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1.2.1.10 – Deferimento
Deferimento, pela Mesa do Senado Federal, dos Requerimentos nºs 462, 541, 556, 558, 560, 561, 568, 570,
571, 586, 587, 600, 608, 610, 640, 641, 642, 643, 684, 707, 719, 763 e 773/2014, de informações, nos termos de
seus relatórios..................................................................................................................................................................................................
Deferimento, pela Mesa do Senado Federal, dos Requerimentos nºs 511, 555, 557, 619, 620, 621, 622, 623,
624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 e 673/2014, de informações, com alterações.............
Deferimento, pela Mesa do Senado Federal, do Requerimento nº 279/2014, de informações, como nova
proposição, e não como reiteração do Requerimento nº 1.297/2013........................................................................................
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1.2.1.12 – Aprovação
Aprovação, pela Mesa do Senado Federal, dos Requerimentos nºs 678, 679 e 755/2014, de tramitação conjunta....................................................................................................................................................................................................................
1.2.1.13 – Proposta de Emenda à Constituição
Nº 37/2014, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, que altera o § 3º do art.
208 da Constituição Federal, para estabelecer o dever do poder público de recensear os educandos na educação básica
obrigatória, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola....................................
1.2.1.14 – Ofício do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí
Nº 669/2014, na origem, encaminhando o relatório geral de apuração das eleições de 5 do corrente.............
1.2.1.15 – Projeto de Lei do Senado
Nº 304/2014, de autoria do Senador Romero Jucá, que altera a Lei nº 9.503, de 1997, para assegurar a liberdade de locomoção pelo território nacional, especialmente o trãnsito pelas vias terrestres....................................................
1.2.1.16 – Ofício do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Nº 223/2014, comunicando o envio à sanção do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 150/2009........
1.2.2 – Oradores
SENADOR ODACIR SOARES – Registro da importância da base aérea de Porto Velho para a Amazônia e para
o Brasil................................................................................................................................................................................................................
SENADORA ANGELA PORTELA – Preocupação com o reajuste da tarifa de energia elétrica no Estado de Roraima; e outro assunto..................................................................................................................................................................................
SENADOR PEDRO SIMON – Análise da atual conjuntura política brasileira, após a reeleição da Presidente
Dilma Rousseff.................................................................................................................................................................................................
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI, como Líder – Cobrança por esclarecimentos acerca de supostas irregularidades nos gastos em rodovias federais no Estado de Roraima.........................................................................................
1.2.3 – Leitura de requerimento
Nº 829/2014, de autoria do Senador Paulo Bauer, solicitando autorização para desempenho de missão parlamentar no período de 9 a 11 de novembro próximo. Aprovado.............................................................................................
1.2.4 – Oradores (continuação)
SENADOR CASILDO MALDANER – Destaque à importância da certificação da qualidade de produtos alimentícios da Serra Catarinense e da Serra Gaúcha, com ênfase ao queijo artesanal serrano; e outros assuntos...............
SENADORA GLEISI HOFFMANN – Considerações sobre as eleições de 2014; e outro assunto................................
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Destaque à necessidade de maior participação feminina na política
brasileira; e outro assunto...........................................................................................................................................................................
SENADOR ACIR GURGACZ, como Líder – Preocupação com a morosidade na concessão de licenciamento
ambiental para a restauração da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus................................................................................
SENADORA ANA AMÉLIA – Expectativa com a entrada em vigor de norma que aumenta substancialmente
as multas aplicáveis na hipótese de ultrapassagens perigosas; e outros assuntos...............................................................
1.2.5 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 609/2014, de iniciativa da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática. Aprovado................................................................................................................................................................................
Requerimento nº 1.496/2013, de autoria do Senador Paulo Paim e outros Senadores. Aprovado....................
Requerimento nº 834/2014, de autoria do Senador José Sarney e outros Senadores. Aprovado......................
1.2.6 – Oradores (continuação)
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Resposta às declarações do Senador Aloysio Nunes Ferreira acerca da suposta falta de auxílio do Governo Federal no trato do problema de abastecimento de água em São Paulo..............
1.3 – ORDEM DO DIA
1.3.1 – Item único
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 34/2005 (nº 1.098/2007, naquela Casa), do Senador
Antônio Carlos Valadares, que altera as Leis nºs 10.289, de 20 de setembro de 2001, que institui o Programa Nacional
de Controle do Câncer de Próstata, a fim de garantir maior efetividade no combate à doença, e 9.263, de 12 de janeiro
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Ata da 153ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 30 de outubro de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Srª Vanessa Grazziotin e dos Srs. Paulo Paim e Ruben Figueiró

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 19 horas e 2 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
A Presidência comunica ao Plenário que há expediente sobre a mesa, que, nos termos do art. 241 do
Regimento Interno, vai à publicação no Diário do Senado Federal.
É o seguinte o expediente:
REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO N° 830 , DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos para o lutador de MMA, José Aldo, que venceu a luta contra o norte-americano Chad Mendes, mantendo o cinturão dos pesos pesados no UFC 179, no Brasil, bem como seja
encaminhado o referido voto no seguinte endereço: Rua Marquês de Abrantes, 96, Flamengo/Rio de Janeiro – RJ – CEP 22230-061
Justificação
Palco de inúmeras lutas históricas do antigo vale-tudo, o Maracanãzinho presenciou na madrugada
do dia 31 de Outubro o combate mais difícil da carreira de José Aldo. O manauara enfrentou um duríssimo
Chad Mendes, que sugou o melhor do campeão durante cinco rounds na luta principal do UFC Rio 5, mas
teve qualidade para suportar a pressão imposta pelo adversário e o derrotou por decisão unânime dos jurados (triplo 49 a 46). Foi a sétima vez que ele defende o título dos penas (até 66kg) da organização.
Foi a melhor luta do UFC em 2014. José Aldo fez uma luta inesquecível e manteve o cinturão no Brasil,
mesmo lutando praticamente com a visão de apenas um olho, devido aos golpes que já havia levado. Mas, se
manteve firme, com raça, talento e mereceu ser o grande campeão da noite.
Parabéns José Aldo pela grande luta e parabéns, também, pra toda a sua equipe, pelo ótimo preparo
físico e emocional e ao grande público que compareceu para gritar em uma só voz: “’É Campeão°.
Sala das Sessões, em 30 de Outubro de 2014.

(Encaminhe-se.)
REQUERIMENTO N° 831, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos para a Federação Nacional dos Farmacêuticos – FENAFAR, que está comemorando 40 anos, bem como seja encaminhado o referido voto para o Presidente da Fenafar, Ronald Ferreira dos
Santos, no seguinte endereço: Rua: Barão de ltapetininga, 255, 11° andar – Conjunto 1105 – CEP 01042-001
Centro – São Paulo – SP.
Justificação
A Federação Nacional dos Farmacêuticos – Fenafar está completando 40 anos. Fundada em 25 de outubro
de 1974, possui hoje 14 sindicatos filiados. É uma entidade representativa da categoria farmacêutica em nível
nacional. Nesses 40 anos, a Fenafar construiu uma história de lutas, buscando sempre o respeito à categoria e
o resgate do importante papel social do farmacêutico na atenção à saúde.
Ao longo de sua história, a Fenafar realizou cinco congressos nos quais reuniu farmacêuticos de todo
o país para discutir a valorização profissional do farmacêutico e o seu reconhecimento como profissional da
saúde, a defesa da saúde pública e de qualidade para todos.
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Parabenizo a Federação Nacional dos Farmacêuticos pelos seus 40 anos, que no decorrer de todas essas
décadas muito contribuiu para a valorização dos farmacêuticos de todo o Brasil!
Sala das Sessões, em de Outubro de 2014.

(Encaminhe-se.)
REQUERIMENTO N° 832, DE 2014
(Senador Waldemir Moka)
Requer, nos termos regimentais, seja retirado o Projeto de Lei do Senado n° 246/2014, Modifica a Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que altera a legislação do imposto de renda e
dá outras providências; a Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais; e a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Beneficios
da Previdência Social e dá outras providências, para substituir a expressão “espondiloartrose
anquilosante” por “espondilite anquilosante”.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 256, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro seja retirado o Projeto de
Lei do Senado n° 246/2014, de minha autoria, Modifica a Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que altera a
legislação do imposto de renda e dá outras providências; a Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais; e
a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Beneficios da Previdência Social e dá outras
providências, para substituir a expressão “espondiloartrose anquilosante” por “espondilite anquilosante”.
Brasília– DF, 29 de outubro de 2014,

(Deferido.)
REQUERIMENTO N° 833, DE 2014
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 216 do Regimento interno do Senado Federal, combinado com o art. 50 da
Constituição Federal, sejam prestadas, pelo Senhor Ministro de Estado dos Transporte, as seguintes informações:
Os valores totais atualizados, pagos para a construção dos trechos das rodovias federais inseridos dentro
dos limites do Estado de Roraima, especificado por cada rodovia;
Os valores totais atualizados, pagos para a manutenção e restauração das rodovias federais, nos trechos
inseridos dentro dos limites do Estado de Roraima, ano a ano e por rodovia.
Complementarmente requeiro que as referidas informações sejam encaminhadas também em meio
magnético.
Sala das Sessões, em

(À Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO Nº 834 DE 2014
Requeremos, nos termos do art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Sessão
Especial, no dia 11/11/2014, às 11:00 horas. Este aditamento ao Requerimento nº 752/2014, prevê a alteração
da data de realização da Sessão Especial destinada a comemorar os cinquenta anos de fundação da Congregação Irmãs de Maria, prevista inicialmente para realizar-se no dia 04 de novembro próximo.
JUSTIFICAÇÃO
A alteração que ora requeremos busca adequar as Agendas da Casa e da Instituição envolvida com os
compromissos das autoridades e convidados para o evento.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 2014

(À publicação.)
COMUNICAÇÃO
Of. Lid.Bloco PP/PROS nº 579/2014

Brasília, 30 de outubro de 2014.
Assunto: Substituição de Parlamentar para a MPB n° 657/2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado GUILHERME MUSSI (PP/SP) como Titular na Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a MPV n° 657, de 2014, em substituição ao Deputado EDUARDO DA
FONTE (PP/PE).
Atenciosamente,

(Será feita a substituição solicitada.)
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ARQUIVAMENTO
Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 731, de 2014, da CMA, sobre a Proposta de Fiscalização e
Controle nº 1, de 2014, concluindo pelo arquivamento da matéria.
A Presidência, em atendimento às conclusões do parecer, encaminha a matéria ao Arquivo.
ABERTURA DE PRAZO
Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs 732 e 733, de 2014, da CAE e CMA, respectivamente, concluindo contrariamente ao Projeto de Lei do Senado nº 33, de 2008.
De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recurso, por um décimo dos membros do Senado, para que a matéria continue sua tramitação.
ARQUIVAMENTOS
Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs 734 e 735, de 2014, sobre as Mensagens nºs 60,
de 2013; e 21, de 2014, concluindo pelo arquivamento das matérias.
INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA
Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 736, de 2014, da CAS, pela prejudicialidade do Projeto de
Lei do Senado nº 257, de 2010.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente, a fim de ser declarada prejudicada, nos termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.
É o seguinte o ofício:
OFÍCIO Nº 105/2014 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 29 de outubro de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, a declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 257, de 2010, que dispõe sobre o direito de férias proporcionais ao empregado doméstico, de autoria
do Senador Marcelo Crivella.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
ABERTURA DE PRAZO
Com referência ao Ofício nº 104, de 2014, da CAS, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 225, de
2013, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO Nº 104/2014 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 29 de outubro de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 225, de 2013, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos hospitalares disporem de unidades de terapia intensiva, de
autoria do Senador Alfredo Nascimento.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
Com referência ao Ofício nº 128, de 2014, da CCJ, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 454, de
2012, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
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É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO Nº 128/2014-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 29 de outubro de 2014
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 454, de 2012, que “Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Transito Brasileiro, para instituir a obrigatoriedade da prática de direção veicular
para fins de formação de condutores em vias públicas”, de autoria da Senadora Ana Amélia.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
ARQUIVAMENTOS
Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs 739 a 742, de 2014, da CAE; da CI; e da CMA, concluindo pelo arquivamento dos Avisos nºs 56 e 90, de 2013.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, encaminha as matérias ao Arquivo.
DEFERIMENTO
Em sua 8ª Reunião, realizada no dia 7 de outubro de 2014, a Mesa do Senado Federal deliberou sobre
as seguintes matérias:
Pelo deferimento dos Requerimentos nº 462, 541, 556, 558, 560, 561, 568, 570, 571, 586, 587, 600, 608,
610, 640, 641, 642, 643, 684, 707, 719, 763, 773, de 2014 de informações, nos termos de seus relatórios;
Pelo deferimento dos Requerimentos nºs 511, 555, 557, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628,
629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 673, de 2014, que apresentam relatório favorável, com alterações que
propõem;
Pelo deferimento do Requerimento nº 279, de 2014, como nova proposição, e não como reiteração do
Requerimento nº 1.297, de 2013;
ABERTURA DE PRAZO
Pela Aprovação do parecer favorável ao Projeto de Resolução do Senado nº 6, de 2014, que institui o
Grupo Parlamentar Brasil-Irlanda e dá outras providências, com alterações redacionais que propõe;
– Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs 743 e 744, de 2014, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional; e da Comissão Diretora do Senado Federal referentes ao Projeto de Resolução do
Senado nº 6, de 2014.
– Fica aberto o prazo de 5 dias úteis para apresentação de emendas perante à Mesa.
APROVAÇÃO
Pela aprovação dos Requerimentos nºs 678, 679, 755, de 2014, de tramitação conjunta, de matérias abaixo relacionadas, agrupadas da seguinte forma:
– Os Projetos de Lei do Senado nº 133, de 2012, e 192, de 2014, passam a tramitar em conjunto e vão à
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, cabendo a esta emitir decisão terminativa;
– O Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2013 (que já tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 146, de 2013) passa a tramitar em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2013, e as matérias vão às Comissões de Assuntos Sociais – CAS; de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH e de
Assuntos Econômicos – CAE, cabendo à última emitir decisão terminativa;
– Os Projetos de Lei do Senado nº 184, de 2014, e 187, de 2014, passam a tramitar em conjunto e vão à
Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE, à qual cabe emitir decisão terminativa;
Serão cumpridas as determinações da Mesa.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL Nº 304, DE 2014
Altera a Lei nº 9.503, de 1997, para assegurar a liberdade de locomoção pelo território nacional, especialmente o trânsito pelas vias terrestres.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 1º da Lei nº 9.503, de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“§ 2º O trânsito livre, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades
componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar o exercício desse direito.”
Art. 2º Insira-se no art. 1º o seguinte parágrafo:
“§ 6º O pedágio, para fins de trânsito por via terrestre, será admitido nos casos e nas condições previstas pelo Poder Público, para efeito de sua instituição e cobrança, vedando-se-lhe a imposição por
qualquer outro meio.”
Art. 3º O art. 6º da Lei nº 9.503, de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 6º ......................................................................................................................................................................................
I – estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à liberdade, à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, fiscalizando e assegurando o seu
cumprimento;
II – ..............................................................................................................................................................................................
III – ............................................................................................................................................................................................
§ 1º Para fins do disposto no art. 5º, inciso XV, da Constituição Federal, o Poder Público, em âmbito
federal, estadual e municipal, assegurará o trânsito, de qualquer natureza, em todas as vias terrestres
localizadas em território nacional.
§ 2º Para efeito do § 1º deste artigo, serão adotadas, tempestivamente, as providências necessárias
para manter as vias terrestres abertas e livres, a todo tempo, assegurando-lhes a utilização por pessoas, tanto quanto por veículos ou animais por elas conduzidos, isoladamente ou em grupos, para
fins de circulação, parada, estacionamento, transbordo e operação de carga ou descarga.
§ 3º O direito à liberdade de locomoção abrange a segurança das condições de trânsito pelas vias
terrestres, a qual será mantida, a todo tempo, pelos órgãos e as entidades competentes do Poder Público federal, estadual e municipal, vedando-se a imposição de restrição, limite ou impedimento ao
pleno exercício do direito de transitar por qualquer via terrestre, a qualquer tempo, salvo no caso de:
I – guerra, comoção interna ou calamidade pública, oficialmente declarada ou reconhecida;
II – situação ou evento que comprometa a segurança do tráfego, em caráter episódico, como a execução de obra, o atendimento a vítima de acidente ou a remoção de veículo sem condição de tráfego, desde que por ordem de autoridade competente;
III – ordem judicial.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2016.
Justificação
Esta proposição tem o evidente propósito de assegurar o direito fundamental à locomoção pelo território
nacional, notadamente em nossas vias terrestres – rodovias federais e estaduais e estradas vicinais. Na dicção
do inciso XV do art. 5º da Constituição, “é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”. Não se pode admitir
que pessoas ou grupos imponham, à força, qualquer restrição, limite ou impedimento ao exercício desse direito constitucional, ainda que o façam sob o pretexto de assegurar outros direitos. Conflitos de interesses, tanto
quanto divergências quanto à extensão de direitos que, eventualmente, se contraponham, devem ser resolvidos pela via adequada, a judicial, jamais pelo recurso da ameaça, da força ou da intimidação.
Pedimos, portanto, apoio a esta proposta, pois a consideramos tão adequada quanto necessária à garantia dos direitos individuais e coletivos no País.
Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação,
rege-se por este Código.
§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos,
conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.
§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as
medidas destinadas a assegurar esse direito.
§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das
respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou
erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do
trânsito seguro.
§ 4º (VETADO)
§ 5º Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade
em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio-ambiente.
.............................................................................................................................................................................................................
Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito:
I – estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto,
à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento;
II – fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito;
III – estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e
entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa.)
OFÍCIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
OF. Nº 223/2014/PS-GSE
Brasília 30 de outubro de 2014
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado o Substitutivo oferecido por essa Casa ao Projeto de Lei
nº 3.338, de 2008, da Câmara dos Deputados (PLC nº 150, de 2009), que "Dispõe sobre a jornada de trabalho
do psicólogo e altera a Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962, que dispõe sobre os cursos de formação em Psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo".
Na oportunidade informo a Vossa Excelência que a referida proposição foi enviada à sanção em 28-10-14.
Atenciosamente, – Deputado Gonzaga Patriota, Primeiro Suplente de Secretário.
A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –Senadora Angela.
A SRa ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Sra Presidenta, eu peço a minha inscrição
para uma comunicação inadiável.
A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Primeira inscrita para uma
comunicação inadiável, Senadora Angela Portela.
O primeiro orador inscrito do dia de hoje é o Senador Odacir Soares, a quem eu convido para vir à tribuna
fazer seu pronunciamento. Senador Odacir, do PP do nosso querido e vizinho Estado de Rondônia.
Com a palavra, Senador.
O SR. ODACIR SOARES (Bloco Maioria/PP – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Presidente.
Sra Presidente, Sras e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado, a Base
Aérea de Porto Velho é, há trinta anos, a guardiã da Amazônia Ocidental. Foi inaugurada em 31 de outubro
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de 1984, pelo Presidente João Figueiredo, na gestão do Ministro Délio Jardim de Matos, então Ministro da Aeronáutica. Aliás tanto a criação do Sétimo Comando Aeronáutico com sede em Manaus, no Estado de V. Exa,
quanto a criação e a construção da Base Aérea de Porto Velho foram atos do Presidente João Figueiredo e do
Ministro Délio Jardim de Matos.
Mesmo antes do famoso Discurso do Rio Amazonas, proferido por Getúlio Vargas, anunciando mudanças
na forma de pensar do Governo Federal para com a Amazônia Ocidental, quando a mesma ainda era somente
um imenso ponto desconhecido no mapa do Brasil, na década de 30, a Aeronáutica já participava do processo
de integração e desenvolvimento das áreas inacessíveis do Brasil, particularmente da Amazônia, através do
Correio Aéreo Militar, hoje Correio Aéreo Nacional.
Com o intuito de ampliar sua presença na Região Norte, o então Ministério da Aeronáutica criou, em 1º
de março de 1983, o Sétimo Comando Aéreo Regional, com sede em Manaus, tendo sob sua responsabilidade
os Estados do Amazonas, Acre e Rondônia,além do ex-Território Federal de Roraima, hoje Estado de Roraima,
terra da Senadora Angela Portela.
No ano seguinte, duas bases aéreas “irmãs” são criadas, a de Boa Vista, em Roraima, e a de Porto Velho,
em Rondônia.
A ativação da Base Aérea de Porto Velho (BAPV) foi, sem dúvida nenhuma, um marco para toda a Amazônia Ocidental. Criada tendo em vista a necessidade de interiorização da Força Aérea Brasileira para defender
as fronteiras da Amazônia, através do Decreto n° 89.864, de 17 de maio de 1983, a Base Aérea de Porto Velho,
subordinada, desde então, ao 7º Comando Aéreo Regional (VII Comar), com sede em Manaus, como já disse,
foi construída em tempo recorde, apenas 13 meses, e inaugurada em 31 de outubro de 1984 pelo então Presidente da República João Batista de Figueiredo, sendo Ministro da Aeronáutica o Tenente-Brigadeiro Délio
Jardim de Mattos.
Aliás, o dia de hoje, 30 de outubro, marca os 30 anos da Base Aérea de Boa Vista, em Roraima, e amanhã,
os 30 anos da Base Aérea de Porto Velho.
Eu tive o privilégio de integrar a comitiva do Presidente Figueiredo nessa inauguração.
Desde a sua inauguração, a Base Aérea de Porto Velho é, certamente, para o VII Comar, um importante
ponto de apoio logístico para a consolidação do processo de planejamento na defesa aeroespacial da Amazônia. Além disso, exerce também um suporte operacional nas missões e atividades realizadas pelo Comar junto
a populações carentes, como atendimentos médicos e odontológicos em comunidades ribeirinhas ou tribos
indígenas de toda a Região Norte.
Aliás, na época da criação das Bases Aéreas de Boa Vista e de Porto Velho, o Senador Mozarildo Cavalcanti
era Deputado Federal e participou também da criação dessa importante instituição da Força Aérea Brasileira.
A partir de então, as atividades desenvolvidas por essa organização militar seguem à risca a sua missão:
“prover o apoio necessário às unidades aéreas e de aeronáutica que nela operem permanentemente, temporariamente ou que nela estejam sediadas”.
Hoje, com a malha rodoviária ainda precária e a fluvial diretamente condicionada à sazonalidade da
região, o aprofundamento das Forças Armadas na Amazônia Ocidental tem exigido da Força Aérea Brasileira
(FAB) crescente responsabilidade quanto ao apoio logístico.
Na condução de ações militares de presença na região, com o empenho e a dedicação das Organizações
Militares (OM) sediadas e de seus respectivos comandos, está o VII Comar.
A relevância das ações sociais prestadas pela FAB às populações instaladas em locais ermos, de difícil
acesso, é imensurável do ponto de vista da gratidão e reconhecimento daquelas comunidades assistidas. Em
1995, com a ativação do 23° Grupo de Aviação à época, unidade da aviação de ataque, equipada com aeronaves AT-27 Tucano, percebe-se um contínuo incremento no efetivo da Base Aérea de Porto Velho.
Nos dias atuais, a Base Aérea de Porto Velho vem operando a aeronave C-98B Grand Caravan, peça importante na logística de apoio às tropas do Exército brasileiro na fronteira, além de desempenhar missões
complementares de assistência em favor de populações carentes, particularmente as que habitam áreas de
fronteiras e ribeirinhas, muitas vezes atingidas por calamidades naturais.
O 2º Esquadrão do 3º Grupo de Aviação, Esquadrão Grifo, transformado em Unidade Aérea da Aviação de
Caça, emprega as modernas aeronaves A-29 Super Tucano, destacando-se, diuturnamente, no cumprimento
de missões de policiamento do espaço aéreo.
O advento do Sistema de Vigilância da Amazônia, o Sivam, conferiu ao Destacamento de Proteção ao
Voo, herdeiro do Núcleo de Proteção ao Voo, notável incremento de sua capacidade operacional.
Já o 2º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação, Esquadrão Poti, encontra-se implantado e operando em todo
Brasil com os helicópteros de ataque russos Mi-35M, designados na FAB como AH-2 Sabre.
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A Base Aérea de Porto Velho está preparando suas instalações para sediar, com início operacional previsto para 2015, o 5º/1º Grupo de Comunicações e Controle, unidade apta a instalar, operar e manter um escalão
avançado de operações aerotáticas em áreas onde a cobertura de radar ordinária não for suficiente, assegurando o controle, as comunicações e o alarme aerotático em sua área de responsabilidade, bem como guiando aeronaves para o pouso seguro, quando da ocorrência de condições meteorológicas adversas, utilizando
radar de aproximação de precisão.
Essa expansão é balizada pela Estratégia Nacional de Defesa e seus documentos complementares, segundo os quais caberá à Força Aérea Brasileira o imprescindível apoio aéreo aos destacamentos isolados, bem
como o provimento das necessidades de projeção de poder e de pronta resposta aos ilícitos transnacionais
nos pontos mais remotos da Amazônia, o que já vem acontecendo hoje, com muita eficiência por parte da
Força Aérea Brasileira.
No cumprimento de sua missão, a Base Aérea de Porto Velho não está sozinha. Conta com as orientações,
o apoio administrativo, logístico e operacional do 7º Comando Aéreo Regional, além da fraternal relação com
as unidades do Exército e da Marinha do Brasil. Tenho certeza de que essa sinergia vai muito além dos limites
impostos pelos protocolos de operações conjuntas.
Quero transmitir a todos os integrantes da Força Aérea Brasileira, em todos os níveis hierárquicos, e ao
pessoal civil que a compõe os meus aplausos pelo grandioso serviço que a Base Aérea de Porto Velho presta à
Amazônia Ocidental e ao Brasil. Ao Sr. Major-Brigadeiro-do-Ar Antônio José Mendonça de Toledo Lobato, Comandante do VII COMAR, com sede em Manaus, e ao Chefe da Força Aérea Brasileira, Tenente-Brigadeiro Juniti
Saito e, por último, ao Tenente-Coronel Giancarlo Apuzzo, atual Comandante da Base Aérea de Porto Velho, e
a todos os seus antecessores os parabéns do Senado Federal pelo dever cumprido e pelos 30 anos de funcionamento dessa importante instituição militar sediada em Porto Velho e também no Estado de Roraima, que
completa 30 anos hoje.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois não, Senador.
A Mesa o cumprimenta pelo pronunciamento
Dando sequência aos nossos trabalhos, convido a Senadora Angela Portela para falar no período de comunicação inadiável.
Com a palavra, Senadora Angela Portela.
Senadora Gleisi.
Pois não, Senadora.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR.) – Pela ordem, Presidente.
Eu gostaria também de solicitar que pudesse falar como comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Devidamente inscrita no
período de comunicação inadiável, V. Exª será a próxima.
Senadora Angela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) – Srs. Senadores, Srªs Senadoras, Presidenta Vanessa Grazziotin, trago dois temas muito importantes para o meu Estado de Roraima. Um deles é a questão grave do sistema prisional do nosso Estado e o outro
é o aumento abusivo da tarifa de energia elétrica para os consumidores do nosso Estado, principalmente os
do interior.
Passado o período eleitoral de uma campanha conturbada no meu Estado, onde o Governo do Estado
mostrou todo o poderio da máquina administrativa, gostaria agora de externar a minha preocupação em torno dos rumos que a gestão do sistema prisional do meu Estado está tomando.
As notícias de fuga e rebeliões são constantes e, pasmem, no domingo dia 26, logo após a realização das
eleições no segundo turno, começou um motim na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em que os presos
queimaram alas inteiras, atearam fogo no alojamento de agentes penitenciários e colocaram em risco, além
da própria vida, também a dos servidores públicos que atuam na unidade prisional. Para conter essa fúria, foi
necessária a intervenção de policiais rodoviários federais e até de guardas municipais. Cinco dias, antes dessa
rebelião, foi descoberto um túnel escavado pelos presos com mais de 40 metros de comprimento, o que teria
causado a revolta dos mesmos.
Na nossa opinião, Srª Presidenta, essa iminente ameaça de rebelião, não apenas na Penitenciária Agrícola
de Monte Cristo, mas também na cadeia pública de Boa Vista, é um alerta claro da necessidade de reorganização urgente do sistema prisional de Roraima.
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Srª Presidenta, estamos mantendo meros depósitos de pessoas e nos afastando a cada dia de uma estrutura que proporcione realmente a reinserção dos reeducandos na sociedade.
O resultado foi a solicitação pelo atual Governador Chico Rodrigues de reforço da Força Nacional ao Ministério da Justiça. Trinta homens chegaram a Roraima na noite da terça-feira, dia 28, e devem auxiliar no processo de paz dentro da Penitenciária.
Em Roraima, Srs. Senadores, Estado com a menor população em todo Brasil, os presos ligam para os jornalistas por meio de telefones celulares. Então eu lhes pergunto: que outras ligações eles fazem de dentro das
unidades prisionais? A que informações têm acesso? É preciso reverter essa situação, assim como também é
preciso buscar uma solução efetiva a respeito da presença da facção criminosa PCC, que, acreditem, já se instalou em meu Estado.
Tempos atrás, viabilizamos recursos junto ao Ministério da Justiça, no valor de R$8 milhões, para a construção de uma nova penitenciária que pudesse dar condições de suprir a demanda do Estado, hoje estrangulada, e proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas que cumprem pena em condições subumanas.
Infelizmente – e não há outra palavra para descrever o que sentimos –, o Governo de Roraima não apresentou projeto que pudesse justificar o envio de recursos. Essa prática, aliás, tem sido habitual por parte da
atual gestão desse grupo que está no poder, há mais de sete anos governando o nosso Estado. Falta habilidade e competência para a formulação de projetos para apresentação junto ao Governo Federal, e, com isso,
perdemos recursos. Com essa situação recorrente por parte do Estado, deixamos de fazer investimentos importantes, como o caso do sistema prisional, o que acarreta situações graves e preocupantes como essa que
estamos vendo hoje.
Também a situação do pessoal que trabalha em nossas unidades prisionais não é confortável. Na P.A. de
Monte Cristo, são 1.150 presos, em um prédio construído para abrigar 750, atendidos por apenas 20 agentes
penitenciários. No máximo, 30 policiais militares fazem o reforço na segurança. Na cadeia pública da capital,
são cerca de 150 presos em local que abrigaria apenas 100 detentos e onde apenas oito agentes cuidam da
segurança, auxiliados por sete policiais militares. Nem vamos mencionar aqui as condições de trabalho desses profissionais, os salários baixos, a falta de capacitação e de reconhecimento enfrentados por esses pais e
mães de família.
Falta vontade política, falta vontade para colocar em prática medidas simples de gestão como a capacitação e valorização dos agentes penitenciários, principalmente no que diz respeito ao controle da entrada de
visitantes das unidades prisionais, e também a criação de um centro de detenção provisória para garantir a separação de condenados dos que esperam por julgamento, o que poderia ser viabilizado por meio de projetos
apresentados ao Governo Federal.
Recursos para isso nós sabemos que existem. Falta a iniciativa de formar parcerias com a iniciativa privada para proporcionar a preparação desses presos para uma nova vida, para a ressocialização e reinserção
na sociedade, de maneira digna.
Esses casos, em meu Estado, são raros, principalmente porque a reintegração dessas pessoas depende
da oferta de profissionalização, exigência do mercado de trabalho, papel que, mais uma vez, não vem sendo
desempenhado pelo Governo atual. É um exemplo claro da falta de comprometimento da Administração Pública com a população, da falta de interesse do Estado.
E não é só isso. Falta a garantia de direitos básicos, como alimentação em bom estado de consumo,
material de higiene, espaço físico adequado. Essa situação caótica em que se encontra o sistema prisional de
Roraima tem reflexo negativo na população, que sofre com a eterna ameaça de novas fugas, de mais assaltos,
furtos, assassinatos, enfim, com o sentimento de insegurança das famílias.
Esperamos, sinceramente, que a nossa nova Governadora, Suely Campos, eleita no último domingo, consiga reverter essa situação, com a sensibilidade inerente às mulheres, e possa, finalmente, dar solução a esse
gargalo da segurança pública em nosso Estado.
Nós confiamos e acreditamos que o novo Governo, o Governo da Governadora Suely Campos, certamente vai dar prioridade à melhoria no sistema prisional do nosso Estado.
Outro tema que me traz, neste momento, ao Senado Federal é exatamente a nossa preocupação com o
consumidor de energia elétrica do nosso Estado. Esse aumento abusivo certamente vai pesar no orçamento
familiar.
A nova rodada de reajustes de tarifa autorizados na última quarta-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determina aumentos que chegarão a até 54% nas contas de luz dos nossos consumidores
– uma coisa absurda!
O reajuste médio de 54% atingirá consumidores do interior de Roraima atendidos pela CERR, empresa
que tem o Governo estadual como seu maior acionista.
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O aumento começará a valer em 1º de novembro e preocupa muito porque os consumidores não estavam esperando esse aumento considerável no seu orçamento familiar.
Em nossa capital Boa Vista, atendida pela Boa Vista Energia, o aumento médio autorizado pela Aneel
nesta quarta-feira foi de 16,95%.
Para residências e comércio, que utilizam baixa tensão, a conta de luz ficará 16,78% mais cara. Para a indústria (alta tensão), 17,04%.
Como se pode facilmente perceber, trata-se de um aumento muito superior à inflação registrada no mesmo período, que ficou próxima a 6,5%. Os consumidores pagarão muito mais do que isso pela energia elétrica,
o que consideramos um absurdo.
Conhecemos os argumentos oficiais que justificam esse reajuste. Todos os anos, as distribuidoras passam por um processo de reajuste de suas tarifas, que pode levar a aumento – ou eventualmente à queda – da
tarifa, dependendo do que for apurado pela Aneel. Em 2014, a agência vem autorizando reajustes altos devido ao encarecimento da energia no País nos últimos meses, provocado pela queda no nível dos reservatórios
das principais hidrelétricas.
Em tese, as distribuidoras não lucram com a revenda de energia fornecida pelas usinas, mas sim com o
serviço de levá-la até os consumidores. Entretanto, podem repassar para as tarifas todo o custo com a compra
dessa energia. É o que ocorre com as duas empresas de Roraima.
Um forte componente desse absurdo reajuste decorre de despesas financeiras, originárias de defasagens
ocasionadas por reajustes anteriores. Trata-se portanto de uma questão regulatória. Seria desejável e necessário
que se adotassem padrões de reajuste que evitassem oscilações bruscas como as que foram registradas agora.
Como é que se explica um ajuste tão elevado de 54% repentinamente na conta de energia do consumidor?
Ao conceder o reajuste, a AneeI autorizou a correção da chamada Parcela B, que representa a parte da
tarifa que efetivamente fica com a concessionária, para operar manter e realizar os investimentos necessários
à melhoria e expansão do sistema.
Entretanto, a maior parte do reajuste, no caso de Roraima, refere-se à Parcela A, que contempla os custos
com compra de energia junto aos geradores, os custos com a transmissão da energia e o valor dos encargos
setoriais. Sabemos, nesse caso, que Roraima arca com os custos decorrentes de constituirmos um sistema isolado, até hoje não interligado ao Sistema Nacional.
Esse quadro deve se alterar com a conclusão da construção do Linhão de Tucuruí que vai, dessa forma,
interligar o Estado ao sistema elétrico nacional.
Isso fará com que 99,6% do mercado brasileiro de energia elétrica esteja conectado a um só sistema. Até
lá, até que Roraima seja interligada ao sistema elétrico nacional, que deverá ser em meados de 2016, quando
tiver sido concluído o Linhão de Tucuruí, seria desejável que a Aneel reconhecesse a especificidade dos desafios colocados às regiões ainda vinculadas aos sistemas isolados. Seria necessário um tratamento diferenciado
da Aneel com esses Estados que ainda estão sob o sistema isolado.
Elas não podem ser tratadas como as demais, já que suas condições são tão diferentes, para não dizer
adversas. Precisamos, portanto, de três medidas para compensar esse tipo de ônus.
Em primeiro lugar, seria desejável o reconhecimento de que os sistemas isolados devem contar com uma
forma diferenciada de financiamento por parte do Poder Público, para fazer frente às altas repentinas dessas
tarifas. Quero dizer, no mês de outubro você paga um valor da sua conta de energia e, no mesmo mês de outubro, é informado de repente que, a partir do dia 1º de novembro, haverá uma alta na sua conta de energia
de mais de 54%.
Seria recomendável, em segundo lugar, que se reexaminasse a regulação dos custos, de modo a evitar
oscilações bruscas como a que ocorre agora em Roraima. É reconhecido até mesmo pela Agência Nacional de
Energia Elétrica esse aumento abusivo, esse último reajuste colocado agora recentemente.
Enfim, seria também extremamente interessante que se adotasse algum tipo de fórmula para estimular
que nessas regiões, principalmente as mais isoladas, nas comunidades indígenas, fossem desenvolvidas fontes
alternativas de energia. Elas não representam parcela significativa de nossa matriz energética, nem deverão
aumentar essa participação em curto prazo, mas seria recomendável que recebessem atenção especial nas
regiões que ainda não fazem parte do Sistema Interligado Nacional. E quando a gente propõe aqui esse modelo de desenvolvimento de fontes alternativas de energia, a gente fala claramente, principalmente para as
comunidades indígenas e as regiões mais isoladas, porque o que queremos mesmo é a inclusão do Linhão de
Tucuruí que vem de Tucuruí, no Pará, a Amazonas e Roraima.
Com a conclusão desse sistema, certamente estaremos interligados ao sistema elétrico nacional e sairemos da dependência da energia de Guri, na Venezuela.
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Mas, sem dúvida nenhuma, fiquei estarrecida com esse repentino aumento da tarifa de energia elétrica
no meu Estado de Roraima. Isso vai afetar grandemente principalmente as pessoas que moram no interior do
nosso Estado, que têm a CERR (Centrais Elétricas de Roraima) como distribuidora de energia.
Então, queria aqui lamentar essa situação que vai pesar no bolso das famílias de Roraima e propor essas
duas alternativas de mudança na regulação, considerando que somos um sistema isolado.
Era isso, Srª Presidenta Vanessa Grazziotin.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V.
Exª, Senadora Angela, e lhe comunica também que esse sonho de Roraima durante muito tempo foi o nosso.
Nós estamos conseguindo aos poucos melhorar a nossa matriz, primeiro substituindo óleo combustível,
óleo diesel, pelo gás natural ,cuja produção vem do próprio Estado do Amazonas e, agora, já temos o Linhão
de Tucuruí com a mudança de boa parte da cidade que está gerando energia através do Linhão. Então, creio
que, em breve, como V. Exª diz, até meados de 2016, o Linhão possa chegar e dar mais estabilidade à geração
de energia, baratear os custos e também defender o meio ambiente.
Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento.
Para falar no período de orador inscrito, eu convido o Senador Pedro Simon, que aqui está.
Senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é claro que estamos todos nós, no momento, vivendo ainda sob as consequências da eleição que terminou por acontecer.
O importante é salientar, em primeiro lugar, que esse é o mais longo período democrático na história do
Brasil. Itamar passou o governo ao Presidente eleito Fernando Henrique; reeleito ficou com a faixa; Fernando
Henrique passou o governo ao Presidente eleito, Lula da Silva, reeleito, ficou com a faixa; Lula da Silva passou
o governo à eleita, a Presidente Dilma; e a Presidente Dilma manteve a faixa numa eleição, reeleita.
Esse longo período democrático é o maior da história deste País e sucedeu a 21 anos de uma tremenda
ditadura, em que tivemos cinco generais, ditadores com mandato predeterminado, generais escolhendo o futuro Presidente, o Congresso homologando, os generais escolhendo o outro Presidente, o Congresso determinando a posse, e, assim, foi: Castelo Branco, Costa e Silva, Geisel, Médici e General Figueiredo.
Foi uma campanha dura, uma campanha difícil, uma campanha, talvez, das mais complexas que realizamos ao longo da história brasileira. Os grandes debates e as grandes teses, as grandes discussões ainda
sofrem o impacto da realidade brasileira. Uma campanha com 30 partidos, uma campanha com candidatos à
Presidência da República que não têm 1% do pensamento do eleitorado brasileiro complica. Mas essa eleição
marcou um debate realmente importante e significativo. Ganhou a Presidente Dilma.
Um por cento do eleitorado que tivesse trocado, ganhava o seu opositor. Uma eleição com um número
fantástico de votos, que nós tivemos, foi realmente uma eleição que deu empate. É por isso que esse Congresso e a Presidente Dilma ficam com uma responsabilidade imensa de encontrar e encaminhar as fórmulas pelas
quais nós vamos em busca do cumprimento de nosso dever.
Que bom que a asperidade da campanha, os duros golpes excessivos durante a campanha, nesse início
de Congresso, estão sendo substituídos por uma palavra de respeito recíproco: ambas as partes se olhando e
buscando um determinado entendimento.
Eu defendia primeiro a candidatura da companheira Marina, não indo para o segundo turno, a do companheiro Aécio. Eu que, quatro anos atrás, votei, novamente, na Presidente Marina, derrotada no segundo turno, votei na Presidente Dilma, dessa vez votei no Aécio, porque achei que 12 anos é um tempo longo e porque
achei que a democracia é a rotatividade no poder.
Toda democracia, para dar certo, tem que ter a obrigatoriedade da mudança, da alternativa. Doze anos
foi um tempo longo e, se a gente analisar o partido do PT, quando estava na oposição, as suas teses, as suas
bandeiras, o que ele defendia e o que aconteceu quando ele foi para o poder, se imaginaria... E eu dizia na
campanha que era bom para o PT ele ir para a oposição, porque, indo para a oposição, ele iria se renovar, iria
equacionar as suas questões, iria retornar às suas teses e voltar a ser um grande partido.
E eu dizia que era bom para o Brasil o Aécio ganhar, principalmente porque, naquela altura da campanha,
o Aécio não significava PSDB. Com a entrada da Marina, do Partido Socialista, de vários, inclusive do candidato
do Partido Verde, significaria o entendimento do congraçamento que determinaria aquilo que eu considerava
fundamental: o debate neste Congresso.
Eu considerava fundamental porque nem o PT teria maioria na oposição, nem o Aécio teria maioria no
Governo. Seria necessário o diálogo, o debate, o entendimento, a busca de uma fórmula para nós sairmos da
crise em que nós nos encontramos.
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O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Pois não.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Senador Pedro Simon, eu estou olhando para essa
tribuna, eu estou olhando para V. Exª ocupando essa tribuna, e não quero olhar para ela a partir do início da
próxima legislatura, porque, toda vez que eu olhar para essa tribuna, vou ver o vazio, o vazio da sua ausência,
o vazio da sua autoridade moral, da sua autoridade política, o vazio da sua história, Senador Pedro Simon, uma
história marcada por um idealismo inegociável, por um idealismo permanente, por uma clareza. Eu, quando
vejo V. Exª na tribuna, lembro-me do dia triste em que o Ulysses Guimarães teve que ser apeado da Presidência
do partido. Falo apeado para usar uma expressão gaúcha, daquele que é obrigado a descer do cavalo. Naquele
dia, Ulysses Guimarães disse como palavras finais:
“Vai, meu filho PMDB, caminha em direção ao sol, que é luz; não em direção à lua, que é noite.” V. Exª tem
sido a luz desse MDB. E nós que ficamos aqui temos a dura missão de ir para o mesmo caminho que V. Exª está
propondo ou que V. Exª propôs ao Partido dos Trabalhadores: o caminho da reanálise, da reciclagem; o caminho da busca das bandeiras históricas. Eu vi, na campanha eleitoral, um outro vazio e vejo um vazio hoje, que
deve ser tornado cheio, se a Presidenta Dilma Rousseff – e acredito na sua sinceridade após eleita; acredito na
mensagem da entrevista que concedeu à Rede Globo de que deseja ardentemente operar as mudanças que a
Nação vem reclamando há tempo, nas manifestações, e nessa inequívoca divisão do País, em termos de resultado eleitoral obtido na última eleição – apresentar à Nação uma proposta de um novo Pacto Federativo junto
com uma reforma política que acabe com esse financiamento escuso por corporações ligadas a entidades como
a Petrobras e que dê clareza, que faça o Brasil, como dizia Ulysses Guimarães, caminhar em direção ao sol, que
é luz. E V. Exª é uma luz que permanecerá por muito tempo na nossa memória, quando contemplarmos esta
tribuna, mesmo que esteja vazia.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Muito obrigado. É gentileza de V. Exª. Tenho certeza de que V. Exª, o companheiro Maldaner e o companheiro Requião haverão de conduzir o nosso Partido no
rumo que, como V. Exª diz, é necessário.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Senador Pedro Simon, se
V. Exª me permite, aproveito o seu pronunciamento só para comunicar a presença de alunos do Colégio Global.
Todos eles são de São Bento do Sul, Santa Catarina.
Então, aproveitando que V. Exª está na tribuna e acabou de receber um aparte do Senador Luiz Henrique, ex-Governador...
O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC) – São Bento do Sul é um grande polo industrial brasileiro, notável por sua indústria metal-mecânica e por sua indústria moveleira.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Sejam todos bem-vindos!
O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Bem-vindos, alunos de São Bento!
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Muito bem.
Senador Pedro Simon, desculpa. Pois não.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Obrigado.
Dizia eu que achava importante que, ganhando Aécio, não havendo maioria, se fizesse o entendimento
nesta Casa.
Ganhou a Presidente Dilma, com 1%, metade do eleitorado, metade dos votos válidos. Se verificarmos os
que não votaram, índice impressionantemente alto, com os que votaram em branco e com os que anularam,
a vitória foi por 40% – 60% tiveram outra opção.
Mas, neste momento, eu vejo como uma razão muito importante analisarmos os próximos dias desta
Casa. Não estarei aqui, mas creio que nesta Casa haverá de se ter a importância do debate e a responsabilidade do que fazer.
Acho positivas as primeiras palavras da Presidenta, que não poderiam ser diferentes. Eleita, já eleita,
posse garantida, conclama o entendimento, conclama o diálogo. Compreensíveis as palavras da Presidenta,
conclamando a necessidade de uma reforma política em primeiro lugar.
Falou novamente em plebiscito, mas eu também vejo com restrições a palavra “plebiscito”. Em sua referência, hoje, a Presidenta fala que pode ser plebiscito e pode ser referendo. É claro que pode ser plebiscito,
mas o problema é que podemos fazer plebiscito... Já o fizemos para perguntar ao povo sobre parlamentarismo,
presidencialismo ou monarquia, e o povo respondeu. Aí era uma resposta: “sim” ou “não”. Fazia-se um x do lado
da monarquia, ou do lado do parlamentarismo, ou do lado do presidencialismo.
Fizemos um plebiscito sobre o armamento: pode ou não andar armado? Pode ou não pode? Sim ou
não? E se fazia o x.
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Agora, fazer um plebiscito sobre reforma tributária, fazer um plebiscito sobre o Pacto Federativo, fazer
um plebiscito das reformas políticas – se a eleição vai ser por voto distrital, ou por lista ou por voto majoritário
– é muito difícil. Quase impossível.
Não faço uma palavra definitiva, acho apenas que o normal é que haja um debate, haja uma participação da sociedade na elaboração da tese a ser votada pelo Congresso e, depois de votada pelo Congresso, vá
a referendo.
Vi com satisfação a palavra da presidenta dizendo que pode ser plebiscito e pode ser referendo. Eu dizia
na campanha, e repito aqui, que achava muito difíceis esses dias que vamos viver, porque ainda estamos no
final do mensalão, ainda temos respostas e perguntas e consequências e decisões com relação ao mensalão.
E temos essa nuvem imensa, negra, cobrindo metade do céu, que é a Petrobras. Como vão fazer? Para onde
vão nos levar? O que nós queremos? A fórmula de encaminhar. E é muito importante, nisso, que o debate seja
feito com entendimento nesta Casa.
Na internet já tem pedido de impeachment da presidente com 1,3 milhão de assinaturas. Não é por aí.
Mas essas coisas vão acontecer e vão aumentar. A CPI da Petrobras vai esquentar, e as coisas aparecerão. O ex-diretor, preso na cadeia, disse: “Se eu contar tudo, cai a República.” A Presidente disse que vai apurar tudo, doa
a quem doer. Será muito importante o debate nesta Casa. Será muito importante a responsabilidade de como
conduzir e a forma de conduzir. Os primeiros dias têm sido delicados.
Não acho grave a decisão da Câmara de rejeitar o projeto do Governo, criando as entidades associativas.
O que é interessante é analisar e debater, mas jamais o Governo baixar por decreto. Criar as entidades sem a
voz do Congresso era algo abusivo, absolutamente fora da atenção e da aceitação.
A Câmara rejeitou bem. Não sei se a fórmula com que o fez. No primeiro dia, na primeira votação, o Presidente da Câmara, que perdeu a eleição para o governo do seu Estado, magoado, teria feito essa votação.
Feita ou não, acho que a votação foi correta, e acho que tem razão o Presidente desta Casa, o Senador
Renan, dizer que nós também rejeitaremos. É um assunto a ser discutido com o Congresso, e não o Executivo,
por conta própria, criar uma entidade dessa natureza. É um assunto da maior profundidade e da maior complexidade sobre o poder representativo, sobre o nosso papel ou o papel das associações comunitárias, onde
fica a associação comunitária, onde fica a democracia e onde começa o aparelhamento partidário em órgãos
de Governo.
Mas já achei delicada a reunião da Bancada do MDB na Câmara. Indicou à reeleição o seu Líder – é normal, a Câmara faz o que quer. E foi eleito praticamente por unanimidade.
Mas já a indicação dele para candidato a Presidente da Câmara? Eu acho que ele, que é Líder, deveria
partir para o entendimento, para o diálogo, e não já partir para uma posição de confronto, que não sei o que
vai acontecer. Autorizaram o Líder a ser candidato a Presidente da Câmara pelo MDB e o autorizaram a fazer
uma composição com o conjunto, a vida partidária, para ser o candidato – não sei se é a melhor fórmula, acredito que não.
O que eu achava e o que eu acho pode parecer utópico, romântico, de um velhinho que está saindo, mas
a tentativa de buscar o diálogo, a tentativa de que, neste momento, pudessem a Presidenta e as lideranças da
sociedade e as lideranças do Congresso debater e analisar a condução dos próximos passos seria muito importante. Caso contrário, se não houver esse debate, guerra para eleger o Presidente da Câmara, debate aqui
no Senado, recomposição dos blocos partidários lá e aqui... Em primeiro lugar, não sei como a Presidenta vai
organizar o seu Governo.
Já são 39 Ministérios, e 28 partidos vão ter representação na Câmara dos Deputados, mas imaginem se
houver algum país, no mundo inteiro, em que, na hora de colocar: “Está em votação o projeto tal”, 28 Deputados, como líderes, tiverem o direito de encaminhar. Mas como poderá funcionar esta Casa? De que maneira
poderá isso acontecer? Se não for feito o entendimento, se não for feito um debate, uma discussão com a participação conjunta, vai ser anárquico e vai ser muito difícil.
A mim me parece que, se analisarmos em cima disso e sobre que agora vem para valer a análise da Petrobras... E não quero nem falar desta tribuna – não quero! –, mas as coisas que já sei, que me contam, são de
tal gravidade que tem que haver muita responsabilidade no sentido do que fazer. Dizem que a Presidenta disse
a alguns, inclusive Senadores desta Casa, que há coisa séria e que ela vai apurar, doa a quem doer, mas, para
fazer isso, tem que haver o entendimento e tem que haver o diálogo.
Quatro anos atrás, eu vim a esta tribuna, dizendo que tinha votado na Presidente Dilma para Presidente
e felicitando-a por suas atitudes, felicitando-a por ela demitir um ministro, dois ministros, três ministros, quatro
ministros, cinco ministros, por atos. Não vou falar em corrupção – sei lá o termo que ela emprega –, malfeitos.
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E eu conclamava, inclusive os meus colegas aqui, na Casa: vamos nos organizar para oferecer à Presidenta apoio político, para ela se manter nessa posição, para que não se sinta isolada e possa manter essa posição
com dignidade.
Não foi possível. E aconteceu o que eu entendo. Começou a aparecer o Volta Lula!; começou a aparecer o
Não às Votações!; o boicote lá e aqui. A verdade é que a Presidenta entregou-se ao grupo do PT, PMDB e companhia, e governou com eles até o fim.
Foi uma pena – foi uma pena! – que S. Exª não tivesse força. E foi uma pena que lhe tivesse faltado, da
sociedade e de nossa parte, o apoio necessário para que continuasse naquela posição. Acho que, agora, é hora
de S. Exª pensar novamente, refletir novamente.
Surpreendi-me em ver Chico Buarque de Hollanda, um músico, um cantor, um intelectual, um poeta,
por quem tenho o maior carinho – tenho o maior orgulho de dizer que, na campanha lá em oitenta e tanto,
eu, candidato a governador, foi a única campanha em que ele foi, participou e fez pronunciamento –, disse,
na campanha da Dilma agora: “Há quatro anos, eu votei na Dilma, por causa do Lula; hoje, estou votando na
Dilma, por causa da Dilma.” Se é por aí,...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – ... que a D. Dilma faça agora, com mais força, mais brilho
e mais garra, o que ela tentou fazer no início da sua legislatura, e não conseguiu! Lá, ela era instrumento do Lula.
E falei desta tribuna, li desta tribuna sobre o primeiro Ministério que deram para ela. Perguntei se alguém conhecia quase que à unanimidade os nomes, e ninguém conhecia de onde veio, quem indicou, quem
era, qual era sua biografia.
E li, do lado, o último Ministério do João Goulart, quando foi derrubado, composto de estadistas, de homens de liderança, de homens da maior grandeza, da maior responsabilidade.
Agora a Presidenta vai escolher, não vai ser o Lula que vai indicar, ou, pelo menos, não vai ser o Lula que
vai impor. Ela não vai receber o Ministério pronto, mas vai escolher. E já, ali, começa a sua ação, o seu trabalho,
a sua escolha.
E que não seja como foi agora, no passado: o Senador fulano de tal indica o fulano de tal para diretor de
uma empresa da Petrobrás. E o partido fulano de tal indica o beltrano para outra, e é assinado, sem biografia,
sem análise, sem vida pregressa. O Ministro encarregado do setor propôs que houvesse ficha limpa também
para nomeação dos cargos do Executivo, assim como tem que haver ficha limpa para ser candidato; e que, para
ser nomeado em cargos do Executivo, também tivesse que haver ficha limpa.
A Presidenta até hoje não votou esse projeto. Seria bom que ela fizesse agora, antes de começar as nomeações, esta determinação: “Só vai para o meu Governo quem tem ficha limpa, quem esteja certo de que é
isso.” Que indicações possam ser feitas...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – ... para que S. Exª conheça. Há gente que já está, há
12 anos, na Diretoria de empresas da Petrobrás, e, hoje, é um dos mais acusados de irregularidades, e está lá,
e continua lá.
Inicie – inicie! –, Presidenta, como V. Exª iniciou quatro anos antes! Aliás, não, inicie como V. Exª não iniciou antes de assumir, quando praticamente recebeu o Ministério pronto e acabado e teve que governar com
ele! V. Exª hoje é a Presidenta; claro que tem que ter respeito pelo Lula, e o Lula é o grande patrono, claro que
sim; claro que tem que ter respeito pelo PT, etc. e tal, claro que sim, mas V. Exª é a Presidenta.
E tenho certeza de que V. Exª não alimenta a pretensão bolivariana de um terceiro mandato – V. Exª ficará nesse mandato. Então, tem que haver respeito, admiração, carinho por toda a equipe, principalmente pelos
grandes líderes que garantiram a sua eleição, mas V. Exª é a chefe e V. Exª é a responsável.
E, como chefe e como responsável, escolha o Governo, mas garanta o Governo que V. Exª escolher.
Veja a biografia e veja a História. Essa história de partido indicar, porque indicou, e V. Exª receber, porque
foi o fulano que indicou é como aconteceu na Bancada do MDB. E que me digam os meus colegas de Bancada
do MDB: quando foi que a Bancada do MDB no Senado se reuniu alguma vez, meu amigo Requião? Quando
foi que a Bancada do MDB se reuniu alguma vez, meu amigo Maldaner, para escolher um Ministro da Bancada, para escolher um Senador ou alguém indicado pela Bancada do Senado a qualquer cargo de Ministério?
No entanto, apareciam manchetes nos jornais: “A Bancada do MDB no Senado indica fulano de tal.” E,
depois, o fulano de tal era indicado. Eu acho importante...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – V. Exª me permite um aparte?
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Só se for curtinho, porque estou aqui numa luta contra o relógio e por gentileza da Presidenta. Mais ou menos, já começou a minha despedida. Pois não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Senador Pedro Simon, nós temos tanto o que
aprender com V. Exª e, a cada dia, continuo a aprender. E gostaria de perguntar a respeito da reflexão que fez
no início do seu pronunciamento, na primeira parte, ao se referir a um possível plebiscito, referendo sobre a reforma política. Tendo em conta a experiência de V. Exª e o conhecimento... E eu estava junto com V. Exª, quando,
por exemplo, no primeiro trimestre deste ano, votamos, na Comissão de Constituição e Justiça, para que não
houvesse mais a contribuição de pessoas jurídicas. Era um projeto do Senador Jorge Viana, eu fui o Relator e,
ao relatar, propus que houvesse para cada pessoa física a possibilidade de R$1.700 por pleito. Tivemos cinco
pleitos em 6 de outubro; então, seria o máximo que uma pessoa poderia contribuir, cinco vezes R$1.700 para
Presidente, Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual. E também propus que pudesse haver
a transparência em tempo real das contribuições de qualquer natureza para cada partido e candidato. Nessas
três iniciativas, nós votamos da mesma maneira, a favor. Entretanto, a maioria aqui no Senado derrubou tais
proposições. Então acredito que...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –... quando a Presidenta Dilma diz que se faz necessária uma consulta à população, ela o faz por perceber que, se for só no Congresso Nacional, dificilmente
proposições dessa natureza sejam aprovadas. Acredito que talvez haja semelhança, se vai ser plebiscito ou referendo, mas é importante que uma proposta tal como essas três que mencionei, se porventura forem reprovadas aqui pela maioria, como foram neste ano ainda, que então haja a possibilidade de a população referendar
ou não aquelas iniciativas. E eu lhe pergunto: será isso mesmo que poderemos realizar? E é esse um caminho
que V. Exª considera adequado? Daí também para os outros temas que mencionou, digamos, o voto distrital,
distrital misto, a eleição em dois turnos, seja para o Executivo, seja para o voto proporcional – voto proporcional que nem todos ainda compreendem bem, em que primeiro se votaria em partidos e depois nos membros
a serem escolhidos daquele partido, conforme as vagas. Mas eu faço essa pergunta a V. Exª e acho que, com a
sua experiência e conhecimento, poderá nos dar um esclarecimento importante.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Eu fico na essência do seu pronunciamento. Esta Casa
nunca quis e não quer fazer reforma. Nenhuma. E quando o fez, foi para pior. Quando o fez, foi para pior. Quando a Constituição botou que perde o mandato... A questão da perda do mandato, a fidelidade, deu na Constituição: estabelecerá a fidelidade partidária na forma que lei ordinária fará. Até hoje não o fez. Teve o Supremo
que estabelecer uma norma e dizer: quem troca de partido perde o mandato.
O Supremo fez aquilo que nós não fizemos em 20 anos. Nós ficamos sem autoridade moral de falar do
Supremo, porque, se nós fechamos a porta e deixamos um vazio jurídico no ar...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – ... alguém teria de fazê-lo, e eles o fizeram. E, mesmo
depois que eles o fizeram, o que se fez aqui? Perde o mandato, mas, se criar partido novo, não perde. Então, a
fórmula, a instigação para se criar partido novo veio desta Casa, ao determinar que o cidadão não pode sair do
partido, mas pode criar partido novo.
Esta Casa, não... Sinceramente, nesta Casa, da qual saio hoje depois de 32 anos, mais os 16 anos em Porto
Alegre, em mudanças eu não acredito. Na Casa nova, se estiverem aqui, junto com V. Exªs – se a Presidente tiver
a capacidade e a competência de fazer um grande entendimento –, ela, Congresso, Judiciário e a sociedade,
aí pode ser que aconteça. Aí, pode acontecer! V. Exª tem razão... Não querer o plebiscito, mas esperar que esta
Casa faça o referendo... Isso será no “Dia de São Nunca”, porque nunca vai sair.
Esse é o entendimento que a Presidente tem a autoridade de fazer. Foi reeleita! Não é para ela. Não vai
fazê-lo como um favor pessoal. É uma questão para a sociedade e o seu futuro. Ela tem condições de começar,
de iniciar e de nos fazer sentar em torno disso. É isso o que eu acho.
Dessas teses todas, a mais importante é o Pacto Federativo; uma posição dramática, cruel, que significa
a União ter tudo, os Estados a pegar migalhas, e os Municípios com o que sobra das migalhas dos Estados. Isso
não pode continuar. Isso tem de mudar.
Agora, nem o Presidente vai abrir, por conta própria, nem o Congresso tem força para abrir. Esse grande
entendimento deverá ser feito. Eu diria – é até ridículo eu falar, mas estou saindo, posso falar – que um pacto...
(Soa a campainha.)

Outubro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 31

331

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – ... uma espécie de pacto de entendimento, uma espécie de Pacto de Moncloa seria reunir, trazer os Parlamentares, chamar as Lideranças, chamar a sociedade. Poderia ser. Eu vou repetir pela décima vez: o Lula fez! Perdão – mentira! –, o Itamar fez. Fez em uma hora menos
grave do que esta, mas mais importante: quando fizemos o impeachment do Collor e quando, logo depois do
impeachment do Collor, cassamos uma multidão de Parlamentares na CPI dos Anões do Orçamento.
Quando Itamar assumiu, ele não tinha partido, não tinha ninguém. Ele tinha sido eleito pelo PRN, do
Collor. Não era PRN, não havia mais PRN, não havia mais coisa nenhuma. Ele reuniu todos os presidentes de
partido – todos! – e fez o entendimento: eu estou aqui porque o Congresso me botou aqui. Eu não fui eleito.
O povo não me botou aqui.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – O Congresso me colocou aqui. O responsável por eu
estar aqui é o Congresso Nacional. (Fora do microfone.) Eu quero apelar para vocês para fazer um entendimento. Vamos nos entender. E fique claro que, a partir de hoje, qualquer crise que tenha sentido nacional, qualquer
presidente de partido, por menor que seja, pode pedir uma reunião que nem esta, e eu a convoco. Eu também
tenho esse direito. Qualquer problema que houver no Governo e que eu ache que é crise nacional, eu convoco
os senhores para nós debatermos.
E todos concordaram. O Lula, que estava lá, concordou. O Brizola, que estava lá, concordou. O Arraes,
que estava lá, concordou. Todos concordaram.
Tivemos sorte. Veio o Plano Real. O Plano Real veio para esta Casa, e todos se uniram em torno dele. Durante os dois anos e meio do Presidente Itamar, debateu-se, discutiu-se. Tivemos bárbaras discussões, mas em
nenhuma nunca se falou em corrupção. Nenhum Deputado, nenhum Senador ganhou um copo d’água do
Presidente do Executivo.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – E ninguém do Executivo veio tentar mexer com algum Parlamentar do Governo.
Se deu para fazer isso, se nós aprovamos o Plano Real – o mais difícil, o mais complexo e o mais brilhante da história deste País – e se isso foi feito normalmente, às claras, sem nenhuma barganha de negociação, por que agora não se pode fazer? Por que a Dilma, que tem dez vezes mais força que o Itamar tinha...
O Itamar não tinha força nem coisa nenhuma. A Dilma tem, a Dilma foi eleita, a Dilma tem autoridade. Ela
que faça isso.
Ela tem dois caminhos a seguir: Dona Dilma, ou a senhora fica com o Lula e com o assessor do Lula e
com o Bertrand e não sei o que e faz a panelinha – agora, fulana perdeu em tal lugar, vai pra cá; vamos botar
isso aqui, vamos botar aquele lá – e vamos continuar tudo como estava...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Presidente... Senador...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Os companheiros vão entender.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Dois minutos, Senador.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Presidenta, dois minutinhos.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – ... ou ela faz isso, convoca. Tenho certeza de que o
presidente do MDB vai. Tenho certeza de que os presidentes de todos os partidos vão. Vão sentar, vão debater
e vão discutir.
Primeiro, ela te garante: eu vou nomear gente cuja biografia eu garanto. Gente cuja biografia eu garanto!
A hora é de crise, a hora é grave, e eu vou buscar o que há de melhor. Segundo, vamos discutir, vamos analisar as teses, os problemas, que nós vamos buscar. Vamos analisar e discutir as propostas que nós vamos fazer.
Então, como diz o Senador Suplicy, se depender de nós, não sai. Como digo eu, se depender só da Presidenta, reformas como essa da mudança do imposto dos Estados, Municípios e União também não saem.
Mas, se houver um entendimento, isso é possível. Foi possível fazer lá no Itamar, um Presidente sem voto, que
substituiu um cassado por corrupção; que não tinha nenhum partido do lado dele e que fez isso com o PT...
O PT não votou o Plano Real. A Erundina, que aceitou ser Ministra do Itamar, teve que sair do PT. E deu certo.
Mas o PT não boicotou. Quero fazer essa justiça. Se o PT tivesse boicotado, não teria saído nada. O PT teve
a grandeza: debateu, discutiu, votou contra, mas deixou fazer. É o que se espera agora. Não há obrigatorieda-
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de de ter unanimidade, mas há obrigação de que, se houver a maioria e as coisas forem realmente corretas, eu
posso discordar, mas tenho que respeitar.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – É isso que se espera. É isso que se precisa.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Pois não, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – V. Exª me permite um aparte, que eu imagino bem curto, Senadora?
A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Eu penso que sim, porque
estou percebendo que nós estamos...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu sei. É verdade.
A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Não é por mim, pela Mesa,
é pelos colegas, mas eu acredito que não há oposição em relação a isso.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu acho que é um tema...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – É que todo mundo vai ficar aqui, Sra Presidente.
A SRaª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Perfeito.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Eu é que vou embora. O resto fica aqui a vida inteira.
A senhora deve levar isso em consideração.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Simon, em qualquer momento
de sua longa história aqui, uma das maiores de todos os Senadores da história da República – eu não diria do
Império porque era vitalício –, em qualquer momento que o senhor saísse, faria falta. Mas o senhor escolheu
um péssimo momento para sair do Senado. Nós vamos precisar de vozes como a sua nos próximos anos, como
também do Suplicy. Acabo de dizer para ele que quero ser o porta-voz dele aqui quando ele quiser fazer...
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Acabo de dizer para o Suplicy que quero
ser o porta-voz dele aqui quando ele quiser fazer um discurso, não estando aqui. Senador Simon, o senhor
vai sair daqui em um momento em que, veja bem, três coisas acontecem, e mais algumas: uma economia desorganizada, mas muito desorganizada na taxa de crescimento, no perfil do PIB, nas ameaças da inflação, nas
contas internas e externas desequilibradas; uma série de programas generosos, positivos, de assistência social,
mas que não são suficientes para emancipar o povo, trazendo consequências, inclusive, políticas; e, terceiro,
uma política caótica – como o senhor mesmo definiu –, com esse número de partidos, com aquele grupo que
a gente viu ao lado da Presidenta na hora em que ela fez o primeiro discurso depois de reeleita.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Aquele é o grupo com que ela vai governar.
Aquilo é uma política caótica. Agora, junte-se a isso que o resultado eleitoral que elegeu a Presidenta Dilma – a
gente tem de reconhecer isto, e ela é a Presidenta pelos próximos quatro anos, salvo alguma coisa muito absurda – indica que vai ser um governo difícil, pela polarização que foi construída, pelo quase empate. Bastava
1,5 milhão migrar de um lado para o outro, que já mudava o resultado. Além disso, ela tem de tomar medidas
que vão contradizer o discurso dela, como se viu ontem. Ontem foi aumentada a taxa de juros. Quero dizer aqui
de público que defendo esse aumento. Estamos precisando disso mesmo, porque a inflação está ameaçada.
E, ainda que não seja a taxa de juros um instrumento para conter a inflação, é uma das ferramentas. Agora, a
Presidenta, em uma das mais enfáticas de suas publicidades, aparecia...
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Em uma das mais enfáticas propagandas
da sua campanha, aparecia o prato sendo retirado da mesa de um pobre, de uma pobre família, porque a
candidata Marina queria fazer o Banco Central autônomo e, segundo a propaganda, tirar do prato do pobre a
comida para levar para o bolso do banqueiro os juros. O que ela fez ontem foi colocar mais dinheiro no bolso
dos banqueiros. Lamentavelmente, a realidade até exige isso, mas ela não foi correta na sua publicidade. O seu
marqueteiro não foi coerente com o que ela faria, como isso que teve de fazer ontem.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Ou ela não foi coerente com o marqueteiro.
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Ou ela não foi coerente com o marqueteiro.
Agora, não é só isso: haverá, sim, a necessidade de um choque nas tarifas elétricas; haverá, sim, a necessidade
de aumento do preço dos combustíveis...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – ... haverá, sim, inclusive, a necessidade de
alguns arrochos. E tudo isso contradizendo o que ela prometeu. Imagine o povo na rua, com uma raiva mútua,
de um lado e de outro, como nunca vi; uma política sem pontes, porque o tipo de agressividade queimou as
pontes que devem sempre existir na política. E eu prevejo anos muito difíceis daqui para frente – para concluir
–, e um Governo cansado... O Governo, quando começa, ele chega novo, forte, vigoroso! Este chega cansado,
depauperado, inclusive na defensiva. Governo começa no ataque. Este vai começar na defensiva, pelas acusações. Por isso, eu concluo com o que eu comecei: o senhor vai fazer uma imensa falta, porque esta Casa deveria ser o centro de reconstrução das pontes, e o senhor é um dos símbolos que poderia ajudar nessas pontes,
não vejo muitos outros aqui...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – ... porque a polarização chegou aqui também. Eu espero que, mesmo não estando aqui, lá, do seu Rio Grande do Sul, o senhor ainda ajude, mandando
suas mensagens, assumindo suas posições, dizendo o que pensa, dando-nos conselhos, e nós faremos sua voz
reverberar através de nós aqui.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Muito obrigado.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – É isso o que eu lhe peço.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Muito obrigado mesmo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu lhe peço. Continue com o microfone
ligado lá de sua casa, no Rio Grande.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Eu peço a V. Exª, agora, pois tenho que fazer uma manifestação pessoal... Da tribuna desta Casa, daqui, antes das eleições, eu comuniquei que não era candidato.
Com 84 anos, às vésperas de 85, meu médico me proibiu, e eu não tinha mais condições, e agradecia.
Fomos para o Rio Grande e iniciamos a caminhada. Reunimos a nossa aliança, escolhemos o extraordinário companheiro Sartori – fantástico Prefeito, por oito anos, de Caxias –, para nosso candidato a Governador.
Escolhemos, junto com ele, o nosso candidato a Senador, meu companheiro Beto Albuquerque, Presidente do
Partido Socialista, e apoiamos o Campos para Presidente e a Marina para Vice.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Eu fui o orador da grande convenção, onde me despedi do eleitorado, e iniciamos a caminhada.
Em meio à caminhada, morre o Eduardo – triste e dolorosa fatalidade. Eu fui o primeiro que levantou a
candidatura da Marina à Presidência da República, e o Partido Socialista lançou a candidatura do Beto à Vice-Presidência, o que para nós, do Rio Grande do Sul, era muito importante.
A última vez que um gaúcho teve algum lugar no Governo Federal foi João Goulart, candidato a Vice-Presidente da República, com Jânio Quadros. De lá para cá, a não ser os generais, o Rio Grande do Sul não sabe
o que é ter um gaúcho no Governo Federal.
Aí ficou vaga a candidatura ao Senado. E nós nos reunimos. Faltavam menos de 40 dias. Quem vai ser,
quem não vai ser, quem vai ser, quem não vai ser. Não aceitaram. E tinha que ter um nome que garantisse forças ao nosso companheiro Sartori, que tinha vindo de 3% e estava crescendo rumo à vitória.
Daí, os partidos que compunham a chapa, todos os partidos, se reuniram e impuseram a minha candidatura. Apesar do médico, apesar de eu estar fora. E eu não digo que aceitei. Eles me comunicaram: tu és o
candidato; se não for, nós vamos mandar a chapa para o Tribunal de Justiça e tu vais dizer lá no tribunal que
não aceitas ser candidato. E eu aceitei. Não fiz campanha. Dos 400 Municípios do Rio Grande do Sul, não devo
ter ido a 20, 30.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Já tinha até lançado meu filho, o Tiago, a Deputado
que teve uma vitória excepcional e será um grande Deputado. Mas aí aceitei. Aceitei, não fiz publicidade, não
fiz campanha, a não ser a do Sartori, e não me elegi.
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Eu digo isso na explicação, no sentido de que pode parecer meio que ridículo, é candidato, não é candidato, é candidato. Não, eu não fui candidato. Até o fim, eu não era candidato, e tive essa responsabilidade.
Eu leio, para que faça parte dos Anais da Casa, a carta que recebi, do nosso atual governador, meu querido amigo Ivo Sartori, eleito. Na primeira coletiva que ele deu e na hora em que foi comunicada a sua eleição,
antes de começar a falar, ele leu:
Caro amigo Simon,
Há 40 anos, quando entrei para o nosso velho MDB de guerra, como o senhor mesmo gosta de dizer, tinha à minha frente um exemplo, uma referência política e ética: Pedro Jorge Simon.
Passados todos estes anos e vividos momentos como a redemocratização do País, as Diretas, a Constituinte, ainda segues sendo a minha referência de como se pode fazer política com ética, com espírito público.
Esta campanha teve momentos de muitas alegrias, mas também enfrentamos inúmeras adversidades.
A pior de todas foi, sem dúvidas, a morte prematura e trágica de Eduardo Campos.
A perda deste grande líder do PSB e do Brasil mudou todo o cenário, lamentavelmente.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) –
Assim, o nosso leal e fiel companheiro, Beto Albuquerque, assumiu, ao lado de Marina, a missão de levar
adiante o legado de Eduardo.
Foi aí, Senador, que, mais uma vez, pude testemunhar mais uma atitude sua digna de registro. O senhor
atendeu o chamado para mais uma missão, quando poderia ter ficado no conforto com sua família, ou
mesmo tendo atendido à recomendação médica. Foi mais um exemplo de como as questões de caráter
público devem ficar acima de qualquer coisa.
O senhor, Senador Simon, manteve a coerência com a sua própria história. Não fugiu à luta, não se negou
a um chamado dos seus companheiros e do seu partido. O senhor, querido amigo Simon, manteve-se leal
e um soldado do partido como se tivesse apenas 18 anos de idade. Vi em seus olhos o vigor, os ideais, a
vontade de fazer o bem, como há 40 anos.
O senhor não mudou nada. Mais do que nunca, segue sendo motivo de orgulho, de respeito para todos
nós. Sua história se mistura com a própria democracia no Brasil.
E nós queremos lhe dizer algo muito simples, mas do fundo do nosso coração: Muito obrigado, Simon.
Obrigado, Simon, pelo teu exemplo, pela tua história, pelos teus ensinamentos, pela tua trajetória.
Obrigado, Simon, em nome de todos nós.
O senhor, mais uma vez, provou que seu partido é o Rio Grande do Sul e do Brasil.
José Ivo Sartori
Governador.
(Soa a campainha.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – V. Exª foi um ícone. V. Exª foi o fermento dessa campanha, foi o que deu vida, e isso, sem dúvida alguma, enalteceu esse resultado de Caxias para o Rio Grande e
para o Brasil.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Obrigado.
Agradeço a tolerância de V. Exª, Srª Presidente, e deixo esta Casa.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Senador, V. Exª não precisa agradecer à Mesa, mas a todos os colegas que, com muita atenção, ouviram e certamente participaram de
seu pronunciamento.
Obrigada a V. Exª.
Quero comunicar aqui a presença dos alunos de ensino fundamental do Colégio Marista de Goiânia, que
visitam hoje o Senado Federal. Muito bem-vindos, todos e todas!
E, dando sequência, convido para fazer uso da palavra, inscrito no período de Liderança – falará pela Liderança do PTB –, o Senador Mozarildo Cavalcanti, do PTB do Estado de Roraima.
Com a palavra, V. Exª, Senador.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, pessoas
que nos visitam aqui nas galerias.
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Srª Presidente, V. Exª que é da Região Norte, da nossa Região Amazônica, sabe o quanto é complicado
termos rodovias naquela região. Mas, no meu Estado, é uma Amazônia diferente porque não é uma Amazônia
com muita floresta – aliás, menos da metade do Estado que é floresta – e também porque não tem uma incidência de chuva tão forte quanto em outros locais da Amazônia.
O certo é que nós temos no meu Estado, hoje, seis rodovias federais. Três delas foram inclusive criadas
por mim, transformando, através de projeto de lei, rodovias estaduais em rodovias federais.
A mais antiga delas, a primeira a ser aberta, inclusive pelo Batalhão de Engenharia e de Construção, foi a
BR-174, que liga justamente Roraima a Manaus e Boa Vista a Santa Elena de Uairén, na fronteira com a Venezuela.
Pois bem, essa estrada, mais a estrada 210, que vai de Novo Paraíso, na BR-174, até o oeste do Estado, no
Município de Caroebe, é uma estrada em permanente construção e reconstrução. É impressionante que sempre esteja em reforma um trecho.
Agora, mesmo, na campanha, tive a oportunidade de ver uma operação tapa-buracos que me causou
espécie porque os buracos estavam sendo abertos pelas próprias construtoras que faziam o trabalho. Quer dizer, se existiam x buracos, abriam-se mais 2x. E aí eu fico pensando: por que tanto dinheiro jogado fora quando
podíamos fazer trabalhos sérios?
Eu vou aqui também reclamar do trecho dessa rodovia que fica dentro da reserva indígena Waimiri-Atroari, que até hoje é tratada à revelia da Constituição, pois a Constituição prevê claramente que as rodovias
federais têm um espaço de um lado e de outro que é, justamente, aquela área de proteção da rodovia. Então,
por mais que ela cruze uma reserva indígena, a rodovia federal não pertence à reserva indígena.
Fora isso, também em relação à decisão da questão da reserva indígena Raposa Serra do Sol, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu claramente que nem as Forças Armadas nem os órgãos federais precisam de
autorizações de índios ou de organizações indígenas ou da Funai para fazer qualquer tipo de atividade ou de
obra vital.
Pois bem, nesse trecho da reserva, bem no meio, entre Boa Vista e Manaus, tem um trecho que o DNIT,
desde 2013, não consegue recuperar porque uma ONG não deixa, e a Funai fica fazendo “jogo de empurra”,
dizendo que não pode fazer o contrato diretamente, mas sim a ONG.
Quer dizer, a que ponto nós chegamos? Um órgão federal responsável por cuidar das reservas indígenas diz que é uma ONG que tem que cuidar da questão. Ao mesmo tempo, essas rodovias ficam num descaso
permanente.
Quero aqui registrar que, inclusive, fui atendido prontamente pelo General Fraxe, que é Presidente do
DNIT e que, por coincidência, é roraimense, que me deu essas informações todas sobre essa questão da BR174, dentro da reserva Yanomami, dentro da reserva Waimiri-Atroari.
Por outro lado, essa 210, que eu mencionei, vive permanentemente em construção. Agora mesmo, na
campanha, andando por lá, estavam de novo tirando o asfalto, recapeando, colocando piçarra, e já virou até
piada no sul do Estado dizer que, a cada eleição, isto é, a cada dois anos, seja na eleição para prefeito, seja na
eleição para governador e Presidente, aquela estrada é imediatamente mexida de novo, mas nunca concluída.
Então, eu vou pedir ao DNIT informações sobre essa questão, fazer um levantamento do quanto já se
gastou, tanto nessa 210 quanto na 174, como também na 401, que vai para a fronteira com a ex-Guiana Inglesa, hoje República da Guiana, que tem um trecho que vai do entroncamento até Normandia, que até hoje não
foi também asfaltado.
Então, é um verdadeiro sorvedouro de recursos federais que não ajudam em nada no progresso do Estado, notadamente nos Municípios do interior, que são Municípios produtores e têm dificuldade de escoar as
suas produções.
E, vejam bem, estou falando das rodovias federais. Isso vai ser objeto de um requerimento meu de informações ao DNIT porque nós precisamos fazer um levantamento disso e pedir inclusive ao próprio DNIT e
ao TCU que façam uma investigação sobre as permanentes reformas dessas rodovias federais no meu Estado.
Agora, se estou falando das rodovias federais, imagine as chamadas estradas vicinais ou as rodovias estaduais. Na verdade, a maioria esmagadora das estradas vicinais não têm nada, são caminhos vicinais. Em muitas
delas, com dificuldade, pode passar um carro tracionado e há quase impossibilidade de escoar a produção.
Vamos ter um novo governo no Estado, depois de sete anos de uma oligarquia que endividou o Estado
em mais de R$2 bilhões, inclusive em recursos para aplicar em rodovias estaduais e vicinais, e até nas federais,
e nada melhorou. Quer dizer, vai ser uma herança maldita que a Governadora Suely Campos vai pegar por
causa de um governo que, na verdade, só se preocupou com desviar recursos públicos, como, inúmeras vezes,
daqui desta tribuna, eu denunciei.
Mas eu não vou deixar de tomar essas providências, como mencionei. Com relação a essa questão do
trecho da Rodovia 174, vou, dentro da reserva indígena, entrar com ação cabível, seja uma representação para
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a Procuradoria-Geral da República, seja uma ação na Justiça Federal, de forma que o Governo Federal seja
obrigado a permitir que um o órgão do Governo Federal, o DNIT, faça as recuperações necessárias naquela
rodovia. E as outras...
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – ... para que se esclareçam realmente os gastos
feitos de maneira irregular, de maneira realmente corrupta.
Então, quero aqui, neste dia, anunciar as medidas que eu vou tomar em relação a essa questão das rodovias federais no meu Estado, bem como das estaduais e vicinais.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Muito bem, a Mesa cumprimenta
o Senador Mozarildo, que falou no tempo da Liderança do PTB, e convido o Senador Casildo Maldaner, para falar como
orador inscrito.

Antes de o Senador iniciar, eu quero ler aqui o Requerimento 829, de 2014, do Senador Paulo Bauer,
que solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa, nos
dias 9 a 11 de novembro do corrente ano, para participar, na qualidade de membro da Representação Brasileira
no Parlamento do Mercosul, da XXXII Sessão Ordinária daquele Parlamento, em Montevidéu, Uruguai; e comunica, nos termos do art. 39, I, do Regimento Interno, que estará ausente do País nesse período.
É este o teor do requerimento.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –As Srªs e os Srs. Senadores
que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Com a palavra, o Senador Casildo
Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Cara Senadora Vanessa Grazziotin, que preside esta sessão, e demais colegas, o tema que o Pedro
Simon acaba de trazer a esta Casa e ao Brasil teve repercussão. Recebi diversos telefonemas cumprimentando
pelo que o Pedro Simon faz e pela saudade que haverá de deixar nesta Casa. Entre os telefonemas que acabo
de receber, cito o de uma delegada, a Drª Lúcia Stefanovich, que foi chefe da Polícia Civil lá do meu Estado,
quando fui governador, e Secretária da Segurança em Santa Catarina, e deixou muita saudade. Ela acha que
o Pedro Simon não pode parar, tem que continuar brindando o Brasil com sua experiência, seus conselhos e
seus ensinamentos.
Ontem, eu analisei o resultado das eleições para Presidente da República. Hoje, eu não poderia deixar de
trazer um tema diferente, mas que enaltece a Serra Catarinense e também da Serra Gaúcha.
Recebi de um historiador e jornalista – Derengoski, que é lá dos campos de Lages, de Coxilha Rica – algo
que vem agregar, e eu não pude deixar de fazer o registro, nesta Casa, sobre alguma coisa que traz o valor
agregado no campo: o famoso queijo serrano artesanal.
A receita já é conhecida, Srª Presidente, caros colegas: o Brasil precisa agregar mais valor aos seus produtos e deixar de ser somente um produtor de commodities. A máxima vale para todos os setores produtivos,
dos minérios aos agropecuários.
É justamente no campo que vemos um louvável avanço nesse sentido, que merece nosso registro e
reconhecimento. O exemplo que trago para ilustrar a situação vem da Serra, de Santa Catarina e do Rio Grande Sul.
Há pouco mais de meio século, o Brasil nem sequer imaginava ser possível produzir maçãs de qualidade
em seu território. Toda a oferta existente era oriunda de outros países, especialmente Argentina e Chile.
Hoje, especialistas afirmam que São Joaquim, na Serra Catarinense, está produzindo a melhor maçã
fuji do mundo. Tal transformação é resultado de muitos anos de estudos, pesquisas e trabalho, envolvendo
empresários, produtores e a participação vital do Poder Público, através de seus centros de desenvolvimento
agropecuário – no caso catarinense, a Epagri.
Atualmente, a produção nacional de maçãs já ultrapassa a marca de 1,3 milhão de toneladas, com exportações que devem chegar a 120 mil toneladas, das quais 84 mil apenas para o exigente mercado europeu.
A produção catarinense representa aproximadamente 60% da nacional.
A nova batalha dos produtores, neste momento, é por uma certificação geográfica que fará a maçã ser
reconhecida mundialmente. A iniciativa da Associação dos Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina e da
Epagri é pelo Índice Geográfico de Proteção, classificação de produtos gastronômicos ou agrícolas de uma região, que envolve, sem dúvida alguma, uma parte do Paraná e uma boa parte do Rio Grande do Sul, a região
de Vacaria por excelência.
A vitivinicultura trilha o mesmo caminho. Os vinhos da Serra Catarinense e também os da Serra do Rio
Grande do Sul, dotados de um terroir, ou seja, um conjunto de características geográficas, climáticas, e método
produtivo, alcançaram altos patamares de qualidade. Além do reconhecimento nacional e internacional já obtido, os produtores buscam uma espécie de denominação de origem controlada, como ocorre com produtos
tradicionais europeus, como o champanhe francês, por exemplo.
Em outra frente, um produto ganha destaque e trilha o mesmo caminho. Trata-se do queijo artesanal serrano. Produzido na Serra de Santa Catarina e na Serra do Rio Grande do Sul desde o século XVIII, na maioria dos
casos em propriedades rurais familiares, os produtores buscam agora as certificações nacionais que garantirão
sua qualidade e sanidade, permitindo aumentar a produção e manter as características que o tornam único.
O queijo serrano, em síntese, tem um modo de fazer específico, que utiliza o leite de vaca cru, ou seja,
não pausterizado, proveniente de animais que se alimentam basicamente de pastagens naturais, tendo como
insumos unicamente o leite, coalho e sal. São vacas campeiras, como são conhecidas, nativas da região, conhecidas como crioulas, mais rústicas e resistentes. Como temos o cavalo campeiro, o cavalo crioulo, existe a vaca
campeira, a vaca crioula, na Serra de Santa Catarina e na Serra do Rio Grande do Sul. E esse queijo serrano tem
uma consistência extraordinária, Senador Fleury. Ele é algo diferente.
Trilha-se, dessa forma, o caminho percorrido pelo tradicional queijo Canastra, produzido na serra mineira do mesmo nome e, seu primo distante, o tradicional queijo português da Serra da Estrela, lá de Portugal.
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Então, vejam o da Serra da Canastra, que leva o nome de Minas, o de Goiás não fica distante disso, e
agora estão querendo os da Serra de Santa Catarina e da Serra do Rio Grande do Sul, da vaca campeira e da
vaca crioula, para também certificá-los, pois é um nicho diferente, um nicho da região. Isso aliado aos vinhos
daquele terroir da serra, Senador Paim, ou seja, os vinhos de lá com o queijo campeiro, com aquele pão produzido na região, melhor é impossível. Isso agrega valores, sem dúvida alguma.
Entidades públicas, como a Epagri, em Santa Catarina, e a Emater, no Rio Grande do Sul, em conjunto
com as Secretarias de Agricultura dos dois Estados e o Ministério da Agricultura, trabalham em projetos que
visam organizar a cadeia produtiva e alcançar certificações essenciais.
São coisas características, Senador Fleury. E V. Exª tem, por exemplo, o pequi, que, com galinha caipira
ou com a mandioca e o arroz, é algo que...Ainda hoje estou levando alguma coisa para Santa Catarina; hoje à
noite, quando viajo. Vários amigos me pedem sempre: “Traz o pequi, de Goiás. Traz isso para misturar com a
galinha caipira e fazer um prato delicioso.” Isso é fantástico!
A primeira delas o SIM, Serviço de Inspeção Municipal e seu equivalente nacional – é o que o pessoal das
serras do Rio Grande e de Santa Catarina pleiteia em relação ao queijo serrano – o Serviço de Inspeção Sanitária
Federal (SISB), um equivalente ao SIF. Com ele, os produtores estarão autorizados a comercializar seu produto
em todo Território nacional – o SIF permite também a exportação.
Para tanto, devem adequar-se a uma série de exigências, de ordem sanitária, de alimentação dos animais,
produtos que podem ser utilizados, técnicas de embalagem e rotulagem, entre outros. A Instrução Normativa
nº 1, de maio deste ano, estabeleceu uma série de critérios para garantir a produção de acordo com a tradição
histórica da região serrana catarinense e gaúcha.
Outro selo importante nesse processo é o do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), reconhecendo oficialmente...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – ... o modo de saber fazer esse produto e declarando-o
patrimônio imaterial da região e do povo serrano. O queijo mineiro, que recebeu o selo em 2008, teve seu preço triplicado
após o reconhecimento. O processo já está em andamento, mas passa por um trâmite mais demorado.
Os impactos são profundos. Estima-se que, hoje, 3.500 famílias, nos dois Estados, produzem o queijo artesanal serrano. A maioria, contudo, o faz para consumo próprio ou, no máximo, para venda a familiares e vizinhos.
Para se ter uma ideia, ao comercializar o leite in natura para os laticínios da região, Senador Paim, o produtor recebe menos de um real por litro.

(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Com a fabricação do queijo, a rentabilidade
por litro, hoje, sem as certificações, sobe para R$1,50, um ganho de 50%. Com os selos pretendidos, o preço
do quilo, de R$15, pode saltar para R$40 ou R$45.
Além de propiciar a qualificação da produção e elevar os ganhos do produtor, esse processo contribui
de forma decisiva para o fortalecimento da agricultura familiar e a fixação do homem no campo. Que a iniciativa avance e o exemplo seja replicado Brasil afora, nas dezenas de produtos típicos que esse rico País produz.
Antes de concluir, eu gostaria apenas de cumprimentar o historiador e jornalista Paulo Ramos Derengoski, serrano que trouxe o tema ao nosso conhecimento e que, incansavelmente, luta pela valorização da
cultura e dos produtos de sua terra.
Eu tinha que trazer esse registro, Senador Paim, que preside agora esta sessão, não poderia deixar passar. São coisas interessantes que surgem, que valorizam, que agregam e, sem dúvida alguma, enaltecem não
só uma região, enaltecem as coisas típicas e características deste vasto País. Em todos os lugares, existem suas
variações, suas tipicidades respectivas, e a valorização de tudo isso é que dá o amálgama de uma coisa diferente, de uma alma nacional verdadeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres colegas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador, só me permita um minuto –
nem um minuto –, só para dizer que eu adoro o queijo serrano. Quem não provou que prove. Meus pais e avós
são ali daquela região, da divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Minhas férias, na época do colégio,
eram na região. Então, quem não provou o queijo serrano do sul do Brasil e o vinho do sul do Brasil está perdendo uma iguaria da maior qualidade e muito gostosa, como diz o outro. Parabéns pelo pronunciamento.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Senador Casildo Maldaner...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Quem é de Lagoa Vermelha, ali muito...
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Lá de Lagoa Vermelha, de Vacaria...
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – ... ali de Lagoa Vermelha, muito próximo de Vacaria, Bom
Jesus e São Francisco de Paula...
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – São José dos Ausentes...
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – É nessa região que esse queijo faz grande sucesso e a tradição preserva. E vou lhe dizer: o senhor mencionou aí o queijo da Serra da Estrela, em Portugal. Esse é um
queijo feito de leite de ovelha. Lá em Bento Gonçalves, também estão se especializando em um queijo mais
maturado – diferente um pouco do amanteigado queijo da Serra da Estrela, que faz tanto sucesso para todos os
turistas que vão a Portugal. Mas a nossa região serrana, tanto a região catarinense, nas proximidades de Lages,
que faz a Festa do Pinhão... Lá em Bom Jesus, fazíamos a Festa da Gila. Muita gente não tem ideia do que seja
a gila, que é uma fruta que só dá naquela região, com que se faz um doce muito apreciado. É uma fruta parecida com a melancia. Então, nós temos um grande patrimônio gastronômico das tradições que se enriquece
com essa miscigenação catarinense-gaúcha. E V. Exª, que nasceu lá em Carazinho, também sabe bem que esse
patrimônio é compartilhado. Fico muito feliz que V. Exª tenha manifestado também a excelente qualidade dos
vinhos catarinenses hoje. Também posso lhe dizer que o Rio Grande do Sul, hoje, está repartido. Não só na serra, mas na campanha, na fronteira, estamos com vinhos de excelente qualidade com premiação internacional.
Então, também, da mesma forma, temos orgulho dos nossos vitivinicultores, que estão mostrando ao Brasil e
ao mundo a capacidade desses empreendedores que acreditam na boa qualidade dos nossos produtos. Também é importante registrar que, agora, no Itamaraty, por uma decisão relevante tomada há pelo menos 20
anos, todos os vinhos e espumantes servidos nas cerimônias oficiais são nacionais. Na posse do novo mandato do Presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, da mesma forma, os vinhos e
espumantes servidos nessa cerimônia foram todos nacionais. E todos eles, para meu orgulho, do Rio Grande
do Sul. Estamos muito contentes com tudo isso. Parabéns, Senador Casildo.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – O aparte de V. Exª vem engrandecer, sem dúvida alguma, Senadora Ana Amélia, o que disse o Senador Paulo Paim.
Até para acrescentar, não só enaltecendo o que V. Exª diz em relação aos produtos da região serrana do
Rio Grande do Sul e também catarinense, nessa última viagem ao mundo que a família Schurmann faz – é a
terceira pelo mundo em um barco à vela, pelos caminhos que levaram à Índia –, estão levando produtos também catarinenses e gaúchos. Nos 50 portos do mundo em que vão parar, farão coquetéis com produtos que
são dessa Região Sul, desse terroir catarinense e gaúcho. Muito obrigado, nobres colegas.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, a Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Daqui a pouco, o Paraná também vai
entrar aí para falar. (Risos.) Daqui a pouco, só vai dar eu. Eu sou do Sul. (Risos.)
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Passamos a palavra à Senadora Gleisi
Hoffmann, do PT do Paraná, para que faça seu pronunciamento.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a região do Paraná que produz vinho é a região de Maringá, Marialva, onde temos bons vinhos lá também.
Bom, Sr. Presidente, o que me traz aqui, hoje, primeiro, é fazer um pronunciamento de retorno à Casa,
depois desse período de recesso que tivemos e também depois do período eleitoral. Congratular-me com todos os colegas, dizer que temos muito trabalho, muitos desafios pela frente.
Eu não poderia reiniciar os meus trabalhos aqui no Congresso Nacional sem agradecer, agradecer ao povo
paranaense, em primeiro lugar, a todos aqueles e aquelas que manifestaram sua confiança na nossa proposta,
na proposta de mudanças que apresentamos no Estado do Paraná durante esta campanha. Igualmente, saúdo
aqueles que também optaram democraticamente pela continuidade ou pela alternativa posta, na certeza de
que queremos um Paraná melhor para todos os paranaenses.
Eu não poderia deixar de tecer aqui alguns comentários sobre o processo eleitoral local em primeiro
turno no Estado, onde entendo que tivemos muitos excessos, com difamações, calúnias, que acabaram por
reduzir a discussão de conteúdo programático que cada uma das candidaturas oferecia ao povo paranaense.
Muito foi dito indevidamente, Sr. Presidente, sobre minha atuação e minha pessoa, em razão, inclusive,
da minha estada na Casa Civil da Presidência da República e por ter, nesse período, não podido estar no Estado
como eu gostaria, estar afastada da atividade política mais cotidiana. Até fiz isso propositadamente, porque,
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se ficasse fazendo uma militância política mesmo nos finais de semana ou utilizasse a imprensa para falar do
meu trabalho, obviamente diriam que eu estaria me utilizando da Casa Civil da Presidência da República, da
força da Presidenta, para fazer disputa político-partidária ou político-eleitoral no meu Estado. E, também, como
sempre trabalhei muito aqui, ficávamos muitas vezes nos finais de semana trabalhando com a Presidenta. Em
nenhum momento, Senador Casildo, deixei de lutar pelo meu Estado, de estar junto ao meu Estado e de levar
propostas e programas para o Estado do Paraná que desenvolvíamos junto com a Presidenta Dilma.
Entretanto, por não estar divulgando e por não estar presente na militância política, nem sempre isso
foi visto e, portanto, não foi lembrado. E fui, no Paraná, vítima de uma discussão muito forte de que eu não
atendia o Estado, que eu não trabalhava pelo Paraná, ou melhor, trabalhava contra o Paraná, principalmente
em relação aos empréstimos que o Paraná pleiteava, que demorou em ter sua liberação exatamente porque
não cumpria a Lei de Responsabilidade Fiscal e não tinha responsabilidade na gestão administrativa do Estado.
Aliás, chamo a atenção exatamente para a postura, agora, do Governo do Estado, porque, passada a eleição, todos os recursos da União foram liberados, os empréstimos foram liberados, não há nada de débito da
União com o Estado do Paraná, e uma das primeiras medidas do atual governador foi cortar em 30% os recursos orçamentários do Estado para que pudesse equilibrar as contas do Estado, fazendo frente ao pagamento
de pessoal e, principalmente, a provisão do décimo terceiro salário.
Ora, se era o problema dos empréstimos, se era problema de recursos da União para o Estado, então, obviamente, depois de liberados, não teria mais problema na gestão e na administração. De quem é a culpa agora?
E pior do que isso, não só o corte orçamentário, foi o pacote de projetos que o governador mandou à
Assembleia Legislativa, agora, para poder equilibrar as contas do Estado em relação à Lei de Responsabilidade
Fiscal e pagar o décimo terceiro salário dos servidores do Estado.
Os projetos, inclusive, são bastante questionáveis do ponto de vista da Justiça Tributária, pois, para fazer caixa até o final do ano, ele perdoa e dá descontos para aqueles que não pagaram os seus impostos. Por
exemplo, autoriza o governo a conceder crédito presumido de até 3% de ICMS a empresas de energia elétrica
e comunicação, para ser usado na liquidação de débitos de serviços adquiridos pelo Executivo nessas áreas.
Por que isso é grave? Porque isso retira receita dos Municípios, retira repasse do ICMS para educação e
saúde.
Estabelece, também, desconto de até 10% ao contribuinte que pagar IPVA à vista. É importante estimularmos o pagamento à vista. Antes era de 5%. Agora, por que esse mesmo governador, no ano retrasado, aumentou em mais de 200% as taxas do Detran? Está aqui o Deputado Elton Welter, nosso Deputado Estadual,
a quem eu quero fazer uma saudação, que foi uma das pessoas que mais levantou isso na Assembleia Legislativa, na época da discussão.
Então, primeiro, faz-se um aumento e, depois, dá-se um desconto.
Reabre a possibilidade dos contribuintes em débito com a Receita Estadual de voltarem a negociar o
parcelamento da dívida, mesmo se tiverem descumprido os prazos previstos em acordo anterior. Ou seja, temos uma ação aqui que premia o mau pagador.
Altera alguns trechos da lei que libera o uso de precatórios nos débitos tributários. Já tivemos problema
com o uso indevido de precatórios no Estado e, agora, está-se querendo legalizar esse uso.
Dá desconto de até 95% de multas e juros para o contribuinte que pagar dívidas atrasadas de ICMS, IPVA
e ITCMD.
Acho muito importante que o Governo do Estado se preocupe em cumprir integralmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não fez no primeiro mandato no que se refere aos gastos de saúde e com pessoal.
Porém, é preciso ter planejamento e responsabilidade para não comprometer as receitas futuras do Estado e,
principalmente, não comprometer os recursos para os Municípios, os recursos para a saúde e educação. Porque,
toda vez que se encontra contas em relação ao ICMS, que se dá descontos ou se abre mão de pagamentos de
multas, o que acontece é que Municípios, saúde e educação também saem no prejuízo.
E eu pergunto agora: De quem é a culpa? É culpa do Governo Federal? É culpa da Senadora da República? Não tem culpa, porque nunca teve. Sempre ajudamos naquilo que foi possível ajudar o Estado do Paraná.
Eu espero, sinceramente, que o Governador do Estado tome a responsabilidade de reequilibrar as finanças e deixar o Estado do Paraná em uma situação de Estado com finanças equilibradas e solúveis.
Passada a eleição, quero me dirigir a toda a população do Estado do Paraná para reafirmar os meus compromissos como Senadora da República do nosso Estado. Além de continuar ajudando o Paraná, além de brigar pelo meu Estado, pelos seus direitos, pelo seu povo, pelo povo trabalhador, vou estar aqui no Senado da
República desempenhando as minhas funções legislativas, seguir apresentando projetos, debates de causas
importantes em defesa do nosso Estado e do povo brasileiro. Mas vou, igualmente, reafirmar a minha posição e o meu dever de fiscalizar e cobrar as ações do Governo do Estado, ainda mais de referência ao segundo
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mandato do Governador. Seguirei atenta ao compromisso das promessas que ainda não foram cumpridas de
2010 e das que foram feitas em 2014. O povo paranaense precisa ter respeito e as promessas que foram feitas
têm de ser cumpridas.
Mas, aqui, também quero falar um pouco, Sr. Presidente, da situação nacional.
Passadas as eleições que, democraticamente, definiram governadores, congressistas e a continuidade
da Presidenta da República Dilma Rousseff, como ela própria disse em seu pronunciamento de vitória, é tempo de união e de diálogo.
Mais uma vez, a campanha eleitoral no Brasil demonstra a força da nossa democracia, momento importante de confronto de projetos de País em que o povo pôde escolher o seu futuro. Mas, encerrado o pleito, é
preciso olhar para frente, trabalhar pelo conjunto deste extraordinário Brasil, multicultural, multiétnico, solidário e harmonioso.
O equilíbrio na disputa presidencial, que teve a vitória da Presidenta Dilma, diferentemente dos que muitos têm afirmado, não representa uma divisão do País, nem política, nem regional. Todos os brasileiros querem
avançar e querem um País melhor, têm propostas e formas diferentes de se expor.
Na Região Sul e no Paraná, Sr. Presidente, a cada dez pessoas, pelo menos quatro votaram na Presidenta
Dilma. Portanto, nós temos um eleitorado de 40% ou mais nessa região que deu seu voto à Presidenta.
Então não é verdade que o Sul e o Sudeste são contra a Presidenta Dilma. Nós temos uma população
considerável que confirmou, reconfirmou a sua confiança na nossa Presidenta. Aliás, em números absolutos,
se nós formos pegar, o Sul e o Sudeste deram mais votos à Presidenta que o próprio Nordeste. São 26 milhões
de votos contra 24 milhões de votos. Então é falácia, não é verdade dizer que nós temos um país dividido.
Eu fico vendo, Sr. Presidente, nas redes sociais e também em notinhas, acusações ao Presidente Lula, de
ter incentivado a divisão entre ricos e pobres, entre o Sul e o Nordeste. É mentira. Eu sou do Sul, V. Exª também
é, nasci lá, já vi muitas vezes essa discussão de movimentos separatistas do Sul acontecer. De forma equivocada. As pessoas não têm informação sobre o que isso significa,...
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) –... sobre o que é a dimensão continental deste
País e a importância que isso tem para a nossa economia,...
O Sr. Fleury (Bloco Minoria/DEM – GO) – Um aparte,...
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ... para a região sul do mundo.
O Sr. Fleury (Bloco Minoria/DEM – GO) –... Senadora.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Isso é fundamental, isso é fundamental para
que a gente possa entender o desenvolvimento do nosso País.
Então não é verdade. Ninguém começou. Não foi o Presidente Lula nem a Presidenta Dilma que começou
um movimento separatista. Muito pelo contrário, nós unificamos este País quando demos condições a todas
as regiões do Brasil de fazer um movimento com bases igualitárias, de ter desenvolvimento econômico, de ter
desenvolvimento social, de podermos crescer juntos, colocando em questionamento uma desigualdade secular que nós tínhamos.
Então eu quero fazer um apelo aqui aos nossos irmãos do Sul do País, do Sudeste do País – eu sou representante, do Sul, V. Exª, também, Sr. Presidente –, para que nós paremos com esse discurso. Ele não colabora
com o Brasil, não colabora com a Região Sul.
Eu trabalhei num Estado, que é o Mato Grosso do Sul, que era um Estado único, o Estado do Mato Grosso,
e foi separado. Hoje nós temos o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. E lembro quando trabalhei lá e adoro o
Mato Grosso do Sul, mas uma das discussões e reflexões que eles faziam era exatamente sobre o movimento
separatista, porque na época da separação tinha-se a região sul do Mato Grosso como a região mais próspera e
achava-se que a região norte do Mato Grosso, separada, que foi separada mais tarde, era a região que penalizava o desenvolvimento do Estado. Separaram. Mato Grosso do Sul continua próspero e continua andando. Mas
é fato que o Mato Grosso também continua e é um Estado muito próspero, muito rico e muito desenvolvido.
Então nós não podemos cair nessa falácia, nós não podemos cair nesse tipo de argumento. Portanto,
aqui, nós temos que fazer um chamamento ao nosso Brasil. Nós queremos um País unido, forte, com as dimensões continentais que nós temos, para que a gente possa se colocar também no cenário internacional com a
força e com a beleza que nós temos.
Eu concedo um aparte ao Senador, por favor.
O Sr. Fleury (Bloco Minoria/DEM – GO) – Senadora Gleisi, V. Exª é uma pessoa que tem grande conhecimento deste País, pois esteve na Casa Civil e é uma grande representante do Estado do Paraná. Eu queria
solicitar de V. Exª, pela influência que tem, pelo conhecimento... Ontem, já à noite, aqui, com o Senador Paulo
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Paim, eu desabafava a respeito dos usineiros. O Estado de V. Exª tem grandes usineiros. Hoje nós temos neste País mais de 50 usinas fechadas. Aceito a bandeira branca da Presidente da República. Sou dos Democratas, oposição a ela, mas não faço essa oposição por oposição. Aceito a bandeira branca. Acho que nós vamos
melhorar este País, mas as usinas – são mais de 50 que pediram concordata – estão pedindo recuperação de
crédito. E, infelizmente, a Presidente Dilma não tem nenhuma sensibilidade com esse setor, nunca teve. Eu solicitaria da senhora, uma pessoa que tem um coração grande pelo Paraná, que respeita os produtores daquele
Estado em que há várias usinas, que os salve, não só os usineiros do Paraná, mas os usineiros do País. Quando
o Presidente Lula viajava, dizia da energia renovável que era o álcool. Hoje nós temos 80% dos carros flex, até
mil cilindradas, funcionando com essa energia mais limpa. Sabemos que às vezes a Petrobras importa gasolina por um preço, e a vende por bem menos. Se nós funcionássemos esses carros a álcool, o País ganharia, os
impostos ganhariam, o Governo ganharia e divulgaria o nosso Estado, o nosso País, que é o único com essa
tecnologia de carro a álcool, para o mundo inteiro. Tenho certeza de que a senhora será sensível a essa causa.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Agradeço o aparte, Senador Fleury. Quero
lhe dizer que um dos Municípios que eu tive maior...
(Soa a campainha.)
(Interrupção do som.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ... foi o Município de Paraíso do Norte, onde
nós temos a Coopcana, uma cooperativa da cana que tem um trabalho grande na área de produção de álcool
e de açúcar. O Paraná, realmente, é um grande produtor.
Agora, não é uma situação simples e não é verdade que a Presidenta não é sensível a isso. Várias medidas
– e eu estava na Casa Civil quando essas medidas saíram – foram tomadas para ajudar o setor, desonerações
tributárias, recursos com juros mais baixos para financiamento, mas nós temos um problema muito objetivo,
que é o preço do combustível.
Para tornar o álcool competitivo, teríamos que subir muito o preço da gasolina. Nós não podíamos e não
podemos impor isso ao País. Nós temos que achar um caminho para retomar essa competitividade. Eu concordo com V. Exª. Nós precisamos, é uma alternativa de combustível para o mundo, é uma alternativa de energia
e precisamos fazer um esforço grande, todos nós. Mas quero aqui reafirmar a sensibilidade da Presidenta e o
compromisso dela. Infelizmente as coisas não são simples. Se fossem, tenho certeza de que nós já teríamos
solução. Mas pode contar comigo aqui, Senador, como paranaense, como uma pessoa que defende o setor,
para que a gente possa encontrar uma solução conjunta.
Eu queria, Presidente, para terminar, falar um pouquinho da situação que nós estamos vivendo aqui em
relação à política e também fazer um apelo, como fiz agora para a Região Sul, pela união do País, pelo diálogo,
para que a gente siga em frente depois do processo eleitoral.
É hora de cessarmos também, Sr. Presidente, as fofocas que procuram indispor os nossos líderes
legitimamente eleitos. É hora do diálogo da Presidenta, democraticamente reeleita, com todos os partidos que
compõem sua base aliada, com as lideranças reconduzidas e com as novas que surgiram a partir deste pleito.
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Todos os partidos aqui têm legitimidade para
que nós possamos fazer esse diálogo, mas, principalmente, quero fazer aqui um chamado de união aos partidos da base e, principalmente, ao PT e ao PMDB, que são os partidos com maior sustentação deste Governo.
Eu trabalhei com a Presidenta Dilma por quase três anos, no Palácio do Planalto. Muitas coisas eram ditas, muitas coisas eram faladas e colocadas na boca da Presidenta ou colocadas em sua conta e, muitas vezes,
abríamos os jornais e nos perguntávamos: “Mas quem falou isso e nos atribuiu tal fala?” E hoje parece que, de
novo, nós estamos vendo exatamente isso acontecer. São muitas fofocas de jornais, boatos, ilações que tentam criar um clima, Sr. Presidente, de insatisfação entre os principais parceiros da aliança que dá sustentação
ao nosso Governo, a base principalmente do PMDB e do PT.
Há movimentos de setores inconformados com os resultados da eleição para minorar a aliança do Governo e, com certeza, causar prejuízos na governabilidade.
Nós precisamos voltar à normalidade, passada a eleição presidencial. O País precisa dessa normalidade,
a população precisa, o Governo e o Congresso precisam. Um dos grandes pilares da normalidade é a aliança
que dá sustentação ao Governo no Parlamento. Nessa aliança, é fundamental o papel do PMDB, que tem como
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principais líderes aqui o Presidente Renan, o Vice-Presidente Michel Temer e, na Câmara, o Deputado Eduardo
Cunha, entre tantos outros líderes.
Na Casa Civil, eu tive embates duros com alguns desses líderes, inclusive com o Líder Eduardo Cunha.
Sou testemunha de momentos difíceis da aliança, mas sei que sempre fomos capazes de seguir em frente como
aliados. Hoje, olhando na imprensa e, depois, o movimento nas redes, vi o twitter do Deputado Eduardo Cunha,
que disse: “O PMDB faz parte da base do Governo e assim continuará”.
Eu fico até meio espantada de ver que o Deputado precisa repetir algo que é tão claro, uma aliança que
foi feita no processo eleitoral e que é a aliança que dá sustentação a esse Governo. E por que precisa repetir?
Porque estão tentando dividir o Governo e o PMDB. Não vão conseguir. Temos uma história de lutas e de êxitos.
A propósito, o clima de beligerância, o belicismo, as posições acirradas não podem fazer parte do ambiente
do Congresso. Aqui devem prevalecer as posturas que buscam o consenso e o entendimento. A eventual divergência, que é salutar – e por diversas ocupei esta tribuna com posições divergentes, fiz embates, defendi ideias,
defendi o Governo -, não significa instabilidade na aliança política. As divergências não significam instabilidade na aliança política; significam apenas isso, divergência. Isso faz parte da política e é natural na vida política.
Tenho certeza de que as disputas ou as discussões internas do Parlamento, inclusive sobre a direção do
Congresso Nacional, das suas Casas, não vão importar, não vão impactar nas relações da base com o Governo.
Nós todos temos maturidade, mas, sobretudo, temos responsabilidade perante a população deste País, perante
este País de conduzi-lo a um melhor termo. Por isso eu sei que questões pessoais, pontuais ou partidárias não
vão se sobrepor à grande responsabilidade que nós temos diante desta Nação. É hora do diálogo. E é hora do
diálogo inclusive com a oposição. É hora de pormos em prática um consenso nacional que se colocou nesse
processo eleitoral e que foi tão bem externado pela Presidenta no seu primeiro discurso depois de eleita: a
reforma política.
Iniciativas já tramitam nesta Casa e também na Câmara dos Deputados, e nós devemos aprofundar esse
debate. Nós temos responsabilidade, Senador Mozarildo, com este País, de propor uma reforma política. Não
se trata de polemizar em torno de plebiscito ou referendo, instrumentos que são importantes e legítimos, mas
sim de enfrentar a reforma. Tenho certeza de que todos os Líderes, principalmente do PT e do PMDB, convergem na necessidade de fazê-la. Questões como o financiamento de campanha, por exemplo, têm de ser melhor definidas. Sou contra o financiamento empresarial. Já votamos uma matéria nesta Casa. No caso aqui do
Senado, nós temos que discutir o fim da suplência, a questão de reeleição do mandato de Senador, que já tem
oito anos, e poderíamos ter também um prazo, a questão da coincidência...
(Interrupção do som.)
A SRa GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ... das eleições. (Fora do microfone.)
Acho, Sr. Presidente, que o Brasil, nesse debate, dará mais um exemplo ao mundo da sua maturidade e
crescimento político, e principalmente da maturidade da nossa democracia. O momento é agora, de seguir em
frente respeitando a vontade do povo brasileiro, que foi a vontade expressa nas urnas.
Viva o Brasil, viva o povo brasileiro e que Deus nos ilumine para que a gente possa fazer o melhor para
este País dentro das responsabilidades que cabem a cada um de nós.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos, Senadora Gleisi
Hoffmann. Permita que eu diga isso. Esse seu pronunciamento, com uma alegria enorme eu assinaria embaixo
e diria que ele é meu também. Mas é seu.
A SRa GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – V. Exa permite, Senadora Gleisi? É muito rapidamente, também para cumprimentá-la, sobretudo pela sua volta aqui ao Senado com a contribuição tão significativa que sempre nos deu. V. Exa conhece muito de perto a Presidenta Dilma Rousseff, por ter trabalhado
junto a ela como Ministra da Casa Civil. E acho que, melhor ainda do que muitos aqui, do que eu próprio, sabe
o estado de espírito dela. Então, quando V. Exa menciona que ela quer de fato dialogar com todos... Inclusive ela
própria mencionou, na entrevista ao Kennedy Alencar, que ela quer dialogar, sim, com o Senador Aécio Neves,
com o Senador Aloysio Nunes. Acho que isso é importante e nós devemos superar os eventuais mal-estares
que aconteceram nessa eleição e dialogar em profundidade...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... para o bem do Brasil, inclusive sobre a reforma
política, tributária e todas as demais. Meus cumprimentos.
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A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigado, Senador Suplicy. Agradeço seu
aparte.
Quero lhe dar um abraço muito caloroso, dizer do orgulho que tenho de tê-lo como companheiro do
nosso Partido, de V. Exª ser Senador da República e da sua atuação nesta Casa. De fato, o Senador Eduardo Suplicy fará muita falta na próxima Legislatura e nesta Casa.
Queria lhe dar um abraço caloroso e dizer que pode sempre contar conosco. E muito obrigada pelo seu
aparte, que dignifica muito a minha fala hoje, aqui, nesta tribuna.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senadora.
Passamos a palavra, de imediato, à Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiros e companheiras, da mesma forma como estou aqui prestando atenção ao pronunciamento dos meus colegas, Senadores e Senadoras, estive, no início desta semana, na tribuna, já também para falar a respeito das eleições,
sobretudo dos resultados das eleições. E o futuro – que não é nem um pouco tranquilo, nem fácil, entretanto,
percebo que extremamente vigoroso – espera todos nós no Brasil.
Por uma razão muito simples, Sr. Presidente: porque não importa a candidatura. Todas elas em comum
tiveram um discurso que falava de mudanças, mas mudanças através do avanço. E eu dizia que foi exatamente
isso, essa palavra de ordem... Mais do que uma palavra de ordem, esse compromisso foi que levou a Presidenta
Dilma a ter o direito à reeleição, porque o povo brasileiro, diferentemente – e concordo aqui com o que disse a
Senadora Gleisi – do que muitos tentam propalar, é muito inteligente, sabe o que quer e sabe qual futuro quer
para si e qual futuro quer para o Brasil. Então, foi exatamente em cima da avaliação de que foi no Governo de
Lula e de Dilma que conseguimos os grandes avanços sociais e de que também será através do Governo da
Presidenta Dilma que teremos a maior possibilidade de continuar com esses avanços é que o povo brasileiro
foi à urna e votou. Votou no último domingo, dia 26.
Entretanto, Sr. Presidente, agora não é hora mais de falar do que passou, é hora de falar do futuro. E o
futuro não pertence a partido A, a partido B; não pertence à corrente ideológica A ou B. O futuro pertence ao
Brasil e ao povo brasileiro. Por isso é que nós, independentemente de nossas opiniões partidárias, ideológicas, temos de fazer um grande esforço para contribuir com o desenvolvimento, com o avanço do nosso País,
Sr. Presidente, e a oposição tem de cumprir seu papel, que é criticar aquilo que considera errado. Entretanto,
a oposição não pode, nem deve assumir o papel de procurar desestabilizar a Nação brasileira, Sr. Presidente,
porque, desestabilizando a Nação, estaria desestabilizando o próprio povo brasileiro.
Mas, enfim, Sr. Presidente, quando aqui estive tratando da eleição, fiz questão, antes de mais nada, de
destacar a importância, a simbologia que foi a reeleição da Presidenta Dilma – simbologia do ponto de vista
de termos uma mulher no maior cargo político da nossa República, uma mulher que foi eleita e uma mulher
que foi reeleita. Isso, para um país que tem as características do nosso Brasil, de ser um País marcado pela discriminação com relação à presença das mulheres, sobretudo na política. Isso é muito importante, e é mais um
passo que nos ajuda muito no combate à discriminação de gênero.
Aliás, nas primeiras palavras da Presidenta Dilma – quando falou em reforma política, não só no seu pronunciamento após o resultado das eleições, mas nas entrevistas que deu a jornais e telejornais de vários canais
de televisão de diferentes transmissoras –, ela fez questão de, como mulher, destacar o quão desigual ainda é
a participação das mulheres na política do nosso País.
Então, isso tem um extremo significado para todas nós, que somos a maioria do eleitorado brasileiro,
que respondemos por mais de 45% da produção econômica do nosso País e pelo sustento de mais de um terço das nossas famílias.
Eu quero dizer, Sr. Presidente, que, sem dúvida nenhuma, nessas últimas eleições, nós tivemos avanços
importantes com relação à presença da mulher na política – avanços importantes. Eu quero lembrar, em primeiro lugar, que, em dezembro de 2013, quando nós aprovamos, aqui, a minirreforma política – mais uma lei
que não tratou da reforma e sim, somente, da minirreforma –, nós através da nossa unidade, toda a Bancada
feminina do Senado e da Câmara dos Deputados, conseguimos inserir, na nova lei, um novo artigo – na Lei nº
9.056, de 1995 que trata das eleições e das campanhas eleitorais – que possibilita à Justiça Eleitoral brasileira,
em cada ano eleitoral, nos seis meses que antecedem a campanha eleitoral, de forma institucional, desenvolver
propagandas, campanhas de incentivo a uma maior presença das mulheres na política.
E graças ao entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e do seu ex-presidente, Ministro Marco Aurélio de Mello, essa campanha já se iniciou neste ano, a minirreforma não foi aplicada neste ano, Senador Paim,
mas esse artigo sim, iniciou-se neste ano e nós vimos, durante quase seis meses, uma propaganda intensa na
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televisão, mostrando como é necessário e importante uma maior presença das mulheres na política. E isso fez,
Sr. Presidente, com que tivéssemos um aumento nas candidaturas da ordem de 46,5%, um aumento nas candidaturas femininas.
No ano de 2010, foram 5.056 mulheres candidatas, agora, em 2014, foram quase 7.500 candidatas. Isso
para nós é importante, é muito importante. O número de candidatas também que é disponibilizado pelos seus
partidos apenas para cumprir a cota dos 30% diminuiu significativamente também. Mas isso, por outro lado,
não significou um aumento na mesma proporção em relação às eleitas. Não. Se por um lado tivemos um crescimento de 46,5% no número de candidatas, a média do crescimento das Parlamentares no Brasil inteiro chegou
a 9% ou a quase 10%, bem longe, distante dos quase 50% que foi o crescimento no número das candidaturas.
Portanto e, no entanto, esse protagonismo não se reflete ainda – o protagonismo da mulher, mesmo
com o aumento do número de candidatas – na nossa representação política.
Esse avanço, Sr. Presidente, pequeno que tivemos mostra ainda que a ocupação de espaços de poder
pelas mulheres ainda é tímido e, muito mais do que isso, continua a ser vergonhoso para a Nação brasileira.
O resultado das urnas, Sr. Presidente, nos dá a exata dimensão desse problema. Para as mais de 1.000 vagas nas assembleias estaduais e na Câmara Legislativa do Distrito Federal, foram eleitas 107 mulheres somente.
Elegemos pouco mais de 11% das vagas de deputados estaduais, portanto, em todo o País.
Na Câmara dos Deputados, apesar da eleição de cinco mulheres a mais em relação ao número das eleitas, o aumento que tivemos – foram eleitas 45 Deputadas Federais no pleito de 2010, e 50 Deputadas Federais, agora, no pleito de 2014 – eleva a participação das mulheres na Câmara dos Deputados em quase 10%
– 9,94%, precisamente.
Para o Executivo estadual, mais uma vez, somente uma mulher elegeu-se governadora, que foi Suely
Campos, no Estado de Roraima. Aliás, naquele Estado, eram duas mulheres concorrendo ao Governo: uma, a
nossa querida colega e companheira, Senadora Angela Portela, e a outra, a ex-Deputada Suely Campos, que
entrou substituindo a candidatura de Neudo Campos e saiu-se vitoriosa nas eleições.
Então, Sr. Presidente, mais uma vez, como Procuradora da Mulher aqui no Senado, entendo que não
podemos falar de representação justa na política, seja no Parlamento ou no Executivo, enquanto as mulheres,
que representam, repito, 52% do eleitorado brasileiro, continuarem a serem sub-representadas no nosso Parlamento e em todos os cargos políticos e públicos.
No início deste mês, Sr. Presidente, o Senado Federal, através da Procuradoria da Mulher e do DataSenado, realizou uma pesquisa relativa exatamente à participação das mulheres na política e principalmente nas
eleições, e, mais uma vez, os resultados dessas pesquisas expõem as verdadeiras causas e razões da ausência
das mulheres no espaço de poder. São dados que nos ajudam a entender por que a candidatura e a eleição
de mais mulheres para exercerem cargos políticos ainda é um grande desafio em nossa Nação, em nosso País,
Sr. Presidente.
O DataSenado entrevistou 1.091 pessoas, entre homens e mulheres de todo o Brasil. Dessas entrevistas,
conclui-se que os entrevistados não baseiam o voto em gênero...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... 83% dos que participaram da
pesquisa responderam que não faz diferença se o candidato é homem ou se a candidata é mulher.
Ou seja, a baixa eleição de mulheres não pode ser associada a um preconceito contra uma candidata
apenas pelo fato de ela ser mulher. Não é isso que impede que tenhamos mais mulheres na política.
Um outro resultado da pesquisa é que, entre os motivos alegados para a não candidatura de mulheres,
está a falta de apoio dos partidos políticos.
Trinta e nove por cento dos entrevistados disseram acreditar que isso é que afasta as mulheres do protagonismo em um processo eleitoral.
Apenas entre as mulheres, esse motivo foi alegado por 41% das que responderam à entrevista e à pesquisa do DataSenado.
Esses dados, Sr. Presidente, Senador Paim, confirmam uma realidade de quem já milita há algum tempo
em algum partido, uma realidade daquelas que têm vontade de se candidatar, mas não sentem que teriam as
mesmas condições que, em geral, os partidos dão aos homens.
Sabemos que a cota feminina de 30% de candidaturas não é suficiente. Até mesmo essa cota nem sempre
é cumprida. Vem melhorando o cumprimento, graças a muitas ações que a gente tem feito junto aos partidos
políticos e graças à evolução na nossa legislação, que busca, de uma forma tímida ainda, estabelecer algum
tipo de punição aos partidos que não cumpram a cota.
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Além de garantir o registro de uma candidatura feminina, o partido, Sr. Presidente, no nosso entendimento – e esta foi uma das grandes conclusões da pesquisa –, tem que dar condições para que ela possa ser eleita.
Como? Que condições? Ora, muito simples: o tempo de TV; o tempo de rádio durante a propaganda partidária; recursos iguais para todos, homens e mulheres, que devem ser investidos em campanhas; convocação da
militância para ajudar de igual forma a candidata. Mas, infelizmente, são ações que ainda não contemplam as
mulheres candidatas em um partido.
Para mudar essa realidade, como também tenho dito desta tribuna – e nós estamos falando há muito
tempo acerca desta questão, Sr. Presidente –, é muito importante que aprovemos uma reforma política.
Desde o primeiro pronunciamento no dia de hoje, até agora, a gente tem visto muitas avaliações dos
resultados das eleições, e todos falando, com opiniões diferenciadas, da necessidade de reformas, entre elas
a reforma política.
Nós temos a convicção plena e absoluta de que não haverá um aumento significativo no número de
mulheres na política enquanto não houver, definitivamente, uma reforma no Brasil que inclua, entre outras
mudanças, a votação em lista fechada, com alternância entre homens e mulheres.
Trata-se do voto proporcional com listas fechadas e regra de alternância de gênero. A Argentina, Sr. Presidente, adotou esse modelo e hoje tem 35% de mulheres na sua Câmara dos Deputados, conquistados entre
uma e outra eleição; a Costa Rica elegeu quase 39% de mulheres. Outras medidas também estão na ordem do
dia para melhorar essa condição.
Países da Europa, países do nosso continente têm posições melhores do que a do Brasil, e, no geral, a
maioria deles adota esse procedimento. Isso não só porque valorizam uma presença maior das mulheres, mas
também valorizam a política.
Onde já se viu, Sr. Presidente? Em junho do ano passado, o que a imprensa procurou mostrar é que o
povo brasileiro estava abominando os partidos políticos. Mas como se faz política sem partido político?
Eu sou daquelas que aprendi desde cedo que, mais importante do que o político, é a política; mais importante do que o político, é o partido político, porque o político passa. Acabamos de ouvir o pronunciamento
de uma hora do Senador Pedro Simon. O Senador Pedro Simon se vai, não voltará mais ao Senado no próximo
ano. Não seria ele candidato, como ele próprio relatou. Mas o seu Partido continua, a sua política continua. V.
Exª, em alguns anos, não estará mais aqui, da mesma forma como eu também não estarei, Senador Paim. Mas
a política que eu defendo hoje desta tribuna amanhã estará outra ou outro defendendo.
Então, o que nós temos de fazer é politizar a Nação brasileira, e a politização correta da população se dá
por meio do estabelecimento de partidos fortes, que nós não temos. No Brasil, o povo elege pessoas, vota em
pessoas que têm mais visibilidade. E as que mais têm visibilidade são as que mais dinheiro têm...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – São aquelas que têm um maior
poder aquisitivo.
Portanto, Sr. Presidente, é necessária a reforma política que trate corajosamente – como disse a Presidenta Dilma – o tema de que a mulher tem que estar mais presente na política de nosso País.
Essa é a necessidade que nós temos em nosso País, Sr. Presidente, além de outras, como a punição, que
eu falei. Enfim, é uma série de necessidades que nós precisamos abordar.
Por fim, já concluindo, eu gostaria de mencionar os dados que foram divulgados nesta semana pelo Fórum Econômico Mundial acerca da igualdade de gênero no Brasil. O Brasil, Sr. Presidente, infelizmente, mesmo
tendo uma mulher na Presidência da República, pasmem os senhores, caiu nove posições no ranking acerca da
igualdade de gênero, comprovando a baixa participação das brasileiras na economia, sobretudo, e na política.
O País ficou na 71ª posição entre as 142 nações analisadas, no estudo chamado Global Gender Report. No ano
passado, o País havia ficado no 62º lugar, e, este ano, ficamos na 71ª posição. São números tristes, Sr. Presidente, que nós precisamos mudar.
Agora, a mudança virá, como disse, através de uma reforma política. E a reforma política inclusiva de gênero não é algo que deva ser discutido somente por mulheres, mas por homens também.
Eu aqui quero concluir – e concluir mesmo, Presidente Paim –, registrando um projeto de lei, que é uma
PEC do Senador Anibal Diniz, que tem vindo repetidas vezes à tribuna para ser discutido. É o projeto que reserva
um terço das vagas desta Casa para mulheres. Tem gente que ri, nós sabemos disso. Mas isso, Srs. Senadores,
acontece em muitos países. Alguns adotam a lista fechada com alternância de gênero. Outros adotam a reserva
de vagas no Parlamento. Mas todos, muito mais do que o Brasil, preocupam-se em inserir a mulher na política.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Permita-me, Senadora, antes de V. Exª
concluir.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois não, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Eu sou daqueles também que não ri
por essa questão e, pelo contrário, eu acho séria, uma proposta tranquila, equilibrada, que busca dar oportunidade a todos. E, por isso, eu sou o Relator do projeto, e já adianto que o meu parecer é favorável. Se depender
de mim, a CCJ vota já na próxima semana.
Meus parabéns pelo seu pronunciamento e pela defesa que faz desse projeto que eu tenho a alegria de,
em parceria com V. Exª, defender.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador Paim.
Obrigada não só pelo aparte que faz ao final do meu pronunciamento, mas pelo apoio vivo que V. Exª dá, que
não é só nos pronunciamentos, mas é na forma de agir, de votar, em todas as comissões desta Casa e no plenário, sobretudo.
Muito obrigada, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Parabéns, Senadora Vanessa Grazziotin.
Passamos a palavra agora, como Líder, ao Senador Acir Gurgacz.
O SR. FLEURY (Bloco Minoria/DEM – GO) – Senador Paim, só enquanto nosso Líder...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Se V. Exª me permitir, eu faço um aparte a V. Exª – e vou lhe dar a palavra –, só para registrar a presença de alunos do ensino médio do Colégio Santa
Catarina, de Petrolina (GO). Só quero dizer que eu estudei no Colégio Santa Catarina, do Rio Grande do Sul.
Sejam bem-vindos!
Pois não, Senador Fleury.
O SR. FLEURY (Bloco Minoria/DEM – GO. Sem revisão do orador.) – Eu queria aproveitar este momento
para elogiar a parceria desta Casa com o Senac. Cumprimento as pessoas que nos atendem na pessoa do Claudemir Vieira da Cruz, que está sempre nos servindo aqui.
Essa parceria com o Senac tem mostrado grandes homens a serviço de nós, Senadores, e desta Casa. Acho
que foi uma parceria saudável, pois eles se tornam grandes profissionais pelo Senac e aqui têm provado isso.
Claudinei é uma pessoa que está aqui sempre, servindo os Senadores com alegria, com o maior carinho
conosco, e eu acho muito importante a presença de todos esses servidores, colaboradores do Senac junto ao
Senado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem. Está feito o registro.
Senador Acir Gurgacz, por favor.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado,
volto a esta tribuna para, mais uma vez, falar da nossa preocupação com relação ao crescimento e ao desenvolvimento do nosso Estado de Rondônia.
Nos últimos anos, Rondônia tem crescido muito com relação à produção de alimentos, não só de grãos,
mas de carnes, e hoje é o quarto exportador de carne do País. E há aumento da produção de hortifrutigranjeiros
em todo o nosso Estado, especialmente na região de Porto Velho, Ariquemes, Itapuã, Candeias. Dessa forma,
nós temos a preocupação com a infraestrutura no nosso Estado que permita o escoamento dessa produção,
para que ela possa chegar até os centros consumidores.
Rondônia tem 1,8 milhão de habitantes aproximadamente, Sr. Presidente, e uma produção de grãos muito grande. Então, nós produzimos muito além daquilo que nós consumimos, e queremos exportar para outros
Estados a nossa produção. E uma maneira de exportar é exatamente através das nossas BRs, a 364, que está
sendo restaurada neste momento, e a BR-319, que é da maior importância para o desenvolvimento do nosso
Estado de Rondônia, pois nós queremos fazer com que o nosso produto, produzido no Estado de Rondônia,
possa chegar aos supermercados de Manaus com 12 horas de viagem. E isso é impossível hoje, em função de
nós não termos as nossas estradas, ou a nossa estrada, a BR-319, ligando Porto Velho a Manaus, recuperada. O
produto hoje pode ir por balsa. Leva de seis a sete dias, Sr. Presidente, e produtos hortifrutigranjeiros não podem demorar esse tempo todo para estar na mesa do consumidor. Portanto, a reabertura dessa BR é de fundamental importância para o nosso Estado.
Fizemos várias audiências públicas aqui no Senado e em Porto Velho. Fizemos uma diligência ao longo
da BR-319 e uma audiência pública aqui, no Senado Federal, da qual participaram o Diretor-Geral do DNIT, representantes do Ibama, do ICMBio, da UFAM do Amazonas. Com isso, conseguimos que tivesse início a manutenção da BR-319, e hoje essa manutenção está acontecendo. Uma empresa, vinda de Manaus com destino a
Rondônia, já está trabalhando; outra, em sentido contrário, também já está trabalhando.
E nós tivemos a inauguração, este ano, da ponte sobre o Rio Madeira, que liga exatamente Porto Velho a
Humaitá. É uma ponte de quase 400 metros e de uma importância muito grande. Há muitos anos, a população
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de Porto Velho reivindicava essa ponte, que hoje nós temos inaugurada. Agora, não temos na totalidade esta
obra concluída, que é a restauração da BR-319.
No início da semana, nós fomos surpreendidos com a informação de que os estudos sociais, econômicos e ambientais que estão sendo realizados para o licenciamento da restauração da BR-319 estão perto ou
próximo de serem interrompidos. Essa informação cai realmente como um balde de água fria nos sonhos de
todos nós de vermos novamente essa estrada não apenas aberta – porque ela vai ser aberta, a manutenção
está sendo feita –, mas restaurada, com asfalto normal, como nós queremos que aconteça com todas as BRs
brasileiras. Nós esperamos que isso não ocorra, pois o Memorando nº 1.499, de 2014, do DNIT de Brasília, direcionado ao Superintendente Regional do DNIT do Estado do Amazonas, que o recebeu lá no Amazonas no
dia 15 de outubro de 2014, diz – eu leio uma parte:
Trata o presente de sugestão de paralisação do contrato SR-213, de 2013, entre a Superintendência Regional do DNIT no Estado do Amazonas e o consórcio [das empresas], com base no histórico e pelos motivos abaixo apresentados.
[...]
E depois há um “de acordo” e determina a paralisação com base nos argumentos apresentados no estudo que está sendo feito. Esse estudo já está sendo feito desde o início do ano, no valor de aproximadamente
R$10 milhões.
Sinceramente, espero que isso não ocorra. Estou conversando com todos os órgãos públicos envolvidos
no licenciamento da obra, para tentar evitar a paralisação dos estudos e o consequente atraso nas obras. Iremos conversar também com a Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e com o Ministro dos Transportes,
Paulo Sérgio Passos, para que a realização dos estudos seja mantida, assim como todo o cronograma para o
licenciamento dessa obra.
E, para que possamos discutir melhor essa questão, além de conversar com os ministros, vou apresentar requerimento para a realização de uma audiência pública novamente, aqui na Comissão de Infraestrutura
ou na Comissão de Meio Ambiente, para que possamos discutir, de forma mais ampla e clara, esse tema com
toda a sociedade brasileira.
Nossa expectativa é ver essa obra ser iniciada no próximo ano, e, para isso, esses estudos não podem ser
interrompidos. A paralisação neste momento significaria perda de todos os estudos já realizados durante todo
esse ano de 2014. Os estudos do meio físico e socioeconômico já foram realizados e aprovados pelo Ibama. Atualmente; uma equipe formada por cerca de 100 profissionais, entre biólogos, arqueólogos, engenheiros e técnicos de apoio, está realizando os estudos de fauna e flora nas unidades de conservação federais.Além da perda
dos dados coletados e analisados, a paralisação dos estudos acarretaria um adiamento de pelo menos um ano
no início das obras, sem contar mais um prejuízo na ordem de R$ 10 milhões pela paralisação desse trabalho.
O que também me surpreende é o motivo pelo qual o DNIT, com orientação do Tribunal de Contas da
União, está sugerindo a paralisação dos estudos ambientais. O DNIT alega que o Ibama ainda não se manifestou sobre a necessidade de incluir ou não, no processo de licenciamento, o estudo antropológico, ambiental
e social de 34 terras indígenas que se encontram ao longo da rodovia. Esse pedido foi feito pela Funai ao DNIT
em 24 de novembro de 2011, o DNIT enviou esse pedido ao Ibama, para que se posicionasse, e até agora o
Ibama não se manifestou com relação a esse ofício de 2011.
O detalhe que nos chama a atenção é que essas 34 terras indígenas estão fora da área de abrangência da
rodovia, ou seja, estão distantes além de 40 quilômetros do perímetro da rodovia, conforme define a portaria
federal para rodovias localizadas na Amazônia Legal. Portanto, do ponto de vista legal, não haveria necessidade de se realizarem os estudos ambientais, antropológicos e sociais nessas 34 terras indígenas. Eles até seriam
importantes para essas comunidades, mas não há uma exigência legal para isso.
Há que se considerar que esses estudos foram realizados em 13 reservas indígenas. Destas, apenas 5 reservas indígenas estão dentro dos 40 quilômetros de distância do perímetro da rodovia.
A inclusão de mais oito reservas indígenas é um cuidado adicional incorporado pela Universidade Federal do Amazonas quando realizou os estudos.
O que enxergo nessa novela do licenciamento ambiental da BR-319, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que se arrasta desde 2007 e na qual já foram gastos quase R$100 milhões, são duas possibilidades: em primeiro
lugar, existe uma falta de sintonia entre os próprios órgãos do Governo Federal, entre Ibama, Funai, DNIT, ICMBio e outros, que não se entendem; em segundo lugar, a existência de uma articulação, muito bem tramada, de
forças contrárias para atrasar ou impedir que esses estudos sejam concluídos e que o licenciamento ambiental
seja dado para a restauração da rodovia que liga Porto Velho a Manaus.

Outubro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 31

353

Não estou aqui defendendo que esses estudos não sejam realizados. Se houver o entendimento de que
essas 34 unidades de conservação sejam incluídas no levantamento antropológico, social e ambiental, concordarei prontamente. O que defendo é que os estudos que estão sendo realizados neste momento não sejam
paralisados mais uma vez, para que não sejam jogados fora R$10 milhões...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – ... e para que não percamos um ano no cronograma de execução da obra de restauração ou de reconstrução da BR-319.
A Presidenta Dilma já tinha assumido compromisso público com a realização dessa obra na época em que
ainda era Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, em agosto de 2010, na ocasião de inauguração dos 200km de pavimentação da rodovia que liga Porto Velho a Humaitá. Nós estávamos presentes nessa
reunião em que a Presidente se comprometeu a ajudar na restauração de toda a BR-319.
Durantes as eleições deste ano, em que a Presidenta Dilma foi reeleita, ela renovou esse compromisso,
inclusive na mensagem de inauguração da primeira ponte sobre o Rio Madeira, em Porto Velho, na qual foi
representada pelo Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos.
A Presidenta Dilma também reconheceu durante a campanha...
(Interrupção do som.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
A Presidenta Dilma reconheceu durante a campanha, este ano, a necessidade de mais investimentos
em infraestrutura, para dar conta do escoamento da produção agrícola brasileira, em especial a nossa do Estado de Rondônia. Portanto, faço aqui também um apelo para que a Presidenta Dilma, mais uma vez, cobre
unidade e trabalho integrado dos Ministérios do Meio Ambiente, Transportes e Justiça, para que as questões
econômicas, ambientais e o componente indígena sejam equacionados, de uma vez por todas, no processo
de licenciamento da restauração da BR-319.
Em novembro do ano passado, realizamos uma diligência da Comissão de Agricultura na BR-319, juntamente com o DNIT, o Ibama, o ICMBio e representantes dos Governos de Rondônia e do Amazonas.
Depois disso, conseguimos viabilizar a manutenção no trecho do meião da rodovia, permitindo o trânsito de veículos traçados e caminhões. Conseguimos também acelerar o processo de licenciamento do projeto
de reconstrução da rodovia.
E agora essa notícia nos pega totalmente de surpresa, pois entendemos que não é possível paralisar
esse serviço. Vamos lutar com todas as forças para que isso não ocorra e ampliar a campanha de mobilização
social em torno do projeto de restauração já da BR-319. A Amazônia está unida em torno desse projeto, e este
é o momento de reunirmos ainda mais forças políticas e sociais para cobrar a realização dessa importante obra
para o Estado de Rondônia e para toda a Amazônia.
A reconstrução da BR-319 é uma necessidade para a integração da Amazônia e para o desenvolvimento sustentável da região. A ponte sobre o Rio Madeira, que abre caminho para essa integração, já está pronta,
já foi entregue à população, foi inaugurada no final de setembro e já está servindo muito bem para integrar
Porto Velho a Humaitá, mas a conexão apenas entre esses dois Municípios não justifica o investimento feito
nessa ponte, que custou mais de R$360 milhões, incluindo nesse valor a construção do conjunto habitacional
para relocação da população que ocupava as cabeceiras, onde hoje é a ponte. Precisamos do prolongamento
da BR-319 até a cidade de Manaus, para que esses dois grandes mercados do Norte se conectem diretamente
por terra, para que possamos ligar Rondônia até o mercado de Manaus, do Amazonas, de Boa Vista, de Roraima, também do país vizinho da Venezuela e dos demais países do Caribe.
Essa é uma BR importante, e nós vamos continuar trabalhando para que possamos ver, no próximo ano,
o trânsito normal entre Porto Velho e Manaus, inicialmente, apenas com a recuperação e com a manutenção
da BR-319, mas nós precisamos da restauração completa da BR. Que a BR-319 tenha as mesmas condições do
asfalto da BR-364, da BR-425, que está sendo restaurada, e da BR-429, que está sendo concluída também.
Isso é de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso Estado de Rondônia.
Por isso, a minha preocupação de sempre trazer, Senadora Ana Amélia, este tema que é o do investimento na infraestrutura do nosso País, especialmente na Amazônia.
Então, eram essas as minhas palavras.
Agradeço a atenção dos senhores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senadora Ana Amélia, como oradora
inscrita.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente desta sessão, Senador Paulo Paim, caros colegas Senadores e Senadoras, nossos telespectadores da
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nós temos um acordo para votar hoje – e o Senador Paulo Paim cumprirá o acordo –, que foi firmado pelo Presidente Renan Calheiros com o autor, Senador Antonio Carlos Valadares,
de votarmos hoje o PLS nº 34 de 2005, que fortalece o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata.
Esse projeto altera a Lei nº 10.289, de 2001, que cria o programa. Ele inclui na legislação a capacitação
de profissionais da saúde para avanços na prevenção do câncer de próstata. Esse projeto também altera para
50 anos a idade mínima da população masculina a ser beneficiada com exames de detecção precoce desse
tipo de câncer, que, no caso dos homens, é o que mais mata depois das doenças de origem cardiovascular. Na
legislação atual, a idade mínima é de 40 anos. A alteração, como bem disse o autor do projeto, é para atender
melhor a faixa etária com maior incidência de câncer de próstata.
Ainda que hoje seja uma votação simbólica desse projeto, por acordo de todas as Lideranças, será uma
medida importante, que converge com as ações desta Casa, especialmente do Senado, em favor do Novembro
Azul, que promove a conscientização a respeito do câncer de próstata. Esse é o equivalente ao Outubro Rosa,
que se refere ao câncer de mama, já convencionado e com grande prestígio no País, porque a imagem do Congresso Nacional vestido da cor rosa aparece nos noticiários de televisão com uma nova imagem.
E essa imagem, inconscientemente, vai reportar à memória do homem e da mulher que esse rosa tem
um significado: a prevenção do câncer de mama.
Queremos que, com a mesma força que o Outubro Rosa tem na prevenção do câncer de mama e na saúde da mulher, também o Novembro Azul possa representar o apoio das instituições, dos tribunais, de todas as
áreas, no sentido de massificarmos essa informação, e também o cuidado do homem com a prevenção e com
o cuidado da sua saúde.
Quando nós defendemos aqui a iniciativa do Outubro Rosa, eu fazia uma alusão a que o homem cuida
melhor do seu automóvel, levando-o à revisão periódica, à lubrificação, à oficina, tendo com o carro uma série
de cuidados, mas que não tem o mesmo cuidado em relação à própria saúde. Em geral, o homem é levado a
um check-up ou a um exame de próstata pela filha, pela esposa, por uma irmã, às vezes até pela própria mãe,
por uma companheira, mas sempre por uma mulher zelosa e cuidadosa. É preciso que o homem, assim como
a mulher, faça essa revisão periódica da saúde, porque prevenir é sempre melhor do que remediar.
Segunda-feira, 3 de novembro, às 17h30, aqui, neste plenário, haverá uma sessão especial, que contará
com o apoio também de um Deputado Federal, para a criação do Novembro Azul. Essa sessão será destinada
a comemorar os 26 anos do Dia Nacional de Combate ao Câncer. Será também um motivo adicional para que
possamos juntos, entre os Parlamentares, celebrar.
Uma das medidas propostas no projeto do Senador Antonio Carlos Valadares, que vamos aprovar daqui
a pouco, inclui a capacitação de profissionais de saúde exatamente na prevenção do câncer. Então, vai haver
radiologistas, oncologistas, médicos especializados.
Embora haja a obrigação de o Estado fornecer a mamografia, Municípios e Estados nem sempre disponibilizam para a mulher esse exame. Portanto, de que adianta a lei existir se não há a oferta? Da mesma forma, agora.
Ora, se convidam o homem para fazer a revisão precoce de sua saúde para prevenir um câncer de próstata, tem de haver médicos especializados, urologistas, para tratar e atender esses pacientes no âmbito do SUS,
que atende a massa maior da população brasileira, a população atendida pelo serviço público.
Há pouco, o Senador Acir Gurgacz disse que a Presidente da República anunciou, na propaganda eleitoral, mais investimentos em infraestrutura. Senador Paim, da mesma forma, também a Presidente anunciou, na
campanha eleitoral da reeleição, o Mais Especialidades. Então, o Mais Especialidades significa, sim, disponibilizar no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde) as especialidades da oncologia para as mulheres, no caso da
mamografia e dos exames para detecção da doença do câncer de mama, e da urologia para os homens, para
fazer essa prevenção.
Dessa forma, agradeço antecipadamente, porque estamos trabalhando com muita celeridade em relação ao Outubro Azul.
Passo ao outro tema que me traz a esta tribuna, Senador Paulo Paim, para dizer que, no próximo sábado,
depois de amanhã, uma importante alteração do Código de Trânsito Brasileiro vai ajudar a salvar muitas vidas
e a evitar lamentáveis tragédias repetidas diariamente tanto no nosso Estado, o Rio Grande do Sul, quanto nos
demais Estados do País. Vai entrar em vigor no sábado, 1º de novembro, a lei federal de autoria de um conterrâneo nosso, o Deputado Beto Albuquerque, do PSB, aumentando em até 900% as multas para quem fizer ultrapassagens perigosas, para quem for apanhado nas rodovias do País nessa circunstância da ultrapassagem
perigosa. E, todo dia, repete-se essa mesma cena.
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Em 2013, 285.889 infrações por ultrapassagem perigosa foram registradas pela Polícia Rodoviária Federal.
Neste ano, essas infrações, que receberão punição bem mais severa, já somam, até agora, 233.077. No caso da
ultrapassagem com manobra perigosa envolvendo veículos vindo em sentido contrário, o valor da penalidade
aumenta 1.000%: de R$191,54 para R$1.915,40.
A multa para quem ultrapassar pelo acostamento, hoje de R$127,69, passará à bem mais salgada conta
de R$957,70, ou seja, um aumento de 650%. É a mesma regra das ultrapassagens em local proibido que vão
sofrer um reajuste de 500%: dos atuais R$191,54 para R$957,70.
Infrações como ultrapassagem em subidas, curvas e locais sem visibilidade também serão punidas com
maior rigor. O motorista infrator perderá, nesse caso, sete pontos na carteira e, se for apanhado duas vezes na
mesma transgressão, perderá a carteira de habilitação por um ano.
Os rachas, se terminarem em acidente com morte, poderão levar o culpado a passar de cinco a dez anos
na prisão. Sem vítimas, se a prática for flagrada, pode terminar em pena de três anos de prisão para os motoristas e em multa mais cara: hoje, a multa é de R$574,62, e se vai passar a pagar uma multa muito mais salgada de R$1.915,40. Caso haja vítimas não fatais, a pena prevista no Código modificado é de seis anos de prisão.
Vale lembrar que, além do rigor da lei e da fiscalização eficiente, serão necessários investimentos do Poder
Público na infraestrutura logística, como as rodovias. Nas estradas gaúchas, apenas 3,6% têm conceito ótimo,
segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT). A ERS-640, rodovia estadual que liga o Município de
Cacequi à BR-290, em Rosário do Sul, tem os 60 quilômetros mais esburacados e mal sinalizados de todo o Rio
Grande do Sul, segundo pesquisa anual da CNT. É a pior do nosso Estado. Como essa rodovia, existem muitas
em situação semelhante.
É preciso também, para aumentar a segurança no trânsito, ações educativas muito efetivas, como as
propostas pelo Poder Legislativo. Nesse sentido, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, nesta quartafeira (29), em decisão terminativa, projeto de lei de minha autoria que obriga as autoescolas a promoverem
aulas práticas nas ruas durante a formação dos motociclistas. É o PLS nº 454/2012. Essa proposta modifica o
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e determina que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) fixe a carga
horária mínima a ser exigida para a prática de direção em vias públicas durante o processo de aprendizagem.
Isso é essencial no processo educativo de quem dirige uma máquina com motor, pois é comprovado que, dependendo do modo como é usada, essa máquina pode, tragicamente, se transformar em “perigosa arma”, com
“vítimas fatais”.
Eu queria até aproveitar a presença do Senador Abílio Diniz aqui.
(Soa a campainha.)
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Falo da presença do Senador Anibal Diniz. Abílio Diniz? Se
o senhor chega lá, hem, Senador? Aí o senhor compra um avião para ir para o Acre. O Abílio pode, e o senhor
não pode, tenho certeza.
Brincadeiras à parte, Senador Anibal, quero agradecer muito a sua gentileza, porque foi o senhor o relator desse meu projeto para dar maior efetividade às autoescolas, especialmente no caso dos motociclistas.
Como nós fizemos no Senado dois seminários na Comissão de Assuntos Sociais para debater as causas dos
excessivos acidentes envolvendo motocicletas, isso, talvez, tenha dado um bom resultado, porque hoje reduziu o número de noticiários envolvendo acidentes com motos. Ainda ocorrem em grande quantidade. Temos
de reduzir ainda mais.
Pensamos que, em sua habilitação, um motociclista que vai fazer sua aprendizagem para começar a dirigir uma moto precisa ir para o ambiente real que vai frequentar. Hoje, ele o faz em um lugar como esse tapete
azul aqui, lisinho, sem nenhum problema, sem nenhum mau acostamento, sem nenhum buraco, sem nenhum
desnível de asfalto, e isso prejudica a compreensão da forma como ele vai dirigir a motocicleta.
Então, eu queria lhe agradecer muito, Senador Anibal Diniz, pela gentileza da sua relatoria.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª me permite um aparte?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Com muito prazer, concedo um aparte ao senhor.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senadora Ana Amélia, quero dizer que para mim
foi uma honra ter relatado essa matéria, essa proposição de autoria de V. Exª, a qual é muito simples, mas de
extrema abrangência. É exatamente este o raciocínio: se as pessoas que fazem um treinamento para a condução de um veículo experimentam apenas situações imaginárias, é claro que elas não vão estar preparadas
para enfrentar o dia a dia de um trânsito tenso como é o trânsito no Brasil. Então, o projeto de V. Exª foi muito preciso ao sugerir que o processo de treinamento seja realizado nas situações reais, exatamente nas vias
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públicas, enfrentando as situações reais de trânsito. Por isso, considerei o projeto absolutamente pertinente
e votei de forma favorável, apresentei relatório favorável. E, ontem, obtivemos a unanimidade dos Senadores
integrantes da CCJ em favor do projeto de V. Exª, o qual é muito meritório e, por isso, foi aprovado. Parabéns a
V. Exª pela felicidade da proposição!
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Eu lhe agradeço imensamente, Senador Anibal Diniz, porque ele decorreu, como eu disse, não de uma invenção, pois ouvimos os relatos das lideranças dos sindicatos
dos motociclistas de todo o Brasil, especialmente de São Paulo e do Rio Grande do Sul, que nos mostraram
que, hoje, inclusive, a maior parte da carga horária para se obter uma habilitação é destinada à teoria, Senador.
Com teoria, você não aprende a direção defensiva. E a prática é feita num campo de circuito fechado. Por isso,
levando em consideração a reivindicação dos líderes dos sindicatos dos motociclistas, dos motobóis, dos motoqueiros, como nós chamamos, poderia haver essa mudança, para que o Contran amplie o tempo...
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Exatamente por isso o exame é psicotécnico, para
que as pessoas enfrentem situações em que tenham de provar conhecimento técnico, habilidade para as situações e também condições psicológicas, reflexos. Há uma infinidade de sentidos que são cobrados em frações
de segundo, e o condutor tem de estar preparado para todas essas situações.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Isso a gente não vê muito no caso das motos, vê mais no
caso dos automóveis. Nas autoescolas, para se obter a habilitação de automóvel, sim, vemos isso. Eu, pelo menos, tenho mais paciência quando vejo que alguém está aprendendo na autoescola. Mas, com o motociclista,
não, pois o aprendizado é feito em campo fechado, e, quanto ao número de horas destinado à aprendizagem,
a prática compreende só um terço da carga horária para tirar a habilitação.
Então, mais uma vez, Sr. Senador Anibal Diniz, muito obrigada pelo que contribuiu, para que, com isso,
a gente consiga melhorar o padrão de segurança das nossas rodovias.
Eu queria terminar, sei que V. Exª vai usar da palavra em seguida, dizendo que está na Comissão de Assuntos Econômicos, com a relatoria do Senador José Pimentel, proposta obrigando o efetivo repasse dos recursos
previstos no Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset) para as campanhas educativas...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – ...sem contingenciamento ou barreiras à aplicação do recurso. São ações legislativas que contribuem para aumentar a segurança do trânsito em nosso País. É importante aumentar a segurança, é importante ressaltar também que os acidentes de carros e motocicletas são a
segunda principal causa de mortes de crianças em todo o mundo, principalmente as que andam desacompanhadas. São estatísticas do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef ) e do Mapa da Violência no Trânsito, elaborado pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-americanos (Cebela).
Só em 2010, ocorreu 1,240 milhão de mortes por acidente de trânsito em 182 países. Entre 20 e 50 milhões
sobrevivem com traumatismos e feridas que se arrastam pelo resto da vida, deixando marcas nessas pessoas.
Os acidentes de trânsito – é bom que se faça o alerta – representam a terceira causa de mortes na faixa
de 30 a 44 anos, a segunda na faixa de 5 a 14 anos e a primeira entre os mais jovens, na faixa de 15 a 29 anos de
idade. Só nesta semana, dez vítimas que estavam em uma excursão de escola morreram, em São Paulo, após
acidente entre uma carreta e o ônibus que levava os estudantes e a professora.
Segundo o banco de informações do Sistema Único de Saúde (DataSUS), em dois dias, o trânsito mata
mais do que uma tragédia aérea. Segundo o dado mais recente, foram 44,8 mil vítimas em 2012, média de
123 por dia. Por isso, a importância de mudanças que aumentem a segurança de motoristas e pedestres e da
infraestrutura urbana.
Eu queria encerrar esta minha manifestação, renovando o agradecimento ao Senador Anibal Diniz.
Muito obrigada, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Parabéns, Senadora Ana Amélia, pelo
pronunciamento, que vai na linha do projeto que vamos aprovar em seguida! Estamos só esperando a chegada do Presidente Renan Calheiros, que vem aqui para dirigir a Ordem do Dia.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Com a palavra, o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encontram-se sobre a mesa três requerimentos de minha autoria que foram aprovados na Comissão de
Ciência e Tecnologia. São requerimentos de informação. Sou o responsável pela comissão encarregada pelo
acompanhamento do Plano Nacional de Banda Larga, e, além das audiências, além das visitas técnicas, a gente
apresentou alguns requerimentos de informação a órgãos do Governo.
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Então, nós temos o Requerimento nº 608, que solicita informação ao Ministro de Estado das Comunicações sobre assuntos relacionados ao Plano Nacional de Banda Larga, todas as informações atinentes ao Ministério. Esse requerimento, nos termos do §2° do art. 50 da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e
216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, solicita informações ao Sr. Ministro de Estado das Comunicações sobre a execução do Programa Nacional de Banda Larga.
No mesmo teor, apresentamos o Requerimento nº 609, nos termos do art. 71, incisos IV e VIl, da Constituição Federal e do art. 38, inciso II, da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, combinados com os arts. 215 e
216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, para que sejam solicitadas informações ao Tribunal de
Contas da União sobre a execução do Programa Nacional de Banda Larga.
Esse requerimento encontra-se na Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado Federal.
O terceiro requerimento é o Requerimento nº 610, de 2014, que requer informações junto ao Ministro
Chefe da Casa Civil, também informações relacionadas ao Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital, ao
acompanhamento e dados referentes ao Plano Nacional de Banda Larga, ao Programa Nacional de Banda Larga e ao acesso à internet. Esse requerimento, também nos termos do §2º do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, solicita informações ao
Sr. Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República sobre a composição do Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital e sobre as atividades por ele executadas desde a publicação do Decreto nº 7.175,
de 12 de maio de 2010, relativamente à gestão e ao acompanhamento do Programa Nacional de Banda Larga.
Sr. Presidente, então, como eu disse, nós teremos, na próxima terça-feira, às 8h30 da manhã, a nossa audiência final para reunião das informações do Programa Nacional de Banda Larga. É fundamental que possamos
aprovar esses requerimentos aqui, em plenário, para que eles sejam encaminhados a esses órgãos, para que
obtenhamos essas informações, porque elas serão fundamentais para a consistência do relatório que iremos
apresentar até o final do mês de novembro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado pela atenção.
Na medida do possível, peço que se coloquem esses requerimentos em votação, se eles estiverem habilitados para tanto.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Anibal Diniz, os requerimentos
estão habilitados. Se não me engano, alguns já foram lidos e aprovados antes da abertura da sessão. Um deles
não foi lido ainda, e eu o lerei. Aprovaremos agora o último dos solicitados por V. Exª, e, amanhã mesmo, eles
serão remetidos aos Ministros, para que respondam aos seus questionamentos.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Então, passo a ler o único requerimento que não foi votado ainda.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Em sessão anterior foi lido o Requerimento nº 609, de 2014, de iniciativa da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, solicitando informação ao Tribunal de Contas da União sobre a execução do Programa Nacional de Banda
Larga (PNBL), conforme os quesitos que apresenta.
Em votação o requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Aproveitamos para ler o requerimento.
Foi lido anteriormente o Requerimento nº 1.496/2013, deste Senador Paulo Paim e de outros, requerimento apresentado em dezembro do ano passado, solicitando sessão destinada a celebrar os 100 anos de
nascimento de Lupicínio Rodrigues.
Em votação o requerimento, que se somará ao da Senadora Ana Amélia. Já dialogamos com ela. Esse
requerimento foi apresentado em dezembro do ano passado, somando-se ao seu, que foi também apresentado e já foi aprovado.
Em votação o requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Em virtude da aprovação do Requerimento n° 812, de 2014, a sessão será realizada pelos autores no dia
3 de novembro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Em votação o Requerimento nº 834,
de 2014, lido anteriormente, em aditamento ao Requerimento nº 752, de 2014, solicitando que a sessão espe-
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cial do Senado, destinada a comemorar os 50 anos de fundação da Congregação Irmãs de Maria, seja realizada
no dia 11 de novembro, às 11 horas.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Passamos a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Caro Senador Paulo Paim, Presidente desta sessão, o mais importante para resolvermos o problema da água em São Paulo é a cooperação dos Governos Federal, Estadual e Municipal – aliás, em todo o Brasil.
O Senador Aloysio Nunes – gostaria que ele estivesse aqui – ocupou esta tribuna, no dia de ontem, para
tratar da crise hídrica, resultado da mais severa estiagem registrada no País, que atinge diversas regiões, em
particular a Bacia do Rio Paraíba do Sul e o Sistema Cantareira em São Paulo, responsável pelo abastecimento
de cerca de 15 milhões de pessoas.
Venho acompanhando essa situação bem de perto. Fiz um pronunciamento ao final do primeiro semestre e, hoje, retorno a esta tribuna para voltar ao assunto.
Em primeiro lugar, quero destacar que o próprio Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, na tarde
de ontem, manifestou a necessidade de ampla cooperação entre os órgãos federados, classificando o Governo Federal como um grande aliado e que não cabe, sobre essa crise, nenhum terceiro turno, e, sim, a busca de
parcerias para a sua solução.
Este é também o meu entendimento e foi também a orientação da Presidenta Dilma Rousseff durante
sua campanha e nas entrevistas que deu após vencer as eleições no domingo passado.
Assim, é preciso corrigir algumas afirmações feitas ontem pelo Senador Aloysio Nunes, Líder do PSDB, e
que foi candidato a Vice-Presidente da República na chapa em que o Senador Aécio Neves era o candidato à
Presidência. Tenho certeza de que o Senador Aloysio Nunes também tem a sua atenção voltada para a superação da severa crise, mas divulgou informações parciais ou até incorretas no discurso de ontem.
Ao falar da Hidrovia Tietê-Paraná, o Senador talvez desconheça que, além da estiagem, os dois principais fatores que afetam a hidrovia, importante para o transporte de grãos do Centro-Oeste brasileiro, são: o
não cumprimento de obrigação atribuída ao concessionário privado do setor elétrico de eliminar o pedral –
afloração rochosa – existente no Rio Tietê logo abaixo da Usina de Nova Avanhandava. A não remoção exige
a manutenção de um nível mais elevado, portanto mais água para o tráfego dos comboios. Caso essa obra já
tivesse sido realizada, como consta do contrato, os impactos da seca na hidrovia seriam, pelo menos, retardados. Agora, tal obra estará sendo realizada em parceria com o Governo Federal, através do Ministério dos
Transportes, que está disponibilizando os recursos financeiros necessários.
O segundo fator foi a demora da Cesp, empresa energética de São Paulo, em aceitar fazer os testes para
a redução das vazões das Usinas de Ilha Solteira, Jupiá e Porto Primavera, redução essa que possibilitaria elevar o nível da Usina de Ilha Solteira, mantendo, consequentemente, operacional o Canal de Pereira Barreto,
indispensável para a hidrovia.
Esses testes estão sendo realizados agora, com a colaboração dos órgãos federais envolvidos, como Ibama, ANA e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), quando, infelizmente, a estiagem já se agravou e
cujos benefícios para a hidrovia podem ser menores.
Ao se referir à extensão da estiagem sobre serviços municipais de saneamento, o Senador Aloysio Nunes
citou o Município de Guarulhos. Esse Município, mesmo tendo um serviço autônomo, recebe água da distribuição da Sabesp. A crise em Guarulhos foi potencializada pela decisão unilateral e nunca esclarecida da Sabesp
de reduzir em 400 litros por segundo (suficientes para abastecer plenamente mais de 150 mil pessoas) a oferta
de água para esta cidade. Infelizmente, nos Municípios do ABC, em condições semelhantes às de Guarulhos,
a decisão da Sabesp atinge unicamente as prefeituras governadas por partidos que não estão na Base do Governo paulista. Não parecem ser decisões técnicas.
O Senador também comete um equívoco ao se referir à Bacia do Paraíba do Sul, à Usina de Jaguari e à sua
utilização para geração de energia elétrica. Existe, nessa bacia, há vários anos, uma regulação especifica para
operação de todos os reservatórios, e não unicamente para o de Jaguari, a fim de garantir água para o abastecimento de todos os Municípios no Vale do Paraíba, em territórios paulista e carioca, além de uma transposição
que oferece água para o abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro. Algo como mais 15 milhões
de pessoas. Ocorre que, para efetuar a transposição, as águas do Paraíba do Sul precisam ser bombeadas, e,
como há um desnível natural depois desse bombeamento, essas águas também geram energia elétrica, mas
a finalidade principal é o abastecimento humano. A geração elétrica é apenas hoje uma otimização. Caso as
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usinas fossem desligadas, a quantidade de água a ser bombeada do Rio Paraíba do Sul para a região metropolitana do Rio de Janeiro seria exatamente a mesma, em volumes sempre acordados inclusive com o Estado de
São Paulo. Assim, não há nenhum sentido a afirmação do Senador Aloysio.
Evidentemente que a estiagem obrigará a novas regras de operação, que vêm sendo discutidas pelo
Comitê de Bacia do Paraíba do Sul, representa os usuários pelo ONS e pelos Estados de Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo.
O Senador Aloysio também ignora a parceria técnica de anos entre o órgão regulador federal, a Agência Nacional de Águas (ANA) e o órgão paulista equivalente, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee). Tanto isso é verdade que, desde 2004, a ANA delegou suas competências ao Daee para regular
o Sistema Cantareira. A nova outorga do Cantareira à Sabesp, que venceu em agosto de 2014, foi antecipada
para março de 2014 para fugir do calendário eleitoral. Com o agravamento da crise, em fevereiro deste ano, foi
adiada para outubro de 2015, para, entre outras razões, também fugir das paixões do calendário eleitoral. O
grupo técnico mencionado pelo Senador Aloysio Nunes, chamado GTAG – Grupo de Assessoramento Técnico
à Gestão do Sistema Cantareira, foi criado em reunião, em fevereiro de 2014, entre a Ministra Izabella Teixeira,
do Meio Ambiente, e o Governador Geraldo Alckmin, no Palácio dos Bandeirantes. Essa reunião aconteceu por
iniciativa do Governo Federal, procurando alertar, inclusive com previsões meteorológicas, para a possibilidade
de agravamento da estiagem, o que infelizmente acabou acontecendo.
O que o Senador Aloysio Nunes talvez não saiba é que o grupo foi extinto porque o Secretário Estadual
de Saneamento e Recursos Hídricos, Mauro Arce, recusou-se a cumprir o acordo feito a partir de uma proposta dele próprio de gestão mais racional e conservadora da água disponível no Sistema Cantareira. Esse acordo
foi feito com o Presidente da ANA, através de e-mail, do qual tenho cópia aqui comigo, e foi ignorado no momento em que a crise exigia medidas mais prudentes. Essa foi a razão da extinção desse grupo, e não qualquer
manobra eleitoreira e rasteira às vésperas das eleições.
Aqui está. Vou anexar a esse documento a mensagem de Vicente Andreu Guilio por e-mail. Isso porque
a solicitei ao Presidente da ANA.
Ele diz o seguinte:
Caro Senador, abaixo a cópia do e-mail que recebi, depois de um acordo pessoal com o secretário. Posteriormente ele negou o acordo, não adotou as regras acordadas, o que levou à extinção do grupo, por
não honrar o compromisso.
E aqui está a correspondência em que o Dr. Mauro Arce escreve para o Dr. Vicente Andreu, Presidente
da ANA:
Prezado Dr. Vicente:
Conforme entendimentos mantidos e a programação de ações da Sabesp para promover a redução da
transferência de vazões pelo Túnel 5 do Sistema Cantareira, atualmente limitadas a 19,7 m3/s, informo
abaixo o cronograma das próximas reduções programadas:
1) Redução de 1,6 m3/s a partir de 30/09/14, resultando em novo limite no T5 de 18,1 m3/s; e
2) Redução de 1,0 m3/s a partir de 31/10/14, resultando em novo limite no T5 de 17,1 m3/s.
Fico à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.
Mauro Arce
Secretário da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos
Em e-mail datado de 25 de agosto de 2014, às 15h08.
O Senador Aloysio Nunes, com certeza, tomou conhecimento da gravação de reunião, quando a Presidente da Sabesp, também denominada Dilma, disse claramente que algumas medidas para administração da
crise não estavam sendo tomadas por “orientações superiores” e que não tomá-las era um erro. O nobre Senador,
pessoa de valores inquestionáveis – e a cada dia sou testemunha de sua atuação aqui, com tantas qualidades
–, com certeza não se furtará a avaliar estas informações na formação de seu juízo.
Se há a certeza de que a crise hídrica de São Paulo é fruto da estiagem mais severa registrada na região,
não deixa de ser uma certeza também a ausência de obras que seriam necessárias hoje para evitá-la, ou ao
menos reduzir seus impactos.
Já em 2004, na renovação da outorga do Sistema Cantareira, o órgão estadual paulista fez constar como
condicionante a necessidade de a Sabesp reduzir sua dependência do Sistema Cantareira. Infelizmente, nada
foi feito nesses anos todos. E agora, no meio da crise, as boas iniciativas do Governo de São Paulo, que não são
imediatas, como ampliar a capacidade de distribuição de água entre os diversos reservatórios, a PPP da adutora
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do São Lourenço, as barragens na bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, a transposição no reservatório
do Jaguari, são a prova cabal e definitiva de que muito poderia ter sido feito antes.
O nobre Senador Aloysio Nunes fala ainda na desoneração do PIS/Cofins para as empresas de saneamento. Esta é uma questão muito delicada, que merece realmente discussão, mas não pode ser tomada de maneira
improvisada. A redução do PIS/Cofins significa garantia de maiores investimentos no setor ou, como é o caso da
Sabesp, apenas melhoria no seu resultado econômico-financeiro para pagamento de dividendos aos acionistas?
Quero aqui registrar: a Sabesp é hoje uma empresa que tem acionistas em larga escala na própria Bolsa
de Nova York.
Volto a dizer que a discussão é pertinente, mas não pode ser feita sem os cuidados necessários.
Por último, o que realmente interessa: tenho perfeito conhecimento de que a crise se acentua. O Cantareira e também os reservatórios do Sistema Alto Tietê estão se esgotando muito rapidamente. Se as chuvas
não vierem, as alternativas são poucas, senão inexistentes. Se vierem, como todos desejamos, mas não forem
suficientes, a estiagem poderá prolongar seus impactos por vários anos, afetando não só diretamente as pessoas, nos seus usos cotidianos, mas também o meio ambiente, e toda a economia paulista, com reflexos amplos
e indefinidos. Todos nós sabemos o quanto o fornecimento de água é vital para as indústrias.
Preocupa-me, ainda, que os mais pobres serão os mais atingidos, e para isso não há mais tempo para disputas de uma eleição que já acabou. É preciso atender às sábias recomendações da Presidenta Dilma Rousseff
e do Governador AIckmin para estreitar as parceiras e buscar todas as alternativas para impedir que as pessoas
sejam ainda mais prejudicadas.
E quero aqui assinalar o que disse ontem o Governador Geraldo Alckmin, quando deu entrevista, em
Santos. Na matéria de Gustavo Uribe, enviado especial a Santos, ele registrou, entre aspas, a seguinte declaração do Governador Geraldo Alckmin:...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... “A eleição já acabou. Não deve haver um
terceiro turno. Isso prejudica a população. A nossa disposição é a do diálogo e da cooperação. O Governo Federal é um grande parceiro e vamos encaminhar, e já temos vários pleitos”, acrescentou.
Tenho a certeza, Senador Ruben Figueiró, que a Presidenta Dilma Rousseff – a Agência Nacional de Águas
– terá a maior disposição de bem colaborar com o Governo Geraldo Alckmin e também com o candidato a
Vice-Presidente, Senador Aloysio Nunes, do PSDB.
Então, eu quero aqui dizer que o estado de espírito para o diálogo é muito importante.
Kennedy Alencar, em sua entrevista recém-realizada, acho que foi de segunda para terça-feira, mencionou explicitamente que a Presidenta Dilma Rousseff tem, sim, a intenção de conversar com o candidato a Presidente, Senador Aécio Neves, e o candidato a Vice-Presidente, Senador Aloysio Nunes. E eu espero que isso
se dê em breve, quem sabe logo após a viagem de merecido descanso que a Presidenta está fazendo, na Base
Naval de Aratu, na Bahia.
Gostaria também de salientar que, acho que uma semana antes das eleições do primeiro turno, ocorreu
um simpósio no auditório da Prefeitura Municipal de São Paulo, em que estavam presentes o Presidente da
ANA e diversos especialistas na questão relacionada à crise hídrica. Havia sido convidada a Presidenta Dilma,
da Sabesp, para ali estar e cooperar no diálogo, mas ela, nas vésperas, informou que não poderia estar presente
e, na oportunidade, o Prefeito Fernando Haddad fez uma observação.
Ele estranhou que os acionistas da Sabesp tivessem informações relativas ao problema da água em São
Paulo e no próprio Município de São Paulo antes da Prefeitura. Então, acho que é importante que haja melhor
entrosamento entre os três níveis de Governo – federal, estadual e municipal – e para todas as cidades e todos
os Estados.
Ainda há pouco, o Senador Anibal Diniz me dizia que lá no Acre o problema é chuva demais no verão e
chuva de menos no inverno. Eles sofrem nas duas ocasiões. No último verão, houve inundações e enchentes
dos rios, e muitas das cidades do Acre sofreram muito. Espero que agora São Pedro seja mais generoso em relação à estiagem, tanto no Nordeste, como no Brasil, no Centro-Oeste, no Norte e no Rio Grande do Sul também.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Suplicy, só para fazer um reparo: na realidade, lá nós enfrentamos chuva demais no inverno e seca demais no verão.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Obrigado pela correção, porque...
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Perfeito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Quer dizer, nos meses, portanto, de agora
até fevereiro é que haverá pouca chuva, é isso? De outubro a fevereiro? De outubro a março?
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O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – De outubro a março, nós temos um período de
muita chuva.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muita chuva.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Acontecem as alagações.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Mas esse é o nosso verão.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Esse é o nosso inverno amazônico; o inverno amazônico tem muita chuva.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Eu compreendo o verão paulista como os
meses de janeiro, fevereiro e março. Então, por isso que eu...
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Perfeito. O seu raciocínio está correto. O verão carioca, para nós é inverno mesmo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Está bom. Muito obrigado pela lembrança
e pelo esclarecimento.
Muito obrigado, Presidente Paulo Paim.
Só quero informar que vou enviar, de pronto, as notas taquigráficas de meu pronunciamento ao Senador Aloysio Nunes.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Eduardo Suplicy.
Vamos à

ORDEM DO DIA
Item único:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2005
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 34, de 2005
(nº 1.098/2007, naquela Casa), do Senador Antonio Carlos Valadares, que altera as Leis nºs 10.289, de
20 de setembro de 2001, que institui o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata, a fim de
garantir maior efetividade no combate à doença, e 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regula o § 7º do
art. 226 da Constituição Federal, que trata do Planejamento Familiar, estabelece penalidades e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 120 e 121, de 2010, respectivamente:
– da CAS, Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande, pela rejeição parcial do Substitutivo da Câmara, pela aprovação do inciso V do art. 4º da Lei nº 10.289, de 20 de setembro de 2001, alterada
pelo art. 2º do Substitutivo, e rejeição dos demais artigos restabelecendo os demais dispositivos do
Projeto de Lei original aprovado pelo Senado;
– e da CDH, Relator: Senador Papaléo Paes, reiterando a decisão da CAS,
Discussão do substitutivo da Câmara, em turno único. (Pausa.)
Para discutir a matéria.
Ninguém...
Senadora Ana Amélia, quer discutir?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Eu queria apenas fazer um registro sobre o projeto do Senador Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Então, se me permitir, eu declaro encerrada a discussão, e V. Exª faz o encaminhamento sobre esse projeto.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Já está acordado plenamente com oposição e Governo. Todo mundo acordou.
Eu só queria, para reforçar a relevância dessa iniciativa do Senador Antonio Carlos Valadares, lembrar
dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca):
Estimam-se 68.800 casos novos de câncer de próstata para o Brasil [só] neste ano de 2014. [Vou repetir: 68.800 casos de câncer de próstata no Brasil neste ano de 2014]. Esses valores correspondem
a um risco estimado de 70,42 casos novos a cada 100 mil homens [brasileiros].
Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de próstata é o mais incidente entre os
homens em todas as Regiões do País, com 91,24/100 mil no Sul [que é a maior incidência], 88,06/100
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mil [homens] no Sudeste, 62,55/100 mil no Centro-Oeste, 47,46/100 mil no Nordeste e 30,16/100
mil no Norte.
Agora, veja na Região Sul: 91,24 por 100mil homens. Então, é um índice, na Região Sul, dos mais elevados. E, também, a mesma coisa em relação ao câncer de mama.
Então, só para sublinhar a relevância dessa iniciativa e renovar o convite para, segunda-feira, às 17h30, a
sessão especial, Câmara e Senado, aqui, para celebrar, exatamente, os 26 anos do “Novembro Azul”, que celebra
a campanha de combate ao câncer dos homens – no caso da proposta – e também para a saúde do homem.
Então, agradeço e cumprimento o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Também quero, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Para encaminhar, Senador Suplicy também?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo /PT – SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Quero cumprimentar o Senador Antonio Carlos Valadares pela iniciativa, e o empenho tão significativo da Senadora Ana Amélia com respeito a essa questão, seja do câncer de mama, seja do câncer da próstata.
Realmente, é algo da maior relevância. Eu aqui revelo que, no ano de 2002, fui acometido, e precisei extrair a próstata. Felizmente, hoje estou muito bem de saúde. Meu pai teve isso quando era vivo, depois sarou.
É um problema muito frequente entre os homens, e a iniciativa é muito positiva. Sou inteiramente a favor.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) –Em votação.
A Presidência esclarece que, nos termos do art. 287 do Regimento Interno, o substitutivo da Câmara, projeto do Senado, será considerado série de emendas e votado separadamente por artigos, parágrafos, incisos,
alíneas e itens, em correspondência aos do projeto emendado, salvo aprovação de requerimento para votação
em globo ou por grupo de dispositivos.
Nesse sentido, foi encaminhado à Mesa requerimento que será lido neste momento pelo Senador Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria /PSDB – MS) –
Requeiro, nos termos do art. 287 do Regimento Interno do Senado Federal, votação em globo dos dispositivos de parecer contrário do substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 34, de 2005.
Sala das sessões.
Nesta data.
Senador Eduardo Suplicy.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Em votação o requerimento para votação em globo do dispositivo de parecer contrário do substitutivo da Câmara.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Fica automaticamente destacado o dispositivo de parecer favorável do substitutivo.
Passa-se à votação do inciso V do art. 4º da Lei nº 10.289, de 2001, alterado pelo art. 2º do substitutivo,
de parecer favorável da CAS e da CDH.
Alguém para encaminhar?
Ninguém encaminhando, vamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, do dispositivo do substitutivo da Câmara de parecer contrário da Casa e da CDH.
Nenhum Senador querendo encaminhar, vamos aos votos.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Há, sobre a mesa, Parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final dessa matéria, que será publicada na forma do Regimento.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Votação.
Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Presidente, antes de encerrar a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pois não, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Antes de encerrar, eu queria ver se é possível fazer a leitura do Projeto de Decreto Legislativo que susta o Decreto nº 8.243, que foi aprovado esta semana da Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senadora Ana Amélia, houve um entendimento de que nenhuma matéria seria votada no dia de hoje, e não temos ainda os autógrafos da matéria,
até o momento, aqui na mesa.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – A Câmara já encaminhou à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Mas não está aqui pronto para votação.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Então, deixo o registro à Mesa para que, assim que os autógrafos estejam finalizados, que o procedimento seja... A sociedade está acompanhando com muita atenção
a votação dessa matéria relevante, até pela manifestação oportuna do Presidente Renan Calheiros em relação
a acompanhar uma decisão tomada pela Câmara dos Deputados sobre os chamados Conselhos Populares.
Por isso, faço a solicitação. Pensei, pela relevância da matéria, que fosse acelerado o processo de deliberação
pelo Senado Federal.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senadora Ana Amélia, embora já houvesse a decisão de que votássemos um único item... Mas como não está pronta ainda toda a documentação
para que eu fizesse a leitura... Eu não farei porque não está pronta, senão eu teria feito a devida leitura.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Encerrada a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Voltamos aos oradores inscritos.
Neste momento é o Senador Anibal Diniz. A leitura de todos foi lida. Eu, que estou no art. 17, falo depois
de V. Exª, Senador Anibal Diniz.
O Senador Cristovam será o terceiro orador dessa sequência.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado, na qualidade de
relator da Comissão Especial que acompanha o Programa Nacional de Banda Larga na Comissão de Ciência e
Tecnologia deste Senado, eu gostaria hoje de destacar que, na visita técnica que realizamos com a equipe da
Comissão de Ciência e Tecnologia a São José dos Campos, em São Paulo, como parte da agenda de elaboração
do relatório, nós tivemos o privilégio de conhecer uma das mais renomadas instituições de ensino superior do
Brasil, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA.
Concebido pelo então Tenente-Coronel Casimiro Montenegro Filho, a criação do Instituto Tecnológico
de Aeronáutica, o ITA, marcou o início da indústria aeronáutica no Brasil. O plano do Tenente-Coronel era tão
visionário quanto ambicioso.
Primeiro, era necessária a formação de engenheiros nas diversas especializações que exigia o sonho do
desenvolvimento desse novo setor no Brasil: engenharia aeronáutica, para o projeto das aeronaves; engenharias
mecânica e elétrica, voltadas para a fabricação das aeronaves; e engenharia civil, para a construção da infraestrutura aeroportuária. Para isso, o ousado plano do Tenente-Coronel Montenegro Filho contou com o apoio do
Massachusetts Institute of Technology, o MIT, uma das referências mundiais em pesquisa e ensino universitário.
Em segundo lugar, precisava de instalações e laboratórios. Por isso, ao lado do Instituto Tecnológico de
Aeronáutica, estabeleceu-se o Centro Técnico Aeroespacial, atualmente denominado Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial.
Suas instalações, que incluem um túnel aerodinâmico de grandes dimensões, possibilitaram o desenvolvimento de aeronaves que posteriormente seriam fabricadas em solo nacional.
Sempre contando com o apoio do Ministério da Aeronáutica, todo esse esforço possibilitou, por fim, a
fundação da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., a Embraer, que hoje temos o orgulho de ostentar como a
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terceira maior companhia do mundo para a fabricação de aeronaves, atrás apenas da Boeing e da Airbus, e a
primeira no mundo nos segmentos em que atua.
Por causa dela exportamos hoje não somente aeronaves comerciais militares e jatos executivos, que trazem divisas para nosso País: exportamos a tecnologia brasileira.
O resultado do plano do Sr. Montenegro Filho não se restringe ao ITA, ao CTA e à Embraer. Estende-se
também a toda a cadeia produtiva do setor aeronáutico no País, que se desenvolveu a partir da criação desse
complexo tecnológico formado por uma universidade de ponta, um centro de pesquisa de referência e um
núcleo empresarial competitivo internacionalmente.
A cadeia produtiva hoje instalada no País envolve dezenas de pequenas empresas, movimentando a
maior parte da economia da região de São José dos Campos, em São Paulo.
Qual a razão dessa visita no âmbito da avaliação do Programa Nacional de Banda Larga? Trataremos disso em seguida.
Hoje, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica possui um curso de Engenharia Aeroespacial e apresentou
propostas para o aprimoramento do Programa Espacial Brasileiro.
Sabemos que a tecnologia de satélites é essencial para o atendimento dos serviços de comunicação,
especialmente o acesso à internet em banda larga nas áreas mais distantes, mais isoladas, mais remotas do
País – exatamente o caso da Região Amazônica e do Estado do Acre, que tenho a honra de representar aqui
no Senado Federal.
O domínio dessa tecnologia permitirá acelerar não somente a inclusão digital de milhões de brasileiros,
mas também capacitar o País em um novo setor econômico, tão importante quanto o setor aeronáutico.
O Instituto Tecnológico de Aeronáutica propõe um programa de lançamento de satélites de baixa órbita
formado por três sistemas. Os sistemas ótico e radar seriam usados para monitoramento e vigilância.
As aplicações são inúmeras: vigilância das fronteiras e inteligência militar e policial; respostas a desastres
naturais; previsão de safra e seguro agrícola; proteção do meio ambiente; ordenação urbana e fiscalização de
obras, entre tantas outras utilidades.
Atualmente, dependemos de imagens de satélites estrangeiros em todas essas situações.
O terceiro sistema seria usado para comunicações, tanto militares, quanto civis, como é o caso do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, com lançamento previsto para outubro de 2016.
A previsão do Instituto Tecnológico de Aeronáutica é que esses investimentos, da ordem de R$ 8,5 bilhões ao longo de nove anos, trarão um retorno socioeconômico de, pelo menos, 25% ao ano.
Isso demonstra não apenas a necessidade de o Brasil adquirir essas tecnologias, mas também a viabilidade real dessas iniciativas.
Por isso, em face do estreito relacionamento entre este tema e a avaliação do Programa Nacional de
Banda Larga, proponho a realização de uma audiência pública, aqui no Senado, para melhor discutir a política
aeroespacial brasileira. A ideia é realizar a audiência no dia 18 de novembro, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
Confiamos que o País tem possibilidade de avançar no planejamento e no investimento na área aeroespacial e pretendemos incentivar a discussão e a formatação de diretrizes que norteiem propostas e resultados
concretos.
Por que essa preocupação, Sr. Presidente? Porque o Satélite Geoestacionário, que vai ser colocado em
órbita em outubro de 2016, veio para complementar o esforço realizado com a Rede Nacional de Fibra Ótica.
Acontece que a fibra ótica, para levar internet de banda larga, não vai chegar a todas as comunidades
isoladas. Decorre exatamente disso a importância do Satélite Geoestacionário de Comunicação e Defesa, que
vai ter 60 gigabits destinados às ações estratégico-militares e 60 gigabits destinados ao Plano Nacional de Banda Larga, justamente para permitir a chegada da internet de boa velocidade nas regiões isoladas.
Ocorre que, pelos estudos que estão sendo realizados tanto pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais) quanto pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, já se sabe que o Satélite Geoestacionário será colocado em órbita praticamente superado.
Por quê? Porque a sua capacidade não será suficiente para suprir toda a necessidade de comunicação e
de internet em banda larga no País. Mesmo a soma do Satélite Geoestacionário com a Rede Nacional de Fibra
Ótica não será suficiente para atender a demanda de todos os Municípios brasileiros. Exatamente por isso nós
temos que dar uma atenção especial para que, além do Satélite Geoestacionário, cuja fabricação está – digamos
assim – com seu calendário, com seu cronograma de execução plenamente em dia, sejam somados esforços de
outros satélites de menor alcance para complementar a sua ação. É exatamente aí que entra a importância do
Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, com suas experiências bem-sucedidas, e também o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o organismo do Brasil com a maior expertise na área de pesquisas espaciais.
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Após essas experiências todas visitadas, tendo ouvido essas pessoas, ouvido inclusive o sindicato dos
trabalhadores, dos técnicos e engenheiros do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós pudemos sentir
que todos os esforços feitos até aqui foram muito importantes, dignos de elogios, e contam com nosso total
apoio. Mas precisamos intensificar essa ação, e essa audiência pública que nós estamos propondo para o dia
18 é exatamente para discutir a política aeroespacial brasileira, é exatamente no sentido de que nós não podemos nos descuidar da importância do desenvolvimento de tecnologias no Brasil.
Citei aqui o exemplo da Embraer, sonho do ITA lá na década de 50 que se tornou realidade. A Embraer é a
terceira mais respeitada construtora de aeronaves do mundo, a primeira no segmento de até 120 passageiros.
Justamente pela experiência que nós temos com a Embraer é que nós devemos focar todos os investimentos
em tecnologia no Brasil. Principalmente na tecnologia aeroespacial, os investimentos devem ser feitos no sentido de garantir que o Brasil adquira o domínio da tecnologia, porque, quando isso acontece, o País se torna
autossuficiente, o que vai trazer muitos dividendos no futuro.
É um mercado de trabalho que se abre, é uma grande cadeia produtiva de peças e de uma infinidade de
componentes que podem, tranquilamente, ser fabricados por indústrias nacionais e que vão, digamos assim,
ter esse mercado aberto, fortalecido, essa cadeia econômica fortalecida. Isso tudo tem de estar associado a
investimentos.
Então, é o caso da construção do satélite geoestacionário. Há uma parceria com a França para a construção desse satélite. Em compensação, vai adquirir conhecimentos, vai ter domínio de tecnologia para outras
experiências futuras.
Exatamente por isso é que nós temos de estar muito atentos para que, nesse esforço de fazer com que o
Plano Nacional de Banda Larga, com que a internet de alta velocidade chegue a todas as localidades do Brasil
e que se possa, também, permitir que o Brasil adquira mais know-how e mais capacidade tecnológica, para que
sua autossuficiência se estabeleça.
Ouço, com muita atenção, o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Anibal, é apenas para manifestar
minha satisfação em ouvi-lo falando aqui desse patrimônio muito especial do Brasil, que é a Embraer. É quase
o mesmo que dizer o ITA. São duas entidades juntas. O ITA, criado por Montenegro, que naquela época teve
uma visão ousada do que é o ensino superior, reuniu pessoas brilhantes de diversos países, especialmente dos
Estados Unidos, e jovens brilhantes do Brasil. Criaram uma escola que hoje é um exemplo mundial. A Embraer
surgiu daí, graças especialmente a Ozires Silva, um aluno do ITA, que fez uma experiência com um avião. Naquela época era uma novidade completa porque era um avião que podia pousar em qualquer lugar. Conseguiu
transformar isso em um fenômeno de venda no mundo inteiro. Creio que o senhor trouxe um exemplo de duas
entidades que são irmãs gêmeas e que são o orgulho do Brasil. O Brasil tem uma economia que se caracterizava, basicamente, pela exportação de bens primários, como soja, ferro, e bens da indústria metalmecânica,
como o automóvel. Um grande exemplo de alta tecnologia são os aviões da Embraer – um grande exemplo!
Temos de fazer com que outros exemplos desse surjam. Para isso, é preciso lembrar que a Embraer nasceu de
uma escola, que é o ITA, que nasceu da educação, da Escola de Engenharia Aeronáutica. É através da educação
que a gente vai fazer a inovação de que o Brasil precisa. É através da educação que o Brasil vai abrir as portas
para o mundo da inovação, que hoje estão fechadas para nós, salvo exceções, como a Embraer. Fico muito
feliz em ver o senhor trazendo para cá este tema. Eu tenho uma admiração profunda pelo ITA, tanto que, nas
minhas emendas a que tenho direito como parlamentar, eu sempre procuro colocar algum recurso para o ITA,
que, apesar de tanto sucesso, tem dificuldades para obter recursos necessários para continuar o seu trabalho.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque. Incorporo integralmente o aparte de V. Exa ao meu pronunciamento, que o reveste da maior importância. E quero
estender a V. Exa o convite para, na próxima terça-feira, às 8h30, participar da audiência pública sobre o Plano
Nacional de Banda Larga, que vai acontecer na Comissão de Ciência e Tecnologia, e para, no dia 18 de novembro – gostaria que V. Exa já colocasse na sua agenda – realizarmos uma audiência pública para discutir a política
do setor aeroespacial brasileiro. Nesse dia, vamos ter a oportunidade de ouvir a direção do ITA, a direção do
INPE e outras instituições que estão à frente desse pensamento brasileiro aeroespacial, que, certamente, vão
trazer informações estratégicas muito importantes para o conhecimento do Senado Federal.
Encerro, assim, Senador Paulo Paim, esta minha participação, agradecendo a V. Exa e dizendo que estamos verdadeiramente com grandes expectativas em relação ao relatório de V. Exa ao meu PLS 132, que estabelece que, nas eleições para o Senado com duas vagas, tenhamos o equilíbrio de gênero estabelecido, uma
vaga destinada às mulheres e outra vaga destinada aos homens. Dessa forma, a gente vai dar uma contribuição efetiva para maior participação da mulher na política. A reeleição da Presidenta Dilma foi um componente
muito interessante, porque a Sua Excelência foi a primeira mulher eleita e, agora, também a primeira mulher
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reeleita no Brasil. Mas, ainda assim, a nossa representação feminina no Parlamento continua muito aquém da
democracia brasileira. Nossa democracia, apesar de ser uma democracia em construção, tem muitos exemplos de qualidade para mostrar ao mundo, como foi a eficiência no processo de apuração das nossas eleições.
Não há nenhum lugar no mundo onde se faz uma apuração com tanta rapidez e com tanta eficiência
quanto aqui no Brasil. Mas deixamos muito a desejar no que diz respeito à representação feminina no Parlamento. Exatamente por isso, atendendo a esse clamor, nós apresentamos o PLS 132, o qual prevê que, nas eleições
com duas vagas para o Senado, uma delas seja destinada às candidaturas das mulheres.
Tenho certeza de que a gente vai ter a apreciação, nos próximos dias, dessa matéria, e vamos trabalhar
firmes para que ela seja aprovada e que deixemos uma contribuição no sentido de melhorar o equilíbrio de
gênero nesta Casa da República, que é o Senado Federal.
Muito obrigado, Senador Paim e todos os Senadores que nos acompanham.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ruben Fiqueiró.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Meus cumprimentos a V. Exª, Senador
Anibal Diniz, pelos problemas e soluções que V. Exª apresenta para um dos mais importantes reclamos da sociedade brasileira.
V. Exª tem os nossos cumprimentos.
Concedo a palavra ao eminente Senador Paulo Paim, para o seu pronunciamento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Anibal Diniz, eu assegura a V. Exª que, se depender de mim, esse projeto que garante que um
terço das vagas, aqui no Senado, serão para as mulheres será votado na semana que vem na CCJ.
Como eu disse para a Senadora Vanessa Grazziotin, que também defendeu o seu projeto, eu não vou só
falar que o defendo; eu quero assinar, com muito orgulho, o relatório aprovando o seu projeto na íntegra, na
forma como V. Exª apresentou aqui na Casa.
V. Exª, que resolveu não concorrer ao Senado, deixou inúmeras obras escritas nesta Casa, pela sua força,
pela sua criatividade e sua visão de um mundo melhor para todos. Quero dizer que esse, com certeza, é um dos
melhores projetos, um projeto corajoso, de ousadia, de quem, de fato, quer dar oportunidade a todos, principalmente aos discriminados. E, sem sombra de dúvida, as mulheres são discriminadas.
O seu projeto não é ainda o ideal, como elas gostariam, que são os 50%. Mas nós sabíamos que, se colocássemos os 50%, não passaria. Por isso, ficou exatamente como foi feito. Houve quem me propusesse que
eu passasse para 50%.
Eu disse: “Não, vou ficar com a obra original do autor, para que seja 1/3”. Eu digo 1/3, mas, havendo duas
vagas, será uma. Mas digamos que passe o projeto para unificar todos os cargos em cinco anos, o seu estará
contemplado e, por analogia, será garantido 1/3 para as mulheres. Parabéns a V. Exª!
Sr. Presidente Ruben Figueiró, eu – V. Exª sabe, todos sabem, o Senador Cristovam, que fala tanto nas
crianças, sabe – tenho dado um carinho especial no meu mandato às pessoas idosas. Eu confesso que, se tivesse tempo, ficaria mais tempo fazendo palestra sobre a situação dos idosos em todos os Estados do País, como
também no exterior, do que elaborando, trabalhando aqui na Casa. Mas, é claro, como sou muito Caxias – e não
é porque nasci em Caxias do Sul –, não consigo deixar de estar presente aqui todos os dias da semana, principalmente acompanhando, votando, apresentando projetos. Então, desculpem-me, companheiros da Bahia ao
Paraná, por exemplo, lembrando agora, de Minas a Goiás, de Roraima a São Paulo, que a maioria dos convites
que recebo, quase 80%, é para tratar de políticas para idosos. Eu tenho um carinho especial, e fico com aquela
frase tão conhecida: pobre daquele país que não olha para os idosos e para as suas crianças.
Por isso, como eu não estava aqui devido às eleições, quero lembrar aqui da tribuna que o dia 10 de outubro é marcado, em nível internacional, como o Dia da Saúde Mental dos Idosos. Não pude falar sobre este
tema porque estava no meu Rio Grande, mas o faço neste momento.
Este assunto diz respeito à sociedade como um todo, mas pretendo colocar o meu foco numa parcela
da população que eu tenho demonstrado, de forma permanente aqui, que me preocupa muito. Eu não sou
daqueles que acham que o cidadão com mais de 60 anos já virou copo descartado. É um absurdo aqueles que
pensam assim! Aqui há uma voz que pensa diferente.
Há longa data, em virtude de serem bastante vulneráveis, os idosos também sofrem muito com essa
questão.
Primeiramente, vamos destacar dois fatores em relação aos mais velhos.
A expectativa de vida vem aumentado – é fato, é real, e eu diria que, principalmente, aqui no Brasil – e,
com ela, cresce o número de idosos no Brasil a cada ano.
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Outro fator é em decorrência de motivos diversos e, entre eles, eu cito a defasagem dos proventos dos
idosos. Por isso, aqui depois eu vou falar da minha indignação.
Ontem, o Supremo ia votar a questão de permitir que o instituto da desaposentadoria fosse assegurado
para aqueles idosos que voltarem a trabalhar. Por mais uma tática de obstrução, acabou, de novo, não votando e jogando mais para frente.
Por fim, Sr. Presidente, eu quero reafirmar que os proventos dos idosos são fundamentais para manterem
sua qualidade de vida. São os remédios; hoje eles têm que pagar cuidadores; é o plano de saúde disparando
sempre. E me parece que alguns não querem entender.
Eu chego a dizer, e disse aos presidenciáveis em artigo que publiquei na maioria dos jornais, que eles não
estão percebendo que os idosos serão rapidamente a maior força política eleitoral do País. É por isso que conseguimos provocar que nos debates entrasse a questão do fator previdenciário e a política para os aposentados.
A terceira idade é um período de muitas mudanças nas nossas vidas, e a maioria delas não é fácil, requer
bastante atenção e cuidados. A saúde mental do idoso é um tema que deve ser estudado, em especial, porque
eles são mais vulneráveis a determinados transtornos psicológicos causados por alterações biológicas e sociais.
Existem algumas marcas comuns da velhice que tendem a influenciar no surgimento de transtornos
mentais. Os mais comuns são: perda de autonomia financeira ou motora, morte de familiares ou colega mais
próximo, comprometimento da saúde, isolamento social, problemas financeiros e outros.
Os transtornos mentais mais comuns em idosos são: demência, Alzheimer, demência vascular, esquizofrenia, depressão, bipolaridade, delírios, ansiedade, utilização de álcool ou substâncias psicoativas.
Sr. Presidente, Senador Ruben Figueiró, a revista da Pontifícia Universidade Católica do meu Estado do
Rio Grande do Sul, em edição de junho deste ano, aborda essa questão e inicia dizendo:
O crescimento da expectativa de vida da população contribui para o aumento no número de pessoas
com demência.
Mas hoje se sabe que é possível, de fato, atenuar o curso da doença e diminuir o seu peso sobre pacientes, cuidadores e sistema de saúde.
Escolaridade, renda e integração social contribuem para uma boa saúde mental na terceira idade.
Veja, escolaridade e renda! Por isso eu bato tanto aqui e acho um absurdo a Câmara não ter votado dois
projetos que eu apresentei aqui e já aprovei, por unanimidade, que vão garantir que haja uma política salarial
para o idoso. Há política para que tem um salário mínimo, mas, para o idoso que ganha 1,1 salário mínimo,
dois salários mínimos, não tem política! Como também não aceito lá a discussão do fator, que eu espero que
se resolva.
E aquela outra proposta que quer apenas garantir que o idoso, depois de aposentado, se ele recebeu o primeiro benefício correspondente a dois salários mínimos, que se mantenham os dois salários mínimos dele. Mas
não! Quem ganhava dois, 99% está ganhando um; quem ganhava três, 90% está ganhando um; quem ganhava
quatro, 80% está ganhando um, devido ao arrocho salarial no imposto, por não termos uma política salarial.
Por isso, o estudo aqui, de forma sábia, fala também da renda, Sr. Presidente. “Além disso, existe uma relação entre influência da personalidade e do apego no desenvolvimento de doenças mentais na velhice. Também há pontos de convergência entre depressão e demência entre idosos”.
Todas essas constatações integram pesquisa realizada pelo psiquiatra suíço Armin Von Gunten. Ele é
chefe do Serviço Universitário de Psiquiatria Geriátrica do Centro Hospitalar Universitário Vaudois, na Suíça.
Em visita, em março, à PUC do Rio Grande do Sul, ele realizou a aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Geriatria e Gerontologia e participou de atividades no Instituto de Geriatria e Gerontologia e no
Instituto do Cérebro (InsCer/RS).
Pois bem, em entrevista à revista da PUCRS, ele respondeu a questões importantes e apontou alguns
caminhos, que eu destaco aqui.
Perguntado sobre o que é importante para envelhecer com saúde, ele responde: “A receita, provavelmente, é viver bem.”
E, para viver bem, tem que ter renda. Ninguém vive bem sem renda. O engraçado é que grande parte da
população, infelizmente, não se preocupa com a velhice, achando que sempre serão jovens. Não serão jovens.
É um processo do ciclo natural da vida. Todos vão envelhecer. E o jovem que morreu cedo não teve a oportunidade que estou tendo de estar envelhecendo. E sei as dificuldades que a vida nos traz a cada ano que passa.
Por isso a nossa preocupação com a questão de viver bem.
Sr. Presidente, diz ele:
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E isso é muito pessoal. Há fatores de risco que fazem uma pessoa, na velhice, ter mais chances de desenvolver uma doença do tipo demencial: problemas vasculares, por exemplo, a maneira de se alimentar e de
beber demais. Viver bem seria ter uma vida normal, razoavelmente saudável [e com uma renda decente].
Sabemos também que a depressão é um fator de risco para a demência tardia. E uma maneira de prevenir ou diminuir essa probabilidade é tratá-la durante a vida, não só quando for idoso.
Em termos de antropologia médica, há doenças relacionadas à pobreza [falta de salário] que tendem a
melhorar com a erradicação do problema.
Ou seja, com o combate à pobreza. Se as pessoas têm um padrão de vida melhor, é claro que o número
de doenças é menor, é claro que o atendimento que ele terá será melhor, porque ele pode pagar. É preciso,
sim, que tenhamos políticas públicas voltadas, de forma muito contundente, para o nosso envelhecimento.
“Há também as doenças modernas devido aos excessos, como o diabetes.”
É incrível o número de pessoas com diabetes. E, como dizem, é uma doença silenciosa, porque o camarada
pensa que não a tem, mas a tem. Muito cuidado com o diabetes! A saúde pública consegue diminuir isso por
um processo de educação e de alimentação, porque o diabetes tem muito a ver com a alimentação e o exercício
físico.
“O que não existe ainda é a consciência das doenças mentais. Em saúde pública, ninguém está realmente
interessado nisso.” Tenho a impressão de que é possível fazer pelo menos um pouco de prevenção nesse sentido.
A revista pergunta ao psiquiatra: “Como prevenir?” E ele responde:
A partir da conscientização. Essa consciência ainda não existe na Suíça, nem no Brasil.
Além disso, há outros fatores de risco para evitar, como a poluição – não tanto para a demência e Alzheimer –, os medicamentos que todo mundo toma sem nem saber o porquê.
E escolaridade baixa, um risco importante para desenvolver a doença de Alzheimer. [Vejam bem: a escolaridade baixa traz consequências inclusive na doença chamada Alzheimer.]
Pessoas com pouca escolaridade têm uma reserva cognitiva baixa e maior probabilidade de manifestar
Alzheimer na terceira idade.
O médico pontua, Sr. Presidente, que melhorar a escolaridade é uma maneira de diminuir, inclusive, os
riscos na saúde. Ele não diz que isso evitará a doença, mas que a probabilidade poderá ser menor.
Ao lhe perguntarem se a personalidade pode influenciar nessas doenças demenciais, ele responde:
As pesquisas que fazemos, e vamos desenvolver na PUCRS, mostram que certos traços da personalidade
provavelmente influenciam no desenvolvimento desse tipo de doença. Pessoas com um nível de neurose elevado e uma ansiedade muito grande, sem saber como responder a ela, têm fator de risco maior na
terceira idade.
Por isso, queremos estudar o tipo de personalidade e o significado do apego durante a infância e a vida
adulta, porque a qualidade das relações no início da vida e também mais tarde é muito importante. Se
a qualidade for ruim, talvez seja o fator de risco para esse tipo de doença. E, se não for, talvez seja para
os transtornos comportamentais e psicológicos, que podemos influenciar com tratamento e aumentar
a qualidade de vida [e a qualidade do nosso envelhecimento].
O psiquiatra diz ainda que o medicamento é importante. No entanto, é provável que se obtenha sucesso
se houver motivação. E isso pode se dar por meio de um trabalho motivacional, de grupo ou individual, e um
tipo de psicoterapia, por exemplo.
O médico diz ainda que “é relativamente bem estabelecido na literatura que a depressão é um fator de
risco para a demência de Alzheimer”. Segundo ele, a sociabilidade ajuda muito e, da mesma forma, o exercício
físico. O esporte tem efeito antidepressivo e, provavelmente, antidemencial. Já ouvi alguns médicos dizerem
que é fundamental que o cérebro esteja sempre estimulado e que praticar algumas atividades simples contribui para isso. Coisas como, por exemplo, jogar xadrez, dominó, fazer palavras cruzadas, ler um bom livro.
Falando nisso, eu fiquei muito feliz, Senador Cristovam, quando eu falei em livro, porque V. Exª me convidou para fazer a apresentação do seu livro Dez dias de maio. Eu o farei com muito orgulho! Minha equipe já
está trabalhando, porque escrevemos de forma coletiva, com dados, com números, para estar à altura – não
à altura, mas para nos aproximarmos – do seu livro. De fato, eu fiquei muito feliz quando disse a eles que V.
Exª me consultava se eu aceitaria que botasse, como autor do prefácio, Senador Paulo Paim na capa do livro.
Quando eu disse isso, a turma bateu palmas – não para mim – para V. Exª.
Enfim, eu falava aqui do livro, da importância de se estudar uma língua diferente. São métodos que podem ajudar a driblar a degeneração dos processos chamados cognitivos.
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Diante de tudo que vimos, acho que vale pontuar, ainda, a importância de um acompanhamento médico especializado, que permita sinalizar quaisquer propensões que um indivíduo possa ter, seja por histórico
familiar, aspectos psicossociais, grau de instrução ou comorbidades.
Sr. Presidente, para encerrar, eu quero voltar ao início do meu pronunciamento, quando mencionei o
quanto a nossa população idosa é vulnerável.
Todos os anos, a organização britânica de ajuda à velhice chamada HelpAge International elabora o relatório Global Age Watch. Trata-se de um estudo que aborda a questão da terceira idade. Que bom! Que bom!
Pelo menos, algumas pessoas estão se debruçando sobre essa questão.
Pois bem, essa classificação Global 2014, divulgada por ocasião do Dia Internacional do Idoso, aponta
que o Brasil ocupa o lugar de número 58 no ranking de qualidade de vida para os integrantes da terceira idade.
Essa é uma posição bem abaixo da média global.
Conforme o estudo, o Brasil, a maior economia latino-americana, aparece nessa posição desconfortável
em virtude da insatisfação da nossa população idosa em relação à segurança, ao transporte e à renda.
Sr. Presidente, vamos considerar outro aspecto que contribui muito para deixar nossa população idosa
insatisfeita e mais vulnerável ainda: a defasagem em suas aposentadorias.
Pois bem, recentemente, foi divulgada lista com o ranking mundial sobre os melhores países para se
aposentar. Segundo o Índice Global de Aposentadoria do banco Natixis, o Brasil ficou na posição de número
61, ou seja, caímos mais de 20 posições entre 2013 e 2014, e agora estamos atrás de países como a Argentina, que ocupa a posição de número 58; a Arábia Saudita, que ocupa a posição 45; o México, 42; e Kuaite, 40. A
avaliação leva em conta fatores como nível de renda per capita e desigualdade social. Mostra o quanto tenho
insistido corretamente para melhorarmos a renda de nossos idosos.
Foram apontados outros itens fundamentais que proporcionam boa qualidade de vida à população idosa: acesso à saúde, situação financeira do País, bem-estar, segurança, meio ambiente, entre outros.
Entre os itens analisados, a maior queda do País foi no subíndice das finanças na aposentadoria. Estou
lendo aqui um estudo internacional, que fala sobre o Brasil, sobre as finanças dos aposentados.
No ano passado, nós ocupávamos a posição número 21. Para infelicidade geral de nossos aposentados,
despencamos para a posição 70. Saímos de 21 para 70. Despencamos!
Nossos aposentados estão vivendo uma situação crítica. É só ver a situação e os dados que nos passam
a Anfip, que nos passam a Cobap. É só ver a situação desesperadora do Aerus. É só ver o Supremo enrolando,
enrolando, enrolando e não decidindo a questão da desaposentadoria, que permitiria um novo cálculo.
Em resumo, conforme os estudiosos, é um descaso muito grande de nosso País com os idosos. E dizem
eles, infelizmente, que se passa um atestado de total desrespeito com aqueles que estão envelhecendo.
Eu espero, sinceramente, que essa situação mude e que o nosso País saiba respeitar a dignidade dos
seus idosos e dos seus aposentados.
Eu achei interessante, Senador Ruben Figueiró, V. Exª que é do PSDB, que, de tanto eu bater aqui, nesta tribuna, nós pautamos na fala dos presidenciáveis a questão do fator e uma política para os aposentados.
E ambos assumiram que iam rever a questão do fator, que confisca pela metade o salário dos aposentados,
principalmente os mais pobres, e que iríamos caminhar na construção de uma política salarial para os aposentados. Os dois não podiam ganhar. O importante pra mim, como resultado final, é que a Presidenta eleita disse
que, de imediato, chamará uma reunião com as partes interessadas para discutir o fim do fator e também a
questão dos aposentados. Não estou dizendo que o candidato que perdeu não faria isso também, porque havia se comprometido também. O importante é que houve esse compromisso. E, claro, como eu dizia na época,
ganhe quem ganhar – claro que eu torci pela minha candidata, V. Exª sabe, que é a Presidenta Dilma –, que, de
fato, isso aconteça.
Por fim, Sr. Presidente, eu queria ainda fazer um pequeno registro. O primeiro deles – de novo, insisto
nisto – é que, ontem, o Supremo Tribunal Federal retomou a votação dos recursos extraordinários que tratam
da revisão das aposentadorias do Regime Geral da Previdência. Eu quero registrar aqui que eu lamento muito, muito mesmo o voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli e pelo Ministro Teori Zavascki. Os votos marcaram
uma posição contrária a dos relatores. Normalmente, se acompanha os relatores no Supremo, pelo o que eu
tenho acompanhado lá, mas, nessa causa, que beneficia os mais pobres, eu lamento que o Ministro Toffoli e o
Ministro Zavascki tenham votado contra os idosos. Os votos marcaram uma posição contrária a dos Relatores
Marco Aurélio Mello e Luís Roberto Barroso, que já haviam votado e disseram que é constitucional, sim, o instituto da desaposentadoria, para se optar por uma maior, até porque isso já existe para o servidor público. Se
o servidor público pode, por que o Regime Geral não pode? Eu posso.
Eu posso optar pela minha, se eu quiser. Então, Deputado e Senador podem. Os juízes podem. Eu posso
optar por minha aposentadoria no Instituto dos Congressistas ou posso optar por minha aposentadoria na
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Previdência, para a qual eu contribuí mais de 25 anos como metalúrgico – e já tenho quase mais de 30 aqui
dentro. Eu posso optar. Agora, o trabalhador, cujo teto é R$4.200,00, não pode. São estas coisas que eu não
consigo entender: como as decisões são tomadas, quer seja no Parlamento, quer seja no Supremo.
Vamos aos argumentos. Segundo os Ministros Teori e Toffoli, a Previdência brasileira tem um caráter
eminentemente solidário com a finalidade de sustentar todo o sistema de seguridade social. Sim, mas por que
só para os mais pobres?! Por que para os outros, não? Nesse sentido, entendem que os benefícios concedidos
não podem ser proporcionais à contribuição do segurado. Mas o nosso pode?! O deles e o nosso são proporcionais, sim, à contribuição. E, ao nos aposentarmos, tanto no Judiciário, como no Executivo, como no Legislativo,
em que podemos optar – e há aqueles que não optaram –, podemos nos aposentar com o salário integral, de
acordo com a contribuição. Agora, o trabalhador do Regime Geral não pode?!
O Ministro Teori, em seu voto, se pronunciou no sentido de que as contribuições destinam-se ao custeio
do sistema, não ao incremento ou à melhoria do benefício do segurado. Se eu pago a minha aposentadoria
a vida toda, é para quê?! É para que digam “você paga, mas não vai receber”?! Não entendi. A meu ver, é uma
grande injustiça, sim, com os mais pobres, com os que mais precisam, que são os aposentados do Regime Geral da Previdência.
Inclusive, repito – isto está aqui por escrito, e, para os Ministros, se quiserem, estão à disposição os argumentos que eu coloco – que esse benefício já é concedido para todos os servidores do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Agora, para o trabalhador pedreiro, para o metalúrgico, para o flanelinha, para o professor,
ah, para esses, não!
É isto o que eu estou questionando e que gostaria que me respondessem: por que não aplicam para
todo mundo? É como o fator. O fator só pega esses mesmos coitadinhos. Quanto aos outros que eu citei, não
pega ninguém. Não pega Executivo, não pega Legislativo e não pega o Judiciário.
Eu vou reclamar sempre, até que eu veja que a justiça realmente aconteceu.
Salientamos que a decisão, no meu entendimento, não pode ser no viés econômico de que vamos ter
de pagar, até porque, meus amigos Ministros, quem tem direito à desaposentadoria? Só aquele que se aposentou e voltou a trabalhar. Ele voltou a contribuir. O que ele quer? “Use a minha contribuição e faça o cálculo
do meu benefício”. É só isso. Não há nada de “bonzinho” aí. É uma questão apenas de justiça, que é jurídica e
não do campo econômico, em que o Governo teria de pagar ou não, até porque não tem que pagar, só tem
que restituir aquilo de direito, pois só vai ganhar aquele que voltou a trabalhar.
Toffoli, por outro giro, entende que não há previsão legal do instituto. Bom, então, não se precisa provocar o Supremo! V. Exª é advogado, respeitadíssimo jurista. Quando eu provoco o Supremo, eu o estou provocando, porque há uma dúvida de haver um direito legítimo e certo ou não. O Supremo vem e diz se é direito
ou não, como ele fez no direito de greve, como já se pronunciou em muitas questões de caráter político do
Parlamento. Como não há, então, uma decisão formada por esta Casa, vem o Supremo, arbitra e toma a decisão. Aí pode. Mas, desta vez, em que há uma provocação de algo justo para aquele que mais precisa, daí não
pode, porque não há um instrumento legal!
Assim mesmo, eu quero dizer que eu tenho dois projetos na Casa – os dois estão lá na CCJ, e eu espero que a CCJ aprove agora esses projetos – para garantir o instituto da desaposentadoria para todos e não só
para Executivo, Legislativo e Judiciário, como é hoje. Para não ficar só nesses dois projetos, eu reafirmo projetos
de minha autoria, como o PLS nº 91/2010 e o PLS nº 172/2014, um outro que eu já aperfeiçoei. Enfim, há um
desde 2010, é só votar e vamos garantir, então, o aspecto legal para a aposentadoria dos que mais precisam.
Não podemos esperar, temos que agir e aprovar não somente essa matéria, mas outras tantas que estão para
votação. Como a Casa ainda não decidiu, acaba o Supremo arbitrando, na sua visão.
Eu espero muito, muito, muito que, na semana que vem, aprovemos aqui o projeto da renegociação das
dívidas dos Estados. Olha, lá atrás, quando foi feita essa negociação, era IGP-DI e mais até 9%. Um absurdo! Há
Estados como o meu, que tirou em torno de 10 bilhões, pagou 21 bilhões e está devendo 55 bilhões. A maioria dos Estados pagou mais de 80% e está devendo mais de 170% ainda, devido ao tempo da inflação maluca
que não foi considerado para os tempos atuais. O que nós estamos pedindo? Usem somente o INPC, baseado
na inflação, e apliquem a taxa Selic ou 4%, como quiserem. Só isso diminui pela metade essa agiotagem que
é feita contra os Estados.
Por isso, Sr. Presidente, eu quero cumprimentar o Presidente Renan Calheiros, porque, ontem ainda, falei
com ele – e os três Senadores do Rio Grande também estiveram junto.
Outros Senadores também se pronunciaram. O Senador Luiz Henrique é o Relator. E ajustamos que,
quarta-feira, este Plenário vai, de uma vez por todas, mudar esse indexador, que é um agiota. Esse indexador é
um agiota dos Estados, arrecadando um valor indevido, que está sangrando a economia dos Estados, e, consequentemente, os Estados não podem investir no social. Cumprimento o Presidente Renan, que reafirmou que,
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doa a quem doer, nesta quarta-feira, todos os Senadores e Senadoras estão convidados para estar no plenário
para votar a matéria. E cumprimento o Senador Luiz Henrique, que foi o Relator da mesma. O PL nº 99, de 2013,
troca o atual indexador, como devia, por um indexador mais decente.
Por fim, quero lembrar que, no dia 3 de novembro próximo, segunda-feira, neste plenário, nós vamos
comemorar o centenário de nascimento do nosso querido Lupicínio Rodrigues em uma sessão especial no
plenário desta Casa Legislativa, por iniciativa minha. Entrei com o requerimento ainda em dezembro do ano
passado – o requerimento da Senadora Ana Amélia também entrou neste ano, como o do Senador Pedro Simon. Tenho certeza de que os três Senadores gaúchos, com muito orgulho, estarão aqui para lembrar a obra
e homenagear esse ilustre conterrâneo, que marcou a sua vida e a sua história para todo o povo brasileiro.
Lupi, como era conhecido pelos mais próximos, cantou a felicidade, cantou a dor, cantou o amor, fez
samba-canção e marchas de carnaval. Cantou a dor de cotovelo que todos nós sentimos um pouquinho ao
longo das nossas vidas – não nego. Enfim, cantou e encantou a vida, a todos. Torcedor do Grêmio, ele compôs
o hino do tricolor. Possui mais de uma centena de músicas que o colocaram como um imortal. Lembro de algumas: Felicidade, Vingança, Cadeira Vazia, Nervos de Aço e muitas outras.
Deixo aqui algumas palavras – falarei mais na segunda – de uma música dele que eu gosto muito e que
lembra o meu trabalho com os idosos, que é Esses Moços. O que diz aqui? É claro que não vou cantar, senão,
vocês vão me xingar aí e o pessoal vai desligar a TV lá. Não se preocupem, pois eu não vou cantar, só vou ler
um pedacinho da música. Ouviram, Senador Cristovam, Senador Fleury e Senador Figueiró? O que diz o Lupicínio nesta letra intitulada Esses Moços?
Ele diz:
Esses moços [Não vou cantar], pobres moços
Ah! Se soubessem o que eu sei
Não amavam, não passavam
[Por tudo] Aquilo que já passei
Por meu olhos, por meus sonhos
Por meu sangue, tudo enfim
É que peço
A esses moços
Que acreditem em mim
Ele falava da vida com poesia, com a sua voz, compondo questões como essa, para que os moços confiassem e acreditassem naquilo que os mais velhos passam com as suas ideias e os seus conselhos, o que só a
sabedoria e a faculdade da vida dão. Por isso, ele fala de forma muito bonita no fim: a esses moços eu só peço
que acreditem em mim.
Obrigado, Presidente, pela sua tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Senador Paulo Paim, V. Exª sabe, pelos
anos de nossa convivência, do apreço, da consideração e do respeito que eu tenho, principalmente, pela sua
atuação parlamentar. Desde a Câmara dos Deputados, V. Exª tem mantido uma diretriz firme no sentido de estabelecer, neste País, a verdadeira justiça social. Sou testemunha disso e sei que, no correr da sua vida pública
daqui para frente, a meta será a mesma, sem dúvida nenhuma.
Eu queria cumprimentá-lo por isso, mas também desejo cumprimentá-lo em nome daqueles que V. Exª
tem exaltado tanto aqui, da tribuna, e nas suas ações parlamentares: os idosos.
Eu me lembro sempre de uma expressão de um filósofo americano Frank Crane que dizia que não se
envelhece com o passar dos anos, mas, sim, pelo abandono dos ideais. V. Exª é testemunha disso. Apesar dos
cabelos já um pouco grisalhos...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Bem grisalhos.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – … e a barba também, V. Exª continua
um jovem, um jovem brilhante que defende as boas causas. Eu quero, transitando já para os meus 84 anos de
idade, aqui representar a família dos idosos e agradecer-lhe pelo trabalho que V. Exª está realizando e continuará realizando no curso de sua vida parlamentar em favor daqueles que precisam muito e que estão sendo
desprezados, infelizmente, como V. Exª afirmou no seu pronunciamento, pela Pátria brasileira. Mas a Pátria brasileira há de reconhecer seu trabalho e os idosos do Brasil.
V. Exª tem os meus cumprimentos.
Eu gostaria que V. Exª me honrasse ao substituir-me aqui, na Presidência.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito obrigado, Senador Rubem Figueiró.
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Com a palavra, o Senador Cristovam
Buarque.
O Sr. Ruben Fiqueiró deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Cristovam Buarque, aqui, o
Senador Fleury está prestigiando, neste momento, sua fala.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente; Srs. Senadores; Senador Fleury, especialmente; Srªs Senadoras, vim aqui, Senador Paim, para uma coisa bem específica: manifestar meu apoio a uma decisão que, em geral, recebe apupos,
vaias, críticas, que é o fato de o Copom ontem ter decidido elevar a taxa de juros. Sei que é muito mais fácil
bater nessa decisão, mas estamos vivendo um período inflacionário e não podemos fechar os olhos à gravidade do desequilíbrio nos preços.
Os juros não devem ser a ferramenta para o controle da inflação, mas é uma das ferramentas, que tem
de ser usada quando for preciso. Eu vou mais longe: por falas minhas aqui, por análises minhas e de meus assessores, esse aumento já deveria ter vindo em agosto. E não veio, talvez, porque o Banco Central, não contando com autonomia no Brasil, tenha considerado que isso traria desgastes políticos para as forças no Governo.
Eu quero aqui dizer que se discutiu muito nesse período eleitoral a continuação ou não da Bolsa Família.
Cada vez que a inflação aparece, a Bolsa Família está sendo roubada, negada, tomada, acabada aos pouquinhos,
até que venha o reajuste dela, é verdade. E aí se recupera um pouco o poder de compra.
Há duas maneiras de acabar a Bolsa Família e de reduzir os salários. Uma delas é acabando, o que não
acredito que seja possível, e ninguém o quer, até quando não for mais necessária, como nós desejamos que
um dia aconteça. A outra maneira de acabar a Bolsa Família e de baixar os salários é o aumento dos preços,
como nós já vimos no passado.
Por isso, Senador Paim – e o senhor aqui é o grande defensor dos trabalhadores –, nada há mais importante para defender o interesse dos trabalhadores e dos pobres do que a garantia da estabilidade monetária.
Não adianta, Senador Paim, o senhor lutar pelo aumento do salário mínimo – e o senhor tem sido um
grande batalhador –, se a gente dá o salário num dia e o toma no outro. Por isso, lutar contra a inflação deve
ser a bandeira de todos nós, mesmo que tenhamos de fazer alguns sacrifícios, o que tem de haver, porque é
difícil controlar a inflação sem sacrifício. A inflação ilude, e a gente pensa que está ganhando, mas não está.
Tirar a ilusão tem custo.
Ontem, o Banco Central tomou uma decisão, a meu ver, correta. Entretanto, não posso deixar de vincular a decisão do Banco Central 48 horas depois das eleições, com o fato, Senador Fleury, de que, quase até a
véspera da eleição, durante a campanha, a Presidente Dilma apresentava uma propaganda contra Marina Silva
em que apareciam pratos sendo retirados da mesa de pobres trabalhadores, dizendo que isso iria acontecer se
Marina Silva fosse eleita e desse autonomia ao Banco Central. E colocaram que, no lugar do pobre trabalhador
comendo, os bancos enriqueceriam. Poucas horas depois da eleição, o que ela está fazendo? E estou apoiando, mas eu não faria aquela propaganda, até porque defendi a autonomia do Banco Central quando Marina
Silva passou a defender.
Aquela propaganda foi uma das coisas mais vergonhosas que já vi na publicidade eleitoral, manipulando, porque a gente sabe que a autonomia do Banco Central é uma situação da maior parte dos países onde há
estabilidade monetária, base da distribuição de renda, inclusive. Não há como haver boa distribuição de renda
com inflação, não há como! Quem ganha é quem faz os preços, e quem faz os preços são os mais ricos. Aquela
propaganda foi vergonhosa, porque ali não refletia a verdade da fala de Marina Silva, das preocupações dela.
Aquilo era uma mentira que os marqueteiros inventaram de maneira perversa. Até Goebbels, o marqueteiro
de Hitler, era capaz de ficar envergonhado! Acho que nem Goebbels teria coragem de usar uma propaganda
mentirosa como aquela. Ela foi usada e deu muito voto. Alguns dizem que foi ali que Marina Silva começou a
cair nas pesquisas. E se dizia que isso era feito para atender a um banco, que era o Banco Itaú.
E se dizia isso porque uma senhora ainda jovem da família dos donos do Itaú, uma senhora que é considerada, de certa maneira, uma ovelha negra da família por ter posições bastante progressistas, estava ao lado
de Marina Silva. Essa é outra vergonha.
E agora o que se faz? Aumenta-se a taxa de juros. Isso é o que me deixa, Senador Fleury, preocupado
com os próximos anos.
A Presidenta Dilma começa um governo cansado. Os governos, quando começam, começam renovados,
com mística, novos, sem críticas, sem denúncias ainda. O Governo da Presidenta Dilma começa com uma tonelada de denúncias, cansado de 12 anos, sob a desconfiança do povo que foi para a rua no ano passado. Isso se
soma ao fato de que ela chega a um País dividido quase meio a meio. Bastava um milhão e meio ter mudado
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de voto de Dilma para Aécio que teria dado a vitória de Aécio. Bastava pouco mais de um milhão e meio; dois
milhões bastariam. Ela chega a um País dividido meio a meio e, o que é pior, antagonizado por coisas como
essa propaganda, por uso de instrumentos de marketing que não correspondiam à verdade, por acusações de
ordem moral aos opositores sem comprovação.
Chega, então, a um governo cansado num País dividido politicamente e, ao mesmo tempo, antagonizado, com raiva, até porque, como eu sempre disse, nos debates entre o PSDB e o PT, há mais raiva entre eles do
que divergências. Se olharmos a proposta, veremos que há menos divergência do que a raiva que se construiu.
Tudo isso é grave, mas imagine que, além disso, ela chega ao governo com uma economia desorganizada
como está, com programas sociais insuficientes, apesar de generosos e positivos, e com uma política caótica,
como Pedro Simon falou aqui mais cedo. É uma política com 28 partidos na Câmara, com uma divisão entre
nós absurda, inclusive, não só por partidos, mas por ideias, por propostas, por interesses pessoais, com uma
economia amarrada a diversos fatores que não nos deixam pensar livremente.
Este é um momento em que não há pontes entre uns e outros. Política se faz com pontes, que unem as
pessoas, que unem os partidos, que unem os políticos na busca de um caminho para o País. As pontes foram
detonadas. É claro que vão ser reconstruídas em algum momento, mas vai haver um custo. Por isso, Senador
Fleury, hoje, sou muito preocupado com o que vai acontecer nos próximos meses. Daí a nossa responsabilidade.
Esta é a Casa da construção das pontes. Esta Casa, eu digo o Congresso, o Senado e a Câmara dos Deputados,
nós somos o lugar de construção de pontes.
E aí vem, eu não vou falar muito, eu disse, a outra preocupação que, talvez, seja a maior de todas: será
que nós estamos preparados para isso, Senador Fleury? Será que nós estamos preparados para ocupar o espaço
que a história nos exige e nos colocou? Será que nós estamos preparados para pensar mais como estadistas do
que como políticos? Será que nós estamos dispostos a deixar de lado os preconceitos, a dialogar, a conversar,
com princípios, sem abrir mão dos princípios? Será que nós estamos preparados para isso, ou nem princípios
tem hoje a maior parte de nós?
Essa é a razão da minha preocupação. Essa é a razão de, mais cedo, eu ter dito que o Senador Pedro Simon escolheu o momento errado para sair do Senado. A gente precisaria muito dele, como precisaria muito de
Suplicy. E nós não vamos tê-los aqui. Vamos ter de encontrar um caminho. Creio que a história sempre encontra um resultado, sempre encontra um caminho. Sempre se constroem as pontes. O problema é que, às vezes,
isso se dá depois de um terremoto político muito grande, que traz custos muito elevados.
A população vai cobrar da Presidente o fato de ter elevado juros, não porque não fosse necessário –
porque eu acho que seria –, mas pelo fato de ela ter dito que a outra candidata é que faria isso, e o faria para
enriquecer bancos, não para segurar a inflação como ela está fazendo.
Isso me preocupa, porque não há como pôr ordem na economia sem reajustar o preço dos combustíveis,
sem reajustar as tarifas de energia elétrica, sem fazer programas de cortes de alguns gastos que fazem com que
nossa dívida cresça, o que nos leva, inclusive, à necessidade de aumentar os juros também.
Nós vamos ter momentos muito difíceis e temos de pensar qual é a melhor ação que vamos fazer para
que o Brasil não sofra mais do que vai ter de sofrer, para que o Brasil encontre mais cedo do que parece um
futuro que o leve outra vez para um bom rumo.
Eu sinto satisfação de estar aqui num momento tão difícil, porque é nesta hora que a gente começa a
descobrir quem tem e quem não tem condições de manifestar-se com patriotismo e com competência.
Sentirei falta do Senador Simon, sentirei falta do Senador Suplicy, mas espero que os novos Senadores
que aqui cheguem e alguns de nós que aqui já estávamos possamos nos entender na construção de um futuro em que a reforma política faça com que seja crime hediondo fazer uma propaganda daquela que foi feita
contra a Marina, dizendo que ela ia tirar o prato de comida dos trabalhadores para colocar dinheiro no bolso
dos banqueiros – aquele é um crime hediondo, um crime de lesa-pátria –, e, ao mesmo tempo, em que sejamos
capazes de que, no futuro, nenhum Presidente, poucas horas depois de eleito, faça exatamente o que acusava
sua opositora de que faria.
Espero que o povo entenda, perceba, descubra o que houve na campanha eleitoral e como isso se choca
hoje com o que está sendo feito e com o que vai ser feito ainda no futuro, mas entenda isso não apenas para
ficar angustiado como eu estou, mas para encontrar um caminho, um caminho que o Brasil espera que nós
aqui encontremos.
Era isso, Sr. Presidente. Eu não queria deixar passar a ocasião de falar isso.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Cristovam, pela
sua exposição, pelo seu pronunciamento, feito com o equilíbrio de sempre! Como V. Exª diz, nem sempre a
gente diz aquilo de que alguns gostam. O importante é estarmos em paz com nossa consciência, mantermos
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a coerência e apontarmos para aquilo que, na nossa visão, naturalmente, seja melhor para o nosso povo, para
toda a nossa gente. Parabéns a V. Exª!
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Fleury, V. Exª quer usar da palavra, ou nós encerramos? (Pausa.)
O Senador Fleury tem me acompanhado quase todas as noites, durante o dia e a noite.
O SR. FLEURY (Bloco Minoria/DEM – GO. Sem revisão do orador.) – Quero só pedir desculpas a V. Exª.
Não pude acompanhar hoje o seu pronunciamento, que, para mim, sempre é uma aula, porque recebi duas
pessoas que vieram de Goiânia. Pelo fato de estarmos tão próximos a Goiânia, várias lideranças de Goiânia
têm me procurado.
Atendi ali, no Cafezinho, ouvindo-o pela televisão, nas oportunidades que surgiam – lá temos uma televisão –, mas não pude hoje acompanhá-lo integralmente.
V. Exª sensibiliza não só a mim, Senador. O senhor é um homem ímpar neste País, o que é dito por todos
os Parlamentares. Para mim é um orgulho muito grande ouvi-lo e ficar até a hora em que for necessário para
acompanhar a aula de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Fleury, só posso dizer a V. Exª
que aprendi, ao longo da minha vida – já estou com 64 anos –, a reconhecer nos homens e nas mulheres a humildade. V. Exª faz um discurso com a humildade dos grandes líderes, com a humildade dos grandes estadistas.
Por isso, fiquei muito orgulhoso, pode ter certeza absoluta, de ouvir as suas palavras.
V. Exª chegou há pouco tempo na Casa e tem deixado uma posição clara do seu ponto de vista sobre a
economia, sobre o social, sobre a questão da área rural, sobre a questão urbana e tem estado presente de forma permanente aqui.
Quero render as minhas homenagens a V. Exª e dizer que a sua forma de falar, com essa tranquilidade e
humildade, chamo de a humildade dos mestres, mas a garra dos tigres.
Parabéns a V. Exª!
Assim, encerramos a sessão do dia de hoje.
Que Deus nos ilumine e que a semana que vem seja melhor do que essa, em matéria de produção legislativa, para todo o povo brasileiro, votando-se principalmente, no meu entendimento, neste momento, a
renegociação da dívida dos Estados, permitindo-se assim que um quinhão maior que o Estado arrecada fique
lá para investimento no social, em cada região, em cada Estado deste País.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT. Sem apanhamento taquigráfico. ) – Senadoras e
Senadores, Senhoras e Senhores aqui presentes, telespectadores e ouvintes da TV e Rádio Senado, boa tarde
a todos!
A Medida Provisória N° 651, de 9 de Julho de 2014, depois de ser aprovada no Plenário da Câmara dos
Deputados, voltou para nossa Casa para ser votada neste Plenário. No dia de ontem, a aprovamos e encaminhamos para a sanção da Presidente da República!
Quero destacar nessa MP uma emenda do meu suplente, Senador Cidinho Santos, que tem por objetivo zerar a alíquota da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) devidas
pelas empresas que prestam serviços de reforma de pneus usados.
Defendo essa emenda principalmente pelas questões ambientais que serão favorecidas. Por gerar menos
demanda por pneus novos, a reforma de pneus reduz a emissão de gases do efeito estufa e gera economia no
consumo de petróleo, além de diminuir os custos com o transporte de cargas e passageiros.
Para se ter uma idéia, são gastos 630 milhões de litros de petróleo por ano, em um custo estimado de R$
1 bilhão, para a fabricação de novos pneus. Em contrapartida, deixamos de emitir 1,7 bilhão de metros cúbicos
de CO2 por ano na atmosfera, reformando esse tipo de produto.
A reforma de pneus também posterga a destinação final da carcaça, reduzindo os impactos ambientais.
Não é uma atividade poluidora e seus resíduos sólidos são reciclados por outras atividades, como fornos de
cimenteiras, agregados à mistura e à composição para artefatos emborrachados, asfaltos ecológico, etc.
Senhoras Senadoras e Senhores Senadores, no ano de 2013, foram reformados nove milhões de unidades de pneus comerciais no Brasil, o que torna o País o segundo maior mercado mundial, perdendo apenas
para os Estados Unidos.
As unidades reformadoras de pneus estão presentes em todos os Estados da Federação e no Distrito
Federal, totalizando 1.313 empresas.
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Cerca de dois terços dos pneus de caminhão e ônibus em uso hoje no Brasil são reformados. Isso proporciona uma economia para o setor de transportes de sete bilhões de reais por ano.
A atividade gera mais de 250 mil postos de trabalho, entre unidades reformadoras, vendedores, borracharias e fornecedores de matéria-prima.
O estímulo ao segmento beneficiará também toda a cadeia, que envolve os fabricantes de matéria-prima
e de equipamentos utilizados na atividade, cenário que movimenta quatro bilhões de reais por ano.
Sr. Presidente, é importante ressaltar que essa emenda do Senador Cidinho não concede alíquota zero
da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins para a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno,
do pneu usado ou reformado. Mas sim, para a atividade de reforma de pneus, que, como dito, tem tradição,
gera economia e empregos.
A Senadora Ana Amélia já explicou essa questão com muita clareza, quando da leitura da emenda para
inclusão na MP 651, destacando que a alíquota zero incide apenas em uma fase da produção industrial, não
da receita bruta na venda do produto. Esse é um imposto em cascata, não zera todo!
Senadores e Senadoras, além de todas as vantagens ambientais que a reforma de pneus representa, a redução da carga tributária pretendida com a proposta apresentada tem por intuito impulsionar o investimento na
área, proporcionando a redução de custos, o que aumentará a competitividade e a geração de novos empregos.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 2 minutos.)
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