia deverá sediar a próxima Copa do Mundo de
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2018 –, e ele disse ainda que o Brasil, com a Copa que realizou aqui, acaba de elevar o patamar no nível de organização desses eventos internacionais, impondo um desafio ainda maior àquele país, ao seu país, a Rússia.
Essas também não são minhas palavras, como todas as que eu falei até agora não são minhas palavras,
Sr. Presidente; essas foram as palavras do Presidente Putin, que sabe do tamanho da responsabilidade que tem
pela frente, como nós, no Brasil, sabíamos do tamanho da nossa responsabilidade. É óbvio que nós queríamos
que 2014 chegasse com absolutamente tudo pronto: todos os BRTs, todos os VLTs, os aeroportos concluídos;
não foi possível. Mas, nem por isso, jamais poderiam ter anunciado um fracasso – e a imprensa internacional
não inventou isso, ela ouviu de algum lugar –, porque fizeram uma verdadeira campanha dizendo que nada
daria certo, que tudo daria errado.
E aí, recentemente, vimos o Datafolha publicar uma pesquisa onde eles mesmos intitularam que a Copa
melhora o humor do brasileiro. E eu vim à tribuna para dizer que não, a Copa não melhorou o humor de ninguém não, apenas devolveu a normalidade, porque aí as pessoas passam a se orientar não pelo que ouvem
falar, mas a se orientarem pelo que veem, a se orientarem pelo que fazem. E o que elas viram, o que elas fizeram – porque não só viram, nós protagonizamos essa Copa –, o que elas fizeram foi exatamente a realização e a
organização do melhor mundial de todos os tempos. Aliás, bateram-se todos os recordes, infelizmente, alguns
contrários aos brasileiros, como os dez gols contra, e não a favor, tomados em dois jogos.
Todavia, eu vejo que isso passa. Copa do Mundo temos a cada quatro anos. E, a cada quatro anos, o nosso País pode se mobilizar, trabalhar para tentar ganhar, tentar vencer; agora, organizar a Copa demora muito
mais que quatro anos, para que possamos novamente, depois da Década de 50 e agora, no ano de 2014, voltar
a ter o direito de sediar esse mundial.
Não há o que se dizer. Espero que aquelas pessoas que fizeram esse alarde, que, no fundo, tinham um
quê de motivação política, tentando desgastar a figura da Presidente do País, da Presidente Dilma, possam
ser um pouco sinceras, senão com os outros, mas consigo próprias, e venham dizer que não, que as previsões
foram erradas, que as previsões foram equivocadas e que, de fato, em que pesem os problemas, porque nem
tudo é perfeito, problemas tivemos mesmo, mas que, no geral, o balanço é de que foi a melhor de todas as
Copas em todos os quesitos – na animação, nas arenas, em absolutamente tudo. Claro que queríamos mais.
Vêm aí as Olimpíadas e com elas a continuidade das obras e a disponibilidade dos recursos federais para
que todos os Estados e Municípios possam concluir ou iniciar ainda seus projetos de mobilidade urbana, enfim,
o legado para o povo e não somente para a Copa.
Sr. Presidente, uma questão ainda em relação a isso. Agora, nós estamos todos discutindo, porque todos
viramos técnicos de futebol – inclusive a Senadora Ana Amélia, que conhece na ponta da língua todos os dados
estatísticos. não é Senadora? Porém, o que estamos discutindo agora é o que fazer em relação aos esportes. O
que fazer? Óbvio que uma derrota como a que sofremos é muito ruim. O que vimos de outros países, somando
à nossa derrota e ao procedimento do dia a dia, tudo leva a crer que, no próximo período, anos, diria, vamos
ter um grande debate sobre o papel dos esportes no País.
Eu não quero reduzir, não quero que esse debate seja reduzido ao futebol. Não é só da Lei de Responsabilidade do Futebol que precisamos; não é só disso! Precisamos de muito mais, que vai muito além da Copa do Mundo.
Eu temia, Sr. Presidente Jorge Viana, porque todas as vezes que saímos de uma eleição chegamos aqui
falando a mesma língua, que tem que ter reforma política. Mas o tempo passa e o que acontece? Acabamos
esquecendo da reforma política, porque temos outros problemas para enfrentar e, muitas vezes – aliás, é o
que tem ocorrido, na maioria das vezes –, não nos dispomos a enfrentar mais um problema, que teoricamente
seríamos nós que estaríamos criando.
O meu temor era de que, finda a Copa do Mundo, falaríamos por um ou dois meses do problema do
futebol, do problema dos esportes, da preparação do povo brasileiro, da nossa juventude para as atividades
físicas, para o esporte, e, depois, isso caísse esse assunto no esquecimento. Contudo, não há perigo de isso
acontecer, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, por uma razão simples: daqui a dois anos, 2016, estaremos aqui
nesta tribuna debatendo outro grande campeonato, que são as Olimpíadas. Portanto, daqui até lá, dá para
fazer muita coisa.
Não falo somente por ser Senadora do seu partido – o do Deputado Aldo Rebelo, a quem me refiro neste
momento, Ministro dos Esportes, que tem muitos projetos e que agora vai encontrar um terreno fértil para que
propostas e projetos possam avançar –, mas precisamos nos questionar porque Cuba, um país tão pequenininho, um país sem recursos financeiros, conseguiu – obviamente, hoje nem tanto quanto antes, porque passa
por uma crise econômica pesada – sempre estar à nossa frente, e consegue até hoje, por exemplo, na lista de
medalhistas nas Olimpíadas. Por quê? Porque na vida nem tudo depende de dinheiro; depende de programas,
depende de projetos. Vamos fazer isso.
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Acho que, quando o governo do Presidente Lula e o Ministério dos Esportes criaram o Programa Segundo Tempo, foi pensando nisso. E assim foi dito: o esporte não é apenas um programa para a saúde, mas é um
dos programas sociais mais eficientes e mais baratos. Então, acho que a gente conseguiu esse legado.
Pena que o Senador Cristovam Buarque não esteja mais aqui neste momento...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB-AM) – ... mas o Senador Cristovam Buarque
dizia sempre – e eu sempre o cumprimentei pela forma como, às vezes, ele criticava o evento, não da forma destrutiva, politizada, não era nem politizada, era politiqueira mesmo, não; mas sempre criticando de forma elevada...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB-AM) – ... e ele dizia o seguinte: “estamos
perdendo muito tempo com a Copa”. Que nada! Está aí o legado que esta Copa nos deixa: debater não o futuro do futebol, mas o futuro dos esportes no nosso País; criar condições e terreno para isso. E digo com muita
convicção: não é que não se tenha projeto no Brasil, mas as coisas não caminhavam talvez porque o País próprio não via isso como uma grande prioridade. Agora, efetivamente, há.
Sr. Presidente, se V. Exª me der um minutinho a mais, eu gostaria de dizer que, nesta semana de muitas
decisões, quero agradecer ao Senador Moka, que me deu a relatoria de um projeto importante, o de nº 41, de
1993 – tramita aqui nesta Casa desde 1993 –, que trata da regulamentação dos estabelecimentos comerciais
de medicamentos no Brasil (farmácias e drogarias), E vou fazer de tudo...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB-AM) – ... para trazê-lo a plenário para votá-lo, se possível, ainda esta semana.
Mas, afora esse projeto importante, tem um que é a nossa vida: a PEC da prorrogação da Zona Franca
de Manaus, é a PEC que prorroga a Zona Franca de Manaus por 50 anos. Trata-se de proposta de iniciativa da
Presidenta Dilma, que já está na Casa, na Comissão de Constituição e Justiça, cujo Relator é o Senador Eduardo
Braga, que teve um grande papel nesse processo, assim como todos nós tivemos, todos, absolutamente todos
nós tivemos, sobretudo do Amazonas e da Amazônia. Sobre essa PEC já há um acordo feito na Câmara, com a
participação de Senadores, tramitando paralelamente o projeto que também prorroga os incentivos da Lei de
Informática, dos produtos de informática.
Espero, assim, que esta quarta-feira seja para o Brasil, para o Amazonas um dia histórico, um dia de votação, e, quem sabe, logo em seguida, a promulgação dessa PEC da Zona Franca.
Eu, Senador Jorge Viana, estou falando aqui da Zona Franca de Manaus, mas quero dizer que, na justificativa da Presidenta à proposta que manda para cá, ela registra que o faturamento da Zona Franca, em 2010,
teria sido de US$35 bilhões, Senador Suplicy. E que, no ano passado, 2013, foi superior a US$83 bilhões.
Eu tenho 31 segundos, que concedo a V. Exª, Senador Suplicy, se o Presidente Jorge Viana me permitir.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – Apenas quero transmitir a V. Exª meus cumprimentos, porque V. Exª enalteceu muito bem a formidável organização da Copa do Mundo e a maneira tão bela
com que os povos de todo o mundo aqui se confraternizaram. Foi uma maravilha, que o povo pôde aproveitar
tão bem. Está de parabéns a Presidenta Dilma, o Ministro Aldo Rebelo e todos aqueles que...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – ... e todos aqueles que se empenharam e que, inclusive, puseram por terra as previsões, conforme V. Exª mencionou, de que as coisas não iriam dar certo. Deram
certo. Só não deu certo porque o Brasil não chegou à final. Mas as partidas foram belas. A final entre Alemanha
e Argentina foi um jogo simplesmente emocionante, com os dois selecionados jogando muito bem. Está de
parabéns a Alemanha por ter conquistado o título.
Quero cumprimentar V. Exa, Senadora Vanessa Grazziotin. Ontem, vi que V. Exa tinha colocado no seu Facebook que três mulheres estavam ali, à frente de três grandes acontecimentos: a Chanceler...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Completando, Sr. Presidente.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ..., a Chanceler Angela Merkel, porque estava
presente para assistir à final em que a Alemanha se defrontaria com a Argentina; a Presidenta Cristina Kirchner,
por ser a Presidenta da Argentina; e a terceira mulher, que era justamente a nossa querida Presidenta Dilma
Rousseff, que hospedou, foi a grande anfitriã desse maravilhoso evento. E V. Exa, salvo engano, bateu recorde
no seu Facebook de tantas pessoas que compartilharam, que comentaram, que curtiram – na linguagem do
Facebook. Parabéns!
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Eu agradeço, Senador Suplicy.
Senador Jorge Viana, eu iria encerrar assim, dizendo que...
(Soa a campainha.)
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ..., apesar de terem sido ontem, na
final, 22 jogadores, 11 para cada lado, mais os técnicos e os reservas, todos homens, mas as grandes protagonistas de ontem foram três mulheres. Quando eu fiz essa postagem despretensiosa, Senador Suplicy, eu imaginava que a Presidente Cristina Kirchner viesse à final da Copa do Mundo, porque havia previsão de que ela
pudesse vir. Falei de Angela Merkel e da Presidenta Dilma, a anfitriã. Eram as Presidentas dos dois países que
ocuparam a final.
Olhem, até há pouco, quantos compartilhamentos: foram mais de 2,163 milhões – mais de 2 milhões! –,
foram 2.163.712.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus parabéns!
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Mas isso é parabéns para as mulheres, porque, como eu disse, Senador Suplicy, apenas falando de três mulheres poderosas, somos poucas,
entretanto, competentes. Quiçá daqui a algum tempo, tuitar que mulher é Presidente – porque foi uma coincidência ontem, três mulheres Presidentes, de três países envolvidos na final – não precisará haver tantos compartilhamentos, Senador Suplicy, porque seria muito mais comum ter uma mulher na Presidência da República
– infelizmente, não é. Não é comum ver mulher no Parlamento, não é comum ver mulher chefe de Estado, mas
aqui nós temos nos orgulhado muito, a começar pela nossa querida Presidenta Dilma.
Então, Presidente, era o que eu tinha dizer. Desde já, quero conclamar e pedir o apoio de todas as senhoras
e os senhores para que quarta-feira possamos votar aqui a prorrogação da Zona Franca. Muito obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senadora Vanessa Grazziotin.
Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança do PSOL, o Senador e bom amigo Randolfe Rodrigues
e, em seguida, o Senador Casildo Maldaner.
Com a palavra V. Exª, Senador Randolfe Rodrigues. O tempo regimental é de cinco minutos, mas certamente a Mesa será tolerante.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Minoria/PSOL – AP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Agradeço-lhe, meu querido amigo Presidente, Senador Jorge Viana, do irmão Estado do Acre.
Senador Jorge Viana, eu quero continuar, obviamente, no tema da Copa do Mundo. Este dia de hoje,
dia 14, no Senado, é um dia em que o tema é a Copa. Não é todo ano que uma nação, 64 anos depois, torna-se sede de uma Copa do Mundo, e creio que, em nossa existência, não haverá lugar para sediar de novo uma
Copa do Mundo em nosso País.
Esta Copa tem razões para serem celebradas, como aqui disse a Senadora Vanessa Grazziotin, que me
antecedeu. E creio que também não podemos, de forma ufanista, dizer que não há razões para também lamentar. Quero aqui destacar primeiro as razões para celebrar.
Ontem, foi encerrada uma Copa com razões, obviamente, para se celebrar. Uma Copa em que o esforço
coletivo de um futebol ágil, bem jogado, venceu a individualidade, celebrado na Final da Copa, isto pelo resultado final da Copa. O futebol coletivo, bem jogado, o esforço coletivo da Alemanha representou isso na Final
da Copa e no resultado final do espetáculo.
Também me refiro ao sucesso das demais equipes que participaram: ao futebol bem jogado também da
própria Argentina, da Holanda, do Chile, da Colômbia; ao futebol bem jogado; e às surpresas da Copa, como a
Costa Rica, que veio aqui como boa. E foi também uma Copa das boas surpresas, como de Costa Rica, da Argélia e de tantas outras. Também foi uma Copa de goleiros e de muitos gols distribuídos por atletas, e uma copa
da maior média de gols dos últimos 20, 30 anos, e isso deve ser muito bem celebrado.
O povo brasileiro participou da Copa e, unido, celebrou o maior canto à capela do Hino Nacional da história das copas – alguns que não sabiam cantar o Hino, inclusive, aprenderam, e isso deve ser celebrado por
todos nós. Quem viajou de avião ficou, inclusive, surpreso com a pontualidade dos voos e o baixíssimo índice
de atrasos. Recordaremos desta Copa da simpatia multiplanetária de holandeses, da generosidade alemã, da
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irmandade de nossos companheiros latino-americanos, colombianos, argentinos, que para cá vieram e, apesar da nossa rivalidade, aqui a ampla maioria dos que vieram celebraram conosco essa irmandade: uruguaios,
chilenos, entre os diferentes povos, mexicanos e costa-riquenhos que aqui vieram, e tudo isso favorecido pela
maravilhosa generosidade do nosso povo.
Sem dúvida, o maior beneficiado por essa Copa foi o nosso comércio. Bilhões circularam, também através de pessoas de todo o mundo que visitaram o País e praticaram e incentivaram o nosso turismo. Que a indústria do turismo possa aproveitar nos próximos anos a continuidade dos lucros que vieram da Copa! Foram
movimentados bares, hotéis, restaurantes. Que isso seja um bom legado que tenha continuidade – que isso
seja um bom legado que tenha continuidade!
Houve um excesso que foi, de fato, anunciado de desorganização, que foi, inclusive, anunciado por setores da mídia e que, de fato, não aconteceu. E isso tem que ser aqui reconhecido. Foi uma copa de integração
e que mostrou que o nosso povo tem muito de generosidade e mostrou uma paixão que, entre tantos povos
do mundo, só o nosso povo tem.
Reafirma um dizer de Darcy Ribeiro, de que a melhor e maior realização da integração que houve neste
País, nesta realização geográfica, nos últimos 500 anos, foi o povo brasileiro.
Ocorre, porém, que ontem houve outra copa, bastante diferente, que também se encerrou. Há também
explicações a serem dadas sobre os excessos...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – ... das obras que foram concluídas.
Há obras superfaturadas, mal-acabadas, que foram concluídas, inclusive obras como a do estádio aqui de Brasília; obras construídas de maneira afoita.
Há o discutido legado dessas obras, que há de ser questionado. As obras de infraestrutura, inclusive de
mobilidade urbana, hão de ser questionadas, pois só 20% dessas obras foram, de fato, entregues. Há acidentes,
como o da queda do viaduto de Belo Horizonte, que mostram o resultado...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – ..., Senador Jorge Viana, concretamente, o problema dessas obras.
Houve problemas que temos de questionar. Houve o incidente, na festa de abertura, dos insultos à Presidente da República. Eu tenho minhas críticas à Presidente da República, mas ataques daquela natureza devem ser,
de nossa parte, questionados. E houve e há de ser questionado o atentado às liberdades individuais, com a prisão
de 19 ativistas, que ocorreu anteontem, por parte da Justiça do Rio de Janeiro, ferindo todos os direitos individuais presentes na Carta Constitucional e ferindo tudo que está inscrito no nosso Estado democrático de direito.
Além disso, Sr. Presidente, antes de concluir, há de se questionar também... Há um legado da Copa que
tem de ser aqui destacado. E, aí, temos de refletir o resultado de sete a um, que foi aplicado em relação à nossa Seleção.
Quanto a esse sete a um, nunca é demais destacar os números do que representou: nunca houve uma
goleada tão elástica em uma semifinal, nunca um time levou cinco gols nos 27 primeiros minutos em uma copa
do mundo, nunca a seleção brasileira de futebol levou sete gols...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – ...em jogos oficiais, nunca a seleção
brasileira de futebol havia sofrido mais de dez gols em uma edição de copa do mundo. Tudo isso, e a dimensão dos últimos resultados da Seleção Brasileira, deve servir de reflexão para nós sobre a necessidade que há
de reforma profunda sobre o nosso futebol. E isso tem que ser também um legado sobre a necessidade que
há de reforma em nosso futebol.
A derrocada que se consumou nos sete a um para a Alemanha e nos três a zero para a Holanda oferece
uma oportunidade para reflexão e ação sobre o futebol brasileiro. Há muito que percebemos a necessidade
de modificação sobre os esquemas que existem dentro da Confederação Brasileira de Futebol. A Confederação Brasileira de Futebol, as federações estaduais de futebol, há muito, transformaram-se em uma espécie de
esquema de lavagem de dinheiro, e esquemas dos piores existentes no futebol brasileiro.
Há muito que há necessidade de uma investigação profunda sobre esses esquemas existentes no futebol brasileiro. Portanto, é mais do que necessário...
(Soa a campainha.)
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – ... aproveitarmos esse momento de
crise profunda no futebol, para instaurarmos um processo de investigação sobre a Confederação Brasileira de
Futebol.
Por isso, quero aqui lembrar um comissão parlamentar de inquérito que havia sido solicitada antes desta Copa do Mundo, solicitada por mim e pelo Senador Mário Couto, para que se investigassem os negócios da
CBF e das federações estaduais de futebol.
Esta oportunidade da tragédia que se abateu sobre o futebol brasileiro tem que ser tida por nós como
uma oportunidade para passarmos o futebol brasileiro e as federações estaduais de futebol a limpo.
Nós não podemos desperdiçar...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Eu já concluo, Sr. Presidente. (Fora
do microfone.)
Nós não podemos desperdiçar esta oportunidade para modernizarmos o principal esporte nacional, o
futebol. Nós não podemos deixar que, passada a Copa do Mundo, os esquemas existentes nas federações estaduais de futebol e a necessidade de modernização do futebol, que é um clamor existente de movimento de
atletas organizados em associações, como o Bom Senso Futebol Clube, que é um clamor existente, já há algum
tempo, de cronistas esportivos, passem em vão.
Se nós deixarmos que as quadrilhas existentes nas federações estaduais, em alguns clubes de futebol...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – ... e na Confederação Brasileira de
Futebol se reorganizem e se articulem, nós teremos a perpetuação dessas tragédias.
Eu fico feliz que, no Congresso Nacional, novamente tenham-se mobilizado ações agora para que o futebol brasileiro seja de fato modernizado. Por isso, ainda hoje vejo com bons olhos a iniciativa de projeto de
lei trazida aqui pelo Senador Alvaro Dias, que propõe, de fato, a regulação do futebol brasileiro. Essa, sim, uma
iniciativa modernizadora. E há, sim, a necessidade de uma investigação sobre o futebol brasileiro.
É inaceitável – falo isso para concluir e peço um minuto, Senador Jorge Viana –...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – ... porque o futebol em nosso País
não é uma modalidade qualquer. O futebol em nosso País, pelo que foi mobilizado nesta Copa do Mundo, é
algo que faz parte da cultura do brasileiro.
É inaceitável que algo que faz parte da cultura do brasileiro em nosso País tenha sido entregue a um
valhacouto de ladrões. Por isso, é indispensável que nós não deixemos que a poeira assente. É necessário que
existam uma investigação séria e uma investigação política sobre os esquemas que tomam conta da Confederação Brasileira do Futebol e das federações estaduais que cuidam do futebol brasileiro.
O futebol brasileiro mobiliza R$200 bilhões no Brasil, e é necessário...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Randolfe
Rodrigues, e convido para fazer uso da palavra o Senador Casildo Maldaner.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu peço licença a V. Exª e à Casa para comunicar que estou protocolando agora um requerimento
de pesar pela morte de Osmar de Oliveira.
Osmar de Oliveira é um amigo, foi um amigo queridíssimo de mais de trinta anos, uma figura pública
admirada por todos como médico e como comentarista esportivo, que cobriu várias Copas do Mundo, cobriu
vários jogos olímpicos, pan-americanos, vários campeonatos mundiais, foi médico do Corinthians, médico do
Comitê Olímpico Brasileiro e da Seleção Brasileira de Basquete.
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Osmar era médico, um grande médico, um extraordinário médico, um médico que atendia todo mundo.
Sua clínica era imensa e nunca se recusou a atender uma pessoa mais pobre que procurasse o seu conforto, a
sua orientação e a sua competência como médico.
De modo que fica aqui esse registro...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – V. Exª me concede um aparte, Senador Aloysio
Nunes? Eu gostaria também, se possível, de subscrever e também transmitir aos familiares de Osmar de Oliveira
o nosso apreço, solidariedade e sentimento de pêsames por esse extraordinário jornalista e comentarista da
área esportiva da Rádio e TV Bandeirantes.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Senador Aloysio, faço questão de subscrever também.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra, o Senador Casildo
Maldaner.
Esta Presidência se solidariza e dará o encaminhamento regimental a essa solicitação, a essa apresentação de voto de pesar pelo falecimento do Doutor, como era chamado pelos colegas da Band. E, quantas vezes,
nós buscávamos em seus comentários uma melhor análise do resultado de um jogo? Osmar de Oliveira, o Dr.
Osmar, como era chamado na Band...
Fica aqui a solidariedade, e nos juntamos a esse voto de pesar que o Senador Aloysio Nunes traz, com
o endosso do Senador Eduardo Suplicy, do Senador Randolfe e de todos nós colegas aqui do Senado. O Dr.
Osmar, como era chamado na Band, era uma figura humana extraordinária, e é com pesar que comunicamos
a sua perda.
O Senado dará o encaminhamento regimental a esse voto de pesar que é subscrito por todos nós e apresentado pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Com a palavra, o Senador Casildo Maldaner, como orador inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Caro Presidente, se me permitir o Senador Aloysio Nunes, nós gostaríamos de também subscrever
em relação ao Dr. Osmar, um jornalista tão conhecido no Brasil inteiro, em função da mensagem que manda
à família toda.
Caro Presidente Jorge Viana e prezados colegas, terminou ontem, com êxito, diria, a edição da Copa do
Mundo do Brasil. O momento, muito além das celebrações ou decepções em campo, é oportuno para necessárias reflexões.
Inegavelmente, a Copa teve o seu sucesso, não há dúvida nenhuma. Apesar dos atrasos e problemas tão
alardeados até poucos dias antes do torneio, os estádios ficaram praticamente prontos, os aeroportos receberam melhorias que foram suficientes para atender a demanda de visitantes e as cidades-sede não registraram
grandes problemas viários em função dos jogos, nem ocorrências mais graves de violência. Não obstante nossas já conhecidas dificuldades e carências, o Brasil deu conta do recado e conseguiu organizar um belo evento.
Por isso, eu diria que, quanto à recepção, quanto ao atendimento, quanto à cordialidade do brasileiro, ela
tem sido extraordinária, e a gente ficava até com a pulga atrás das orelhas de como seria a mobilidade urbana,
como é que vai ser nos aeroportos e, na verdade, não se tem registros de grandes transtornos em relação a isso.
O grande destaque, contudo, foi – eu diria – o próprio povo brasileiro. Com sua alegria e cordialidade,
recebeu os visitantes de braços abertos e proporcionou um espetáculo que foi muito além dos estádios.
Essas marcas seguem com os visitantes, quando voltarem aos seus países, aos seus lares, e serão poderosos transformadores de nossa imagem, trazendo benefícios ao turismo nacional, que ainda se encontra num
patamar muito aquém de nossas potencialidades.
Dentro de campo, no entanto, essa alegria recebeu o contraste da decepção, do desapontamento com
o desempenho da Seleção Brasileira e, especialmente, nas últimas duas partidas.
Longe de mim tecer comentários técnicos a respeito do esquema tático ou da capacidade de cada atleta.
A fragorosa derrota, contudo, é uma rica oportunidade de repensarmos o esporte no Brasil, desde a formação
de atletas até o gerenciamento da modalidade.
Cito como exemplo o modelo de eleição dos dirigentes. Tenho defendido, há muito tempo, um limite
de reeleições para parlamentares, assim como já existe no Poder Executivo. O céu – eu diria – não pode ser o
limite. A pessoa não pode ser eleita e se perpetuar no poder. Não pode haver isso.
Defendo que o mesmo princípio seja aplicado em entidades privadas que recebam recursos públicos ou
incentivos fiscais, como federações esportivas, clubes, entre outros, e assim por diante, onde haja a participação
de recursos públicos, de qualquer entidade, direta ou indiretamente, o incentivo fiscal ou coisa que o valha. Eu
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acho que não pode ser o firmamento como limite nas reeleições, acho que tem que ter uma oxigenação, uma
renovação. Acho que esse é o momento para refletirmos essas questões.
Já tenho abordado nesta Casa, nesta tribuna, temas em relação a isso.
Já seria o começo de uma mudança estrutural, mais profunda, que poderá render frutos em médio e longo
prazo. Obviamente, o princípio se aplica não apenas ao futebol, mas a todas as modalidades esportivas e outras, também, congêneres. Por que não dizer?
A derrota em campo, contudo, não desmerece a Copa realizada, que inflou de orgulho todos os brasileiros. Tal sentimento, contudo, não pode converter-se em ufanismo e obliterar os problemas que enfrentamos
no cotidiano.
Nesta segunda-feira, que é hoje, dedicada à nossa senhora da pouca vontade, como se diz lá no oeste
catarinense, no meu Estado, é também o dia consagrado do retorno à realidade. Temos que voltar a discutir o
País, seus problemas e os caminhos para o nosso desenvolvimento.
Se os investimentos milionários foram suficientes para a realização da Copa, sem maiores sobressaltos,
por outro lado, não suprem as carências logísticas do Brasil, seja em aeroportos, rodovias, portos, ferrovias, e
por aí vai.
Nossa economia vive um momento que, se não podemos chamar de crise, deve, no mínimo, ser tomado
como preocupante. Há um certo quadro de estagnação, com taxas de crescimento muito baixas e um cenário
que não estimula o investimento privado, o investimento de outros fundos internacionais.
Precisamos tentar buscar e oferecer condições para que isso retome, para que isso aconteça com mais
força. Uma ampla reforma tributária, com redução da carga e alteração no modelo arrecadatório, ainda aguarda na pauta de transformações capazes de colocar o País no rumo do crescimento.
Esses são apenas alguns dados, alguns exemplos. Outros tantos temas de vital relevância para o País devem
entrar, mais do que nunca, no debate cotidiano. Entramos, definitivamente, no período da campanha eleitoral.
Logo mais, em outubro, decidiremos nossos novos governantes e legisladores, em nível estadual e federal. A grande revolução se faz nesse momento, no debate responsável e na escolha consciente. São nossas
decisões, em outubro, que terão impacto decisivo sobre a vida de todos os brasileiros, dentro e fora do campo.
Trago essas reflexões, caro Presidente Jorge Viana, porque não poderia deixar de fazê-lo, neste momento
em que terminamos um campeonato mundial aqui no País e, a partir de agora, precisamos enfrentar outro. O
debate já se desenrola, que é o campeonato nacional, eu diria, das eleições deste ano.
Dos diversos temas, como enfrentá-los, o que fazermos, como encararmos, como disputarmos? O que
é melhor para o País nos próximos tempos? Que lições podemos tirar disso ou daquilo, não só no campo esportivo, que nós temos que meditar para buscarmos, mas agora, principalmente, no campeonato que se inicia, que é no campo do Governo Federal e dos governos estaduais? Esse é o grande debate que se inicia neste
momento para os próximos três meses, Sr. Presidente e caros colegas.
Por isso, não poderia deixar de trazer essa reflexão na tarde e já, praticamente, no começo da noite desta segunda-feira.
Muito obrigado, Sr. Presidente e caros colegas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Casildo Maldaner.
Convido para fazer uso da palavra a Senadora Ana Amélia e, em seguida, como Líder, o Senador Aloysio
Nunes. Eu sou o próximo orador inscrito após a Senadora Ana Amélia.
V. Exª tem a palavra, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Caro Presidente desta sessão, Senador Jorge Viana, caros colegas Senadores, eu não vou falar da Copa do
Mundo mesmo que o tema seja, hoje, da agenda inevitável, porque, ontem, o Maracanã, um estádio que, diria,
é sonho de todo jogador de futebol e de todo torcedor de futebol, uma espécie de símbolo da hospitalidade
brasileira, estava lindíssimo. Não é sobre Copa do Mundo que vou falar. Todos os oradores que me antecederam abordaram todos os ângulos merecidos de análise.
Mas quero falar alguma coisa que tem a ver, indiretamente, com Copa do Mundo, porque nós conseguimos, em Brasília, fazer um aeroporto em 19 meses – 19 meses! Isso é a prova da nossa capacidade. Quando
queremos, nós fazemos. E por que não queremos fazer e resolver os problemas, Senador? Essa é a questão,
simples e fundamental.
Mas quero falar, hoje, de pessoas que estão no Rio Grande do Sul ainda aguardando a liberação do recurso para um gravíssimo problema que foi provocado pelas enchentes do mês que passou, que estão provocando uma grande tristeza e um grande prejuízo não só para os moradores das margens do Rio Jacuí e do Rio
Uruguai que tiveram as suas casas destruídas.
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Ainda persistem e preocupam os estragos causados pela chuva forte e, agora, pelo frio e pelas tempestades que atingiram 163 cidades do meu Estado, o Rio Grande do Sul, no final de junho. Os R$19 milhões prometidos para os Municípios do Rio Grande do Sul atingidos pelas chuvas, lamentavelmente, ainda não chegaram
ao destino. Até ontem, quando ocorreu o último jogo do mundial no Maracanã, no Rio de Janeiro, que deu a
merecida vitória da Alemanha sobre a Argentina, o número de desabrigados e desalojados por causa das cheias
no Rio Grande do Sul passava de 7.880 pessoas, segundo o último levantamento da Defesa Civil do Estado.
A grande maioria dos atingidos que estão em situação crítica, mais de 6 mil, é exatamente de Uruguaiana – cidade fronteira a Paso de los Libres, do outro lado, atravessando a ponte do Rio Uruguai, na Argentina –,
que fica a 630km de Porto Alegre. Por ali, passaram milhares e milhares de argentinos que vieram para o Brasil
assistir à Copa do Mundo. Até mesmo na região metropolitana, como Alvorada, também há número significativo de desalojados e desabrigados dessas enchentes.
O excesso de chuva criou problemas também nas rodovias federais. Na BR-153, em Marcelino Ramos,
no norte do Estado, praticamente na divisa com Santa Catarina, rachaduras profundas na pista provocaram o
bloqueio total da via entre o Km 2 e o Km 5. Entre Itaara e Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul,
o trânsito na BR-158 ficou prejudicado, porque o trecho de asfalto cedeu. O mesmo problema ocorreu na BR386, rodovia que passa pelo Município de Iraí, distante 450km da capital.
No caso das rodovias estaduais, os maiores problemas ocorreram na ERS-448, no trecho entre Vila Jansen
(Farroupilha) e Nova Roma do Sul; na RSC-153, entre Vale do Sol e Herveiras; na RSC-481, entre Cerro Branco e
Lagoa Bonita do Sul; e na VRS-804, no acesso a Silveira Martins. Rodovias estaduais, como a VRS-806, a VRS-834,
a RSC-480 e a ERS-491, também apresentam trechos com problemas por causa das tempestades na Região Sul,
com graves desníveis no asfalto e destruição de partes da pista. São tantas siglas que parecem uma salada de
frutas para identificar estradas vicinais, estradas estaduais e estradas que são trechos de uma rodovia federal
que passa ali naquele trecho para o controle do Estado.
Vale lembrar que, no início deste mês, o Presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio
Grande do Sul (Famurs), o Prefeito de Tapejara, Seger Menegaz, esteve aqui, em Brasília, com mais de 40 prefeitos de Municípios gaúchos atingidos por temporais e enchentes para tratar dos impactos das chuvas nesses
Municípios. Alguns dos quais, Senador Jorge Viana, não haviam ainda recebido do setor competente recursos
de acidentes climáticos anteriores que tinham acontecido um ano antes.
Nessas reuniões e audiências, às quais compareci como representante dos Senadores do Rio Grande do
Sul, nesta Casa, com vários Ministros, tratamos dessa preocupante situação, no Ministério da Integração Nacional, com o Ministro Francisco Teixeira; das Cidades, com o Secretário Executivo Carlos Vieira; com o Secretário
Nacional de Defesa Civil, Adriano Pereira Júnior; e, no Ministério da Agricultura, com o Secretário de Desenvolvimento, Agropecuária e Cooperativismo, Caio Rocha. Em todas as conversas, ficou clara a necessidade de
o Governo Federal adotar medidas emergenciais para lidar com esse grave e recorrente problema, em nosso
País, que é a falta da prevenção. Por isso, a importância do efetivo e rápido aporte de recursos federais, com
liberação também imediata das verbas públicas, para socorrer as vítimas e as prefeituras municipais.
Esse recurso público, que precisa ser disponibilizado imediatamente, é essencial para que as prefeituras
em situação de calamidade que dependem desse auxílio enfrentem problemas como casas alagadas, pontes
destruídas, estradas bloqueadas e plantações inundadas.
É importante lembrar que, além dos transtornos causados nas rodovias que escoam a produção, as enxurradas ameaçam as safras agrícolas. No caso do plantio de trigo, principal cultura de inverno no Estado e
na Região Sul, é preciso ajustes sobre o zoneamento agrícola de risco climático. Esse é o período estabelecido
pelo Ministério da Agricultura para o plantio no Rio Grande do Sul. Fora desse prazo, o produtor fica por conta
do próprio risco. Assim, não consegue acessar crédito nem tampouco o seguro agrícola.
E foi exatamente nessa conversa com o Secretário Caio Rocha que ficou entendido que essa medida
pode ser tomada por uma portaria do Ministério da Agricultura. E espero que isso aconteça brevemente, da
mesma forma.
Diante do cenário atual, é preciso, então, ampliar o prazo do zoneamento para o plantio do trigo, que
se encerra no próximo dia 31 de julho. Outras culturas também sentem os impactos negativos causados pelo
excesso de água. Muitas plantações ficaram, por mais de dez dias, embaixo d’água, prejudicando o reinício do
plantio. Além disso, as tempestades provocaram erosão do solo e arrastaram os nutrientes e os fertilizantes,
deixando rastros de destruição sobre os campos do nosso Estado e um prejuízo incalculável aos produtores e
também ao próprio meio ambiente.
Portanto, peço atenção das autoridades federais e estaduais para esse triste e lamentável momento vivido por moradores do meu Estado, o Rio Grande do Sul, vítimas das enchentes e dos temporais.
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Os interessados, Senador Cidinho Santos, em ajudar as famílias prejudicadas podem doar alimentos não
perecíveis, água potável e materiais de higiene e limpeza. Os contatos da Defesa Civil do Rio Grande do Sul...
Sei que muitos gaúchos vivem lá no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, em Goiás e em várias partes dos Brasil e, claro, são parentes desses que foram atingidos. Eu queria então informar que essas doações de alimentos não perecíveis, água potável e materiais de higiene e limpeza, como eu disse, podem ser encaminhadas
diretamente à Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Os telefones são (51) – prefixo do Estado, no caso da capital
– 3288-6781 e (51) 8443-7446.
Então, essa é a manifestação que faço aqui aos nossos telespectadores da TV Senado, aos ouvintes da
Rádio Senado e às Srªs e aos Srs. Senadores que acompanham, sobretudo, aquelas vítimas das enchentes que
estão lá.
Medidas foram adotadas, mas é preciso, como eu disse, haver a liberação, o mais rápido possível, desses
recursos.
E agora, Senador Jorge Viana, gostaria de trazer à lembrança, aproveitando o tempo que me resta, um
assunto que nós tratamos no dia 26 de junho do ano passado, exatamente na Comissão de Relações Exteriores
e Defesa do Senado Federal, presidida pelo nosso colega, o competente e combativo Senador Ricardo Ferraço.
Por um requerimento de minha iniciativa, nós discutimos, nessa Comissão, a regulamentação dos chamados drones ou VANTs (Veículos Aéreos Não Tripulados) para uso civil, comercial e militar. Naquela oportunidade, a Força Aérea Brasileira participou da audiência pública, bem como a Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac), a Polícia Federal e o comitê de fabricantes de VANTs da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais
de Defesa e Segurança representada por essas iniciativas.
O coordenador do comitê que fabrica esses Veículos Não Tripulados, Antonio Castro, defendeu lá, no dia
26 de junho – há mais de um ano –, a regulamentação como forma de as indústrias brasileiras expandirem os
negócios para o mercado comercial interno e internacional.
Estudo recente à época, citado por Castro, identificou que, com a colaboração da aeronave não tripulada
na agricultura, por exemplo, a produção de cana aumentou em 20%. Durante essa audiência, também a Polícia
Federal e a Força Aérea Brasileira reiteraram a atuação conjunta no uso dos Veículos Aéreos Não Tripulados.
Um exemplo recente, à época, foi a Operação Ágata, em que as duas instituições trabalharam em conjunto a partir da base de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, na chamada Tríplice Fronteira.
A Polícia Federal e a Força Aérea Brasileira estão trabalhando para que o Brasil tenha mais segurança em
relação às ameaças externas e internas, afirmou o Delegado da Polícia Federal, Wellington Soares Gonçalves,
especialista nesse assunto. E, lá, aprendemos muito sobre a utilidade e sobre o que a nova tecnologia desse
instrumento tão pequenininho, mas com uma eficácia tão grande. A Força Aérea Brasileira e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), lá, naquela oportunidade, manifestaram que estão trabalhando na regulamentação do uso militar e civil dos VANTs (Veículos Aéreos Não Tripulados). Representantes dos dois órgãos afirmam
que grupos técnicos dedicam-se há um ano à construção das normas e das regras iniciais, que já começaram
a ser adotadas.
Para este ano de 2014, estaria prevista a publicação de um manual sobre o uso do equipamento e um
cronograma de ações foi definido para até 2018. A segurança é a principal preocupação.
O Presidente da CRE, Ricardo Ferraço, aliás, explicou que questões como segurança, privacidade, responsabilização por danos e faixas de frequência de comunicação devem ser consideradas. Tudo fundamental, Senador, tudo fundamental, só que nós compramos. E esta Copa não foi só a Copa da Internet. A Internet bateu
todos os recordes de acesso em todas as redes sociais, em todos os sistemas de comunicação. O mundo inteiro
conectado à Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Um divisor de águas, não só a Copa, mas também o uso dessas
maquininhas fantásticas que pareciam um pássaro voando no meio do estádio e poderia, como estes nossos
visitantes, esta câmera aqui no meio, estar pegando detalhes de toda a galeria do Senado Federal.
Por uma questão de segurança, foi importado pela organização da Copa no Brasil, um equipamento, um
drone de Israel, do próprio Exército de Israel, por US$8 milhões. Ora, se associado com a alta tecnologia da Alemanha, de Israel, da China, da própria Índia, destes países que estão fabricando esses veículos, o Brasil poderia
ser um mercado para produzir, para abastecer o mercado interno, não só, como disse na fotografia dos canaviais, nas grandes redes que temos de extensão de energia elétrica, quando há um apagão, saber identificar
onde aconteceu aquele acidente, se é de um raio, se é de um ato de sabotagem. Aquela fotografia ao longo de
toda a linha pode identificar o problema. Portanto, nós temos tudo para ter, no Brasil, uma indústria altamente
tecnológica e altamente exigente no mundo de hoje.
A Copa do Mundo já revelou que foram aplicados esse sistema e esse mecanismo com grande êxito, com
grande sucesso. Detalhes que não estavam perceptíveis a olho dos próprios narradores de futebol. Quem estava assistindo na televisão via uma cena antes, com o delay de três segundos, quatro segundos, do que estava
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dizendo o narrador, que tinha uma imagem diferente daquela que a gente estava vendo primeiro aos nossos
olhos do que chegava aos nossos ouvidos.
Hoje está escrito no jornal Agência Estado que “O mercado de drones cresce sem lei no Brasil”. De novo o
risco, Senador Ricardo Ferraço. Segundo se fala, há uma disputa entre Anac e Anatel. A Anac diz que já estava
pronta, naquela audiência pública, segundo informação que eu recebi de um dos diretores. Agora, a Anatel
precisa definir as faixas de frequência, os mega-hertz para operar esses equipamentos, para não haver nenhum
conflito com a segurança de aeronaves ou outra frequência que seja da radiodifusão. Mas isso ainda não foi
feito pela Anatel. Portanto, penso que é necessário que aconteça isso.
Dou apenas aqui a declaração de um empresário, e falo ainda porque o Rio Grande do Sul pode ser um
grande mercado produtor dos VANTs ou dos drones:
Temos que comprar tudo de fora e não temos regulamentação. Conclusão: a pouca indústria nacional que
sobra só tem cabeças-duras, como eu”, diz Ulf Bogdawa, diretor da Skydrones, com sede em Porto Alegre.
O empresário afirma que é impossível chegar ao mercado com preço competitivo, disputando com marcas
como a chinesa JIP Innovations (dona dos Phantom, modelo mais popular do mundo hoje), a francesa
Parrot (famosa pelo AR Drone), a americana 3D Robotics ou a alemã Mikrokopter.
Sem chances de concorrer, os fabricantes nacionais apostam em modelos voltados para usos profissionais, como na agricultura, construção e defesa, oferecendo produtos para a polícia e as Forças Armadas.
Ora, se nós temos concorrência e capacidade para fazer e produzir aqui, por que nós não damos atenção, aproveitando a Copa do Mundo como o, digamos, start ou o início desta caminhada para essa produção?
A Agência Nacional de Telecomunicações, na matéria publicada hoje, afirmou, por meio de nota, que
“aguarda decisão da União Internacional de Telecomunicações para definição das faixas que serão adotadas
mundialmente”.
Ora, nós temos que ter as nossas definições técnicas. Se todo mundo está fabricando...
O assunto deve ser concluído no próximo encontro mundial em novembro de 2015, na Suíça, informou,
acrescentando que há uma tendência para a faixa de 5.030 mega-hertz. Quer dizer, nós temos que caminhar
um pouco mais rápido do que aguardar um congresso internacional para saber como a tecnologia já está sendo
usada na definição dessa faixa de frequência. Senão, nós vamos também, no caso dos drones, perder o bonde
da história. Penso que a expertise e a qualidade dos nossos empreendedores estão tendo a possibilidade de
demonstrar que estão aptos a preparar e disputar esse grande mercado.
Mas são duas emergências: uma, que haja liberação do recurso para as vítimas das enchentes no meu
Estado, o Rio Grande do Sul; a segunda, que o Governo, a Anac e a Anatel se entendam e tratem de, com a brevidade possível, dar espaço para que esse setor tão competitivo da fabricação dos drones ou veículos aéreos
não tripulados tenha a regulamentação necessária para produção e comercialização no Brasil e também no
exterior. Isso é geração de renda, de emprego e de tecnologia,
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento, mais uma vez, a Senadora Ana Amélia pelo pronunciamento.
Convido o Senador Aloysio Nunes, como Líder. Em seguida...
Peço licença ao Senador Aloysio. O Senador Ferraço está inscrito como Líder e como orador. V. Exª fala
como Líder, então?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Já esteve aqui várias vezes. Eu peço
desculpas ao Senador Aloysio Nunes.
Senador Ricardo Ferraço, como Líder.
A Mesa terá a tolerância necessária.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assim como todos os brasileiros, Senador Aloysio Nunes Ferreira, nos últimos
dias, não apenas a minha atenção, mas a minha emoção como brasileiro esteve tomada em razão da Copa do
Mundo. E é em razão desse grande acontecimento que eu ocupo a tribuna do Senado para uma reflexão sobre
esse importante e relevante acontecimento para o País e os seus ensinamentos, ligando Copa com turismo e
com geração de oportunidades para os brasileiros.
Penso mesmo que seja a hora de levantarmos, sacudirmos a poeira e darmos a volta por cima, de viramos
a página e digerirmos, de vez por todas, a derrota humilhante a que a nossa seleção brasileira foi submetida.
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Frustrados ficamos, evidentemente, todos nós que acreditamos que poderia ser possível em nosso País
uma performance do nosso futebol, mas, se deixarmos a paixão de lado, vamos ver que o resultado é, sim –
olhando para a floresta e não apenas para a árvore ou olhado para o conjunto da obra –, absolutamente positivo para o nosso País. A começar pelo choque de realidade em torno do nosso futebol.
E não preciso aqui repetir as críticas que comentaristas e especialistas vêm martelando com insistência
desde a goleada que sofremos dos alemães, até porque não sou nenhum especialista em futebol para ficar
aqui indicando caminhos, indicando alternativas ou até mesmo sendo ou querendo ser engenheiro de obra
pronta. Não. A gestão amadora, a arrogância, a falta de estrutura e o balcão de negócios em que se transformou nosso futebol é o retrato puro e simples de onde nós chegamos, mas onde nós deveríamos ter chegado.
A hora é de mudanças, e ponto final. Já é um avanço – um avanço dolorido, mas positivo – termos a clareza de que é preciso virar nosso futebol pelo avesso se quisermos honrar a glória do passado.
Se a derrota enterrou o ideal da Copa das Copas, é inegável que o sucesso da organização do evento,
muito além do que se imaginava, tem tudo para render, sim, frutos positivos para o nosso País.
Em termos de infraestrutura, cabe à sociedade, evidentemente, e a todos exercer o controle social e cobrar a conclusão de cada obra de infraestrutura, de cada projeto inacabado. Cobrar também a gestão adequada
dos nossos estádios, dos nossos aeroportos e de todos os equipamentos que foram construídos e edificados
na esteira desse grande empreendimento.
O grande fruto que temos a obrigação de cultivar a partir dessa Copa é, seguramente, a imagem positiva que conseguimos transmitir para o mundo inteiro, a característica principal e fundamental da nossa gente
e do nosso povo, o soft power, essa forma criativa, acolhedora, alegre e a capacidade que tivemos de acolher
tantos e tantos imigrantes que estiveram aqui nesses últimos dias.
O Brasil que a multidão recorde de turistas estrangeiros encontrou foi um Brasil não apenas riquíssimo
em belezas naturais, mas um Brasil alegre, um Brasil hospitaleiro, um Brasil que pode ser eficiente e organizado
em termos de segurança e de mobilidade, bem diferente do Brasil violento e subdesenvolvido que foi vendido
lá fora, até mesmo por aqueles que querem ser permanentemente pessimistas de plantão.
O desafio agora é explorar e multiplicar essa imagem positiva, para turbinar o País como destino turístico
que proporciona, evidentemente, oportunidades para a nossa gente, para o nosso povo. Não é possível que
um País maravilhoso como o nosso, um País com a diversidade cultural, gastronômica e geográfica que nós
temos esteja tão longe de alcançar as primeiras posições como destino turístico internacional.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, pelos dados da Organização Mundial do Turismo, ficamos, em 2012,
a
na 45 posição no ranking dos países que mais receberam turistas estrangeiros, atrás, por exemplo, de países
como a Malásia, a Áustria, o Marrocos, a Tunísia. Entre os países do BRICS – cito isso até porque o Brasil está
sediando a sexta cúpula dos BRICS –, fomos o último colocado. A França, primeiro país na lista da Organização
Mundial do Turismo, recebeu 83 milhões de estrangeiros em 2012. O Brasil recebeu, nesse mesmo ano, 5,7 milhões de turistas estrangeiros. Estamos, é verdade, caminhando, mas a passos muito lentos. No ano passado,
foram 6 milhões de turistas estrangeiros. Mas, a título de comparação, só a região da Catalunha, na Espanha,
recebeu 14 milhões de visitantes estrangeiros de janeiro a outubro. Somente Londres recebeu 8 milhões de
turistas estrangeiros.
Outro dado que chama atenção, Sr. Presidente: o Rio de Janeiro, festejado como a cidade maravilhosa
que é, ficou apenas em 90º lugar como destino turístico internacional.
Temos que saber aproveitar a oportunidade desta Copa, elogiada por especialistas de todo o mundo,
para mudarmos em definitivo essa história. Foi uma chance de ouro para ficarmos conhecidos além do país
do samba e do futebol. Aliás, futebol, pelo menos por enquanto, não é mais a nossa praia. Vamos ter que dar
muito duro para que possamos resgatar a nossa referência e resgatar as honras do passado.
Também é a oportunidade para rompermos estereótipos como o de um país em que vigoram a violência
e o medo, um país aberto para o turismo sexual.
Por que não ampliar os investimentos na divulgação do Brasil como destino turístico? Por que não investir mais em escritórios de promoção turística e também junto a operadores internacionais? Por que não aproveitar melhor a estrutura de nossas embaixadas no exterior para divulgar toda a diversidade do nosso País?
As informações contabilizadas que nos dão é de que o esforço feito pelo Brasil está muito aquém de colocarmos o nosso País pela porta da frente, na condição de competir minimamente, em igualdade de condições, pelas riquezas que nós podemos valorizar, turbinar, multiplicar, pelas consequências que isso pode gerar
para a nossa população.
É claro, também, que precisamos atacar de frente outros fatores que prejudicam nosso potencial turístico: a precariedade de nossa malha aérea, os altos preços das passagens aéreas e de nossa rede hoteleira, a
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baixa qualificação profissional na cadeia de turismo. Turistas estrangeiros e brasileiros reclamam, com razão,
que viajar pelo Brasil sai mais caro que viajar para os Estados Unidos ou Caribe, por exemplo.
No Relatório de Competitividade em Viagem e Turismo de 2013, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil aparece como 51º se comparado num ranking com 140 países. No quesito de competitividade de
preços, o Brasil desce para a 126ª posição.
Vai ser preciso muito empenho e vontade política para posicionar o Brasil como a terceira maior economia turística do mundo até 2022, como prevê o Plano Nacional de Turismo.
Vamos, enfim, ao trabalho. Agora é esquecer o fiasco dentro do campo e apostar no sucesso fora dele, até
porque nós estamos também na antessala de outro evento muito importante, as nossas Olimpíadas, em 2016,
e aí é correr para o abraço. Mas até lá é trabalhar duro, com muito planejamento, com muita ação, com menos
discurso, para que os resultados possam proporcionar e possam ampliar as oportunidades para o povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
São essas as reflexões que faço, virando a página e já caminhando para a transição desse luto, que não
foi a estruturação da Copa do Brasil, mas a participação lamentável do futebol brasileiro, produto e resultado
de muita desorganização e de muitos vícios que agora ficaram, mais do que nunca, à luz do dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) –Eu cumprimento V. Exª. Daqui a pouco,
também vou fazer um pronunciamento, Senador Ricardo Ferraço, sobre a minha avaliação do legado da Copa,
o que podemos fazer e que lições nós podemos tirar, e, claro, cumprimentar todos que ajudaram a realizar uma
Copa que realmente nos orgulhou, a todos nós, a partir do seu resultado, independente do mau resultado que
a nossa seleção teve, mesmo ficando entre as quatro.
Com a palavra, então – estou abrindo essa excepcionalidade –, também como Líder, o Senador Aloysio
Nunes. Em seguida, eu falo como orador inscrito.
Com a palavra V. Exª, Senador Aloysio, como Líder do PSDB nesta Casa.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.) –
Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srª Senadora, trago à reflexão do Senado uma questão profundamente
intrigante, que diz respeito à contabilidade pública no Brasil, conhecida pela criatividade daqueles que gerem
as contas em nosso País. Mas, agora, parece que as coisas estão passando do limite da criatividade, estamos
entrando para o terreno do delírio.
Me refiro, Sr. Presidente, a uma reportagem publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo no último dia 13.
O jornal apurou que o déficit primário do setor público brasileiro consolidado – ou seja, a diferença que
existe entre as receitas do Governo, aquilo que o Governo recebe, e aquilo que o Governo paga – foi de 11,1
bilhões. É o pior da história para o mês de maio, desde o início da apuração desse dado. Ora, esse déficit de 11,1
bilhões poderia ter sido quatro bilhões maior se não fosse manobra ou providência do Banco Central, digamos
assim, que foi a inclusão, pelo Banco Central, na receita do Governo, do saldo de uma conta de um banco privado que até então se desconhecia. Quatro bilhões de reais que estavam em um banco privado. Vejam, não são
quatro reais, nem quarenta, nem quatrocentos, nem quatro milhões; são quatro bilhões de reais que estavam
depositados em uma conta de um banco privado! O Banco Central se apercebeu dessa situação e, ao constatar
que eram receitas, que eram haveres do Tesouro, da União, incorporou ao seu patrimônio, à sua conta, e, com
isso, pôde apresentar um déficit ainda alto, mas que teria sido maior não fosse essa inclusão.
Nós vivemos sob o signo da transparência. A sociedade exige atitudes claras, exige que governos falem
a verdade. E, ora, o Governo se recusa a dar maiores explicações sobre esse fato – refiro-me ao Banco Central e
ao Tesouro Nacional. Eles se recusam a explicar o súbito aparecimento de recursos – que o jornal apurou serem
recursos da Previdência Social – que estariam indevidamente contabilizados em uma conta de uma instituição
privada. Ou seja, lançamentos contábeis são feitos em contas em que eles não deveriam ter sido lançados e
em montantes – quatro bilhões –, vultosíssimos, que não são entendidos pela sociedade, e o Governo não dá
explicações.
Todos sabemos, Sr. Presidente, que em contabilidade não existe geração espontânea – é uma forma de
dizer que dinheiro não nasce em árvore. Todas as vezes que se verifica um crédito é porque houve um débito
em algum lugar. Crédito em um lugar, débito em outro. É assim que funciona o método das partidas dobradas,
inventado, ainda no final da Idade Média, pelo Frade Luca Pacioli. Ora, se o dinheiro agora foi creditado em favor da União, ele teve de ser debitado...
(Soa a campainha.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... de alguma outra conta, antes de voltar
para a União. Que conta era essa? Em que banco foi depositado essa bagatela de R$4 bilhões? Ninguém sabe.
O Governo não dá explicações.
Outra pergunta: que efeito sobre a instituição privada, banco, em questão terá tido essa súbita redução
patrimonial, R$4 bilhões que saem dos ativos de um banco e vão para a União? Isso tem um efeito, tem uma
repercussão sobre o patrimônio do banco. E mesmo que não haja um efeito direto sobre o patrimônio, que
seja apenas uma conta de transição – tratando-se da Previdência, poderão ser contribuições previdenciárias
recolhidas pelo banco para serem repassadas para o Tesouro posteriormente, uma conta de transição –, mas,
se era uma conta de transição, quanto tempo ficou esse dinheiro no banco privado? Será que esse atraso não
gerou uma receita indevida para a instituição, para o banco? E o custo da União? O custo da União por não ter
se apropriado antes desse recurso qual foi?
São dúvidas, Sr. Presidente, que precisam ser sanadas imediatamente. Primeiro, pela natureza pública...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... desses recursos e, segundo, pelas possíveis repercussões desse fato, R$4 bilhões que aparecem e desaparecem, vão para um banco e depois voltam
para o Governo.
É preciso que se verifique quais as repercussões desse fato estranho, bizarro, sobre a higidez do sistema
financeiro que essa estranha inconsistência pode ter e que dúvidas este incidente pode suscitar sobre a eficiência do Banco Central, como entidade fiscalizadora dos bancos. É possível que o Banco Central não detecte por tanto tempo uma inconsistência na contabilidade de um banco desse vulto, R$4 bilhões? E o preceito
constitucional da transparência que não é observado?
Ademais, Sr. Presidente, trata-se de recursos...
(Interrupção de som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... de uma área do Estado brasileiro, a Previdência, que tem sido vitimada sistematicamente pela criatividade da contabilidade da Secretaria do Tesouro.
Vem acontecendo uma coisa estranha na Previdência, que é a seguinte: o benefício previdenciário médio tem aumentado ao longo do tempo; o número de beneficiários tem também aumentado. Era de se supor
que a despesa com a Previdência também aumentasse. No entanto, Sr. Presidente, aumenta o valor médio do
benefício, aumenta o número de beneficiários, e a despesa com a Previdência diminui. Como é possível uma
coisa dessas? Como é possível um fato como esse, estranho, bizarro?
Eu vou trazer os dados para os senhores.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Entre 2013 e 2014, o benefício médio real
da Previdência saiu de R$963,00 e foi para R$971,00, enquanto o número total de benefícios cresceu de R$26,4
milhões para R$27,3 milhões. Aumenta o valor médio, aumenta o número de beneficiários da Previdência.
Ora, segundo as contas do próprio INSS, a despesa real acumulada de janeiro a maio de 2013 foi de
R$149,38 bilhões, enquanto a despesa, no mesmo período de 2014, teria sido de R$148,98 bilhões, ou seja,
uma queda de 0,3% em termos reais. Como explicar uma coisa dessas?
(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Esses números contradizem a lógica mais
elementar e a aritmética mais elementar.
O mesmo fenômeno se verifica na Previdência Rural. O número de beneficiários aumenta, o valor do benefício da Previdência Rural aumenta, uma vez que é corrigido pelo salário mínimo, que tem sido aumentado
em termos reais, e, no entanto, o valor diminui.
Há uma hipótese que eu gostaria de formular, que já foi levantada também pela imprensa – refiro-me a
uma reportagem de jornal Valor –: a hipótese de que os bancos públicos, a Caixa e o Banco do Brasil, estejam
pagando os benefícios de um mês sem que a liquidação financeira dessa despesa tenha sido efetivada no SIAFI. Ou seja, os benefícios são pagos, os bancos desembolsam...
(Soa a campainha.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... a quantia referente a esses benefícios,
mas os bancos só recebem os recursos do Tesouro correspondentes a esse pagamento no mês seguinte. É uma
forma de adiantar, é um adiantamento de receita orçamentária. É uma figura que já existiu no passado e que
foi um paradigma de descalabro de contas públicas, que, hoje, é ilegal, que é exatamente este tipo de operação: o banco adianta recursos para o Governo, que deveriam ter sido liquidados no mês, e recebe do Governo
no mês seguinte. São os bancos públicos brasileiros financiando um Governo negativado.
É preciso esclarecer essas questões, Sr. Presidente, pois tudo indica que estamos diante de uma grave
ilegalidade.
Para esclarecer essas questões, Sr. Presidente, apresentei à Comissão de Assuntos Econômicos um requerimento de convocação do Presidente do Banco Central e do Secretário do Tesouro Nacional para que, em
audiência pública, informem, de maneira transparente, o aparecimento desse saldo de quatro bilhões e o inconsistente desempenho das despesas da Previdência Social deste ano.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Aloysio,
e solicito ao Senador Anibal que presida, para que eu faça uso da palavra, da tribuna, como orador inscrito. Em
seguida, temos o Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, caros colegas Senadores e Senadoras, todos que nos acompanham pela Rádio e TV
Senado, faço uso da tribuna, inscrevi-me nesta sessão de hoje, a primeira após a Copa do Mundo, o encerramento da Copa do Mundo, no dia de ontem – que teve um desfecho previsível, deu a lógica com a Alemanha
campeã, a seleção mais regular, que se preparou para esse grande dia, para essa grande Copa, que também
nos deixou um legado enorme –, venho para comentar um pouco o fato de o Brasil ter sediado essa Copa do
Mundo e, com isso, inaugurado uma fase nova no nosso País, que é a de sediar grandes eventos mundiais. Os
dois maiores eventos, os de maiores audiências, o Brasil ousou sediar: a Copa do Mundo, que se encerrou ontem, e as Olimpíadas, em 2016.
E todos nós falamos hoje de quem ganhou, de quem perdeu, do legado positivo, do legado negativo,
e eu não tenho dúvidas de que a Alemanha foi a grande vencedora dentro do campo, mas o Brasil, especialmente as brasileiras e os brasileiros, foram os grandes vencedores desta Copa.
O legado... Eu vou abrir minha fala, Senador Presidente Anibal. O legado que eu espero que fique, além
daqueles a que vou me referir daqui a um pouco sobre a história do nosso futebol, que teve o pior desempenho em cem anos... Mas eu queria dizer que, do ponto de vista geral, o legado que eu penso fica dessa Copa é
a oportunidade de aqueles que têm complexo de vira-lata virarem esta página. Os articulistas, alguns políticos
e uma parte da grande imprensa precisam mudar a maneira de ver, de tratar o nosso País daqui para frente.
Não é possível. Foram dois anos tentando vender para os brasileiros e para o mundo uma imagem falsa
do nosso País: que o nosso País não sabe realizar nada, que o nosso País é incapaz de fazer alguma coisa bem
feita, que o nosso País não podia receber as melhores seleções do mundo sem passar vergonha... Até membro
do Comitê Organizador, como o grande jogador Ronaldo, deu uma grande derrapada, a ponto de dizer que
estava com vergonha da Copa. Eu acho que ele leu muito, ouviu muito a posição da grande imprensa nacional.
A Copa começou, foram 31 dias de sucesso, e aí começaram a mudar as versões, dizendo: não quem estava falando isso era a imprensa internacional. Ao contrário, quem fez a imprensa nacional mudar de opinião
sobre a Copa foram S. Exªs os fatos e também a imprensa internacional, que começou a fazer matérias mostrando que a Copa estava sendo um sucesso.
Eu estou falando isso porque todos nós devemos tirar lições dessa Copa. Mas penso que quem mais deve
tirar lições desse evento é a grande imprensa nacional.
Não é possível que não se tenha uma maneira... Eu vi a maneira como o jornal O Globo pôs na capa um
jogador, capitão da nossa Seleção, de quatro, de quatro. É, de forma pejorativa, na capa, depois do fracasso da
nossa Seleção perante a Alemanha. Ninguém viu? Aquilo é uma maneira de tentar expor o nosso País. Foi muito infeliz não quem tirou a foto, mas quem tomou a decisão de publicá-la na capa do jornal como sinônimo da
apresentação do nosso capitão David Luiz.
O jornal deveria pedir desculpas ao David Luiz, que é um atleta que se esforçou, que foi nosso capitão.
Essa mania de diminuir o País é inaceitável! Quebraram a cara.
A nota, por critérios técnicos, que a FIFA deu para a nossa Copa foi 9.2, mais do que a nota dada às outras copas todas.
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Nós precisamos fazer isso. O leitor, o cidadão brasileiro precisa ser respeitado. Nós não podemos vender
o País para o mundo: “Não, olhe, a Copa vai ser um fracasso. O sangue vai escorrer nas ruas, as pessoas vão ter
que ficar trancadas nos hotéis para não ser assaltadas, os estádios não vão funcionar, os aeroportos vão virar
um caos, não tem transporte”.
Oitenta por cento das pessoas que foram para os estádios usaram o transporte público. O caos que o
Brasil viraria não aconteceu nos nossos aeroportos.
Será que esse é o jeito de nós tratarmos o Brasil? Aquela foto no jornal O Globo?
Eu li outra reportagem fazendo o comparativo de como o Brasil , como a grande imprensa tratou a derrota que nós tivemos na Copa de 82, que foi parecida com essa. Copas que mobilizaram o País, que as ruas
ficaram enfeitadas, que as casas ficaram enfeitadas, todo mundo com fé, com esperança. Seleções bem diferentes. Na de 82, a frustração na Copa da Espanha foi de que uma das melhores seleções de todos os tempos
perdeu, como parte do futebol.
Sabe como é que a grande imprensa tratou o resultado daquela Copa, Senador Anibal? Pondo na capa
Carlos Drummond de Andrade com uma crônica muito bonita, chamando todos a erguer a cabeça e seguir em
frente e pregando o amor pelo nosso País. A nossa, o fracasso daquela infeliz capa do jornal O Globo. Infeliz,
que dá vergonha de ver, foi o capitão da Seleção Brasileira sozinho no campo, de quatro. De quatro!
Eu não sei. Tem gente que quanto mais ganha neste País mais renega o nosso País. Tem setores da imprensa nacional que arrecadam fortunas a custa do brasileiro, arrecadam dinheiro fora dos padrões comerciais,
e são exatamente esses que diariamente puxam e empurram o nosso País para baixo.
E agora! Será que não era hora? Pelo menos duas coisas poderíamos ver acontecendo: a grande imprensa
fazer uma autocrítica, dizer que errou. Mas não! Já estão pregando o caos nas Olimpíadas.
Eu não consigo. Eu gosto muito de ler jornal, é parte do meu ofício. Eu gosto de ver noticiário. Eu gosto
de conversar com os jornalistas, mas, sinceramente, nós precisamos, depois dessa Copa, depois de dois anos
de pregação do caos, daquilo que Nelson Rodrigues chamou de complexo de vira-lata, depois dessa Copa, eu
acho que todos que trabalharam nessas linhas editoriais precisam fazer uma reflexão para ver qual é o legado
do ponto de vista da grande imprensa que a Copa deixa, porque tem um outro que eu quero debater agora,
senão vão dizer que eu vim aqui para tentar acertar contas com a imprensa. Não. Eu acho que a Copa nos impõe também refletir sobre o esporte, sobre a educação no nosso País.
Eu queria cumprimentar a Presidenta Dilma, que foi objeto de ataque antes, durante e depois da Copa,
ataques injustos alguns, porque cobrar e criticar é parte da democracia, mas a Presidenta Dilma foi xingada,
agredida, na abertura e no encerramento, por maus brasileiros, os novos ricos deste País, uma elite que ganha
dinheiro aqui e gasta lá fora, que fatura alto aqui, às custas das mudanças que as mudanças que o Brasil está
experimentando nos últimos doze anos, mas compra casa em Miami e faz seus investimentos fora do País. Foram alguns desses que compõem essa elite brasileira que xingaram a Presidenta Dilma, os novos ricos. Mas a
Presidenta Dilma merece o cumprimento pela maneira como enfrentou todas as dificuldades antes, durante,
até o último jogo.
Não é possível que o país não entenda e não separe as coisas, porque as diferenças políticas não podem
ser confundidas num ato como aquele. Tudo bem! No futebol cabe vaia. Isso é parte, mas a agressão, o estímulo
à agressão até física, isso não é parte do futebol nem de qualquer outro esporte,
A Presidenta Dilma, fosse ela ou qualquer outro que estivesse à frente da nossa Nação, tinha que estar
lá, na final, fazendo como fazem todos os presidentes de países, no encerramento e na abertura entregando
a Taça e abrindo a competição. Aqui no Brasil, alguns maus brasileiros querem mudar essa regra. Nós vamos
fazer o quê? Não tem Presidente o País? Nós temos que saber separar as coisas. É um processo que tem que
ser pedagógico.
Eu acho que nós temos que aprender a lidar com isso. Vamos realizar as Olimpíadas. Quem acha que, no
caso das Olimpíadas, é mais tranquilo porque é só num lugar, de fato, é só num lugar. Vai ser no Rio. Futebol,
por exemplo, vai ter em Brasília, vai ter em São Paulo, mas são praticamente todos os países do mundo, não 32
como tivemos na Copa. Praticamente todos os países do mundo, todo tipo de esporte. A audiência das Olimpíadas é de pelo menos 1 bilhão de pessoas a mais que na Copa, que passou dos 3 bilhões. O evento de maior
audiência do Planeta são as Olimpíadas, e antes dele vem a Copa do Mundo de futebol.
Claro, serão concentrados no Rio de Janeiro. Vamos ter a experiência da realização da Copa, que foi um
grande sucesso em 12 cidades. Imaginem 32 seleções em lugares diferentes, transitando nos céus do Brasil de
lado para lado para jogar, um treinamento num canto...
Queria cumprimentar o Ministério da Defesa, o Exército brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica pela maneira eficiente e discreta com que agiram e garantiram a segurança da Copa do Mundo. Não é fácil realizar
uma Copa do Mundo.
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A audiência dessa Copa do Mundo no Brasil atingiu os Estados Unidos, que foram os que deram o maior
número de turistas aqui. Mais de 80 mil americanos vieram, foram os segundos a comprar mais ingressos. Só
perderam para os argentinos, nossos hermanos, que vieram aqui buscar o segundo lugar. Eram mais de 100
mil e construíram uma história da Copa na cidade do Rio de Janeiro, com a invasão argentina, como foi chamada, no bom sentido. Nos Estados Unidos, a audiência da Copa do Mundo foi maior do que a da final da NBA, o
campeonato mais importante de basquete, esporte pelo qual os americanos são apaixonados. Até os Estados
Unidos estão se rendendo a essa coisa fantástica que o futebol traz para todos nós.
Eu queria também dizer, Sr. Presidente e a todos os que me acompanham, que o Ministro Aldo Rebelo,
com toda a sua equipe, merece os nossos cumprimentos.
Eu fiz questão de fazer uma garimpagem das notícias que saíram.
Ainda agora, o Senador Ricardo Ferraço fez uma fala muito importante sobre turismo: quando as Olimpíadas foram realizadas na Espanha, em 1992, o número de turistas que visitavam a Espanha era de 10 milhões
de pessoas por ano. Em poucos anos, passou para 20 milhões de pessoas por ano. São situações como essa que
eu sonho que aconteçam no nosso País. O nosso País, há seis anos, era visitado por 5 milhões de turistas. Agora
são quase 10 milhões. Depois desta Copa e das Olimpíadas, eu ainda estarei aqui no Senado, porque tenho mais
quatro anos e meio de mandato. Quero, daqui a quatro anos, depois das Olimpíadas, fazer uma prestação de
contas. E tomara que eu possa aqui dizer: agora são 20 milhões de pessoas que visitam o nosso País por ano.
É este País que temos que buscar, com mais emprego, com o povo podendo viver melhor, com esse
transporte coletivo usado por quem tem dinheiro e para alguns convidados se dirigirem aos estádios, com aeroportos como o de Brasília. E cumprimento o Governador Agnelo pela maneira como nós temos hoje o novo
aeroporto, feito em menos de dois anos.
Esses aeroportos não vão embora nem vão fechar porque a Copa acabou. A freqüência de atraso de voos
foi menor no Brasil, durante esses 30 dias da Copa, do que na Europa normalmente e nos países desenvolvidos. E nós não vamos nos orgulhar disso? O Governo brasileiro, a Presidente Dilma está de parabéns, porque
a Copa não caiu do céu. Não foi a FIFA, que vinha aqui também para cobrar e criticar – e aí davam ênfase. Não.
Foi o nosso Estado brasileiro que realizou, foram os Governos de Estado com o Governo Federal.
E quero dizer, antes de ouvir o Senador Cidinho e o Senador Suplicy, que o campeão dos campeões desta
Copa foi o brasileiro, que encantou, em cada cidade deste País que sediou a Copa, quem nos visitou. De fato,
o melhor do Brasil são os brasileiros.
Óbvio que a nossa Seleção fracassou. O pior resultado da história de cem anos da Seleção Brasileira foi
nesta Copa, mas não vamos xingar os jogadores, não vamos fazer uma ação como foi feita contra os jogadores,
porque eles fizeram o possível, mas vamos tirar lições, vamos fazer as grandes transformações que o futebol
precisa fazer. Vamos fazer o encontro do futebol com educação, vamos fazer o País entender que a Alemanha,
que ganhou, que foi a grande vitoriosa, era um fracasso também de educação em 2000, quando fracassou na
Copa. E a Alemanha, há 14 anos, resolveu juntar uma ação na educação com outra no futebol. E o que aconteceu? Ela agora é tetracampeã. E mais que isso: é um país que virou a página do pessimismo na educação e no
futebol. Quem está me ouvindo vai dizer: “O quê? A Alemanha, em 2000, era um fracasso na educação?!” De
certa forma, sim, e vou dar os dados. Foi ali, quando ela fracassou no futebol, quando ela participou de uma
avaliação de ensino internacional, que eles viram que o que eles achavam que era um exemplo – a educação
deles – era um péssimo exemplo. O nosso País pode fazer o mesmo: fazer uma junção entre uma nova educação no País com um novo futebol, só que fazer isso num País que tem um povo fantástico, que agrada a todos,
que impressiona todos que nos visitam, num País onde há talentos como Pelé. Nós também temos que fazer a
promoção dos nossos talentos, para que outros Pelés possam vir. Eu ouvi no estádio lá: “Come back, Pelé”, com
o pessoal pedindo a volta de um Pelé. E eu acho que só apostando na educação, no futebol de base, numa reestruturação do futebol nós vamos ter outros Pelés, outros Messis, outros grandes ídolos para o nosso povo.
Com prazer, ouço o Senador Cidinho.
O Sr. Cidinho Santos (Bloco União e Força/PR – MT) – Obrigado, Senador Jorge Viana. Quero parabenizá-lo pelo brilhante pronunciamento. Eu só queria, neste aparte, fazer uma reflexão. Ontem, tive a oportunidade de assistir, pela televisão, o final da Copa. Foi uma festa maravilhosa. Participei de três jogos, em Cuiabá, e
também estive nos jogos de abertura, onde tive o prazer de encontrar V. Exª. E realmente a Copa do Mundo foi
um sucesso no Brasil, se não dentro do campo, mas, fora do campo, com certeza, deu um show. E ontem, observando os programas de televisão, tanto os esportivos, como os programas de variedades, passado o final do
jogo, sempre os elogios... A população brasileira, com certeza, merece o nosso reconhecimento, pois realmente teve uma hospitalidade sem par, uma civilidade ímpar, que é a nossa marca, dos brasileiros: receber bem...
(Soa a campainha.)
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O Sr. Cidinho Santos (Bloco União e Força/PR – MT) –... as pessoas que vêm visitar o nosso País. E não vi
nenhuma referência de nenhum órgão de imprensa em reconhecimento e agradecimento às ações tanto do
Governo Federal, do governo do Estado, quanto das prefeituras das doze sedes que sediaram os jogos. Então,
à noite, eu fiz uma reflexão, que hoje comentava, vindo de Cuiabá para Brasília, com o Senador Blairo Maggi: como é difícil ser político no Brasil hoje. Todas as coisas ruins que acontecem são vinculadas aos políticos.
Quanto há uma ação que dá certo, uma ação boa, como foi a Copa do Mundo, agradeceram a todo mundo,
mas se esqueceram de agradecer o trabalho da Presidente Dilma, o trabalho do Ministro Aldo Rebelo, o trabalho dos governadores das cidades-sede, pela pressão por que passaram, e dos prefeitos. Isso eu falo independentemente de partido, porque, em alguns Estados, o governador e o prefeito trabalharam muito, foram
muito pressionados, e não são partidários do PT ou aliados ao Governo, são até da oposição. Mas nós temos
de reconhecer que as tarefas foram cumpridas. A Copa foi um sucesso e as pessoas estão felizes, mas, se não
houvesse aeroporto, se não houvesse mobilidade urbana, se não houvesse estádio, com certeza, haveria uma
revolta e não essa satisfação hoje. Eu aprendi com o meu pai e o meu avô também que devemos ser gratos,
agradecer e reconhecer aquilo que é feito. Eu sinto muito, fico muito triste, quando vejo o reconhecimento de
toda a imprensa brasileira à civilidade do povo brasileiro à hospitalidade, que, com certeza, como eu já disse,
é ímpar, mas se esquecem também de registrar o grande trabalho feito pelo Governo Federal, pelos governos
estaduais e também pelos governos municipais para que essa Copa se tornasse realidade. Muito obrigado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu lhe agradeço.
Ouço o Senador Eduardo Suplicy.
Obrigado, Senador Cidinho.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Prezado Senador Jorge Viana, quero aqui congratular-me com V. Exª pela análise que fez do sucesso da Copa do Mundo no Brasil e também pela análise que fez
sobre como grande parte de comentaristas, na imprensa, inclusive em alguns dos principais jornais do Brasil,
tiveram, por muito tempo, uma visão pessimista sobre o que poderia ser a realização da Copa do Mundo. E ela,
conforme ressaltou V. Exª, foi um sucesso pelo qual a Presidenta Dilma Rousseff, o Ministro Aldo Rebelo, todos
que se empenharam, conforme V. Exª mencionou, e o próprio Governador Agnelo Queiroz estão de parabéns.
Foi, sobretudo, um fenômeno formidável de agregação, de confraternização dos povos, dos times e das torcidas. Foi tão bonito ver os alemães, depois de terem goleado o Brasil numa situação de grande tristeza para nós,
até serem aplaudidos pelos brasileiros quando acabou o jogo. Cumprimentaram todos os nossos jogadores, e
diversos deles disseram: “Vocês não precisam ficar tristes, porque nós aprendemos a jogar futebol muito com
vocês, brasileiros.” Então, foi uma demonstração dessa aproximação de povos. Eu, aliás, no último sábado, estive
presente quando foi completado o chamado Mundial de Futebol de Rua. Havia 20 equipes de 20 países, e mais
de 400 jovens de 15 até 20 anos estavam ali presentes. Eles ficaram nos Centros Educacionais Unificados, nos
CEUs de São Paulo, nos bairros mais periféricos da capital, por duas semanas. Tiveram uma interação também
formidável. Eu tive a oportunidade de, há três semanas, vê-los interagindo com os jovens de Heliópolis, ali na
União de Moradores de Heliópolis, e vi como eles puderam também dar um exemplo de confraternização. A
Colômbia foi a campeã do Mundial de Futebol de Rua.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – A equipe vice-campeã foi Israel. Interessante é
que no time de Israel havia tanto israelenses da religião judaica como mulçumanos. E me informaram que, na
semana passada, o time todo telefonou para Israel ou Palestina, Faixa de Gaza, para saber se algum de seus
familiares haviam sido mortos naqueles bombardeios, mas eles estavam ali jogando e de uma maneira tão bonita. Então, acho que o futebol tem essa característica formidável. E gostaria, também, fui testemunha do seu
diálogo hoje com o Governador Agnelo Queiroz, quando V. Exª mencionou o exemplo do que fez no estádio
em Rio Branco, no Acre, sugerindo ao Governador que possa até utilizar o Mané Garrincha para..
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Serviço de atendimento ao cidadão.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... serviço de atendimento ao povo do Distrito
Federal e a todos que chegam aqui, a Brasília. Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito obrigado, Senador Suplicy, Senador Cidinho.
Eu só queria, então, concluindo...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... dizer que penso que duas coisas fundamentais
têm que ser trabalhadas com calma, mas com perseverança, para ver se acontece no nosso País. Não é só o
exemplo do futebol que a Alemanha deixa, é o exemplo da atitude que o país adotou em 2002, quando recebeu
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a nota do Pisa. Eles achavam que tinham um sistema educacional modelo, a avaliação foi feita em 32 países,
e a Alemanha ficou em 21º lugar, viram que eram o país mais injusto, do ponto de vista da educação entre os
países-membros da OCDE. E os alemães entenderam que precisavam fazer uma mudança. Eles são também
uma federação parecida com a nossa em que a responsabilidade com a educação é dos Estados, das cidades,
parecida com a do Brasil, estabelecida na Constituição, e achavam que estava tudo muito bem conduzido, e
não estava. E, de lá, para cá, agora estão entre as dez nações mais desenvolvidas. Em alguns aspectos, como
Matemática, já estão entre as seis nações, e, no conhecimento da língua deles, também melhoraram muito e
estão entre os dez países.
E o nosso País, o nosso Brasil pode, deve e precisa de uma grande reestruturação no futebol. Não tenho
dúvidas de que a CBF poderia aproveitar, já que esse foi o pior resultado de uma seleção brasileira em cem
anos, e fazer um grande debate, trazer especialistas do mundo inteiro...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... pegar exemplos como o da Alemanha, de outros países, antes que seja tarde, e fazer uma reestruturação, que não venha do Governo ou nem mesmo daqui
do Congresso, que venha da reunião de jogadores, de especialistas na área, para que o Brasil, que é o país do
futebol, que está entranhado no coração de cada brasileira e de cada brasileiro...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... possa reestruturar o seu futebol, a sistemática
desse esporte no Brasil e associar isso a uma profunda mudança na educação e estabelecer um plano para o
nosso País no tempo para que o Brasil possa, sim, encontrar o Hexa, mas como fruto de uma ação proativa,
positiva. Aí, sim, envolvendo toda a imprensa, toda a grande imprensa, toda a Nação brasileira na busca desse objetivo. As Olimpíadas estão bem aí. Ainda há tempo, ainda há tempo de apoiar nossos atletas. Ainda há
tempo de profissionalizar os clubes e apoiar os clubes que apoiam esses atletas, porque o nosso problema
está nas competições.
O Brasil sai dessa Copa com autoridade para sediar grandes eventos no Planeta e uma das melhores maneiras de se estimular o turismo é o turismo de evento. Uma das melhores maneiras de se firmar como uma
grande nação, como um grande endereço turístico é o turismo de evento.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – E eu não tenho dúvida nenhuma de que, passado
o Brasil por essa provação de sediar grandes eventos, o desafio que temos é agora dentro das quatro linhas ou
dentro dos espaços de disputa dos esportes. E só há uma maneira: profissionalismo, apoio, investimento, associação com a educação e apoiar o desenvolvimento das talentosas brasileiras e brasileiros que são nossos atletas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Jorge Viana. E,
agora, para uma comunicação inadiável, o Senador Cidinho. E, logo em seguida, como orador inscrito, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco União e Força/PR – MT. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado,
adotar uma criança não é fácil no Brasil. O Cadastro Nacional de Adoção (CNA) e o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA) comprovam que para cada criança pronta para adoção há seis pessoas
dispostas a acolhê-la na família. Então, por que o número de meninas e meninos do cadastro não para de crescer se há tanta gente disposta a acolher uma criança sem família?
Existem hoje cerca de 5.500 crianças em condições de serem adotadas e quase 30 mil famílias na lista
de espera do CNA, sendo que atualmente cerca de 44 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos no Brasil, segundo o CNCA. A burocracia jurídica e a discrepância entre o perfil da maioria das crianças do cadastro
e aquele imaginado pelos que aguardam na fila de adoção são os principais entraves para que essas crianças
sejam adotadas. E engana-se quem pensa que a questão racial é o maior obstáculo às adoções.
A maior incompatibilidade difícil de ser suplantada é, na verdade, que apenas um em cada quatro pretendentes admite adotar crianças com quatro anos ou mais. Do outro lado, apenas 4,1% dos que estão no
Cadastro Nacional de Adoção à espera de uma família têm menos de quatro anos. Em março deste ano, eram
apenas 227 crianças em um universo de 5.465, e, por isso, cada dia que as crianças passam nos abrigos dimi-
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nui ainda mais as chances de encontrarem um novo lar. Dessa forma, não podemos aceitar a morosidade nos
processos de adoção, pois estaremos contribuindo para que vidas sejam desperdiçadas.
Em Mato Grosso, Estado que representamos aqui no Senado Federal, muitas pessoas aguardam de três a
cinco anos para conseguir a guarda de uma criança. O principal problema para essa demora está no acúmulo
de processos na esfera judicial. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina prazo máximo de quatro meses para conclusão do estudo social de análise que irá decidir se a criança continuará ou não no poder familiar.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já determinou mudanças para acelerar os processos. Entre as medidas, está a investigação de juízes que conduzem processos de adoção há mais de um ano sem proferir sentença. E, por entender que é de supraimportância a celeridade e transparência em todo o processo que envolve a adoção de crianças e adolescentes, apresentei nesta Casa o Projeto de Lei n° 212, de 2014, para incluir
a Defensoria Pública, quando cabível, como legitimada a ter acesso ao cadastro da criança ou adolescente
submetido à medida de proteção.
O art. 227 da Constituição Federal deixa claro que a defesa dos direitos fundamentais assegurados à
criança e ao adolescente não é tarefa de apenas um órgão ou entidade, devendo ocorrer a partir de uma ação
articulada entre família, sociedade e Poder Público como um todo. A Defensoria Pública tem por função prestar
assistência jurídica integral e gratuita à população que não tenha condições financeiras de pagar as despesas
desses serviços. E, dentro desse contexto jurídico, a assistência aos hipossuficientes, ou seja, a defesa da criança e do adolescente, tanto judicial quanto extrajudicial, é direito e garantia fundamental de cidadania. Neste
caso, o Defensor Público zela pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e a inserção do parágrafo §13°, que
dispõe: “A Defensoria Pública, quando cabível, terá igualmente acesso ao cadastro, nos termos do §12°” – como
propomos, somente explicita a importância da Defensoria no universo do ECA.
Nobres colegas, conto com o apoio dos Congressistas para a aprovação desse projeto, cuja finalidade
é aperfeiçoar os trâmites do processo de adoção e, quem sabe, assim ver o número do Cadastro Nacional de
Adoção decrescer ao invés de crescer.
E quero, ao encerrar, Presidente, registrar o almoço que tivemos hoje, no Itamaraty, com a Presidente
Dilma e o Presidente da Rússia, Vladimir Putin. Alguns Senadores participaram também.
(Soa a campainha.)
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco União e Força/PR – MT) – Vejo com muito otimismo a oportunidade deste
momento, em que a Rússia tem o Brasil como parceiro fundamental em suas relações de negócio, a possibilidade das questões comerciais, das relações que nós temos principalmente na área de agroindústria. O Brasil
tem sofrido muito, ao longo dos últimos anos, com os entraves colocados pelo governo russo em questões sanitárias, em barreiras comerciais. A nossa expectativa, do setor do agronegócio do Brasil, da agroindústria, é a
de que essa visita do Presidente Putin, com toda a sua equipe de governo, possa destravar vários assuntos que
hoje incomodam os exportadores brasileiros, que têm a Rússia como um país estratégico, um país fundamental.
Durante o almoço, pudemos perceber o clima amistoso entre a Presidente Dilma e o Presidente da Rússia, Vladimir Putin. Eu estou bastante otimista, como os empresários que estiveram lá, que tiveram essa mesma
impressão, de que, a partir de então, possamos ter uma nova relação comercial com a Rússia, uma relação de
lealdade, uma relação em que possamos ter um comércio bilateral...
(Soa a campainha.)
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco União e Força/PR – MT) – ... crescente entre os dois países, e possamos
dizer que os países do BRICS, cada vez mais, estão interagindo, crescendo juntos e se transformando em potências mundiais. Então, quero felicitar a Presidente Dilma, felicitar o Itamaraty e todos os envolvidos nesse
processo, para que possamos rediscutir as relações comerciais entre Brasil e Rússia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São essas as minhas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Cidinho.
Agora, com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, quero hoje dedicar este pronunciamento à memória de um
grande brasileiro, Plínio de Arruda Sampaio. Assim, requeiro, nos termos do art. 218, inciso II, e do art. 221
do Regimento Interno, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, ocorrido no dia 8 de julho, do ex-Deputado Federal Plínio de Arruda Sampaio, em São Paulo, bem como a apresentação de condolências à sua
esposa, Marietta Ribeiro de Azevedo Sampaio, aos seus filhos, Francisco, Plínio, Eduardo, Mário, Fernando e
Vicente, e aos netos.
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Até seus últimos dias, Plínio de Arruda Sampaio brigou com o cansaço e com os prognósticos. Aos 83
anos, depois de um mês no hospital, devido a um câncer ósseo, e já bastante debilitado com broncopneumonia, Plínio ainda cobrou do filho Francisco: ele queria que Francisco levasse o livro que ele estava traduzindo,
A People’s History of the World, do qual fazia a tradução para o português. É um livro que conta a história do
mundo através da visão do povo, e ele queria trabalhar, fazer a tradução, mas não conseguiu colocar a sua mão
devidamente, para continuar aquele trabalho nos seus últimos dias de vida.
Quando ele decidiu disputar a Presidência pelo PSOL, em 2010, sabia que ficaria na lanterna, mas concorreu. Disse que o importante era defender os princípios, entre eles a reforma agrária radical, pela qual ele tanto
batalhou, inclusive como presidente que foi da Associação Brasileira de Reforma Agrária, fundada em 1967. E
foi justamente a reforma agrária, sua menina dos olhos, que lhe custou o exílio em 1964.
Teve os direitos políticos cassados no primeiro ato institucional do regime militar por ter sido o relator
do programa agrário do Presidente João Goulart.
E, mesmo perseguido por defender mudanças na política agrária, foi um dos fundadores, em 1967, da Associação Brasileira de Reforma Agrária, a Abra, e presidiu-a, instituição que reunia notáveis em torno do tema.
Socialista, católico e um ávido internauta, Plínio nasceu em 26 de julho de 1930, em São Paulo. Na adolescência, ele integrou o movimento Juventude Universitária Católica, JUC, e, mais tarde, formou-se em Direito
pela Faculdade do Largo São Francisco. Foi Promotor por um ano, inclusive em Pindamonhangaba, conforme
ressaltou o Governador Geraldo Alckmin, durante o seu enterro.
Antes de completar 30 anos, Plínio se destacou ao coordenar o grupo de planejamento responsável pela
elaboração do primeiro Plano de Ação Geral do Estado de São Paulo, no Governo Carvalho Pinto, 1958 a 1962.
Nessa época, ele interagiu muito com seus amigos Jorge da Cunha Lima, Chopin Tavares de Lima e muitos outros.
Ele começou na política no extinto Partido Democrata Cristão. Eleito Deputado Federal em 1962, foi cassado durante o regime militar e permaneceu no exílio durante 12 anos. Foi também Diretor do Correio da Cidadania, um jornal da internet que teve muito sucesso entre os internautas e consultor da FAO, a Organização
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. E, ao tempo em que ele era um jovem Deputado Federal,
no início dos anos 1960, 1962, 1963 e 1964, ele participou de algumas reuniões que se realizaram na minha residência, na residência de meus pais, Paulo Cochrane Suplicy e Filomena Matarazzo Suplicy, pois os dirigentes
da Confederação das Famílias Cristãs queriam ouvir os jovens parlamentares e membros do PDC, como Chopin Tavares de Lima, Paulo de Tarso Santos, Plínio de Arruda Sampaio, e também um pouco mais dos de outra
geração acima deles, como André Franco Montoro.
Nessa época, Plínio, que era amigo de minhas irmãs – Besita, Vera, Ana Maria e Maria Theresa –, muito
conviveu em minha residência. Passei a tê-lo como um amigo, e essa amizade prosseguiu.
Na volta ao Brasil, depois de seu exílio, em 1976, Plínio se aproximou das lideranças que formariam o
PT, como o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, na verdade, ao conversar no exílio com outros políticos,
como Fernando Henrique Cardoso, Almino Affonso e outros, ele tinha pensado em formar um novo partido
progressista de esquerda. Acontece que, uma vez eleito suplente de Senador, Fernando Henrique achou que
não deveria dividir o MDB ou o que se tornou o PMDB.
Foi então que ele se aproximou do Partido dos Trabalhadores, ajudou a construir o nosso Partido. Foi
quem ajudou a redigir o primeiro estatuto do Partido dos Trabalhadores, que é um documento de grande relevância. E ele foi eleito primeiro suplente da Bancada de Deputados paulistas, que era composta por mim, por
Airton Soares, por Irma Passoni, por Djalma Bom.
Quando, em 1985 e, depois, em 1986, fui candidato a prefeito de São Paulo e a governador de São Paulo,
pedi licença para dedicar-me todo o tempo à campanha. E e Plínio de Arruda Sampaio foi o Deputado Federal
que assumiu como meu primeiro suplente. E aí nós tivemos, mais uma vez, uma grande interação.
Posso voltar um pouco no tempo, para dizer que, quando Plínio de Arruda Sampaio morava em Washington, D.C. e fazia uma pós-graduação na Cornell University, e eu fui aos Estados Unidos, para fazer o meu
doutoramento em Economia, no início dos anos 70, eu o visitei, e tivemos um ótimo diálogo, inclusive sobre
todos aqueles acontecimentos da época: a luta pelos direitos civis, a oposição à guerra do Vietnã. E, sobre esses temas, nós conversávamos com muita afinidade.
E, quando Plínio de Arruda Sampaio voltou do exílio, nos anos 70, eu era o chefe de Departamento de
Economia da Escola de Administração de Empresas de São Paulo e, então, o convidei para dar aulas no Departamento de Economia e de Planejamento sobre aquilo que ele sabia tão bem, e ele foi um excelente professor.
Mas Plínio participou da campanha das Diretas Já. Na Assembleia Nacional Constituinte, foi Vice-Líder
do PT em 1987; e, em 1988, quando Luiz Inácio Lula da Silva deixou o comando da Bancada, foi ele que se tornou o Líder da Bancada.

Julho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 15

581

Lula e Plínio estiveram juntos nas eleições seguintes e palanques, mas, pouco a pouco, ele foi se afastando, desde que o PT ganhou a Presidência em 2002. Plínio havia redigido o programa de governo da reforma
agrária do Presidente Lula, eleito em 2002, mas ele passou a tecer críticas, porque nem todas as suas recomendações estavam devidamente consideradas.
Plínio de Arruda Sampaio, como presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária, tinha um diálogo intenso, por exemplo, com João Pedro Stédile, Gilmar Mauro e todos aqueles que eram os principais coordenadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que cobravam do governo do Presidente Lula
que aquilo que Plínio havia escrito devesse ser colocado em prática, mas nem sempre o foi em toda forma.
Após 20 anos, Plínio deixou o Partido, em 2005, e ingressou no recém-lançado Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) do qual se tornou um dos maiores dirigentes. Os princípios defendidos continuaram os mesmos:
a reforma agrária radical, que ele considerava necessária; a reforma urbana, a taxação das grandes fortunas; o
controle sobre a dimensão das propriedades rurais e assim por diante.
Plínio de Arruda Sampaio defendia uma reforma institucional que fosse dirigida às massas. Entre suas
propostas para o País estava a educação pública e gratuita, com investimento de 10% do Produto Interno Bruto, meta que agora consta do Plano Nacional de Educação (PNE), homologado, depois de aprovado pelo Congresso Nacional, pela Presidenta Dilma Rousseff.
À frente do PSOL, Plínio de Arruda Sampaio procurou ampliar o debate político e foi candidato à Presidência da República em 2010. Durante a campanha presidencial, Plínio atraiu a atenção dos eleitores mais
jovens, conectados nas mídias sociais e na internet. Ávido usuário do Twitter, ele usou a rede para difundir a
sua plataforma política.
Ele recebeu 886 mil votos, o equivalente a 0,87% do total. Mas as tiradas de Plínio de Arruda Sampaio nos
debates e, depois, nas redes sociais o transformaram na estrela dos debates, mesmo sem chances de eleição.
“Nossa candidatura será a mosca na sopa da burguesia”, ele afirmava.
Conforme lembrou o Deputado Ivan Valente no seu velório, momentos antes do seu enterro, Plínio se
tornou um herói dos jovens, o candidato preferido pelos jovens e a eles se juntou, por exemplo, nas manifestações de junho de 2013.
Em nota oficial, o PSOL disse que o Partido e o País perderam um grande protagonista da história recente
e da luta pela justiça social e pela democracia no Brasil.
O Presidente Nacional da sigla, Luiz Araújo, disse que o Partido se solidariza com a família de Plínio de Arruda Sampaio: “Continuaremos levando adiante os ideais por justiça social defendidos incansavelmente por ele.”
Em seu perfil no Twitter, o candidato do PT ao Governo de São Paulo, Alexandre Padilha, deixou sua mensagem para os familiares e admiradores de Plínio de Arruda Sampaio: “Grande tristeza: falecimento de Plínio de
Arruda Sampaio, com quem convivi em 90, quando fui candidato a governador. Brasileiro que honrou a política”.
Mesmo em partidos diferentes, mantive uma amizade fortíssima com Plínio, a quem eu considerava um
irmão, um conselheiro-mor, que conhecia desde a minha adolescência.
Nas últimas semanas, visitei-o no hospital. Eu fui bater na porta do seu quarto, e veio a enfermeira e falou
– eram umas seis e meia da tarde e a luz estava apagada –: “Olha, ele está repousando, e a família acha melhor...
Quem sabe o senhor vai até o fundo do corredor, onde está a Srª Marietta e o seu filho Plininho.” Então, eu fui me
dirigindo para lá quando, no meio do corredor, Plininho veio ao meu encontro. E telefona a enfermeira: “Olha, o
Sr. Plínio de Arruda Sampaio, quando soube que o senhor estava aqui, pediu para o senhor vir ao quarto dele.”
Daí, voltei com o Plininho ao quarto e, por dez minutos, nós dialogamos. E eu transmiti a ele as lembranças que eu tinha desde quando ele frequentava a casa de meus pais e por toda a nossa vida. Quando ele
inclusive deixou o PT, eu fui à residência dele, muito conversei, inclusive com o Ivan Valente, que, sabendo da
nossa afinidade, pediu, sugeriu que eu também fizesse o mesmo, mas eu considerei que era importante para
mim permanecer no PT.
O Senador Randolfe Rodrigues sabe que eu continuo a defender aqueles mesmos princípios do tempo
do PT até hoje dentro do partido e acho que é a minha responsabilidade. Mas, mesmo em partidos diferentes,
então, essa amizade prosseguiu.
E, quando eu fui eleito Senador pela primeira vez, em 1990, ele era o candidato a governador de São Paulo e eu era candidato ao Senado. Então, nós dois percorremos juntos o Estado de São Paulo. E sempre o achei
um companheiro extraordinário, uma das pessoas que eu conheço que mais lutou para a construção de uma
nação justa. E, com respeito à ética, ele era extremamente rigoroso.
Durante o velório, eu levei uma nota escrita pelo ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a entreguei à
Dona Marietta e ao Plininho, dito assim, abrindo aspas, para Marisa Letícia e Luiz Inácio Lula da Silva: “Plínio dedicou toda a sua vida à luta pela igualdade, enfrentando a ditadura, na fundação do Partido dos Trabalhadores
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e no apoio sempre presente aos movimentos sociais brasileiros. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e
companheiros de militância.”
A mulher de Plínio, Marietta Ribeiro de Azevedo, lembrou que o seu marido sempre acreditou numa
sociedade mais justa e que desde jovem esteve próximo da Igreja Católica, o que fez com que defendesse a
atuação política como uma forma de caridade superior.
Ali, na missa de corpo presente na Igreja de São Domingos, na quarta-feira passada, nós ouvimos uma
manifestação e assistimos manifestações lindas, prezado Senador Randolfe Rodrigues. Primeiro, a igreja estava
completamente tomada.
Acho que houve ali um reencontro de pessoas que, ao longo dessas gerações, admiraram tanto Plínio
de Arruda Sampaio e de alguns jovens, mas muitas pessoas de gerações da minha idade e ainda de mais idade: Hélio Bicudo, Dalmo de Abreu Dallari, Osorinho, José Gregori, José Serra, Geraldo Alckmin e tantos jovens
amigos de seus irmãos e de seus netos, de seus seis filhos e, acho, que dos 14 netos que ele tinha.
E o Frei Carlos Josaphat lembrou de como Plínio de Arruda Sampaio abraçou os ideais da Teologia da
Libertação. Do Frei Carlos Josaphat, nos anos 60, eu fui um dos que foram assistir quando ele fez inúmeras
conferências a respeito da Mater et Magistra e da Pacem in Terris, das encíclicas papais, em que dizia como que
a Igreja estava avançando extraordinariamente.
Também falou Frei Beto e D. Angélico Sândalo, que falou da vida de Plínio e Marietta Ribeiro de Azevedo
Sampaio e que concluiu, com a voz embargada, com os versos da música que Plínio de Arruda Sampaio tanto amava, canção símbolo pelos direitos civis, da luta pelos escravos norte-americanos, pela liberdade. E essa
música, prezado, querido Randolfe Rodrigues, vou terminar a minha fala com os poemas dessa canção, mas
gostaria de lhe conceder o aparte, V. Exª, que comigo assinou esse requerimento de pesar e solidariedade à
família e aos amigos de Plínio de Arruda Sampaio.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Senador Eduardo Suplicy, eu queria duplamente agradecer V. Exª, agradeço inclusive em nome do PSOL, primeiro pela homenagem que V. Exª faz
da tribuna do Senado ao companheiro Plínio de Arruda Sampaio e, segundo, por ter possibilitado subscrever
com V. Exª esse voto de pesar a esse companheiro tão importante para o nosso Partido. Eu queria ter estado
presente na homenagem, na despedida a Plínio. Eu estava em Macapá no dia do seu falecimento, e não foi
possível me deslocar de Macapá para São Paulo pelo congestionamento nas linhas aéreas e pela ausência de
vôo de Macapá até São Paulo. Fiz uma homenagem no Facebook para ele, e minhas orações foram voltadas e
têm sido voltadas a ele, em agradecimento ao que ele fez por nós, pelo Brasil e na luta pelo socialismo.
(Soa a campainha.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Tenho, Senador Eduardo Suplicy, das várias lembranças de Plínio. Acho que V. Exª, ao discorrer sobre a biografia dele, já mostra o que Plínio fez pela
democracia em nosso País: os trabalhos dele como Parlamentar; o trabalho dele como Deputado Constituinte; a luta dele pela reforma agrária; antes, no Governo João Goulart, um dos primeiros a terem sido cassados
pelo golpe de 1964; a luta como Deputado Constituinte; a luta incansável dele pela reforma agrária em nosso
País; a luta pela democracia na construção do Partido dos Trabalhadores; a coerência política dele, saindo do
Partido dos Trabalhadores, depois, indo para a construção do nosso partido, o Partido Socialismo e Liberdade.
Quero lembrar – talvez V. Exª não recorde – que eu estava neste momento junto com ele quando apelava para
V. Exª vir para o PSOL e fazia o convite a V. Exª. Ele não esteve no primeiro momento na fundação do PSOL. O
primeiro momento na fundação do PSOL é o momento de Heloísa Helena, Luciana Genro, do Deputado Babá
e dos primeiros Parlamentares que saíram para fundar o PSOL. Mas eu sou desse segundo momento de dissidência com o Partido dos Trabalhadores e dos que foram para a construção do Partido Socialismo e Liberdade.
É o momento em que vai do Ivan Valente, o Deputado Chico Alencar, o Deputado João Alfredo, o Deputado
Edmilson Rodrigues e Plínio de Arruda Sampaio. E é a dissidência de outubro, de setembro, de 2005, eu estava
entre estes que, em um segundo momento, resolvem acorrer ao Partido Socialismo e Liberdade e se somar
aqueles que lá estavam.
(Soa a campainha.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Se há alguma das várias características
em que nós nos somamos a Plínio, é a vitalidade que ele tinha. Eu costumo dizer que Plínio era o mais jovem
de nós, e V. Exª, daí da tribuna, destaca isso. Plínio tinha uma atração natural para os jovens, ele dialogava com
os jovens. Uma das mensagens, uma das imagens que nós temos de Plínio é ele, nas manifestações de junho
do ano passado, nas ruas, participando das manifestações com os militantes do Passe Livre, lá em São Paulo,
ao lado dos jovens. V. Exª lembra aqui a quantidade de jovens que estavam presentes na missa de corpo pre-
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sente em São Paulo e a quantidade de jovens que estavam na missa de sétimo de dia de Plínio. Isso é porque
ele tinha o apelo e o atrativo para os jovens, ele era o mais jovem de todos nós, militantes do PSOL. E é porque
há algo que me chamava a atenção em toda vez que nós perguntávamos para o Plínio quais eram os melhores anos ou as melhores experiências que ele tinha da vida, e ele sempre nos respondia: “Aquelas que virão”.
Ele era, sem dúvida, o mais jovem dos nossos militantes. Eu coloquei, no Facebook, uma mensagem dele, e eu
lembro que a última mensagem dele na campanha presidencial de 2010 é uma mensagem exatamente para
os jovens, em que ele dizia o seguinte: que tudo que ele tinha feito valeria a pena se os jovens entendessem
a mensagem que ele tinha deixado naquela campanha presidencial, tudo o que tinha ocorrido na vida dele,
o exílio, a luta pela reforma agrária, tudo valeria a pena se os jovens entendessem, se tivessem entendido a
mensagem dele. E ele concluía aquela mensagem na campanha presidencial de 2010, dizendo o seguinte: “Jovens, pensem grande. Não pensem pequeno. Não acreditem no impossível. O impossível torna-se possível, se
você quiser. Ele vira possível.” O que é preciso é ter coragem para fazer o impossível tornar-se possível. Por isso
que ele é, ele sempre foi, entre nós, o mais jovem dos militantes. É esse o espírito – e não é para poucos – de
acreditar em um mundo onde cada um viva o sonho de uma sociedade de igualdade só é para alguém que
traz no coração a juventude como sonho possível o tempo todo, que é o sonho de uma sociedade socialista.
Eu o cumprimento, Senador Suplicy, e lhe agradeço por ter, ainda há pouco, me possibilitado falar com Plininho pelo telefone. Estarei em São Paulo na próxima quarta-feira. Falei para Plínio filho que estarei lá com ele e
com D. Marieta para dar, embora um pouco depois, um abraço neles. É um abraço que eu queria ter dado em
Plínio ainda em vida. É um abraço de agradecimento por tudo que Plínio fez por nós e pelo Brasil. E o melhor
que ele fez pelo Brasil e por nós foi o exemplo de alguém que dedicou a vida a esse sonho possível e ao principal legado que ele deixa à juventude: o legado de acreditar no impossível que é possível para aqueles que
acreditam em uma sociedade mais justa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado, Senador Randolfe Rodrigues.
As suas palavras significam um abraço carinhoso ao Plínio, aos seus amigos e aos seus familiares.
Eu quero aqui, mais uma vez, reiterar: eu sinto em Plínio de Arruda Sampaio um verdadeiro irmão e um
exemplo e tenho no PSOL, em V. Exª mesmo, um sentido de irmandade. Tantas vezes nós estivemos juntos e
vamos continuar juntos na batalha junto aos jovens para transformar este País.
(Soa a campainha.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Da mesma forma, Senador Suplicy, de nossa
parte para com V. Exª. Quero só destacar: eu lembro que tive um sentimento de muita solidariedade de Plínio
logo após a definição de minha pré-candidatura à Presidência da República. Havia um clima de muita conflagração no PSOL, e Plínio foi o primeiro a registrar e manifestar sua solidariedade e apoio à definição do Partido.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito bem.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Era uma manifestação também de muita
maturidade de um grande militante político. De nós, Senador Suplicy, quero aqui registrar nosso sentimento
de irmandade e companheirismo para com V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado. E também com Luciana
Genro, Ivan Valente e todos os companheiros do PT.
Pois bem. O Frei Betto anunciou que haverá uma missa não propriamente de sétimo dia, mas um pouco
além, no dia 19 de julho, na Catedral de São Paulo, ao meio-dia. Certamente, ela será rezada, como foi a missa
de corpo presente, por muitos sacerdotes, por Dom Angélico, por Frei Betto, por Frei Carlos Josaphat, por Padre
Lancellotti, por Frei Jorge e por tantos amigos que ele tinha dentre os dominicanos.
Assim, Presidente Anibal Diniz, permita-me só que, em homenagem ao Plínio, eu faça como fez a Marieta, sua esposa, que disse que gostaria de terminar a fala dela, na Igreja dos Dominicanos, com a música que
os negros tantas vezes cantavam na luta pelos direitos civis e também pela libertação dos escravos: When The
Saints Go Marching In.
Well, when the Saints go marching in,
When the Saints go marching in,
MM, I want to be, I’m gonna be in that number
Oh, when the Saints go marching in.
Bem, quando os santos estiverem marchando [em direção à liberdade, para entrar no paraíso],
Quando os santos estiverem marchando,
Mm eu quero ser, eu vou estar nesse número,
Oooh, quando os santos estiverem marchando.
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Oh, sim, quando o sol começar a brilhar.
Quando o velho sol começar a brilhar,
Digo-te uma coisa que eu vou ser, eu vou estar nesse número [junto com aqueles santos],
Quando o sol começar a brilhar.
Sim, quando meu Senhor me chamar para casa de novo [junto ao paraíso],
Quando meu Senhor me chamar para casa de novo,
Eu vou te dizer que eu vou estar nesse número,
Oh, quando o meu Senhor me chamar para casa novamente.
Oh, quando os santos estiverem marchando,
Quando os santos estiverem [entrando no céu]
Digo-te uma coisa, eu vou ser, eu vou estar nesse número,
Quando os santos estiverem marchando.
Bem, quando o sol, sim, começar a brilhar.
Quando o sol começar a brilhar,
Digo-te uma coisa, eu vou ser, eu vou estar [dentre esses],
Quando o velho sol começar a brilhar.
Preguiçoso uma vez.
Mm mm, sim, tudo bem, tudo bem,
Oooh, quando os santos estiverem marchando.
Sim, quando os santos estiverem marchando,
Sim, quando os santos estiverem marchando,
Tenho que dizer uma coisa, eu vou estar, eu vou estar nesse número [dentre eles],
Sim, quando os santos estiverem marchando.
Sim, quando meu Senhor me chamar para casa de novo,
Ah, quando meu Senhor me chamar para casa de novo,
Eu vou te dizer que eu vou estar...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... nesse número, oh, quando os santos estiverem marchando.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito obrigado, Senador Suplicy. Parabéns pelo belíssimo pronunciamento de V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Quero dizer que V. Exª, Senador Anibal Diniz,
o Senador Aloysio Nunes, a Senadora Ana Amélia, o Senador Jorge Viana e o Senador Cidinho, todos assinamos
este requerimento, nesta tarde.
Muito obrigado, Sr. Presidente Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado e parabéns, Senador Suplicy.
Eu convido V. Exª a assumir a Presidência, por alguns minutos.
O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Tem a palavra o Senador Anibal
Diniz, do PT, do Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy, eu havia também dado uma declaração ao site do Senado a
respeito da importância de Plínio de Arruda Sampaio.
Além de ser um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e ter dado uma grande contribuição para
a formação dessa geração política, que tem trazido tantas contribuições ao Brasil, Plínio de Arruda Sampaio
tinha uma sabedoria na condução de algumas reflexões.
Lá no Acre, certa feita, quando esteve conosco, ele disse, numa das suas palestras, que a melhor maneira de promover a inclusão social era justamente através da política, através da presença, no Executivo. Isso foi
algo que marcou profundamente, porque ele buscou o caminho da institucionalidade. Foi autêntico e teve
uma história muito relevante.
Por isso, a nossa homenagem total a este grande homem, a este grande brasileiro, Plínio de Arruda Sampaio.
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E gostaria, Senador Suplicy, sob a sua Presidência, neste final de sessão não deliberativa do Senado, de
fazer apenas algumas menções a respeito do encontro que começa amanhã dos países que formam os BRICS,
que são: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
O Brasil sedia, nesta semana, uma importante reunião mundial: a VI Conferência de Cúpula dos BRICS, o
grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Nesta reunião, que será realizada amanhã em Fortaleza, será discutido o desenvolvimento da economia
desses países, que, nas últimas décadas, apresentaram um expressivo crescimento industrial.
O encontro entre os presidentes dos países que integram os BRICS vai marcar a crescente influência das
economias emergentes no mundo financeiro global, hoje dominada pelos Estados Unidos e pela Europa por
meio do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.
Essa influência dos BRICS é expressiva. Hoje, esse bloco formado por cinco países detém quase 43% da
população mundial – são 42,6% da população mundial – e possui um PIB somado de US$14 trilhões.
A estimativa é de que, até o fim desta década, os BRICS devem alcançar um PIB combinado de US$25
trilhões. Temos a nosso favor recursos naturais e financeiros e também uma demanda muito significativa.
A reunião desta terça-feira em Fortaleza é ainda especialmente importante porque o Brasil poderá ser
o primeiro país do grupo a ficar na presidência do Novo Banco de Desenvolvimento, que também será criado
oficialmente nesta terça. Será o banco dos BRICS o New Development Bank, que será exatamente o banco para
promover o desenvolvimento econômico e também o desenvolvimento da infraestrutura, o financiamento de
parte da infraestrutura desses países.
O banco tem previsão para começar a operar a partir de 2016 e contará com um capital inicial de US$50
bilhões para financiar projetos de infraestrutura sustentáveis sob os pontos de vista econômico, social e ambiental. Esse capital, no entanto, poderá chegar a até US$100 bilhões, por meio de captações.
O novo banco irá administrar fundos especiais de investimentos, segundo informou o Ministro da Fazenda, Guido Mantega. Vai financiar os países dos BRICS e outros países emergentes que não fazem parte do bloco.
Um desses fundos especiais de investimentos será destinado a projetos de infraestrutura. Na avaliação
do governo brasileiro, há carência de projetos, e uma saída para os efeitos da crise mundial seria justamente
aumentar os investimentos nessa área.
O Novo Banco de Desenvolvimento será dirigido por um diretor executivo (CEO) e um conselho de administração com mandato de cinco anos não renováveis.
Os BRICS terão 55% do controle do novo banco, o que caracteriza uma situação de igualdade de condições. Cada um dos cinco países terá uma cota de US$10 bilhões. A intenção é formatar um modelo que evite
que as decisões da instituição tenham pesos diferentes.
A reunião desta terça-feira tem, também, outros objetivos. Além da criação do banco, os líderes dos
BRICS assinarão três acordos. Um acordo para a criação do Arranjo de Contingente de Reservas, uma espécie
de fundo com US$ 100 bilhões, para ajudar a resolver problemas nas economias dos países do bloco; um acordo de cooperação entre as respectivas seguradoras de crédito à exportação; e um convênio entre os bancos
de fomento – no Brasil, a instituição será o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Especialistas avaliam que, com essas novas medidas e com o novo banco de desenvolvimento, os BRICS
passarão a assumir um novo patamar de institucionalização e se fortalecerão como um grupo de países que
reivindicam um importante papel político.
Além disso, deverá atuar de forma positiva sobre a atual arquitetura internacional e no processo de reformas de instituições como Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial.
Essa reunião terá uma importância muito grande na discussão do sistema de governança, soberania e
busca de saídas estratégicas para esses países que enfrentam problemas sociais e econômicos, apesar da diferença cultural desses países, mas que têm problemas comuns que estão permanentemente na pauta dessas
reuniões da alta cúpula dos países que formam o BRICS.
Na atual economia mundial, principalmente nos países em desenvolvimento, o entendimento é de que
há carência de financiamento de longo prazo para projetos mais complexos.
Por isso, consideramos extremamente positivo o fato de que a reunião desta terça-feira irá acertar a expansão de novas fontes que permitam mais desenvolvimento da economia mundial.
Temos pela frente, portanto, o surgimento de um novo horizonte, de um novo desenho financeiro e de
um novo potencial para os negócios. E, com certeza, a população desses países, que soma 42,6% da população
mundial, está atenta a esse encontro da cúpula, que acontece amanhã, em Fortaleza, para justamente discutir
essas questões todas que estão postas na pauta da reunião dos BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Para finalizar, Sr. Presidente, eu gostaria de reforçar que, do dia 22 a 27 de julho, acontece em Rio Branco
o congresso anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Esse congresso é um encontro
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da máxima importância para essa instituição, e vêm sendo tratadas com muito carinho a sua organização e a
mobilização toda da instituição anfitriã, que é a Universidade Federal do Acre. Eu quero fazer aqui um reforço
do reconhecimento do trabalho do Reitor Minoru Kinpara, da Vice-Reitora Margarida e de todas as pró-reitorias
que estão mobilizadas para bem recepcionar todos os visitantes, os cientistas, estudantes e pessoas curiosas
que estão interessadas em participar desse congresso anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que acontece este ano em Rio Branco, no Estado do Acre.
Na semana passada, eu fiz referência a esse congresso da SBPC, neste plenário, e eu quero reafirmar
aquilo que nós afirmamos em plenário: a batalha para levar esse congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência lá para Rio Branco foi muito grande. Inclusive, quero fazer um testemunho aqui em favor do
Deputado Sibá Machado. Em alguns momentos, quando estivemos com o então Ministro da Educação, Aloizio
Mercadante, ele já fazia essa defesa e mostrava o quanto precisava de uma atenção especial, porque a infraestrutura demandada para bem recepcionar os milhares de pessoas que vão estar presentes a esse evento é
muito grande e, por isso, exigia uma atenção especial do Governo, do Ministério de Educação e das instituições
todas para garantir essas condições.
A Universidade Federal do Acre se transformou em um canteiro de obras: são espaços sendo construídos, espaços sendo adequados para receber os milhares de pessoas que vão estar presentes neste período de
22 a 27 de julho, em Rio Branco. Todas as experiências que serão mostradas e todos os debates que serão feitos
têm a temática regionalizada da Amazônia, que, certamente, vai despertar grande interesse.
Quero dizer também que nós estamos acompanhando a batalha, o esforço todo para de abrigar os milhares de pessoas que estão indo para esse encontro. Os hotéis estão completamente lotados. Sabemos que
a infraestrutura hoteleira de Rio Branco é muito precária, por isso estão sendo mobilizados não só os hotéis,
mas também outros espaços, casas de amigos, para fazer a recepção dessas pessoas.
Esse evento simboliza uma espécie de Copa do Mundo na cidade de Rio Branco no sentido de que demanda uma infraestrutura muito grande, uma logística muito grande. É uma espécie de Copa do Mundo da
ciência e tecnologia acontecendo em Rio Branco, exatamente porque exige uma grande mobilização e está,
certamente, demandando muitas preocupações do Reitor Minoru Kinpara, da Vice-Reitora Margarida e de todos os que estão envolvidos no evento.
Então, fica o meu cumprimento ao Reitor Minoru e a todos os que estão contribuindo nessa organização
e os votos de que esse encontro de ciência e tecnologia que está acontecendo no Acre desperte nos nossos
jovens o interesse científico, no sentido da conquista de uma posição, da conquista de um espaço nesse ambiente competitivo que temos. Principalmente na era da nova tecnologia, quando tudo se tornou instantâneo, é
fundamental que os jovens estejam atentos à importância das novas descobertas. É fundamental que os jovens
estejam atentos para a importância da educação, da busca do conhecimento, e esse congresso da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência, no Acre, é algo verdadeiramente muito importante.
Fica o meu cumprimento, digamos assim, a felicitação pela oportunidade que estamos tendo nesse período pós-Copa do Mundo. Nesse período que antecede as Olimpíadas de 2016, teremos em 2014, de 22 a 27
de julho, a presença da Conferência Nacional para o Progresso da Ciência no Acre (SBPC), fazendo o seu congresso nacional exatamente no Estado do Acre.
Então, fica este meu cumprimento e o cumprimento a todos que contribuíram e que continuam contribuindo para a realização desse evento, na torcida de que seja muito bem-sucedido. Eu tenho certeza de que
as dificuldades que teremos para abrigar as pessoas que irão para esse congresso nós iremos compensar com
muito acolhimento, com muita hospitalidade. Eu tenho certeza de que todos que se fizerem presentes vão se
sentir muito felizes e muito bem acolhidos pelo povo do Acre.
E, finalmente, Senador Suplicy, em relação ao final da Copa do Mundo. Eu assisti pela televisão àquele jogo
Alemanha x Argentina. Achei um jogo fantástico, em que a força do planejamento alemão teve uma oposição
à altura com a garra e a disciplina argentina, que conseguiu fazer um jogo muito equilibrado. E o resultado foi
o que já estava sendo esperado: uma vitória da Alemanha, sendo tetracampeã mundial.
Mas, fundamentalmente, eu acho que o que nós podemos dizer, ao final dessa Copa do Mundo no Brasil, é que os resultados foram surpreendentemente bons. A Copa do Mundo foi maravilhosa, os eventos todos
superaram as expectativas. Eu sei que há, digamos assim, um certo exagero quando se fala “A Copa das Copas”
no Brasil, mas o fato é que a Copa superou em muito as expectativas e, por isso, todos estão de parabéns. Eu
acho que o Governo brasileiro está de parabéns. A FIFA e a CBF, que acompanharam a realização desse evento, também estão de parabéns. Infelizmente, não tivemos o desfecho esperado, que era a conquista do hexa
para o Brasil. Infelizmente, tivemos um resultado em campo que não foi o que desejávamos. Mas futebol é isso.
Todo torcedor brasileiro tem capacidade para emitir a sua opinião. Aliás, são 200 milhões de técnicos,
cada qual tem a sua opinião a respeito. O fato é que o futebol tem a presença do imponderável. Ainda que
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a Alemanha seja o país que todo mundo reconhece que teve o planejamento de longo prazo, nós sabemos
o quanto a Alemanha suou para ganhar, por exemplo, da Argélia; o quanto ela suou para ganhar de Gana; o
quanto ela suou para ganhar da França. Só teve facilidade mesmo com o Brasil. Com a Argentina, ontem, foi
um jogo também muito equilibrado.
Mesmo com tanto planejamento, a linha tênue que separa uma equipe vencedora de uma equipe derrotada é imperceptível. Quer dizer, não dá para, de um momento para o outro, condenar todo o trabalho feito
e simplesmente exaltar o vencedor como se tivesse feito um trabalho impecável. Na realidade, há resultados
que são fruto também do imponderável.
Ontem mesmo, no jogo da Argentina, pudemos ver que o Messi teve a bola do jogo nos pés, o Palacio
teve a bola do jogo nos pés e também o Higuaín, que era o matador argentino, teve o momento para fazer o
gol e não o fez. Quer dizer, em qualquer momento desses, poderia ter saído um gol da Argentina e o resultado
não ter sido a vitória da Alemanha. Então, além do planejamento, além do trabalho técnico que os alemães
desenvolveram, há a imponderabilidade, que está presente no jogo de futebol e que o torna o esporte mais
bonito e mais apreciado no mundo, exatamente porque ele permite que as surpresas aconteçam.
No mais, a organização da Copa do Mundo no Brasil foi um sucesso. Os resultados são perceptíveis tanto para as pessoas que participaram quanto para as pessoas que assistiram pela televisão no mundo inteiro. O
Brasil saiu muito bem nessa fotografia e, por isso, eu acho que o povo brasileiro está de parabéns e nós estamos absolutamente realizados, porque a Copa do Mundo cumpriu integralmente com o papel a que se propôs
sendo realizada no Brasil. O Brasil pôde mostrar a sua hospitalidade. O Brasil pôde ser mostrado para o mundo
de maneira muito simpática, exatamente como é o povo brasileiro.
O Estado da Bahia está de parabéns, porque recepcionou tão bem a delegação alemã e, no final, essa
simpatia e esse axé acabaram resultando também numa vitória alemã, que foi um pouco compartilhada com
o povo baiano por ter sido, digamos assim, o anfitrião dos alemães no seu Estado.
Então, parabéns a todo o povo brasileiro. Que possamos nos organizar melhor e nos planejar melhor
para resultados melhores no futebol, para que o futebol pentacampeão mundial volte a se apresentar exatamente como ele deve ser, como um futebol a ser respeitado no mundo e não para ser batido por 7 a 1, como
aconteceu naquele desastre, no jogo contra a Alemanha.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador
Aníbal Diniz. Primeiro, obrigado pela solidariedade ao nosso sentimento de pesar pelo falecimento de Plínio
de Arruda Sampaio, que tão bem honrou a vida política brasileira, e também pela sua análise sobre a Copa do
Mundo, o cumprimento à Alemanha, o respeito pela Argentina, e também o cumprimento pelo sucesso que
foi a Copa do Mundo, bem organizada no Brasil.
Tem a palavra o Senador Ivo Cassol, que é de Roraima...
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) – Não, Rondônia.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Rondônia. Por favor.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Volta e meia, tenho esse problema.
Tem a palavra o Senador do PP, Ivo Cassol, de Rondônia.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Obrigado, Sr. Presidente. Foi isso o que aconteceu no nosso jogo da seleção brasileira, quando jogaram com
os alemães: trocaram as bolas, e nós levamos uma peia de 7 a 1. (Risos.)
Mas quero dizer para vocês, com imensa alegria, aos nossos colegas, ao nosso Presidente, Senador Suplicy, aos nossos telespectadores que nos assistem em casa, que é com alegria que deixo meu abraço e com
satisfação que quero aqui agradecer a todas as nossas lideranças religiosas, a todas as senhoras e os senhores,
aos amigos e amigas nos quatro cantos deste rincão brasileiro, que sempre, quando vão à igreja ou mesmo em
casa, estão sempre orando pelas autoridades. Obrigado, de coração.
Como eu dizia há pouco, todo mundo falou da Copa do Mundo. Para nós, brasileiros, foi um privilégio
especial sediar a Copa do Mundo, mais uma vez, no nosso País. Mas, quando nós falamos dos nossos atletas,
infelizmente, foi um desastre, foi feio. Foi, na realidade, uma verdadeira pelada. Nós perdemos, e perdemos
feio. Eu assisti aqui, Presidente, Senador Suplicy, ao jogo de Brasil e Camarões. Camarões só não meteu uma
taca no Brasil no começo, nos primeiros 20 minutos, porque faltava alguém para completar a jogada. Naquele momento em que eu assisti, aqui em Brasília, no estádio, eu falei: com esse time, nós não chegamos à final.
Mas a grande vantagem que nós temos, nós brasileiros, é que nós não desistimos. Nós gostamos e amamos o futebol. Portanto, nós levantamos e esperamos que, na próxima Copa do Mundo, tenhamos mais garra,
mais raça, mais determinação e que tenha menos sapato de salto – não aquele que as mulheres usam, mas o
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sapato de salto que algumas estrelas pensam que são, no campo, e entram de sapato de salto, e acaba acontecendo o que aconteceu: acabam tropeçando, acabam caindo.
Nós brasileiros, infelizmente, passamos essa humilhação. Foi uma chacota, na verdade. E só não levamos
nove, dez gols porque os alemães ficaram com pena do Brasil, porque a recepção que os brasileiros fizeram,
especialmente em Salvador, foi extraordinária. Mas a derrota, com certeza, vai ser inesquecível.
Mas, após a Copa do Mundo, o trabalho continua, o Brasil não para. Agora se aproxima a política. As
convenções já aconteceram. E aqui eu queria aproveitar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para dizer que
o modelo político que nós vivemos hoje, infelizmente, eu considero que é um modelo político como se fosse
uma prostituição.
Desculpe-me quem não concorda com isso, mas eu convivi, mais uma vez, esses dias. Esse sistema político nosso brasileiro da maneira que aí está praticamente é considerado como se fosse uma prostituição. Nós
temos inúmeros partidos, só tem a legenda uns poucos segundos de horário de televisão ou rádio. Mas, ao
mesmo tempo, para você poder fechar uma nominata, você tem que conversar. Conversar é normal, dialogar
é normal, debater é normal. Mas, infelizmente, nós temos muitos partidos que, na verdade, são uma verdadeira picaretagem.
Ao mesmo tempo, esse modelo que está aí... Nós aqui, nesta Casa, temos, de uma vez por todas, de tomar coragem, não da maneira como fizemos uma minirreforma – de mini já estamos cheios. Nós precisamos
é de uma reforma de coragem, para mudar esse sistema da maneira que foi mudado, no passado, aqui nesta
Casa, aqui nesta tribuna, aqui neste Senado.
O que aconteceu no passado? Eu me recordo, em Rondônia, de um grande líder político, Chiquilito Erse,
que fez voto para mais de metro, mas, porque o colega dele não teve votos suficientes, ele ficou de fora, e outros
dois Senadores acabaram entrando e um ficou fora. E é o que vemos hoje na política brasileira. Isso vai acontecer
de novo, agora, no dia 5 de outubro. Aconteceu para vereador, vai acontecer para deputado estadual, vai acontecer
para deputado federal.
E o que a população, na verdade, quer? Ela quer trazer para Brasília, ou para a Assembleia Legislativa de cada
Estado, ou para o Congresso – não senadores, porque não é o caso, mas deputados federais –, os que, na verdade,
vão representar a nossa sociedade, os que vão representar os nossos eleitores. E nem sempre isso acontece. E alguém vai dizer: mas, então, não é representado? É, porque o sistema, a legislação que aí está é dessa maneira.
Mas está errado. Por que está errado? Porque você acaba trazendo um representante para cá com 10 mil votos,
cinco mil votos, enquanto fica outro de fora com 30 mil votos. E aí você tem que acabar aceitando, conversando, dialogando, para tentar fazer uma composição, para poder ter esse coeficiente eleitoral, que não é um coeficiente eleitoral, mas ter essa soma de votos para poder eleger o primeiro, o segundo, o terceiro.
Vou dar um exemplo para vocês aqui: no meu Estado, Rondônia, são 24 cadeiras, são 24 cadeiras para a
Assembleia Legislativa. Qual é o sistema que tem que ser adotado? É muito simples: os 24 mais votados, e os
outros subsequentes são os primeiro suplente, segundo suplente, terceiro suplente, quarto suplente, não interessa de que partido são. Com isso, vai fortalecer, Sr. Presidente, todos os partidos.
O que acontece hoje? Quando se tem um deputado estadual ou um deputado federal de um determinado partido, os outros não querem se coligar, porque falam: “Nós já vamos entrar e vamos dar uma vaga para
ele”. Já está tomando uma vaga. Para vereador, não foi diferente.
Então, o que precisamos mudar aqui, nesta Casa? Igual foi feito no passado, aqui, Senador Suplicy, nosso Presidente. Aqui, no passado, também mudou. É o mais votado; quando há duas vagas, são os dois mais
votados; quando há uma, agora, é o mais votado; e o resto é conversa fiada. Assim, você dá oportunidade
para todos os partidos, independente de cor partidária, independente de ser grande ou ser pequeno, mas dá
liberdade para que o eleitor possa participar desse pleito, fazendo a filiação partidária e, depois, não tem que
correr atrás para fazer uma composição, muitas vezes ajudando outros a fazer mais votos, para poder chegar
ao objetivo de eleger alguém.
Então, portanto, o modelo atual, existente hoje, infelizmente, não é o que, na verdade, a população quer.
O que a população quer? É que assumam os 24 deputados estaduais de Rondônia mais votados. E aqui em
Brasília? São oito vagas para deputado federal – oito vagas para deputado federal. Nós temos parlamentares,
no nosso Estado, que ficaram fora, a exemplo do ex-diretor do Detran, ex-chefe da Casa Civil, agora candidato
a deputado federal e primeiro suplente, Juarez Jardim, com 26,1 mil votos. Ele ficou fora, enquanto vieram para
cá alguns, um com pouco mais de sete mil votos, outro com 14 mil, 15 mil votos.
Esse é o modelo existente, hoje, no Brasil na política.
Então, nós precisamos mudar isso, precisamos ter coragem. E, para isso, vamos dar liberdade a todos os
eleitores para que façam sua filiação partidária em um partido para que possam disputar ou sozinhos ou em
um colegiado maior, com um número maior, mas dando oportunidade àqueles que têm mais voto.
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Ao mesmo tempo, antes de entrar no restante da política deste ano, eu queria aqui apenas, Sr. Presidente, registrar um fato importante.
Houve, há poucos dias, no nosso Estado, uma das maiores enchentes dos últimos cem ou duzentos
anos, a cheia no Rio Madeira, no Rio Guaporé, vindo da Bolívia, do Peru e, ao mesmo tempo, no Estado de Rondônia. Essa enchente deu prejuízo para os moradores de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Porto Velho, Calama,
São Carlos, enfim, de todos os distritos do Baixo Madeira. E a própria Presidente ampliou o decreto. Eu fiz essa
solicitação, esse pedido para o Ministério da Pesca, o Secretário da Pesca, imediatamente, enviou para frente,
e a Presidente prolongou por mais 90 dias, e, até agora, não foi pago sequer um mês do defeso, que é aquele
salário pago aos pescadores que não estão pescando porque o rio está cheio. Foi prorrogado, mas, até este
momento, infelizmente, não aconteceu o pagamento.
Com isso, essas pessoas, os nossos pescadores tanto de Pimenteira, quanto de Costa Marques, quanto
de Guajará-Mirim, quanto de Nova Mamoré, quanto de Porto Velho, quanto de São Carlos, quanto dos demais
distritos, infelizmente, não estão sendo atendidos. Estão com dificuldades, porque o Ministério da Pesca, o Governo Federal não repassou ainda os recursos para para pagar, para cumprir o decreto de prorrogação de 90
dias do defeso, que é o salário que se paga aos pescadores em época de preservação, em época de desova e,
agora, em prorrogação por causa do período da cheia.
Portanto, aguardamos que, imediatamente, possa ser tomada essa providência.
Além disso, Sr. Presidente, estivemos, no último final de semana, em Vilhena, também falando com o diretor do nosso DNIT do Estado de Rondônia, o Dr. Fabiano, sobre um trabalho que estamos fazendo aqui em
Brasília, e viemos fazendo não é de agora, junto com o PR – minha filha, Karine Cassol, é a Presidente do PR no
Estado de Rondônia –, junto ao Ministério dos Transportes, em que viemos batalhando, trabalhando para a
conclusão das obras da Rodovia 429, que é da BR-364, a Costa Marques.
Infelizmente, uma empresa de mala, uma empresa irresponsável, que é a Fidens, uma empresa que pegou a obra para fazer: passando em frente ao Município de São Miguel do Guaporé, deixou a avenida principal
dentro da cidade, infelizmente, destroçada, arrasada, acabada – a sociedade, a comunidade, esses dias, trancou
a BR, depois destrancou –; infelizmente, não cumpriram o contrato, sem contar o serviço porco, sem qualidade,
que fizeram para trás; e, ao mesmo tempo, dando prejuízo ao povo do Estado de Rondônia.
Essas firmas, igual a essa que falei agora há pouquinho, têm que ser banidas de participar de licitação
pública; têm que ser banidas aquelas que pegam uma obra e sentam em cima, não têm qualidade e não fazem.
Enquanto isso, a população de São Miguel do Guaporé está no prejuízo. E aí, sim, tem que abrir outro
procedimento licitatório para poder executar essa obra. E da maneira que aí está, Sr. Presidente, provavelmente, este ano, não sai essa obra, que é um direito e uma obrigação de nós Parlamentares trabalharmos, porque
o Ministério dos Transportes quer fazer, mas, infelizmente, essa empresa... Essa empresa, quando estava de
acordo com aqueles diretores do DNIT em Rondônia, lá na época, lá atrás, no esquema, no conchavo, que comeram o dinheiro, fez a obra pela metade, ficou fazendo obra e, quando vieram engenheiros e servidores sérios, responsáveis, e botaram no toco, a empresa pulou fora, e a população, infelizmente, ficou desguarnecida.
É isto que precisamos de todo jeito, Sr. Presidente: eliminar, acabar com esse tipo de empresa que, infelizmente, tem se aproveitado do recurso público e deixado a população dos Municípios brasileiros em dificuldade.
Mas, além disso, é a complementação das pontes de concreto até Costa Marques, a complementação do
pedaço de asfalto, os aterros dessas pontes que foram feitos pela metade. Mas, em breve, está sendo licitado
para que possam fazer os aterros e essas pontes de concreto, concluindo, de vez por todas, esse problema que
se encontra ainda no Vale do Guaporé até Costa Marques, São Francisco, até Seringueira, enfim, toda aquela
localidade para baixo.
Mas quero aqui, também, dar uma boa notícia para a população de Curumbiara, de Pimenteiras, de Cabixi, de Cerejeiras, para o prefeito de Colorado, ao Enedino, ex-prefeito, prefeito de Vilhena, aos meus amigos
de Vilhena: criou-se uma comissão pró-trevo de Colorado, e essa comissão vem trabalhando faz horas – mandaram-me documentação. Nós já viemos, há mais de ano, reivindicando do DNIT a contratação, a construção
de um trevo novo na entrada da rodovia que vai para Colorado, que vai para Cerejeira.
Portanto, se Deus quiser, nos próximos dias ou nos próximos meses, nós teremos a ordem de serviço para
que se possa dar início a essa obra tão importante para a população do Estado de Rondônia. E um passo mais
importante ainda é dar continuidade à terceira pista, em vários trechos, a exemplo de Ji-Paraná a Ouro Preto,
de Ouro Preto a Jaru, de Jaru a Ariquemes, da nossa BR-364. São trechos perigosos, que colocam em risco a
vida das pessoas que por lá trafegam no dia a dia, a trabalho, semana a semana, mês a mês.
É um trabalho em conjunto que estamos fazendo aqui em Brasília, que está dando fruto, resultado. E esse
resultado, quem precisa e vai continuar colhendo é a população do nosso Estado de Rondônia.
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Mas não é só isso, não. Nós precisamos também, de uma vez por todas, concluir os viadutos dentro de
Porto Velho. Dois anos atrás, nós ouvimos, em época de campanha, discursos de candidatos, naquela época a
prefeito, que prometeram que, se ganhassem, em 90 dias fariam as obras de complementação dos viadutos.
Infelizmente, passou-se mais de um ano e, quando não deu conta do recado, não teve competência para isso,
entregou de vez para o DNIT, para que este pudesse fazer a licitação.
Obras inacabadas, obras paralisadas? É fácil de se resolver, é fácil de se fazer. Basta simplesmente fazer
a vistoria, fazer a fiscalização, verificar o que foi executado. Se foi paga obra a mais, meta a taca em quem fez,
meta a taca em quem recebeu, meta a taca em quem assinou. E, ao mesmo tempo, se faz o projeto de complementação, a planilha de complementação, e se contrata a empresa para concluir essas obras, porque não é
justo, não é legal a população, no todo, ficar pagando pelo pato da incompetência de alguns que, infelizmente,
não tiram o pé do chão e não têm seriedade com a coisa pública.
Não é diferente com a Rodovia 425, que interliga a BR-364 a Nova Mamoré e Guajará-Mirim. O DNIT também está em cima. A empresa já ganhou a licitação e as obras estão sendo executadas. Mas, para isso, nós precisamos que a empresa agilize os trabalhos para que possamos aproveitar este período de seca, esse período em
que não chove na Região Amazônica, para que possamos fazer o máximo possível da recuperação e a construção de trechos da rodovia, para que se possa dar qualidade a essa obra e não ter mais esse problema no futuro.
Não é diferente também, Presidente, da BR-364, que vai para o Acre. Tem vários locais que precisam ser
erguidos para que amanhã, futuramente, não venha uma nova enchente atrapalhar o desenvolvimento do
Acre, de Rondônia ou de outra região do nosso País.
E, para completar, Sr. Presidente, começando o discurso que eu deixei especialmente para concluir
neste final, no último dia 30, nas convenções no meu Estado, nós conseguimos fazer uma coligação com seis
partidos políticos. Além do PP, do PR, do PPS, do PROS, do PV e, se não estou enganado, do PTC, do Vereador
Jair Monte, nós conseguimos fazer essa integração, essa união com uma nominata de Deputados Estaduais e
de Deputados Federais. Além de ter os candidatos nossos a Deputados Estaduais e a Deputados Federais, nós
também lançamos, pelo Partido Progressista, candidato ao Senado e candidato a suplente, primeiro suplente
e segundo suplente, que por agora ainda a legislação permite.
Ao mesmo tempo, também nessa coligação, nessa disputa, nós participamos da convenção dos partidos
em que homologamos a candidatura de Governador do Estado de Rondônia pelo partido do PR. E as convenções... E hoje, como candidata a Governadora do Estado de Rondônia, nós temos uma jovem dinâmica que foi
estagiária do Ministério Público do Estado de Rondônia, foi Procuradora do Município de Alta Floresta na gestão
da minha irmã, da Nega Cassol, foi diretora do Detran por vários anos, enquanto era Governadora do Estado
de Rondônia, e no final ocupou a Secretaria Estratégica, que eu criei no Estado para que desse suporte para os
demais secretários, para que todas as obras, os projetos, se tocassem em frente e tivessem a complementação.
Essa jovem, com 39 anos de idade, arrojada, determinada... E alguns até dizem o seguinte, onde eu
percorri no Estado de Rondônia: que a Jaqueline Cassol, minha irmã, é e seria o Ivo Cassol de saia. Portanto, a
maneira simples e humilde, porque o arrojo que eu sempre tive como Governador do Estado de Rondônia, a
determinação que ela tem também com iniciativa própria... E muitas vezes alguém diz: mas é irmã do Senador Ivo Cassol! É irmã do ex-Governador do Estado de Rondônia. Com certeza é irmã e tem no sangue o DNA
Cassol, mas ao mesmo tempo tem iniciativa própria, tem criatividade própria, tem determinação própria, tem
conhecimento jurídico e tem conhecimento público, de gestão pública. É essa a nossa candidata a Governadora do Estado de Rondônia que estamos unidos, trabalhando e levando para a nossa população nesses próximos dias, nesses próximos meses para frente. E o Vice-Governador é o nosso candidato que hoje é o nosso
parceiro como Deputado Federal aqui no Congresso Nacional, que foi Prefeito da cidade de Ouro Preto, foi
reeleito, fez um grande trabalho, foi Secretário da Casa Civil no meu Governo, foi Secretário de Agricultura do
meu Governo e hoje é o nosso candidato a Vice-Governador do Estado de Rondônia. Há poucos meses, ele fez
um transplante muito delicado, um transplante de fígado, mas graças a Deus hoje o nosso amigo, parceiro e
candidato a Vice-Governador do Estado de Rondônia na chapa com Jaqueline Cassol é Carlos Magno, parceiro
de todas as horas, um homem simples, um homem humilde, dedicado e trabalhador, com conhecimento de
gestão pública e, ao mesmo tempo, com conhecimento do agronegócio e da agricultura.
Essas são as palavras que coloco para esse amigo que veio se somar à candidatura da Jaqueline Cassol
como Governadora do Estado de Rondônia. E para Senador da República, como eu disse agora há pouco, é uma
candidatura do PP. É a candidatura que vem, nesse momento, ao encontro de uma necessidade que teremos
para não ocorrer o que nós passamos no passado.
Alguém pode dizer o seguinte: “Poxa vida, Cassol, nós assistimos e vimos e está divulgado que é a Ivone
Cassol”, que era uma pré-candidata a Governo que todos os amigos queriam que saísse. Ela aceitou o desafio
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para ser a nossa candidata ao Senado da República pelo nosso grupo, pelo partido PP, pelo PL e demais partidos que compõem junto. E quero dar um exemplo.
Se alguns estão preocupados porque, de repente, é um casal, mas aqui a história se repete. O Senador
que preside a Mesa, Senador Suplicy, é Senador da República e vai para o quarto mandato agora. Ao mesmo
tempo, nós temos aqui, nesta Casa – hoje ela é Senadora, mas é Ministra nossa, do Brasil –, a amiga, Senadora
e Ministra Marta Suplicy. É um casal que fez parte desta casa.
Em Rondônia, não é porque o Ivo Cassol é ex-Governador, não é porque o Ivo Cassol é Senador. Simplesmente as coligações, os partidos aliados decidiram que essa vaga seria disputada com a Ivone Cassol.
A minha esposa é uma mulher arrojada, companheira de todas as horas, me acompanhou nesses três
anos e sete meses, todas as semanas, aqui em Brasília, esteve junto comigo, vindo e voltando, e, ao mesmo
tempo, nos dois mandatos de prefeito e nos dois mandatos de governador fez um trabalho social extraordinário no Estado de Rondônia.
Acontece que essa candidatura ao Senado veio neste momento especialmente para que ela conduzisse a
candidatura ao Senado, para que a Jaqueline Cassol não passe no futuro o que eu, Ivo Cassol, passei nos meus
dois mandatos de Governador do Estado de Rondônia. Por incrível que pareça foi verdade. De 24 deputados
estaduais, eu tinha 21 contra; de oito deputados federais, eu tinha oito contra; de três senadores, eu tinha os
três senadores contra. E consegui ainda fazer muita coisa pelo Estado de Rondônia. Agora imagine, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores e os telespectadores que nos assistem, imaginem se eu tivesse, naquele período,
amigos, Zezinho, e aliados se somando, defendendo e trazendo melhoria para o nosso Estado.
Na gestão de Senador, eu fiz o contrário, Sr. Presidente. O que eu fiz foi me aliar com o governo que está
lá, mesmo sendo de oposição a nós, mas em momento algum eu atrapalhei em nada. Eu só fui contra o endividamento do Estado da maneira que fizeram. Nisso eu fui contra, porque essa conta quem paga é o povo, com
juros absurdos, porque ninguém arruma dinheiro de graça. Se vocês souberem de quem arruma dinheiro de
graça me avisem, porque eu quero pegar emprestado.
Então, essa candidatura ao Senado da minha esposa, da Ivone Cassol, pelo Partido Progressista, veio
exatamente para fortalecer a candidatura ao governo de Jaqueline Cassol, para que a gente possa ter, não só
aqui no Senado, mas também na Câmara Federal, Parlamentares que possam nos ajudar a resgatar e devolver
a credibilidade para o povo do nosso Estado, devolver a autoconfiança e ao mesmo tempo a autoestima, não
da maneira que está hoje.
Infelizmente, da maneira que está hoje, Sr. Presidente, nós estamos vendo cada dia mais a situação se
afundando no nosso Estado. Nem a obrigação social que deve pagar, que se transforma em apropriação indébita quando você segura o encargo social dos servidores e não repassa para o seu instituto... É igual a uma
empresa descontar o INSS do servidor, do funcionário, e não repassar para o INSS, para a Previdência. É crime.
No nosso Estado se apropriaram, há poucos dias, de R$220 milhões. Eles se apropriaram indevidamente. E a
Assembleia Legislativa aprovou a prorrogação para mais dois anos e depois para mais dez para pagar. Então,
quem está pagando a conta é o povo.
Da mesma maneira, os consignados. São R$130 milhões de consignados. O que são os consignados? É
como se os funcionários da nossa Casa, aqui do Senado, que estão nos assistindo, pegarem um dinheiro emprestado para descontar na folha de pagamento, e a Presidência do Senado passar para a empresa, para os
bancos o consignado. O Estado se apropriou de R$130 milhões, não pagou aos bancos e, de 60 meses, que
era o prazo de pagamento, prorrogaram para 96 meses. Eu pergunto para vocês: quem é que paga os juros?
Servidores públicos do meu Estado, quem é que está devendo para o banco? Vocês. Quem é que vai pagar os
juros de 60 para 96 meses? Vocês. E olhe, com certeza, os juros são de 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, daí vai para frente.
Então, infelizmente, é isso que nós combatemos, porque está errado.
Em oito anos em que eu fui Governador, eu nunca atrasei o salário, eu nunca deixei de pagar os encargos
sociais. A prioridade era da folha de pagamento. Primeiro se pagava a folha de pagamento, depois o restante. E
só não atrasaram a folha de pagamento agora, nesses dias, porque infelizmente, Sr. Presidente – já terminando
aqui –, jogaram para frente uma dívida de R$350 milhões que o povo do nosso Estado de Rondônia vai pagar.
Em 2003, Sr. Presidente, eu entrei na Justiça e aqui nesta Casa, também, para que o Senado Federal aprovasse – e aprovou – uma resolução – eu não me recordo do número da resolução de cabeça, se é a Resolução
34 mais ou menos, que seja – para a revisão da dívida do Banco Beirão do Estado de Rondônia. Essa revisão da
dívida foi homologada, foi aprovada aqui. Infelizmente o Governo Federal não aceitou e nós tivemos que ir para
os tribunais. Está no Supremo Tribunal Federal. Essa busca para que se faça a revisão, não o perdão da dívida...
Essa dívida do Beirão, Sr. Presidente, surgiu de R$48 milhões da gestão do PMDB no Estado de Rondônia, três anos depois, devolveram com R$548 milhões. O Raet fez intervenção. Infelizmente botaram a mão no
caixa do Estado, e o povo está pagando. Já pagou mais de R$2 bilhões em 18 anos, e nós devemos ainda mais
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de 12 anos. Com isso, tivemos mais de R$2 bilhões. Agora, o Presidente do Supremo, o Ministro Ricardo Lewandowski, deu a liminar suspendendo o pagamento. Quero dizer que essa conquista que o governo do Estado
de Rondônia tem hoje está acontecendo e aconteceu porque houve um governador há pouco chamado Ivo
Cassol, que teve a coragem de enfrentar aquilo que eles diziam que não dava resultado, aquilo que não ia ter
sucesso, essa revisão. Portanto, hoje, está suspensa a dívida do Beron, porque fui eu que entrei na Justiça, no
meu mandato aqui no Senado, para que fosse aprovada aqui essa resolução da revisão dessa dívida. Então,
essa conquista é do povo do Estado de Rondônia. É por isso que não arredei o pé neste ano. É por isso que não
me escondi e nem vou me esconder, em momento algum, nessa situação. Alguém pode dizer o seguinte: “Mas,
Ivo, nosso Senador, eu queria que você estivesse à frente da política deste ano.” Todo mundo sabe o problema
que eu continuo enfrentando, mas, ao mesmo tempo, eu não desisto.
Eu quero deixar bem claro aqui para os homens públicos, para aqueles que são ordenadores de despesa:
ordenador de despesa que queira ter sucesso não pode ser frouxo; ordenador de despesa que queira fazer as
coisas tem que enfrentar os desafios que vêm pela frente, sob pena de passar por incompetente, sob pena de
não conseguir ter sucesso. Portanto, qualquer homem público que tem medo... Alguns até dizem: “Ah, mas eu
não tenho processo.” É porque nunca foi ordenador de despesa. Na atual gestão, para qualquer um que passa
como ordenador de despesa é difícil escapar de um processo pela frente. E processo foi feito para homem. Ao
mesmo tempo, é importante estar de cabeça erguida, olhando no semblante e no olhar de cada um, e saber
que está com o dever cumprido, porque eu consegui fazer com transparência e seriedade a gestão que fiz em
Rolim de Moura. Então, é isso que me dá orgulho.
Ao mesmo tempo, quando estou com a população, os eleitores chegam a mim, me apertam a mão, me
dão um abraço e falam: “Cassol, nós precisamos de você. Não nos deixe sozinhos.” É por isso que eu continuo essa
luta. É por isso que, mais uma vez, quero aqui, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedir a cada um dos senhores
e das senhoras que sempre vão à igreja ou mesmo em casa... Ao mesmo tempo, eu quero fazer uma correção:
juntamente com a Ivone Cassol, como nossa candidata a Senado da República, nós temos o nosso amigo, ex-Secretário, ex-Vereador de Vilhena, ex-Vice-Prefeito de Vilhena, Ilário Bodanese, do Cone Sul, como primeiro suplente ao Senado da República, pelo PP; e o segundo suplente é de Ji-Paraná, o Pastor Jânio, que também é do PP.
Aqui, para encerrar, pedir especialmente para os irmãos, para as irmãs, para os nossos líderes religiosos,
não só para o povo de Rondônia, mas para a população do Brasil afora, que continuem orando pelas autoridades
para que Deus continue abençoando as autoridades, para que, nestas eleições, a população possa escolher, nos
seus Estados, Deputados Estaduais, Governador, Vice-Governador, Deputados Federais, Senadores e Presidente
do Brasil que possam trabalhar representando o nosso povo, que possa colocar pessoas comprometidas com
a causa pública, que possa colocar pessoas aqui que venham junto resgatar a credibilidade e autoconfiança
de que a população tanto precisa e que a população tanto quer.
Obrigado, Sr. Presidente, eu estou encerrando aqui já. Agradeço com carinho essa gentileza do Presidente que cedeu... Eu digo também, Sr. Presidente, que eu não sou o único que, de vez em quando, também
extrapola o tempo.
Ao mesmo tempo, eu quero aqui aproveitar esta oportunidade, encerrando agora de vez, para, além de
agradecer tudo isso, dizer que eu estarei amanhã me afastando por quatro meses, conforme o Regimento Interno, para que eu possa ficar no Estado – tanto eu como meu pai – a coordenar o trabalho da campanha da
minha esposa como também da minha irmã, para o governo do Estado de Rondônia e para o Senado, além da
campanha para Deputado Federal e para Deputado Estadual. Aqui, vai ficar no meu lugar um grande homem
público, uma pessoa que o Senador Suplicy, com certeza, conhece: o ex-Senador e meu segundo suplente,
Odacir Soares. Ele foi um grande parceiro para o povo de Rondônia, e tenho certeza de que continuará sendo
um grande parceiro para o povo do Estado de Rondônia.
Eu quero aqui deixar meu abraço, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, e dizer que continuem orando
pela gente, para que a gente possa ter saúde e paz. Do restante a gente corre atrás.
Um abraço, obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado, Senador que aqui
representa o PP de Rondônia, Ivo Cassol, pelas suas considerações, sobretudo a respeito da vida política de
Rondônia e da tragédia havida ali com as inundações. V. Exª salientou que é a maior inundação que já ocorreu
na história de Rondônia, com graves danos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Nada mais havendo a tratar, damos
por encerrada a presente sessão, lembrando que, amanhã, às 14 horas, haverá nova sessão.
Obrigado.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 50 minutos.)
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