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Ata da 167ª Sessão, Não Deliberativa,
em 17 de novembro de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim, Kaká Andrade, Mozarildo Cavalcanti e Eduardo Suplicy.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 19 horas e 17 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
A Presidência comunica ao Plenário que há expediente sobre a mesa, que, nos termos do art. 341 do
Regimento Interno, vai à publicação no Diário do Senado Federal.
É o seguinte o expediente:
PARECERES
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ABERTURA DE PRAZOS
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 121, de 2009, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91,
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno (Ofício nº 140/2014-CCJ).
É o seguinte o Ofício:
Ofício n° 140/2014–PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 12 de novembro de 2014.
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2°, combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão, em turno
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suplementar, adotou definitivamente o Substitutivo do Senador Pedro Taques ao Projeto de Lei do Senado n°
121, de 2009, que Altera dispositivos da 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”, de autoria
do Senador Inácio Arruda.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente

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 da Câmara nº 90, de 2012; e o Projeto de Lei do Senado nº 289, de 2013,
sejam apreciados pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno (Ofícios nºs 136 e
139/2014-CCJ).
São os seguintes os Ofícios:
Ofício n° 136/2014-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 12 de novembro de 2014.
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2°, 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 n° 289, de 2013, que “Acrescenta o art. 12-A e modifica o art. 55
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, para determinar que a Administração Pública e as empresas contratadas divulguem, em seus sítios na Internet, informações sobre a execução de obras e serviços”, de autoria do
Senador Vital do Rêgo.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente,

Ofício n° 139/2014–PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 12 de novembro de 2014.
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2°, combinado com o art. 284, do Regimento Interno
desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão,
em turno suplementar, adotou definitivamente o Substitutivo do Senador Acir Gurgacz ao Projeto de Lei
da Câmara n° 90, de 2012, que Prorroga o prazo para que sejam ratificadas as concessões e alienações de
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terras feitas pelos Estados em faixa de fronteira e dá outras providências, de autoria do Deputado Luis
Carlos Heinze.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente

TÉRMINO DE PRAZOS
Encerrou-se em 14 de novembro o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado
n° 130, de 2014-Complementar.
Ao Projeto foi apresentada a Emenda n° 1-CAE (Substitutivo), como conclusão do parecer.
Foram oferecidas as Emendas n°s 2 a 15-Plen, perante a Mesa.
A matéria retorna à CAE para análise das emendas.
São as seguintes as emendas:
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Encerrou-se em 14 de novembro o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara
n° 106, de 2013.
Ao Projeto foi apresentada a Emenda n° 1-CAS, como conclusão do parecer.
Foi oferecida a Emenda n° 2-Plen, perante a Mesa.
A matéria retorna à CE e à CAS, para análise da Emenda n° 2-Plen.
É a seguinte a Emenda:
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Encerrou-se no dia 14 de novembro o prazo fixado no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem
interposição do recurso ali previsto, no sentido da apreciação pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado n° 489, de 2011, do Senador Antônio Carlos Valadares; e
– Projeto de Lei do Senado n° 268, de 2013, do Senador Eduardo Amorim.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas Comissões competentes, o Projeto de Lei do Senado n°
489, de 2011, aprovado, vai à Câmara dos Deputados; e o Projeto de Lei do Senado n° 268, de 2013, rejeitado,
vai ao Arquivo.
RECURSOS
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(À Publicação.)
ABERTURA DE PRAZO
Recebidos os Recursos nºs 10 e 11, de 2014, interpostos no prazo regimental, no sentido da apreciação
pelo Plenário dos Projetos de Lei da Câmara nºs 26, de 2010; e 13, de 2013, respectivamente.
As matérias ficarão sobre a Mesa durante cinco dias úteis para recebimento de emendas, nos termos do
art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.
COMUNICAÇÕES
Ofício nº 42d/2014-GSMC
Brasília – DF, 11 de Novembro de 2014
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, como Líder do PRB , comunico a Vossa Excelência a desistência da
indicação de meu nome para compor o Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, representando o Partido Republicano Brasileiro – PRB.
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Na oportunidade, reitero protestos de estima e apreço.
Cordialmente,

À publicação.
Of. n° 577/2014-BLUFOR
Brasília, 17 de novembro de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador Armando Monteiro, para integrar a Conselho do Diploma
José ErmÍrio de Moraes – CDJEM – desta Casa, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Douglas Cintra.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente,

(Será feita a substituição solicitada.)
Of. n° 924/2014/PSDB
Brasília 17 de novembro de 2014
Assunto: Indicação de Membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado ANTONIO IMBASSAHY, em substituição ao Deputado CARLOS SAMPAIO, como membro titular, para integrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar
irregularidades envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS), ocorridas entre os anos de 2005 e
2014 e relacionadas à compra da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA); ao lançamento de plataformas inacabadas; ao pagamento de propina a funcionário da estatal; e ao superfaturamento na construção de refinarias.
Respeitosamente,

(Será feita a substituição solicitada.)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
– Ofício n° 31 de 2014, na origem, da Presidente do TRT da 18° região, que encaminha o Relatório de
Gestão Fiscal referente ao 2º quadrimestre de 2014.
É o seguinte o Ofício:
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OFÍCIO TRT 18ª GP/DG/SOF N° 031/2014
Goiânia, 22 de outubro de 2014.
Assunto: Encaminha Relatório de Gestão Fiscal
Excelentíssimo Senhor Presidente.
Em cumprimento ao disposto no art. 115, da Lei n° 12.919/2013 (LDO 2014), encaminho, em anexo, o Relatório
de Gestão Fiscal referente ao período de setembro/2013 a agosto/2014, publicado no Diário Oficial da União de 30 de
setembro de_ 2014, Seção 1, página 107, nos termos do artigo 55 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000.
Atenciosamente,
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O ofício vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados
OFÍCIO DO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
RELATÓRIO GERENCIAL TRIMESTRAL DO BNDES
– Ofício n° 40 de 2014-CN (n° 641 de 2014): encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 6º do
art. 1º, da Lei n° 11.948, de 2009, e do § 8º do art. 1º, da Lei n° 12.543, de 2011, o Relatório Gerencial Trimestral,
referente ao 3º trimestre de 2014.
É o seguinte o Ofício:
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É o seguinte o calendário:
Calendário de tramitação do OFN 40/2014 (art. 120, Resolução n° 1, de 2006-CN).
É o seguinte o calendário:
Leitura: 17/11/2014
Até 22/11
prazo para publicação da matéria;
Até 7/12
prazo para apresentação de relatório;
Até 12/12
prazo para apresentação de emendas ao relatório; e
Até 19/12
prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
O expediente será encaminhado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
MENSAGENS DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA
A Mensagem nº 86, de 2014 (nº 367/2014, na origem), da Presidência da República, que encaminha o Relatório Anual com informações referentes à implementação da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso
à Informação, vai à CMA.
É a seguinte a Mensagem:
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A Mensagem nº 87, de 2014 (nº 368/2014, na origem), da Presidência da República, que encaminha a Programação Monetária para o quarto trimestre de 2014, em atendimento ao disposto no art. 6º da Lei
nº 9.069, de 1995, vai à CAE.
É a seguinte a Mensagem:
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REQUERIMENTO
REQUERIMENTO Nº 918, DE 2014
Requeiro, nos termos do art. 218, inciso II, e art. 221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, na última sexta-feira, 14 de novembro, do médico e ex-ministro da Saúde, Adib Jatene, aos 85 anos, bem como apresentação de condolências à mulher Aurice Biscegli
Jatene, e aos filhos Yeda, Yara, Marcelo e Fábio, aos netos e bisnetos.
Justificação
Justo ele, o cirurgião que trouxe de volta à vida milhares de corações mal tratados e combalidos, foi pego
pelo coração. Ele tinha artérias ruins. Elas entupiam facilmente e não compartilharam com a energia mental e
disposição para chegar aos 100 anos.
Acriano de Xarupi, Jatene era filho de um seringueiro libanês e de uma dona de armarinho. Quando
criança, se mudou para Uberaba, em Minas Gerais, e, depois, para São Paulo. Lá estudou na Universidade de
São Paulo (USP), formando-se aos 23 anos pela Faculdade de Medicina. A residência e pós-graduação foram
feitas no Hospital das Clínicas da mesma faculdade, sob a orientação do professor Euríclides de Jesus Zerbini
(1912-1993), pioneiro dos transplantes de coração no país.
Com mais de 20 mil cirurgias no currículo, se destacou também por ter sido o primeiro a realizar a cirurgia
de ponte de safena no Brasil e por ter inventado aparelhos e equipamentos médicos. Em Uberaba (MG), lecionou
Anatomia Topográfica da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Neste período, construiu seu primeiro
modelo de coração-pulmão artificial. Em São Paulo, trabalhou no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e como cirurgião no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia da Secretaria de Estado da Saúde.
Ao longo desses 85 anos realizou 40 mil cirurgias. Chegou a operar até sete pacientes por dia. As equipes
formadas por ele foram responsáveis por 120 mil operações cardíacas. Atualmente era diretor-geral do HCor e
um dos pioneiros da cirurgia do coração no Brasil.
Nunca se filiou a partidos, mas participou de várias gestões. Atuou como secretário estadual da Saúde
de São Paulo (1979-1982), no governo de Paulo Maluf, e duas vezes como ministro, na mesma área, nas gestões Fernando Collor (1992, por oito meses) e Fernando Henrique Cardoso (1995-1996, por 22 meses). No governo de FHC, criou a CPMF (Contribuição Provisória Sobre Movimentação Financeira), para ajudar a financiar
a saúde brasileira. Foi membro da Academia Nacional de Medicina e autor e coautor de cerca de 700 trabalhos
científicos publicados na literatura nacional e internacional.
Por meio de nota, o secretário de Estado de Saúde de São Paulo, David Uip, disse que a “perda do professor e ministro Adib Jatene é motivo de absoluta tristeza” e que “a saúde pública está em luto”. O secretário
ainda destacou o papel de Jatene “para a consolidação da SUS em São Paulo e no Brasil”.
A presidente Dilma Rousseff, lamentou, em nota. “A morte do médico Adib Jatene deixa nossa nação triste. Ele foi um dos mais importantes cardiologistas do Brasil e um dos artífices da criação da CPMF, que permitiu
destinar mais recursos para a saúde pública. Expresso meus sentimentos à viúva, dona Aurice, e aos filhos do
casal: leda, Marcelo, Fábio e Iara.”
O Ministério da Saúde também divulgou uma nota de pesar: “O Ministério da Saúde recebeu com tristeza
o anúncio do falecimento do médico, professor e ex-ministro da Saúde Adib Jatene. A medicina brasileira e a saúde pública do país são gratos por suas contribuições nos mais de 40 anos de profissão. Ele, sem dúvida, traduz a
força dos milhares de brasileiros que superam suas dificuldades, em sua convicção de desenvolvimento pessoal
e esperança de um mundo melhor. Uma história de defesa e ensino de uma medicina voltada essencialmente
e fundamentada nas pessoas. A Saúde, em luto, deve um agradecimento especial a esse grande brasileiro “.
Alexandre Padilha, que neste ano concorreu ao governo de São Paulo pelo PT e não se elegeu, lamentou
a perda de Jatene: “Perdemos uma das figuras mais humanas que eu conheci na minha vida. Adib era humano
e respeitoso em defesa de suas opiniões, nas críticas, no cuidado com seus pacientes. Mas também quando
brincava com suas engenhocas, ele gostava de criar peças, próteses e válvulas que salvaram muitas vidas”, disse Padilha ao G1. “É uma das mentes mais humanas que já vi. O professor Adib Jatene era mais do que tudo
especialista em gente.
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que “seu legado inclui inúmeros feitos para a medicina”.
Em junho, numa entrevista à revista Época Jatene falou da rotina diária, dos hábitos, do envelhecimento,
do Brasil que ele viu crescer.:
‘Trabalho no hospital todos os dias, mas já estive melhor de saúde. Tive problema de coronária. Ando com
a bengala ou com a cadeira motorizada. No mais, estou bem. Tenho a cabeça boa. Parei de operar no início do
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ano. Com essa idade as cirurgias ficam complicadas. Minha reação cirúrgica não era aquela que eu tinha. Não
queria colocar o paciente em risco. O cirurgião enfrenta situações de emergência. Precisa conseguir responder
prontamente. Se a resposta começa a ficar mais lenta, coloca o doente em risco.”
“Nunca fumei. Fiz muito esporte. Atletismo, remo. Havia torneios entre os alunos da engenharia do Mackenzie e os da Medicina da USP. Sempre tive uma alimentação saudável. Sou casado com uma nutricionista há
60 anos. Os que não se cuidam e vivem muito são exceções que justificam a regra. Quantos obesos da minha
idade você já viu? Não há. Eles morrem antes. As artérias de algumas pessoas não vão entupir nunca. Mesmo
que elas tenham maus hábitos. Não é o meu caso. Minhas artérias são ruins. Minha aterosclerose é constitucional. Se não tivesse me cuidado, estaria morto há muito tempo. Somos o que comemos.”
“Estou tentando escrever um livro sobre o Brasil que eu vi crescer. Desde que saí do Acre em sete de fevereiro de1939. Levamos de lá até Uberlândia dois meses. Tínhamos que descer com a chata, aquela que tem
a roda atrás, pelo Rio Acre até a confluência com o Purus. Depois descer o Solimões, o Amazonas. Descemos
até o Belém para esperar o Ita. la parando em cada porto. Hoje vamos ao Acre em quatro ou cinco horas.
O que aconteceu no Brasil foi uma coisa fantástica. As pessoas não tem noção disso. A qualidade de vida e
a saúde da população melhoraram demais. Somos o país que mais vacina no mundo. Eliminamos a poliomielite
antes de qualquer país do mundo. O nosso problema não é a saúde. É a doença. Aquilo que exige atendimento
médico, emergência, pronto-socorro. Não fizemos a estrutura necessária para isso. Não havia recursos suficientes.
Vivo nossa realidade. Velho tem que continuar ativo. Se para, definha. O ruim da velhice é a perda de mobilidade. Não tenho mais a flexibilidade que eu tinha. Tenho dificuldades de equilíbrio. Uso bengala ou cadeira
de rodas motorizada. Sofro também de diabetes e neuropatia diabética. Isso dá uma perda de sensibilidade
nos pés. E daí? Se eu fosse dar valor a isso, ficaria inutilizado.
O lado bom da velhice é a experiência acumulada e a felicidade de poder compartilhá-la. Treinei muita
gente. Se a pessoa vive só o passado, ela não interessa a ninguém. O presente é fantástico. Gosto dos jovens.
Hoje eles são muito mais preparados. O conhecimento que têm de informática e de outras coisas é impressionante. O que se faz com gosto não cansa. Nunca me queixo. Tive um incrível professor de Matemática na
infância. Era cego e fazia cálculos dificílimos de cabeça. Com ele aprendi a nunca me queixar.
Tendo em conta a qualidade e a beleza das palavras escritas pelo Dr. Roberto Kalil Filho, em artigo publicado hoje na Folha de S. Paulo, em homenagem a Adib Jatene, aqui leio e peço o registro na íntegra do artigo
“Lições de Humildade”.
Lições de humildade
Roberto Kalil Filho
Aprendi muito sobre medicina com o professor Adib Jatene, mas a principal lição que recebi do grande
mestre foi a de ser humilde na profissão
Sei muito bem que não precisaria lembrar aqui das grandes contribuições do professor Adib Jatene à
medicina --elas já estão impressas nos melhores livros de medicina do mundo. Mas faço absoluta questão em
fazê-lo aqui e sempre.
O professor Adib foi o primeiro médico a realizar a cirurgia de ponte de safena no Brasil. Foi o primeiro
a desenvolver o coração-pulmão artificial do mundo. Também foi o primeiro a utilizar a técnica para corrigir
artérias de bebês, método que ficou conhecido como cirurgia de Jatene. O professor Adib foi o primeiro, o primeiro, o primeiro...
A qualidade desse grande cardiologista que, de fato, marcou minha carreira e minha vida, entretanto,
não está relacionada a nenhum desses feitos extraordinários. Aprendi com ele a importância de ser humilde
na minha profissão. Isso ele me ensinou desde o primeiro instante em que o vi. Conheci o professor Adib Jatene em 1986. Jamais vou me esquecer desse momento. Eu havia recém-chegado à Faculdade de Medicina, era
residente médico. Era uma manhã bem cedo. Eu subia de escada até a UTI pós-operatória do InCor (Instituto
do Coração), no terceiro andar do hospital. Eis que, de repente, quase trombo com ele, que descia os degraus.
Fiquei paralisado. Afinal, o professor Adib, então titular da cirurgia cardiovascular da instituição, era um mito
para mim.
Ele logo quebrou o silêncio constrangedor com uma simples pergunta: “Você é quem?”. Com a voz trêmula, expliquei que começara a residência e que faria prova para cardiologia naquele ano. Foi então que ele
falou uma frase que me marcou para sempre: “Lembre-se sempre de uma coisa, menino. É importante ser respeitado pelo trabalho e pelos colegas, mas o que mais vale a um médico é ter o respeito dos pacientes”.
Em 1991, a segunda lição de humildade. Eu havia acabado de voltar do doutorado na Universidade Johns Hopkins (EUA) e, na época, era cardiologista-assistente do InCor. Eis que um dia recebo um telefonema
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da diretoria. O professor Adib queria a minha opinião sobre um paciente dele que estava sendo mantido com
suporte mecânico.
Uma semana depois, ele me ligou para dizer que tudo dera certo com o paciente e me agradeceu. E eu
pensei: “O grande médico e cientista ligando para agradecer a um simples assistente”.
Ao longo da minha carreira, conversei muito com ele. Trinta segundos com o professor correspondiam
a anos e anos de pesquisa. Ele sempre me estimulou a continuar na vida acadêmica.
Em 2010, comecei a me preparar para o concurso de professor titular de cardiologia no InCor. Por um
ano, falei com ele semanalmente sobre o assunto. Pois em 5 de agosto de 2011, no dia do concurso, ele estava
lá, me assistindo na primeira fila. No dia seguinte, ele me deu a terceira lição de humildade.
“Hoje você tem um consultório de sucesso e uma carreira acadêmica consolidada. Mas para ser um médico completo, tem de ter um compromisso com as pessoas carentes. E agora chegou a vez de isso acontecer.”
Pois digo aqui que minha missão maior no InCor é exatamente essa, a de expandir e melhorar o hospital para
o bem da população.
Hoje, os ensinamentos do professor Adib fazem parte do meu dia a dia como médico. Uso diariamente
suas frases célebres.
Por exemplo, quando um paciente me pergunta, por medo de um determinado exame, se é seguro
deixar para depois o procedimento, eu respondo como ele: “Se eu soubesse quando sua artéria irá fechar eu
chamaria você um dia antes”.
Outra: um paciente ao me questionar se pode ou não voltar a trabalhar depois de uma cirurgia, eu digo
outra célebre frase dele: “O que mata não é o trabalho, é a raiva”. Mas a minha meta maior é me espelhar em
sua humildade. Professor Adib me acompanhará para sempre.
ROBERTO KALIL FILHO, 55, professor titular de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP, é diretor
da divisão de cardiologia clínica do InCor (Instituto do Coração) e diretor do Centro de Cardiologia do Hospital
Sírio-Libanês
Sala das Sessões, 17 de novembro de 2014

Encaminhe-se.
OFÍCIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– nº S/24, de 2014 (nº 3.869/2014, na origem), encaminhando, para os fins previstos no art. 52, inciso X,
da Constituição Federal, decisão proferida por aquela Corte, nos autos do Recurso Extraordinário nº 559.937, que
declarou a inconstitucionalidade do inciso I do art. 7º da Lei nº 10.865, de 2004 (PIS e COFINS sobre importação).
À CCJ, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Passo a ler os ofícios:
Exmo Sr. Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Assunto: Assumir o Mandato de Senador da República.
Sr. Presidente,
Cumprimentando V. Exª, comunico que estou reassumindo a partir de 15 de novembro do corrente, o
meu mandato de Senador da República, pelo meu Estado de Pernambuco.
Atenciosamente,
Armando Monteiro.
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É o seguinte o ofício:
Ofício n° 536/2014 — GSAM
Brasília, 15 de novembro de 2014
Assunto: Assumir o Mandato de Senador da República
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, comunico que estou reassumindo a partir de 15 de novembro do
corrente o meu mandato de Senador da República, pelo meu Estado de Pernambuco.
Atenciosamente,

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Na mesma linha:
Exmº Sr. Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Sr. Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a V. Exª meu retorno às atividades parlamentares na data
de hoje. Esclareço que, conforme os Requerimentos nº 703 e 704, de 2014, estive de licença, que finalizou no
dia 14/11/2014. Anexo cópia do Requerimento.
Respeitosamente,
Wilder Moraes.
É o seguinte o ofício:
OfÍcio n° 43/2014 GSWMOR
Brasília, 15 de novembro de 2014.
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a Vossa Excelência meu retorno às atividades parlamentares
na data de hoje, esclareço que conforme requerimentos n° 703 e 704, de 2014, estive de licença que finalizou
no dia 14/11/2014, anexo cópias dos requerimentos.
Respeitosamente,

REQUERIMENTO Nº 703, DE 2014
Requeiro, nos termos do art. 43, inciso 1, do Regimento Interno do Senado Federal, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, a contar do dia 17 de julho de 2014.
Sala das Sessões, em
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REQUERIMENTO Nº704, DE 2014
Requeiro, nos termos nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, 118 (cento
e dezoito) dias de licença para tratar de interesses particulares, a contar do dia 20 de julho de 2014.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) –
MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
– Nº 88, de 2014 (nº 383/2014, na origem), que solicita autorização para contratar operação de
crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil no valor de até onze milhões e
quinhentos mil dólares norte-americanos, de principal, entre o Município de Alagoinhas, Estado
da Bahia, e a Corporação Andina de Fomento – CAF, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Requalificação Urbana e Ambiental e Promoção Social do Município
de Alagoinhas.
À CAE.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Vamos à lista de oradores.
Há oradores inscritos.
Primeiro orador inscrito é o Senador Ruben Figueiró.
Senador Ruben Figueiró, com a palavra neste momento.
Já está se dirigindo à tribuna o Senador Ruben Figueiró, que, a partir deste momento, passa a falar no
plenário do Senado sobre uma análise contundente da conjuntura atual.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente e prezado amigo, Senador Paulo Paim, uma das pessoas que, quando eu deixar este Senado da República, por mim jamais será esquecido.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Obrigado, Senador Ruben Figueiró. Já
que V. Exª me citou, eu aproveito, porque sei a parceria que temos neste aspecto, para dizer que os companheiros do Aerus estão aqui na galeria de honra, mais uma vez, mobilizando-se e pressionando para que o pagamento aconteça, já que houve a decisão do Supremo Tribunal Federal que apontou nesse sentido. Só falta
agora pagarem as parcelas. Esperamos que essa mobilização consiga que isso aconteça rapidamente.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Minha reiterada homenagem a todos os senhores, na sincera expectativa de que, desta vez, o Governo Federal atenderá a justa reivindicação de V. Sªs, uma
reivindicação de direito inabalável de V. Sªs. Sejam felizes!
Srªs Senadoras, Srs. Senadores e – permita-me, Sr. Presidente, que me dirija também, porque aqui estão presentes, a duas pessoas muito ligadas às razões do meu pronunciamento neste instante – Dr. Coaraci
Castilho e Dr. Rangel, senhoras e senhores aqui presentes e que também nos honram com sua presença, Sr.
Presidente, há cidadãos que pelos seus gestos dignificantes jamais serão obumbrados pela pátina do tempo.
Para mim são inúmeros e os tenho gravado em minha memória e no meu coração pela gratidão da amizade
que a eles me unia.
Nesta data, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, desejo rememorar a figura de um eminente brasileiro,
prestante às boas causas, intimorato defensor de princípios que amalgamamos, que se fortalecem nas instituições nacionais, por meio de inabaláveis princípios democráticos, onde se firma a lídima vontade popular.
Sua atuação não se restringiu aos limites da sua terra natal, das extensões de seu Estado, mas abriu a sua
inteligência, a sua devoção à causa pública, à amplitude continental de nosso País.
Há precisamente oito anos, Senador Mozarildo Cavalcanti, nesta data, o Brasil perdia um dos seus mais
distintos filhos, que estava no exercício do mandato senatorial que o povo, reconhecido pelos seus créditos,
lhe havia conferido. Esse povo é o mesmo que me honra para usar esta tribuna e me clama para que, pela minha voz, preste homenagem póstuma de reconhecimento e de saudades.
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Lembro-me, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, da figura inolvidável que serviu a esta Casa e à Nação
brasileira: o Senador Ramez Tebet.
Ele dizia: “Temos que ser verdadeiros e enfrentar a vida de frente, sem nenhum artifício. Vamos embora
que o povo de Mato Grosso do Sul nos espera, porque temos que construir no tempo e para o tempo!” Talvez
tenha sido essa a sua última mensagem na tribuna desta Casa.
Tenho a convicção de que os que o conheceram e conviveram com ele nesta Casa também dele se relembram com respeito e saudade.
Ramez Tebet tem um legado de serviços prestados desde quando formado. Exerceu as funções de promotor público em sua terra, Três Lagoas, alçando-se ao cargo de Prefeito, Deputado Estadual, Relator da primeira
Constituição estadual, em 1979, para o então novel Estado de Mato Grosso do Sul. Foi Secretário de Justiça,
Vice-Governador, Governador, Superintendente da Sudeco – Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste –, Senador da República por duas legislaturas e Ministro da Integração Nacional. Também ocupou,
num período de graves tensões nesta Casa, a condição de árbitro para a conciliação das tensões ocorridas, o
cargo de Presidente.
Ramez conseguiu devolver a paz e a harmonia ao Senado em um período conturbado politicamente.
Em seu discurso de posse disse: “Meu desafio como Presidente será pacificar, tranquilizar, recuperar a
dignidade e o respeito perante a opinião pública e colocar a pauta dos trabalhos em dia.”
Missões importantes pela sua capacidade de consagrado jurista, celebrado como conhecedor em questões de ordem econômica, Tebet também presidiu as principais comissões temáticas nesta Alta Casa. No exercício de todas elas, alcançou o reconhecimento não só de seus Pares, mas da Nação.
Há dez anos, atuando nesta Casa como Relator da Lei de Falências, o Senador Ramez Tebet compôs um
dos momentos mais importantes de sua admirável carreira. Utilizou o talento, a competência técnica e a capacidade de articulação política que caracterizavam sua fascinante e discreta personalidade para assegurar ao
Brasil uma norma contemporânea, arrojada e consentânea com os imperativos e as necessidades de nossa sociedade. Creio que disto aqui testemunham os Senadores Morazildo Cavalcanti e Paulo Paim, que conviveram
com ele naquela augusta ocasião.
Ao aceitar a missão de responder pela relatoria de tão relevante proposição para a vida social e econômica do País, Ramez Tebet liderou um processo de grande complexidade e importância no continuado esforço de atualização de nosso ordenamento jurídico. Manteve-se, rigorosa e permanentemente, atento, levando
em consideração os vetores e as múltiplas variáveis de um plurifacetado mundo dos negócios, então no início
de um novo século.
O Senador Tebet, que, à época, também presidia a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, tinha o firme propósito de denominar a nova norma de Lei de Recuperação de Empresas, no lugar de Lei
de Falências. A intenção evidenciava sua sincera e veemente preocupação com a boa saúde dos negócios no
Brasil, o que representava avanços não apenas para a esfera empresarial, mas para toda a sociedade.
Assim, para ele, a nova lei merecia a denominação sugerida, na medida em que tinha por objetivo central evitar a falência ou a liquidação de empresas em dificuldades, fossem as tribulações incidentais ou mesmo
estruturais.
Sr. Presidente, convém recordar que o texto original da atual Lei de Falências havia sido encaminhado ao
Congresso Nacional ainda no século passado. Foi iniciativa do saudoso Presidente Itamar Franco, tendo aqui
chegado, vejam V. Exªs, em 1993.
Durante uma década, o projeto de lei esteve na Câmara dos Deputados, sendo recebido pelo Senado
Federal somente em 2003.
Além de incentivar dispositivos legais de estímulo e facilitação do processo de recuperação das empresas, o Senador Ramez Tebet procurou privilegiar os salários na ordem de recebimento dos credores, bem como
os valores devidos por acidente de trabalho.
Queria, assim, evitar que diretores, executivos e outros credores fossem beneficiados em desfavor dos
funcionários mais vulneráveis do ponto de vista econômico. Aí se vê a sensibilidade de S. Exª pelos de menor
poder econômico.
O instituto da concordata, em suas variantes preventiva e suspensiva, foi substituído pela recuperação
extrajudicial.
O mecanismo contorna a sempre burocrática, demorada e onerosa judicialização de questões que podem ser arbitradas e superadas pelo entendimento entre as partes interessadas. Por essa via, as empresas
ganharam a oportunidade de reestruturação, valendo-se de um plano negociado pelo devedor com seus
credores.
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Daí, Srs. Senadores, reitero a procedente ideia do Senador Tebet de nominar a então nova norma de Lei
de Recuperação das Empresas, e não Lei de Falências, que por si só já explicita um esgotamento, um fracasso,
um constrangimento não necessariamente inevitável.
Graças à elevada sensibilidade dos integrantes desta Casa – e aqui quero reiterar novamente a
participação dos nobres Senadores Mozarildo Cavalcanti e Paulo Paim – e à determinada e perseverante
atitude do Relator, a nova norma com seus 201 artigos pôde ser sancionada pelo Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva já em fevereiro de 2005, encontrando-se no momento às vésperas de completar sua primeira década em vigência.
Pouco mais de um ano depois de testemunhar a entrada em vigor da lei pela qual tanto batalhou, o
eminente Senador Ramez Tebet veio a falecer, em 17 de novembro de 2006, aos 70 anos de idade, há 8 anos.
Não há como esquecer, sobretudo nesta data, quando se pranteia a memória do Senador Ramez Tebet,
seu percuciente trabalho para que o País recebesse um instrumento legal do porte da Lei nº 11.101, de 2005,
a qual remodelou, com precisão cartesiana, um dos instrumentos legais mais importantes de nossas relações
comerciais.
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, em razão e em reconhecimento ao trabalho do saudoso Senador,
apresentei o Projeto de Lei do Senado nº 314, de 2014, no último dia 5 de novembro. A proposta altera a Lei nº
11.101, de 9 de fevereiro de 2005, hoje conhecida como Lei de Falências, para denominá-la Lei Senador Ramez
Tebet. A iniciativa só irá prosperar com o decisivo apoio de V. Exªs.
Composta de apenas dois artigos, a proposição faz o devido reconhecimento à atuação de um notável,
respeitado e admirado homem público, que soube honrar o Mato Grosso do Sul e o Brasil.
Ouço, com muita honra, o aparte de V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Ruben Figueiró, V. Exª faz uma
homenagem muito justa e muito apropriada à memória do ex-Senador Ramez Tebet. Tive oportunidade de
conviver com ele e vi várias virtudes. Primeiro, um homem do diálogo, um homem conciliador, um homem de
iniciativas. Inclusive, V. Exª frisou um importante momento da vida política dele, que foi presidir o Senado num
momento em que o Senado atravessava uma crise institucional. Tive a oportunidade de participar da Mesa
Diretora durante aquele período e vi realmente a paciência, a sabedoria e a justeza com que o Senador Ramez
Tebet conduzia todas as opiniões e buscava aglutiná-las na direção das soluções justas e, principalmente, na
condução de um ambiente de harmonia, em que pudéssemos, de fato, aproveitar ao máximo o trabalho produtivo que ele teve e que soube coordenar com os demais. Muito obrigado.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti, dá um valioso
testemunho porque, além de ter sido colega, foi companheiro de Mesa Diretora, sobretudo amigo. Sabe perfeitamente V. Exª que o passamento dele, há oito anos, representou uma perda imensa para a Nação brasileira,
particularmente para o meu Estado, Mato Grosso do Sul.
O Senador Ramez Tebet teve participação intensa na construção do novo Estado de Mato Grosso de Sul
– repito aqui –, até como elaborador, redator da primeira Carta Constitucional do meu Estado. Deixou marcas,
portanto, indeléveis na história de meu Estado. E é por essa razão que, pela segunda vez, venho à tribuna – no
ano passado eu fiz, e agora também – para, desta vez e pela última vez, render as minhas homenagens a um
grande amigo, a um particularíssimo amigo que tive, e sobretudo a um grande cidadão sul-mato-grossense
brasileiro.
Muito grato a V. Exª pela honra de ter feito este aparte e oferecido luzes para que o meu trabalho tivesse
maior dignidade e reconhecimento àquele grande líder que foi Ramez Tebet.
Sr. Presidente, eu gostaria, sinceramente, de continuar aqui delineando alguns fatos da personalidade
de Ramez Tebet.
Disciplinado, de hábitos simples, impecável em seus relacionamentos, o Senador Ramez Tebet, em seu
comportamento cotidiano, inclusive como Presidente do Senado Federal, evidenciava gestos de um dos declarados objetivos do atual Presidente uruguaio, José Mujica: dessacralizar a autoridade.
Em Ramez Tebet, a precedência manifestava-se pela liderança natural e pelo modo afável com que
tratava todos os seus interlocutores e conduzia todas as situações, das mais triviais às altas questões de
Estado.
Cabe salientar, sobretudo, que Ramez Tebet apresentou um Relatório Final reconhecidamente “magnífico”. O texto culmina com a formulação de Emenda Substitutiva, mantendo na íntegra apenas oito dos 222
artigos originalmente aprovados na Câmara dos Deputados.
Eu vejo aqui a presença eminente do Senador Pedro Simon. Eu não poderia concluir o meu discurso sem
ouvir as suas palavras sábias. V. Exª, que foi um dos mais estimados amigos do nosso saudoso Senador Ramez
Tebet, por favor, enriqueça o meu modesto pronunciamento.
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O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) – O Congresso está enriquecendo os seus Anais com o
pronunciamento de V. Exª, que tem honrado e dignificado esta Casa com a sua dignidade, com a sua capacidade, com a sua impressionante simpatia...
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Muito obrigado, Senador.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) – ... e pelo que tem feito pelo nosso País. É com prazer
que participo do pronunciamento de V. Exª, para levar o meu carinho, o meu afeto à figura do nosso querido
companheiro, grande Senador desta Casa companheiro Tebet. Interessante coincidência – e eu que também
estou saindo desta Casa: hoje estou aqui com o requerimento pronto para entregar à Presidência, e estava à
procura de V. Exª, para que V. Exª assinasse junto comigo. Há uma tradição desta Casa com relação aos grandes Senadores, àqueles que se destacam pela sua atividade, pela sua competência, pelos seus pareceres: este
Senado publica um livro dedicado à memória desse Senador e publica as obras desse Senador. Eu estou aqui
com o requerimento, que requer a publicação dentro da coleção de grandes vultos que honraram o Senado,
em homenagem ao ex-Senador Ramez Tebet. Eu vou pedir a assinatura de V. Exª porque eu tenho certeza
de que vai concordar. Os pronunciamentos, que foram vários nesta Casa, foram feitos em horas difíceis. Em
horas às vezes dramáticas nesta Casa, foi Tebet que deu orientação, que deu a palavra, que deu a determinação, que uniu a nós todos. Eu nunca vou esquecer de um momento importante nesta Casa: a Bancada do
MDB se uniu, a oposição, à época, também se uniu, para indicar Tebet para solucionar um problema no Executivo, no cargo de Ministério que ele ocupou. E o ocupou com capacidade, ocupou com firmeza, levando
toda a sua competência. Estava lá no auge do seu desenvolver ministerial quando houve uma grande crise
nesta Casa. Crise dura, crise difícil: eis que se afastou um Presidente do Senado e tínhamos de encontrar os
caminhos e os meios para solucionar as dificuldades desta Casa. E, em meio a todos os Senadores que aqui
estavam, a única solução encontrada foi ir lá no Executivo e pedir ao Tebet que renunciasse ao Ministério
que ele estava desempenhando com grande capacidade, para vir a esta Casa ser eleito Presidente do Senado e encaminhar o Senado Federal no rumo certeiro do futuro. É por essa e por outras que, quando vejo
agora a sua filha chegar a esta Casa, prefeita do mesmo Município de Tebet, vice-governadora como Tebet
foi governador, eleita agora para o Senado, tenho a certeza de que S. Exª haverá de honrar o mandato de
Tebet e o mandato de V. Exª. É por isso que eu felicito V. Exª. E nós, descendentes de libaneses, como Tebet e
eu, dizemos maktub, “estava escrito”! Estava escrito que eu chegaria aqui, com o documento pronto, à espera de V. Exª para ter a sua assinatura; e o vejo aí, prestando a homenagem que eu quero prestar também ao
grande Tebet; homenagem ao herói que ele foi, à grande figura que ele foi, àquele que procurou entender
esta Casa, unir nas dificuldades, solucionar esquemas difíceis e governar com honra e com dignidade. V. Exª
também, embora de passagem por aqui, deveria – e condições tem para isso – permanecer por longo período aqui. É uma demonstração do valor...
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) – ... da riqueza e do respeito que temos de ter pelos líderes de Mato Grosso do Sul, um Estado recém-criado, mas que já se impõe à admiração e ao respeito de todo o
Brasil. Meu carinho, minha amizade e meu respeito a V. Exª. Muito obrigado.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Meu eminente Senador Pedro Simon, V. Exª é um
símbolo desta Casa. As palavras que V. Exª acaba de proferir não nascem apenas da sua inteligência inigualável,
brilhante, mas partem também da generosidade do seu coração.
V. Exª teve a oportunidade, como poucos, de conhecer a personalidade do nosso saudoso Ramez Tebet.
Eu sou testemunha dela também. Ele foi meu colega de tempos universitários. Fomos colegas de ideais, lutando no mesmo palanque, em favor da grandeza do nosso Estado e do País.
Eu me sentiria extremamente honrado se o Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, me permitisse convidá-lo,
Senador Pedro Simon, para vir à tribuna e nós dois assinarmos o seu requerimento. Seria uma oportunidade
que os Anais desta Casa registrariam como uma homenagem sincera a um dos maiores valores da nacionalidade brasileira, que V. Exª tão bem destacou, e que é um reconhecimento também de todos nós.
Presidente, se fosse possível, eu gostaria de ter aqui o Senador Pedro Simon para...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – De minha parte, é uma satisfação.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – ... juntos, nós assinarmos o requerimento que muita dignidade oferece à consideração desta Casa.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Com a concordância de V. Exª, Sr. Presidente, estou muito honrado com a solicitação do Senador. Vou à tribuna para que ele assine, e acho que V. Exª poderá colocá-lo em votação.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – De imediato.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Por absoluta necessidade, com votação imediata.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Eu o farei de imediato, Senador Pedro
Simon. (Pausa.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, com esse gesto
nobre do Senador Pedro Simon, concedendo-me a honra de ser coautor deste requerimento, eu gostaria de
concluir o meu pronunciamento, dizendo: graças ao trabalho então desenvolvido pelo Senador Ramez Tebet,
tivemos consolidado o aperfeiçoamento dos mecanismos de recuperação das empresas, bem como o aprimoramento da técnica legislativa aplicada ao texto.
A todo tempo em sua profícua atividade política, Ramez Tebet esteve prioritariamente comprometido
com o alcance e o impacto social da formulação legislativa. Na relatoria do Projeto de Lei de Falências, Tebet
enfatizava – aspas: “O importante é que os trabalhadores não sejam vitimados pelo efeito social mais deletério
das falências: o desemprego que decorre da desintegração de empresas falidas”.
Para a felicidade de todos aqueles que acreditamos na importância de um Poder Legislativo independente, altivo e absolutamente atento às expectativas sociais, conforta saber que haverá, a partir de fevereiro
do próximo ano, uma integrante da família Tebet no Senado da República. E aqui compartilho das palavras
do eminente Senador Pedro Simon com relação à Senadora Simone Tebet, que me honra pela circunstância
histórica de me suceder na cadeira que hoje ocupo nesta Casa, pelo Estado de Mato Grosso do Sul. Não tenho
qualquer dúvida acerca do belo e importante trabalho que a Senadora Simone Tebet, Mestre em Direito e Doutora na mesma área, haverá de desenvolver...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – ... ao longo de seu mandato no Senado.
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, fui contemporâneo de Ramez Tebet quando, no ardor de nossa
juventude, perfilamos a mesma linha de ideias. Hoje, pelas circunstâncias da vida, considero-me integralmente fiel ao legado dele e de outros companheiros constantes em minha memória de tantas e tantas
lutas cívicas.
Doença atroz tirou Ramez de nossa convivência há exatos oito anos, mas seus exemplos de dignidade
no exercício da vida pública permanecem.
Enfim, por todas as razões, entendi protocolar, nesta Casa, o PLS nº 314, de 2014, para denominar a conhecida Lei de Falências como Lei Senador Ramez Tebet. A proposta já se encontra sob a análise da douta Comissão de Educação, em caráter terminativo, e tenho a convicção de que será aprovada. É a minha homenagem
à memória desse grande homem público.
Quero, Sr. Presidente, novamente, ao me associar ao requerimento do Senador Pedro Simon, dizer a V.
Exªs que a exaltação da figura ímpar de Ramez Tebet será o reconhecimento da Nação aos seus grande feitos
e méritos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção do tempo que me dispensou.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Ruben Figueiró.
Eu recebi das mãos do Senador Pedro Simon, assinado também por V. Exª, requerimento.
Requer a publicação dentro da coleção Grandes Vultos que Honraram o Senado de homenagem ao
ex-Senador Ramez Tebet.
Exmo Sr. Renan Calheiros, Presidente da Casa, nos termos regimentais, com fundamento no que dispõe
Resolução nº 84, de 1996, requeiro a V. Exª que submeta à Mesa Diretora do Senado Federal proposta de
publicação de homenagem ao ex-Senador Ramez Tebet dentro da coleção Grandes Vultos que Honraram o Senado.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO N° 917, DE 2014
(de autoria do Senador Pedro Simon)
Requer a publicação, dentro da coleção “Grandes Vultos que Honraram o Senado”, de homenagem ao ex-senador Ramez Tebet.
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Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, Senador RENAN CALHEIROS,
Nos termos regimentais e com fundamento no que dispõe a Resolução n° 84, de 1996, requeiro a Vossa
Excelência submeta à Mesa Diretora do Senado Federal, proposta de publicação de homenagem ao ex¬Senador
RAMEZ TEBET, dentro da coleção “Grandes Vultos que Honraram o Senado”.
Justificação
Filho de Taufic Tebet e Angelina Jaime Tebet, vindo de uma tradicional família árabe-brasileira treslagoense, próxima a outras famílias como a de Martins Rocha, Ramez Tebet se formou em Direito pela Faculdade
de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) no ano de 1959.
Casado com Fairte Nassar Tebet, teve os seguintes filhos: Simone, advogada, atual Vice Governadora de
Mato Grosso do Sul e senadora eleita para o mandato de 2015 a 2023; Eduarda, médica; e os gêmeos Rodrigo,
professor, e Ramez, também advogado.
Entre 1961 e 1964, Ramez exerceu o cargo de promotor público em sua cidade natal, Três Lagoas. Nos
anos seguintes, dividiu-se entre a advocacia e o magistério.
Em 1975, foi nomeado prefeito de sua cidade natal. Como prefeito, suas maiores obras em Três Lagoas
foram: a rodoviária municipal e o Ginásio de Esportes Cacilda Acre. Deixou o cargo ao ser empossado como
secretário de Justiça do estado de Mato Grosso do Sul.
No ano seguinte, tornou-se deputado estadual na primeira legislatura, da então recém-nascida, Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Nesses anos como deputado estadual, foi o relator da constituinte e
participou ativamente dos trabalhos de elaboração da primeira Constituição do estado.
Deixou a Assembléia Legislativa para ocupar a vaga de vice-governador de Wilson Barbosa Martins
(PMDB) na chapa que seria eleita para governar o Estado na primeira eleição direta para os governos estaduais
desde a implantação da ditadura militar. Em 14 de março de 1986, quando Wilson se afastou para concorrer ao
Senado, Ramez assumiu o governo. Seu mandato se estendeu até 15 de março de 1987, quando deu a posse
ao sucessor Marcelo Miranda (PMDB).
Entre 1987 e 1989, atuou como Superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste, no Sudeco.
Em 1994, foi eleito senador.
No Senado, a convivência com os temas relacionados à mineração em Mato Grosso do Sul, como a Província Mineral de Corumbá, com certeza ajudaram Ramez Tebet a desempenhar com sucesso sua primeira
missão na Casa, escolhido que foi para presidir a CPI da Mineração.
Na sequência da primeira tarefa, outro trabalho de porte, ou seja, a aprovação do Sistema de Vigilância
da Amazônia, o Sivam, onde atuou como relator.
O Brasil não acreditou que em 1999 estava se iniciando um processo que culminaria com a prisão de
um juiz. Naquele ano e pela primeira vez, o Senado decide instalar uma CPI para investigar denuncias contra
o Poder Judiciário. Ramez Tebet, um magistrado, foi indicado pelo PMDB para presidir a comissão. Com serenidade e isenção, Ramez Tebet impediu que uma crise se instalasse entre os dois Poderes da República, ao
mesmo tempo em que afirmava: “Ninguém é intocável”, referindo-se a hipótese de juízes e magistrados serem
chamados a depor.
Uma outra recomendação da CPI do Judiciário acabou ecoando no Conselho de Ética: a participação do
senador Luiz Estevão nos desvios de dinheiro da obra do TRT deveria ser questionada. Coincidência ou não,
Ramez Tebet ocupava a presidência do órgão que iria questionar o envolvimento do senador no caso. Outra
vez, o senador sul-mato-grossense protagonizava uma novidade no Senado. Pela primeira vez na historia da
Casa, um senador perdeu seu mandato parlamentar pela cassação em Plenário.
Como Luiz Estevão também era do mesmo partido que Ramez Tebet, poucos acreditavam que a cassação ocorreria.
Ramez Tebet não esperava que em tão curto espaço de tempo enfrentaria um novo embate na direção
do Conselho de Ética. O senador Antonio Carlos Magalhães, á época presidente do Senado, teria dito em conversa com procuradores da República, conversa essa que foi gravada, que teria fraudado o painel de votações
do Senado e sabia os votos secretos dados na sessão de cassação do ex-senador Luiz Estevão.
O reconhecimento da culpa, a confiança na isenção de Tebet e a cobrança popular fizeram com que, novamente em caso inédito, a corda não arrebentasse do lado do mais fraco, no caso, a funcionária do serviço de
processamento de dados do Senado, Regina Borges, que confirmou a existência da fraude.
Antes que o Conselho indicasse a cassação de ambos, ACM e Arruda renunciaram aos seus mandatos. O
primeiro nunca admitiu, mas Arruda confessou chorando e pediu desculpas pelo seu erro.
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Antes de o senador Antonio Carlos Magalhães renunciar, travou uma dura batalha com o senador Jader
Barbalho, chegando os dois a trocarem insultos e acusações no Plenário, em um espetáculo que expôs o Senado a severas criticas da opinião pública e maculou a imagem da Casa. Ramez Tebet ainda era presidente do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e o caso foi levado àquele colegiado.
A votação pela punição dos dois parlamentares estava empatada. Com voto de Minerva, Ramez desempatou com voto favorável e decisivo na punição aos dois famosos parlamentares.
Foi a primeira vez que um presidente do Senado recebeu uma censura dos seus pares.
Com mais de 300 matérias relatadas, Ramez Tebet ficou conhecido, entre os seus pares, como o senador-relator.
De fato, Ramez Tebet pontificou o grande momento ético da historia do Parlamento brasileiro – a investigação que levou à cassação do então senador Luiz Estevão e à renuncia dos ex-senadores Antonio Carlos
Magalhães, Jader Barbalho e José Roberto Arruda. Eleito presidente do Senado, Ramez Tebet pacificou a Casa,
resgatando a credibilidade do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, em 05 de novembro de 2014.

(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Como diz o próprio requerimento, a
Mesa Diretora do Senado, em reunião que terá esta semana, vai deliberar sobre o mesmo.
Está feita a leitura, com o encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Para uso da palavra, Senador Mozarildo
Cavalcanti. O Senador Mozarildo falará no horário de comunicação inadiável.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu tenho, seguidas vezes, vindo a esta tribuna para pleitear e, ao mesmo tempo, denunciar as relações do Brasil com a Venezuela. Mais especificamente, falto do meu Estado de
Roraima, que é a parte do Brasil que está colada geograficamente na Venezuela, e, portanto, somos nós que
sofremos mais de perto os constrangimentos que, nos últimos tempos, têm acontecido com os brasileiros na
Venezuela, ou os residentes lá ou aqueles que vão a turismo ou a negócios – também, muitos deles, presos de
maneira ilegítima, coagidos.
E fiquei sobremodo motivado, depois de tantas denúncias que aqui já fiz e de tantas ingerências junto à Comissão de Relações Exteriores, ao próprio Embaixador da Venezuela e também ao nosso Embaixador
do Brasil na Venezuela, para que esse clima pudesse realmente mudar. Há poucos dias, o Presidente Maduro
disse que iria fazer uma reformulação na polícia da Venezuela, porque, na verdade, são várias polícias. E, além
das inúmeras mortes já acontecidas, recentemente um deputado ligado ao Presidente Maduro foi assassinado também. Então, a desordem, realmente, no que tange à questão da segurança das pessoas na Venezuela é
uma coisa preocupante.
Eu tive a felicidade de participar na semana passada da reunião do Parlamento do Mercosul lá em Montevidéu, no Uruguai, quando vi aprovada uma proposta minha justamente para que o Mercosul pudesse examinar a difícil situação em que vivem os brasileiros na Venezuela. Então, a questão já está no âmbito do Mercosul – antes não havia sentido levá-la a esse âmbito, porque a Venezuela não pertencia ao Mercosul, mas agora
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pertence –, e, portanto, essa instituição tem que também fazer valer os direitos humanos, os direitos individuais
das pessoas que vão à Venezuela ou até mesmo de brasileiros que lá residem.
E também espero ver aprovado esta semana o relatório da missão que eu requeri e presidi e que foi à cidade de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, verificando outra questão muito danosa para os brasileiros.
É que foi feito um acordo regulamentando o primeiro acordo de demarcação entre Brasil e Venezuela e que
promoveu o adensamento de marcos. Durante décadas, existiam dois marcos que, colocados um à distância
do outro por vários metros de distância – acho que quase 1km –, davam a entender que a linha de fronteira
era justamente a linha que ia de um marco ao outro. E, durante esse período, muitas pessoas edificaram as
suas moradias, a Prefeitura de Pacaraima ergueu escolas e construiu ruas, enfim, houve vários investimentos
públicos, inclusive com recursos federais. Em 1989, há a assinatura dessa regulamentação que diz que tem que
haver 30m de distância do marco para dentro e que nessa faixa nada pode ser edificado.
Aí é o tipo da lei que não pode retroagir para prejudicar. Não pode. Senão, seria cometer uma violência
com as pessoas que moram lá, que teriam que demolir suas casas. Já existe, inclusive, uma decisão da Justiça
brasileira, já que a Venezuela nunca questionou isso – temos que ressalvar que a Venezuela nunca questionou
isso. Quem está questionando isso junto à Justiça brasileira é um cidadão residente na Venezuela, e a Justiça
brasileira, em relação a uma casa X, mandou demolir. Por tabela, isso se aplicaria, portanto, aos demais.
Assim, nós estamos aprovando também na Comissão de Relações Exteriores uma recomendação a respeito, pois, de acordo com o próprio acordo assinado, no art. 3º, existe uma disposição que diz que aquele tratado poderá ser alterado, no todo ou em parte, desde que haja um entendimento entre ambas as partes, isto
é, entre Brasil e Venezuela.
Espero, sinceramente, que isso se resolva. É lamentável. O meu Estado, que agora está muito conhecido por causa da novela Império, pelo menos por falarem no Monte Roraima, realmente paga um preço muito
alto. Nós que moramos lá pagamos um preço muito alto por sermos brasileiros. Todo tipo de constrangimentos
passamos, pelo lado do Governo brasileiro, com a criação de reservas ecológicas e indígenas, tirando pessoas
que estão, às vezes, há várias gerações no lugar, e, por outro lado, com uma legislação internacional que pode
prejudicar seriamente aqueles moradores.
Acho que, quando se assinou esse acordo, não se pensou, em nenhum momento, em mandar alguém lá
olhar como era aquela fronteira. Acho que apenas se olhou o mapa e não se imaginou que ali pudesse haver
alguém, porque, realmente, sempre se referem a Roraima como se fosse o fim do mundo. Com certeza, não
houve o cuidado de mandar lá um funcionário, que fosse do Governo brasileiro, fazer uma investigação ou de
pedir ao Exército brasileiro, que está lá em Pacaraima com uma unidade sua, para apresentar um relatório. Nós
tivemos o cuidado de pedir o apoio do Exército agora, na nossa missão, para poder realmente oficializar essa
questão que estou afirmando aqui.
Espero que estas duas coisas, tanto a questão aprovada no Mercosul na semana passada, de minha autoria, uma proposta de disposição, como também esse relatório da missão que foi a Pacaraima, ouvindo a população, os vereadores e o prefeito, também sejam aprovadas na Comissão de Relações Exteriores. Também
espero que o Governo brasileiro realmente olhe, com bons olhos, essa questão dos brasileiros de Pacaraima,
que faz fronteira com a cidade de Santa Helena, e possa resolver essa questão de maneira diplomática e legal,
uma vez que isso está previsto no acordo, no seu art. 3º. E espero que possamos, de fato, nos livrar desta ameaça que é a de demolição de milhares de residências e de várias obras públicas construídas.
Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exª autorizasse que constasse no meu pronunciamento parte desse documento do Parlamento do Mercosul, que faz referência à proposta de disposição apresentada por mim, que
foi aprovada na reunião da Comissão de Direitos Humanos daquele Parlamento. Ao mesmo tempo, eu quero
informar que abri uma conversação com o Presidente da Comissão de Relações Internacionais da Venezuela,
um Deputado, para que pudéssemos realmente dar celeridade e forma adequada a essa questão. Portanto,
peço a transcrição de parte desse documento.
Agradeço a V. Exª pelo tempo concedido.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Proposta de disposição apresentada pelo Senador Mozarildo Cavalcanti, que foi aprovada na reunião da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento do Mercosul.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Mozarildo, vou passar a Presidência ao Senador Kaká, que, no fim desta semana, vai se despedir e que, para alegria nossa, ainda preside
algumas sessões aqui, na Casa.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Kaká Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Kaká Andrade. Bloco Apoio Governo/PDT – SE) – Com muita honra, tem a palavra
o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Kaká, venho à tribuna, nesta tarde de segunda-feira, para primeiramente agradecer ao povo gaúcho, porque, no sábado passado, eu estive na Feira do Livro de Porto Alegre com o livro Nau
Solitária, em que falo das grandes lutas aqui, no Congresso Nacional.
Uma delas é a do Aerus. Está escrito lá sobre a luta heroica desses homens e mulheres do Aerus, que
estão aqui sentados na tribuna de honra, que estão, há um período sem fim, esperando uma decisão – mais
de uma década de expectativa. Até o momento, não foi pago ainda o que lhes é devido, apesar da decisão do
Supremo. Já teriam de receber pelo menos, mensalmente, todos os envolvidos o correspondente a R$35 milhões, para manter a folha, e uma multa de até R$100 mil, que não está sendo paga. E a expectativa continua.
Eles voltaram aqui, nesta semana, para que, enfim, o pagamento aconteça.
De pronto, eu os cumprimento. Contem com a gente, como sempre! Vocês estavam lá. A fila chegou a
duas quadras, das 14h até algo em torno de 18h. Eu tinha um voo e tive de sair. Por isso, tive de encerrar em
torno de 16h40.
Nesse livro, falo das grandes batalhas no Parlamento. As grandes batalhas eu as escrevi em artigos, que
foram publicados em jornais.
Então, meus companheiros do Aerus, fica a vocês esta homenagem, esta saudação!
O Senador Simon também fez um belíssimo livro. O Senador Simon fez a entrega na quinta-feira.
Os comentários que lá foram feitos, Simon, foram dos melhores que um homem público pode receber
sobre sua obra, sobre sua história no Parlamento brasileiro e também no Executivo, já que V. Exª foi Governador. Ficam aqui meus cumprimentos também a V. Exª, pelo trabalho realizado e pela obra que entregou ao
povo gaúcho na última quinta-feira.
Sr. Presidente, vou fazer breves registros. Um deles eu entendo ser fundamental: a aprovação, na última
quarta-feira, da Lei nº 434, que altera a jornada dos aeronautas. Faço aqui um elogio ao Sindicato Nacional dos
Aeronautas (SNA), na condução da negociação do PLS n º 434, de 2011, do qual fui relator e que estabelece
um novo marco regulatório para os profissionais que trabalham na área da aviação.
Apresentei um substitutivo em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores e com o setor do empresariado, que se tornou realidade e que agora vai para a Câmara dos Deputados.
Saliento a importância na busca do acordo, para que votássemos a matéria com tranquilidade e para
que tivéssemos a certeza de que todos nós fizemos o melhor.
É relevante ressaltar que, na condição de relator, ampliamos a proposta inicial do Senador Blairo Maggi
no sentido de estabelecer uma legislação que aprimorasse a segurança de voos, para garantir a vida de todos
aqueles que usam o transporte aéreo, não só os passageiros, mas também a tripulação.
O substitutivo apresentado por mim traz questões como escalas de serviço, jornada de trabalho, folgas,
revezamentos, limites de horas de voos mensais e anuais e muitos outros dispositivos que vão garantir a vida
dos tripulantes e dos passageiros, combatendo principalmente a fadiga.
Aprendi muito com esses profissionais e garanto que a fadiga de um piloto é diferente da fadiga de um
comerciário ou, por exemplo, de um metalúrgico. A falha por fadiga de um profissional que está no comando
da aeronave coloca em risco dezenas ou até centenas e centenas de vidas. Por isso, há a necessidade de aprovarmos regras que tragam total segurança para as aeronaves em voo. Lembro o caso do acidente fatal do Líder
Eduardo, que faleceu recentemente, e um dos pilotos já falava da fadiga.
O PLS nº 434 traz melhorias substanciais em especial para a segurança dos voos focada na fadiga dos
tripulantes, pois foi elaborado com fulcro nas normas internacionais de gerencialmente de fadiga humana.
Entre as melhorias, também há a previsão de uma remuneração adequada para o aeronauta que está à
disposição da empresa em atividades de solo.
É possível dizer, sem nenhuma preocupação de errar, que a aprovação do PLS nº 434, de 2011, foi um
avanço significativo e necessário, mas nem por isso teve uma tramitação fácil.
A elaboração da proposta final contou com o inestimável apoio da categoria, em especial da diretoria
do Sindicato Nacional dos Aeronautas, dos consultores desta Casa legislativa, da minha assessoria e da própria
assessoria do Planalto.

Novembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 18

339

Quando o relatório foi apresentado, em 26 de abril de 2013, fui procurado pela categoria, que solicitou
um prazo para fazer ajustes no texto.
Em 2 de maio de 2013, retiramos o relatório para reexame e concedemos mais 30 dias, para que as partes se entendessem.
No dia 4 de junho, conforme compromisso firmado, o projeto voltou à pauta da CAS na forma do substitutivo por mim apresentado.
Em setembro de 2013, realizamos audiência pública com a participação de diversos convidados, sempre
com a intenção de formular uma proposta que atendesse ao interesse de todo o povo brasileiro.
Participaram do debate Marcelo Ceriotti, Presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA); Wolner
Aguiar, representante oficial do Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreo (SNETA); o representante de
Fernando Alberto dos Santos, Superintendente do Sindicato Nacional das Empresas de Táxis Aéreos (SNETA);
Odilon Junqueira, consultor do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA); o representante de Arturo
Spadale, Presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA); Amaury Montandon, representante de Carlos Seixas, Presidente da Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil (Abrapac); Paulo Rogério
Licati, especialista em gerenciamento de risco de fadiga humana; Rafael Lara Martins, Presidente do Instituto
Goiano de Direito do Trabalho (IGT).
Em maio deste ano de 2014, o projeto voltou à CAS com as alterações sugeridas em consenso.
A matéria foi aprovada em primeiro turno no dia 4 de junho.
Submetido o projeto à votação em turno suplementar, fomos, novamente, instados a conceder prazo
para uma derradeira tentativa de acordo, o foi dado. Foram concedidos mais noventa dias, em acordo firmado comigo e com o Presidente Moka. Porém, o prazo se transformou em cinco meses, diante da dificuldade
da apreciação da matéria decorrente do período eleitoral, para que as partes pudessem dialogar ainda mais.
No dia 12 de novembro, o projeto foi pautado, finalmente, para a votação em turno suplementar.
Ocorre que, no dia da votação, o Presidente Marcelo Ceriotti e o Senador Moka me procuraram com a
informação de que o representante das empresas aéreas havia solicitado uma semana com a intenção de pôr
um ponto final nas negociações.
Na oportunidade, informaram que, se o prazo não fosse acordado, o Senador Ciro Nogueira ingressaria
com recurso para assegurar o adiamento em prol das empresas aéreas. Conversei muito com o Senador Ciro
Nogueira, conversei com todos. Enfim, concedemos mais aquele prazo, e, finalmente, no dia 12 de novembro,
na quarta-feira passada, o projeto foi aprovado por unanimidade, com a participação de todos aqueles que
quiseram debater o tema na Comissão de Assuntos Sociais.
Venho a esta tribuna para lembrar a todos a importância de mantermos vivo o acordo pelo qual se acertou que ninguém pediria vista, que ninguém apresentaria recurso ao Plenário, que nenhum Senador daria a
assinatura para que o projeto viesse ao plenário. Assim, ele iria diretamente para a Câmara dos Deputados. Tenho a certeza de que os Senadores vão honrar a palavra empenhada e de que projeto vai para a Câmara. E, se
tiver de haver algum tipo de alteração, que se faça na Câmara dos Deputados. O projeto voltaria, então, para
o Senado, para darmos a última palavra.
Para finalizar, quero dizer que foi uma boa luta, que fizemos o bom combate. Estou contente pelas conquistas dos trabalhadores e também das empresas aéreas, mas, principalmente, pela conquista do povo brasileiro, que terá mais segurança no voo.
Agradeço a todos, em especial aos Senadores e às Senadoras que participaram ativamente desse debate.
Uma nova página é escrita na história da aviação brasileira. Meus cumprimentos a todos!
Eu queria, ainda, Sr. Presidente, fazer mais um registro.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou, em caráter conclusivo, o Projeto de Lei nº 7.082, de 2010, do Senado, que reduz para 6% a alíquota da contribuição previdenciária paga por
patrões e por empregados domésticos. Atualmente, o índice é de 12% para os empregadores e varia de 8% a
11% para os trabalhadores domésticos.
Foram nove anos de luta, de insistência e de persistência do Instituto Doméstica Legal para aprovação
da matéria, que teve a relatoria da Deputada Sandra Rosado. O texto havia sido aprovado em 15 de julho, e a
redação final foi aprovada por volta da meia-noite do dia 11.
O Presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino, lembrou que o atraso na regulamentação dos
direitos trabalhistas dos domésticos tem aumentado a insegurança dos empregadores e provocado demissões.
Entre outros dispositivos, o projeto prevê também a restituição da Guia de Recolhimento à Previdência
Social de Doméstico, com a inclusão da identificação do empregador doméstico. Desse modo, a Previdência
poderá localizar o patrão, que é quem desconta o INSS do empregado e é responsável pelo recolhimento, facilitando, assim, o processo.
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Eu tinha um projeto que ia exatamente nessa linha e que foi aproveitado para a construção do texto final, facilitando o recolhimento da Previdência para o empregador doméstico e, naturalmente, também para
o trabalhador.
O mesmo texto retira a possibilidade de o empregado reduzir a contribuição previdenciária no Imposto
de Renda. O argumento para isso é o de que essa dedução beneficia apenas os patrões de maior renda, que
usam o modelo completo da declaração.
Assim, o equilíbrio ficou no bom senso, atendendo a todos com a redução geral do pagamento a ser
feito, baseado na contribuição da Previdência.
Por fim, Sr. Presidente, quero só deixar registrada, mais uma vez, uma análise que faço da Previdência. Quero dizer que a Previdência brasileira é superavitária e que é fundamental que, no ano de 2015, a gente construa
uma política de aumentos reais para os aposentados e que a gente altere de uma vez por todas o famigerado
fator previdenciário, que confisca a metade do salário do trabalhador do Regime-Geral da Previdência. É um
compromisso que assumiram os presidenciáveis, no caso, a Presidenta eleita, que disse que reabriria o debate
para alterar o fator previdenciário.
Ainda faço um registro ao meu querido amigo Cristovam, que ainda não está no plenário: o prefácio
que ele pediu que eu fizesse sobre o livro que ele escreve, Dez Dias de Maio, está pronto, e eu o encaminhei à
sua assessoria.
Descrevo aqui, Sr. Presidente, um pouco daquilo que senti ao lê-lo e ao receber o convite do meu querido amigo Senador Cristovam Buarque para testemunhar algumas breves palavras sobre o livro Dez Dias de
Maio, de autoria do nobre Senador. Eu deixarei para fazer o registro no momento em que o Senador Cristovam
estiver no plenário.
Aqui, encerro meu pronunciamento, pedindo a V. Exª que considere na íntegra os comentários que aqui fiz.
Obrigado, Sr. Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente quero fazer um elogio ao Sindicato Nacional dos Aeronautas
(SNA) na condução do PLS 434/2011, que estabelece um novo marco regulatório para os profissionais
que trabalham na área da aviação.
Saliento a importância na busca do acordo para que votássemos a matéria com tranqüilidade e
tivéssemos a certeza de que fizemos o melhor.
É relevante ressaltar que, na condição de relator, ampliamos a proposta inicial do senado Blairo
Maggi no sentido de estabelecer uma legislação que aprimore a segurança dos vôos.
O substitutivo apresentado por mim traz questões como escalas de serviço, jornada de trabalho,
folgas, revezamentos, limites de horas de voo mensais e anuais e muitos outros dispositivos que irão
garantir a vida dos tripulantes e dos passageiros.
Aprendi muito com esses profissionais e garanto que a fadiga de um piloto é diferente da fadiga
de um comerciário ou de um metalúrgico.
A falha de um profissional que está no comando da aeronave coloca em risco dezenas e até centenas de vidas, por isso a necessidade de aprovarmos regras que tragam maior segurança nas aeronaves
em voo.
O PLS 434/2011, traz melhorias substanciais em especial para a segurança dos vôos focada na
fadiga dos tripulantes, pois foi elaborado com fulcro nas normas internacionais de gerenciamento de
fadiga humana.
Dentre as melhorias, também há a previsão de uma remuneração adequada para o aeronauta que
está à disposição da empresa em atividades de solo.
É possível dizer, sem sobra de erro, que a aprovação do PLS 434/2011 foi um avanço significativo
e necessário, mas nem por isso teve uma tramitação fácil.
A elaboração da proposta final contou com um inestimável apoio da categoria em especial da
diretoria do Sindicato Nacional dos Aeronautas, dos Consultores desta Casa Legislativa e da minha assessoria legislativa.
Quando o relatório foi apresentado, em 26 de abril de 2013. fui procurado pela categoria que solicitou um prazo para ajustes no texto.
Em 2 de maio de 2013 retiramos o relatório para reexame e concedemos 30 dias de prazo.
No dia 4 de junho, conforme compromisso firmado, o projeto voltou a pauta de deliberação da
CAS na forma do substitutivo,
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Em setembro de 2013 realizamos audiência pública com a participação de diversos convidados,
sempre com a intenção de formular uma proposta que atendesse a todos os interesses envolvidos.
Participaram do Debate:
• Marcelo Ceriotti, Presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas – SNA;
• Wolner Aguiar, representante oficial do Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreo – SNETA
em Brasília,
• representante de Fernando Alberto dos Santos, Superintendente do Sindicato Nacional das Empresas de Táxis Aéreos -SNETA;
• Odilon Junqueira, consultor do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas – SNEA.
• representante de Arturo Spadale, Presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias – SNEA;
• Amaury Montandon, representante de Carlos Seixas, Presidente da Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil -ABRAPAC;
• Paulo Rogério Licati, especialista em gerenciamento de risco de fadiga humana;
• Rafael Lara Martins, Presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho.
Em maio deste ano (2014) o projeto voltou a pauta da CAS com as alterações sugeridas e todos
os detalhes de consenso.
A matéria foi aprovado em primeiro turno no ultimo dia 4 de junho, sem qualquer dificuldade.
Submetido à votação em turno suplementar, somos, novamente, instados a conceder prazo para
uma derradeira tentativa de acordo entre os aeronautas e as empresas aéreas.
Foi concedido mais 90 dias, em acordo firmado comigo e com o presidente Moka, porem o prazo se
transformou em 5 meses, diante da dificuldade de apreciação de matérias decorrente do período eleitoral.
No dia 12 de novembro é pautado para finalmente a votação em turno suplementar.
Ocorre que no dia da votação o Presidente Marcelo Ceriotti e o Senador Moka me procuraram
com a informação de que o representante das empresas aéreas haveria solicitado uma semana com a
intenção de por um ponto final as negociações.
Na oportunidade informaram que, se o prazo não fosse acordado, o Senador Ciro Nogueira ingressaria com recurso para assegurar o adiamento em prol das empresas aéreas.
Peço a atenção de todos os senadores e senadoras porque agora chegamos a parte mais importante desse derradeiro acordo.
Com o apoio da categoria, em especial do Presidente do Sindicato Nacional do Aeronautas, Marcelo Ceriotti, firmamos um pacto público de que seria concedido o prazo requerido de uma semana, sob a
condição de que o senador Ciro Nogueira e nenhum outro parlamentar interpusessem recurso ao plenário.
O projeto finalmente foi aprovado na ultima quarta-feira 12 de novembro, por unanimidade, com
a presença de quase 200 aeronautas que lotaram a Comissão de Assuntos Sociais, em um verdadeiro
exercício de cidadania.
Venho a esta tribuna para lembrar a todos a importância de mantermos vivo este acordo, em prol
inclusive da reputação desta Casa Legislativa e de cada um dos senadores e senadoras que a integram.
Confio na palavra dada e sei que a categoria espera ansiosa pelo encaminhamento da matéria à
Câmara dos Deputados.
Ressalto que tramita naquela Casa o Projeto de Lei 4824/2012, de autoria do deputado Jerônimo
Goergem, cujo texto se coaduna com o nosso substitutivo.
Todo processo de alteração legislativa, tanto no senado Federal quanto na Câmara dos Deputados está sendo acompanhado de perto pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), bem como pelas
associações representativas de classe, entidades que estão cada vez mais voltadas em prol do grupo de
tripulantes e da segurança de voo.
Para finalizar, quero dizer que foi uma boa luta e estou feliz pelas conquistas dos trabalhadores e
das empresas aéreas e agradeço a todos, em especial aos senadores e senadoras que participaram conosco dessa nova página escrita na historia da aviação brasileira.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados
aprovou, em caráter conclusivo, o Projeto de Lei 7082/10, do Senado, que reduz para 6% a alíquota da
contribuição previdenciária paga por patrões e empregados domésticos.
Atualmente, o índice é de 12% para os empregadores e varia de 8% a 11% para os domésticos,
conforme o salário.
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Foram 9 anos de luta, insistência e persistência do Instituto Doméstica Legal, para aprovação da
matéria, que teve a relatoria da deputada Sandra Rosado,
O texto havia sido aprovado em 15 de julho, e a redação final foi aprovada por volta da meia-noite
do dia 11.
O presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino, lembrou que o atraso na regulamentação dos direitos trabalhistas dos domésticos tem aumentado a insegurança dos empregadores e provocado demissões.
Entre outros dispositivos, o projeto prevê também a instituição da Guia de Recolhimento de Previdência Social de Doméstico (GPSD), com a inclusão da identificação do empregador doméstico.
Desse modo a Previdência poderá localizar o patrão, que é quem desconta o INSS do empregado
e é responsável pelo recolhimento, facilitando assim o processo.
O mesmo texto retira a possibilidade de o empregador deduzir a contribuição previdenciária no
Imposto de Renda.
O argumento para isso é que essa dedução beneficia apenas os patrões de maior renda, que usam
o modelo completo da declaração.
A proposta agora segue para a sanção da presidente da República, Dilma Rousseff.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muitas vezes me pergunto se a previdência social tem cumprido seu papel? se
tem obedecido aos preceitos constitucionais? e qual o futuro do segurado?
Tenho certeza que essas e muitas outras indagações passam também pelas cabeças de todos os
cidadãos e cidadãs.
Sabemos que a previdência nasceu com o objetivo de propiciar a proteção do risco social, combater a miséria e a exclusão.
Durante a Constituinte nossos objetivos foram de montar um sistema de seguro social amplo, com
fontes de financiamento que pusessem subsidiar a Previdência, a Assistência e a Saúde dos brasileiros.
Porém, a vida é dinâmica, e por isso o sistema deve seguir essa mesma lógica, necessitando de
inserções graduais e planejadas, que possam manter o sistema vivo!
Ocorre que toda vez que se fala em Previdência, o olhar busca foco na seara fiscal, esquecendo-se
que a previdência no Brasil é um banco social.
Por isso as reformas são vistas apenas como necessidade de adaptação às novas exigências econômicas, rompendo com os sistemas tradicionais de proteção social.
Sinto que, apesar de estarmos vivendo um bom momento em termos de arrecadação previdenciária, a “cultura da crise da previdência” e da inevitabilidade de reformas, não param de ser questionadas
por aqueles que pensam em reforma como supressão de direitos.
Por isso considero pertinente que possamos discutir as alterações necessárias ao sistema, mas
como sempre digo, sem flexibilizar os direitos daqueles que já ingressaram no sistema.
O crescimento no número de benefícios, a falta de tempo de carência para usufruir das aposentadorias e pensões e a não exigência de idade mínima são alguns dos problemas que vem impactando
o sistema, segundo especialistas.
Além, é claro, das benesses realizadas freqüentemente com os recursos da Seguridade Social como
a Desvinculação das Receitas da União – DRU que retira 20% das receitas, as desonerações e as renúncias
de receitas previdenciárias.
Por outro lado, vale lembrar que “a cada movimento pró Reforma Previdenciária nasce um crescimento de contra reforma”, conforme explicitou o Consultor de Orçamento da Câmara dos Deputados
Mauro Orrego da Costa e Silva, no Seminário:
Desafios para a Garantia de Proteção Social com Sustentabilidade, realizado na Câmara dos Deputados no ultimo dia 15 e 16 de outubro.
Isso é verdade, e, a meu ver, mais pelo receio dos trabalhadores integrantes do sistema sejam atingidos com novas regras no meio do caminho do que pelo medo do que a novidade possa trazer.
Ocorre que as micro reformas promovidas ao longo dos anos ocorreram no sentido de reduzir benefícios e não de ajustar o sistema.
Postergar a data da aposentadoria, por exemplo, é uma tendência mundial e o Brasil fatalmente
irá enfrentar essa discussão.
Por isso, entendemos que a PEC 10/2008, que introduz a idade mínima de forma gradual, com a
criação de uma regra de transição que não impacta os já filiados a previdência, está cada dia mais atual.
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Temos a certeza de que a aprovação desta nossa proposta permitirá resolver, de forma permanente a situação do RGPS, sem jogar todo o peso dessa alteração nas legítimas expectativas daqueles que já
estão contribuindo e, muitas vezes, estão extremamente próximos à aposentadoria,
Além disso, possibilitará o aniquilamento do “fator previdenciário”, atendendo uma das principais
reivindicações dos trabalhadores brasileiros no campo da previdência social.
Por outro lado, sabemos que a instituição da idade mínima interfere diretamente no mercado de
trabalho, retardando o início na vida laborai.
Para aqueles que ingressaram cedo ou que retardam a data da aposentadoria sugerimos que seja
adotado um incentivo em forma de bonificação.
Estudo realizado pela Consultora da Câmara dos Deputados, Renata Baars, demonstra que esse
mecanismo já é utilizado em vários países.
Nos Estados Unidos, por exemplo, a partir de 2027, será definida nova idade para o cidadão adquirir a aposentadoria integrai.
Mas a cada mês que o segurado optar por permanecer em atividade laborativa além da idade fixada, o montante de seu benefício será incrementado com um adicional na folha de pagamento, até
um limite pre¬determinado.
Tal medida incentiva a permanência do contribuinte no sistema de previdência retardando a concessão do benefício, é bom para o sistema que mantém a base maior de contribuintes e é bom para o
segurado, que terá um benefício a maior.
Outro exemplo citado pela Consultora é o de Portugal, e o mecanismo é denominado “Pensão
bonificada”.
A aposentadoria por idade ou pensão por velhice é concedida após determinada idade, porém se
for requerido em idade superior e o segurado contar com mais de 15 anos de registro de remunerações,
o montante da pensão é bonificado pela aplicação da respectiva taxa global de bonificação, aumentando assim o benefício.
O abono de permanência, adotado pelo Brasil e apelidado de “pé na cova”, foi, durante alguns anos,
um benefício eficiente para promover a postergação de pedidos de aposentadoria.
Porém, com a alteração do cálculo, ocorrido em 1991, pela Lei 8.213, tornou-se sem atrativos e reduziu consideravelmente o número de adeptos, sendo extinto posteriormente.
Outra investida para retardar as aposentadorias foi a instituição do Fator Previdenciário, em 1999.
Ocorre que a fórmula não gerou aumento na idade média da aposentadoria por tempo de contribuição na proporção esperada pelo governo, apenas arrochou os benefícios do trabalhador.
A mulher chega a perder quase 50% do beneficio que teria direito e o homem até 40%, uma injustiça social sem precedentes.
O fator significou um acréscimo de dois anos na idade, em média, das aposentadorias concedidas.
Pode-se dizer que o Fator previdenciário foi um remédio muito amargo com pouca eficácia, penalizando demasiadamente o contribuinte e gerando uma injustiça social sem precedentes.
O aumento da expectativa de vida das pessoas está levando à transformação dos sistemas previdenciários mundiais e modificando a vida após os 60 anos de idade.
No Brasil não será diferente!
Se por um lado a população idosa aumenta pelo crescimento da expectativa de vida, por outro a
população de jovens diminui devido ao baixo crescimento da natalidade.
É necessário aumentar a participação do jovem no mercado de trabalho e as empresas precisam
incorporar trabalhadores mais velhos, alterando e ampliando o mercado laboral.
Esses dois desafios são fatores preponderantes dentro do sistema previdenciário, promovendo
tensões políticas diante das dificuldades econômicas que poderão acarretar ao equilíbrio atuarial.
Para que não seja necessário enfrentarmos remédios mais amargos que os já experimentados, urge
discutir hoje a idade mínima e construir uma via alternativa ao Fator Previdenciário.
Exatamente como a redação do PL 3299/2008, que está na Câmara dos Deputados com relatoria
do Deputado Pepe Vargas.
É necessário refletirmos sobre a previdência que queremos no futuro, pois o Brasil segue o caminho da contramão das economias mais evoluídas.
O Congresso Nacional não pode mais ficar alheio a essa discussão/ é preciso aprovarmos as mudanças necessárias com a brevidade que o assunto merece e exige.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Kaká Andrade. Bloco Apoio Governo/PDT – SE) – Solicito que seja considerado na
íntegra o material do Senador Paulo Paim.
Parabenizo-o pelos assuntos colocados. Essa questão dos aeroviários é importantíssima. Há dados de
que 20% dos acidentes aéreos ocorrem por fadiga. Conheço aeroviários que nos falaram da sua jornada estressante. Essas pessoas transportam vidas, e os acidentes aéreos sempre têm consequências bastante trágicas.
V. Exª também registrou a presença dos nossos amigos do Aerus. Espero que se faça justiça o mais rapidamente possível com S. Sªs.
Dando sequência, com muita honra, passo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, subo a esta tribuna sob profunda emoção. Os fatos que vêm acontecendo
avançaram de tal maneira que é importante todos nós pararmos, refletirmos e darmos a nossa colaboração,
no sentido de ver qual o caminho que o nosso País tomará.
Nós já vínhamos num impacto muito grande com relação ao mensalão, que pela extensão dos fatos
abrangidos, pelo peso das pessoas envolvidas, repercutiu de tal maneira que a sociedade brasileira participou,
manifestou-se e, de certa forma, pressionou esta Casa e o Supremo Tribunal para que a solução aparecesse.
Foi um grande ato. Pela primeira vez, o Supremo, realmente, mostrou a força e o peso da sua mão, prendendo
e desfazendo a imensidão da corrupção que ele continha. Vinha do Palácio do Planalto, com o seu Chefe da
Casa Civil, e se espalhava pela cúpula do poder.
Foi, não tenho nenhuma dúvida, o mais grave, o mais pesado e o mais violento movimento de corrupção
geral, conjunta, que envolveu o Brasil, o Governo brasileiro.
Eis que, agora, a empresa mais importante da América Latina, uma empresa que tem história, tem biografia, que foi fruto da luta, do trabalho, do esforço extraordinário de gerações de brasileiros, uma empresa tida
como séria, responsável, competente, descobrindo tecnologias próprias, encontrando um caminho, num País
que não tinha a facilidade de encontrar petróleo, como no Oriente Médio, basicamente ali, com os rios correndo, ou em países como os Estados Unidos, onde, se se cavar um poço para buscar água, se encontra petróleo,
mas não. Lá, na profundidade do oceano, em águas profundas, foi descobrir. E isso é tido como exemplo de
grandeza e de respeito no mundo inteiro. Essa era a empresa.
Foi governo, veio governo, veio ditadura, saiu, mas a Petrobras mantinha o seu nome e a seriedade da
sua luta, e todos reconheciam a formação técnica vinda do cidadão, do empregado, que começava lá no início
e que se ia aprofundando; o cidadão trabalhando, estudando. Podia chegar ao comando, fruto do seu trabalho e da sua capacidade.
Eis que começam a aparecer as notícias de que o Governo estava fazendo aquilo que nunca passou pela
cabeça de ninguém que poderia ser feito: estava loteando a Petrobras, dividindo o comando da Petrobras,
como se fosse uma empresa comum, como se fosse um supermercado de Porto Alegre, que fica com fulano o
de tal lugar. Distribuíram os vários segmentos da Petrobras. Diretores indicados por partido. Ou não. Não sei,
mas diretores se formaram. E veio a notícia: um clube. A Petrobras tinha um clube secreto, mas tinha um clube.
Assim ele era chamado.
Assim eram chamados aqueles que participavam do grupo em torno do qual se fazia a fórmula para distribuir as tarefas que a Petrobras proporcionava e apresentava para serem construídas. Habilitavam-se tantos,
mas já se sabia do resultado: nesta ganhava a, naquela ganhava b, naquela ganhava c, mas com uma porcentagem, ou seja, de 1% a 3% iam para o clube, e se distribuíam entre seus associados.
Essa notícia veio de longe. Essa notícia se debatia e se discutia. A imprensa publicava, a oposição falava,
e nada acontecia.
Os fatos cresceram tanto que se criou a CPI da Petrobras. Não se pôde criar uma CPI independente, uma
CPI com a preocupação de buscar a verdade. De saída, a tradição de que a relatoria caberia a quem propôs?
Não. Duas CPIs. As duas com o mesmo Presidente e as duas com o objetivo de não andar.
As coisas ruindo, a eleição veio. Surpreendentemente, o debate da Petrobras não foi ao ar. Por que não
sei, mas não foi. De repente, estoura no ar o despacho. O Juiz Sérgio Fernando Moro dá um despacho em que
relata os fatos, em que publica a síntese do que ele tinha visto e determina a prisão de dezenas de pessoas,
desde as mais ilustres.
De certa forma, na véspera da minha saída desta Casa, eu vejo que está acontecendo aquilo que foi uma
das primeiras questões que levantei, quando, há 32 anos, eu cheguei a esta Casa, e que me chamavam a atenção. Cheguei a cunhar uma frase: no Brasil, cadeia é para ladrão de galinha.
Eu cheguei a cunhar uma frase: No Brasil, cadeia é para ladrão de galinha. Roubar grande, roubar grosso
não acontece nada. Essa era a realidade. Isso era o fato. Até então, no Supremo Tribunal, nenhum Deputado,
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nenhuma autoridade, nenhuma decisão que envolvesse significativamente alguém que tivesse peso político
ou financeiro e tivesse sido preso.
Esse Dr. Sérgio Fernando Mouro, que já se vem destacando pela sua seriedade, pela sua austeridade
e pela independência como age, que não procura holofote para aparecer, botando os pingos nos is lá onde
deve ser, baixa o despacho, e a maior operação policial acontecida na história deste País: 300 policiais, 50 ou
60 inspetores da Renda Federal e dezenas de promotores atuaram na operação. Alguns já acham que não faz
parte da Operação Lava Jato, mas da operação ponto final, fim da linha. Por que dizem isso? Porque as coisas
chegaram a um fim determinado, a uma clareza tal que não tem mais para onde ir.
Eu vejo e transcrevo nos Anais o despacho do Juiz Sérgio Fernando Mouro. Não leio – peço que transcreva
nos Anais –, mas me chama a atenção que a referência única que ele faz para justificar o seu ato diz o seguinte:
Não há qualquer invalidade ou reprovação cabível à postura da Acusação que, em troca da verdade e
apenas da verdade, oferece ao criminoso tratamento legal mais leniente. Quem, em geral, vem criticando a
colaboração premiada é, aparentemente, favorável à regra do silêncio, a omertà das organizações criminosas.
Isso, sim, é reprovável. Piercamilo Davigo, um dos membros da equipe milanesa da famosa Operação Mani Pulite, disse, com muita propriedade: “A corrupção envolve quem paga e quem recebe. Se eles se calarem, não
vamos descobrir jamais” – abre parênteses – (Pedro Simon, Coordenação Mãos Limpas).
Eu digo com emoção que a citação feita por S. Exª é de uma obra nossa no Senado. Essa obra, nobre Senador, foi quando nós trouxemos ao Brasil os grandes responsáveis, os Magistrados italianos que realizaram a
Operação Mãos Limpas, que o mundo inteiro ficou acercando. Milhares de processados, centenas de presos,
três Primeiros Ministros condenados, e foram para a cadeia. Membros, Ministros da Corte, foram presos, e uma
série enorme de criminosos foram presos. E uma quantia enorme de dinheiro foi recolhida.
Essa foi a Operação Mãos Limpas. Eles vieram aqui, nós os trouxemos, e, durante uma semana, ficaram
aqui, no Congresso, no Senado e na Câmara, e ouvimos, inclusive, representações Estaduais, e deram aula, noção de como se poderia fazer, que era possível fazer, mas que teria que ser uma operação conjunta, genérica,
com a colaboração de todos, para atingir a todos, para que não tivesse escapatória.
Essa Operação Mãos Limpas é, na história da criminologia mundial, um marco da maior importância.
Fico feliz quando vejo
Fico feliz quando vejo que o Juiz Sergio Fernando Moro foi buscar nos fatos acontecidos na Itália a orientação da análise de como ele deveria agir no Brasil. E agiu. Agiu! Naquela madrugada, dezenas de pessoas foram
presas, desde as mais importantes, as mais ilustres, dos chefes, dos proprietários aos fatores intermediários.
Hoje estamos aí. As declarações são dramáticas. Há um ilustre cidadão que diz que vai devolver US$97
milhões. Trata-se de Pedro Barusco, que era gerente executivo da Engenharia da Petrobras. Ele fará a maior
devolução de recursos até agora: US$97 milhões, o equivalente a R$250 milhões.
A Presidenta fala; da Austrália ela fala. Diz que é a primeira vez que se faz uma operação dessa natureza.
Não é verdade, Presidenta! A primeira foi o Mensalão.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Anões do Orçamento, impeachment...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Mas a que envolveu o Governo no contexto, a que
teve consequências foi o Mensalão, a que botou gente na cadeia foi o Mensalão. Então, não é a primeira.
Em segundo lugar, quem vê a Presidenta falar fica emocionado, pensa: essa Presidenta é firme; ela mandou fazer isso, ela mandou fazer aquilo. Ela não mandou fazer nada! Ao contrário, quando se tentou criar a CPI
aqui, o Governo boicotou. A Bancada do Governo impediu, evitou, não queria chamar ninguém para depor;
indicou os membros que estavam ali para não fazer nada.
Mérito da Polícia Federal! A Polícia Federal é uma organização da República, do povo! Não é do Governo!
O Governo é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A Polícia não está para defender a Presidenta; está para
buscar a verdade. Os procuradores também. E os juízes também.
Agora, talvez, Sua Excelência vá começar a agir. Tem razão, está na hora de ela agir. Está na hora de ela
tomar providência.
Creio que o nome que não é mais Lava-Jato, mas Ponto Final, Fim de Linha é correto. Nessa altura, vai se
buscar mais este fato, aquele fato, mas o fato é correto, os nomes estão aí, os diretores da Petrobras que participavam estão aí, quem os indicou está aí. É partir para a execução.
O simpático advogado especializado nesse tipo de crime, Dr. Kakay, diz: sem empreiteiras da Lava-Jato,
o País para.
E a Presidenta, lá da Austrália, diz também: temos de punir os fatos, as empreiteiras devem continuar.
Ninguém está pedindo dilúvio. Estamos pedindo a verdade.
A informação que tenho é que o juiz determina que, provada a corrupção, provado que aquela empresa
entrou, o tanto por cento que saiu na corrupção seja devolvido. Acho que é absolutamente correto! A empre-
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sa pode continuar – sob vigilância! –, mas pode continuar. Agora, a fórmula não é tirar, não é fechar, mas, para
apurar, para construir...A Abreu Lima, lá em Recife, era para ser dois e saiu vinte. Quem ganhou? Onde saiu?
Para aonde foi o dinheiro? Esse é devolvido.
A Presidenta vai mostrar a firmeza, e vamos ser sinceros, Presidenta. Eu tenho admirado S. Exª, tenho
reconhecido as qualidades de S. Exª, mas se alguém é responsável por tudo isso que está acontecendo, o mais
direto, é a Presidenta.
O Lula a escolheu, escolheu pela sua biografia: quatro anos Secretária da Fazenda do Colares, Prefeito,
quatro anos Secretária de Minas e Energia do Colares, Governador do Estado, quatro anos Secretária de Minas
e Energia do Olívio Dutra, do PT, Governador do Estado.
Veio para a reunião, a primeira com o Lula recém-eleito, e fez organizar o seu esquema de governo. Dizem que a sua atuação, a sua capacidade, o debate que ela fez com todos os outros foram de tal natureza que
o Lula a escolheu. Ela não foi indicada pelo PT do Rio Grande Do Sul, ela não era identificada, ela vinha do PDT.
Ela não era dos quadros do PT, não foi indicada. O PT do Rio Grande do Sul deu vários ministros já no início do
Governo Lula – ela não foi. Ela foi indicada na quota do Lula. E justiça seja feita ao Lula pelo o que ela representava: quatro anos Secretária da Fazenda, quatro de Minas e Energia do Colares, mais quatro de Minas e Energia
do Olívio Dutra. Indicada, assumiu o Ministério de Minas e Energia.
As notícias que se tinham a favor de S. Exª eram positivas. Eu quero dizer que, nesta Casa, nós discutimos,
um debate. Tinham dois grupos de líderes políticos querendo interferir na Petrobras. Um, o dela, que queria
que as posições fossem ocupadas por técnicos, por pessoas competentes, capazes, e o outro era de políticos,
que queria colocar membros do partido, que queria colocar pessoas: o partido tal indica tal, o partido tal indica tal e o partido tal indica tal!
Ela teria perdido e houve o leilão, o leilão se concretizou. Dali ela foi para a Chefia da Casa Civil. Na Chefia
da Casa Civil, ela era também Presidente do Conselho da Petrobras. A célebre sessão do Conselho que decidiu
pela compra da empresa lá dos Estados Unidos, ela presidiu – ela presidiu! Disse ela depois que, se soubesse
o que ficou sabendo depois, não teria dado autorização. Mas poderia ter baixado a inteligência: não era obrigada a decidir ali. Afinal, não é uma compra do mercadinho da esquina,
era uma compra de uma empresa bilionária. Comprou. E errou. (Pausa.)
S. Exª é reeleita e vai compor o seu Governo.
Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Eu não sei se, vitoriosa, ela e o PT tivessem vivido uma fase de euforia, de festa, de alegria popular e pudessem escolher o governo que quisessem. Botaram no governo quem
bem entendesse, ou o que está acontecendo hoje – o que está acontecendo hoje – é que a Sra. Presidenta vai
ter que tomar uma decisão. Organizar um Governo que seja sério e que seja responsável. Não encomendado
nem por Lula, nem pelo PT, nem pelo o que quer que seja. Os mais competentes, os mais responsáveis.
Olhar antes se tem ficha limpa, não é saber, depois de ele ser escolhido Ministro, quando ele já é Ministro, vai se saber que ele como Deputado completou a festa de aniversário de 80 anos num bordel, fez a festa
no bordel e a conta mandou para a Câmara pagar. Ah, mas ficou sabendo depois. Não. Todo mundo sabia, se
tivessem apurado tinham tomado conhecimento.
E com relação à Petrobras, Sra. Presidenta, Deus lhe ilumine. A senhora tem que enfrentar muita gente,
e gente importante. A empresa tem que dar volta, a empresa tem que assumir. É fácil para nós imaginarmos.
Imagine, o cidadão sai de madrugada de casa, chega em casa, chega no trabalho, se lambuza de óleo, fica,
praticamente, de outra cor, chega em casa: “Eu trabalhei, orgulho de trabalhar para a Petrobras”. Mas como é
que essa pessoa está vivendo hoje?
“Eu estou aqui, ganhando o meu salariozinho no fim do mês, faço isso tudo e os caras viraram milionários!” Inclusive, um dos diretores começou lá no início e vinha vindo bem, subindo cargo por cargo. Ele vinha
crescendo, na capacidade e na competência. Aí, entregou-se.
É aquilo que eu dizia durante 30 anos nesta Casa: onde há corrupto há corruptor! E durante esse tempo
todo, esta Casa só olhou para o corrupto, nunca teve coragem de olhar para o corruptor.
Aí está o juiz, aí está o grande trabalho do Dr. Sérgio. Ele deu os nomes, esclareceu, explicou caso por
caso! A questão está em nossas mãos. Pela primeira vez, vamos olhar para o corruptor; pela primeira vez, vamos
julgar os fatos reais! E a Presidente Dilma, na minha opinião... Vieram me procurar indagando se não era o caso
até de se pedir o impeachment pelos fatos que já aconteceram. Tem alguém falando que se fosse em um dos
países em cujo regime existe o recall, já se iria fazer o pedido do recall com relação à coisa que foi praticada.
Não! Sabemos que essas coisas não existem no Brasil. O Brasil é uma democracia tênue e em uma democracia tênue como a nossa... ou fecham tudo! Mas a Presidenta está com a palavra. Se acontecer como no seu
primeiro mandato, quando o Lula, os seus amigos e colegas escolheram o Ministério e a Srª Presidenta prati-
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camente aceitou um Ministério no qual a maioria não sabia de que se tratava, ou S. Exª escolhe um Ministério
de alto gabarito, de gente capaz, de gente competente, de gente responsável.
Eu iria a um ponto maior: a Presidenta poderia chegar aqui e fazer uma convocação de Estado, convidando as Lideranças institucionais e políticas e dizer: “Vamos nos resignar, o Sr. Juiz está indo bem. Que leve
adiante! Ele tem a nossa força, tem o nosso apoio, tem a nossa colaboração para descobrir o que tiver de descobrir e punir quem tiver de punir!”
Pois não, Senador.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Meu caro Senador, estou aqui embevecido
pelo discurso de V. Exª, que foi realmente uma voz quase que isolada nesta Casa, se não isolada, quando queria
que as investigações sobre a corrupção, no Brasil, em episódios anteriores, pudessem alcançar também aqueles
que pagam aos políticos. Mas eu não esperaria esta oportunidade hipotética que V. Exª aventa de a Presidente
reunir as lideranças políticas para conclamar por um pacto pela limpeza. Eu acho que ela tem uma oportunidade agora, amanhã, depois de amanhã, melhor dizendo. Haverá uma reunião da CPMI, cuja existência, como
V. Exª lembrou, foi obstaculizada pelo Governo o tempo todo. Precisamos ir ao Supremo Tribunal Federal, com
V. Exª à frente, para pedir uma decisão da Ministra Rosa Weber para que a CPMI se instalasse. Pois bem, na semana passada, houve uma tentativa de convocar, para a CPMI, esse Sr. Duque, Renato Duque, que agora está
preso – na semana passada não estava –, e também outras pessoas que pudessem dar...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Uma delas agora está desaparecida.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Exatamente. No entanto, a Base do Governo,
que tem maioria naquela Comissão, obstaculizou, obstruiu a votação; obstruiu o quanto pôde e, quando se
conseguiu o quórum, o Presidente Renan já iniciava a Ordem do Dia e a reunião teve de ser suspensa. Pois bem,
na quarta-feira que vem, essa questão vai ser retomada. Quem sabe a Presidente Dilma autoriza a sua base de
apoio a liberar, a permitir que o Senado e a Câmara, que o Congresso Nacional participe dessas investigações,
uma vez que o Senado e a Câmara são órgãos de Estado, são instituições do Estado que precisam estar mais
presentes nessas investigações. Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Se V. Exª acha o meu otimismo exagerado, eu acho
que o de V. Exª não fica atrás. Se ela não fizer o que eu estou achando, também não vai fazer o que V. Exª está
pedindo. As duas questões empatam.
Mas, analisando com profundidade, nós queremos a mesma coisa.
Nós queremos, na verdade, que a Presidente entenda que, nesta altura, não é nem questão de saber –
ela já ganhou, ela já é Presidente! – ou não, culpa ou não culpa, o que é e o que não é. É caminhar adiante. A
Petrobras não pode ficar navegando no meio do mar, afunda ou não afunda.
Ela tem que tomar a decisão. Ela tem que tomar providências. E tem razão o Sr. Kakay quando diz que
alguma coisa deve ser feita.
Tome as providências. Tome a decisão. Dê força ao juiz. Que o Supremo, a esta altura, tenha a grandeza
de ver a gravidade da situação e, naquilo que puder ajudar, ajude.
Aqui não se trata nem de história, nem de hipótese, nem de oposição. Não foi a oposição, no auge da
campanha, que trouxe isso à tona. Não foi ninguém da oposição. “Ah, o Governador Fulano de Tal, do PSDB ou
não sei o quê...” Não foi ninguém! Foi a Polícia Federal, foram os homens da Receita, foram os procuradores, e
é o juiz do Paraná! Mais independente do que isso não pode.
Então, S. Exª tem a obrigação de que essa coisa vá adiante. Que seja resolvida com a maior rapidez, senão vai parar na mão de um ministro do Supremo que peça vista, e a vista fica na gaveta. Não é hora disso. É
hora de uma grande decisão.
Olha, eu estou com medo. Falta pouco para a gurizada começar a ir para a rua, ir por um caminho que
nós não desejamos. Já estavam falando, eu já fui instigado a falar e dar a minha declaração se eu achava que
é verdade que a Petrobras deveria ser privatizada. Não, não vai ser. Não acredito, embora, com as fatias que
estão levando... Estão levando, de certa forma, o grosso e o lucro.
Mas eu daria, também, um conselho ao Dr. Lula – ele é o grande conselheiro, tudo passa por ele –: meu
amigo Lula, leia a carta do Frei Betto publicada na imprensa. Ela é emocionante. Ela, inclusive, diz: “Eu reconheço o que o PT fez. Eu reconheço a família, eu reconheço a casa, eu reconheço a miséria. Eu reconheço o muito
que ele fez na parte social, mas eu lamento que o PT tenha feito um retrocesso político.” Fez o que pôde, o pior
que se pode imaginar: usar as redes de modo a deixar o povo de lado e se unir à elite, para manter o esquema
de poder – não o povo subindo, mas a máquina do PT!
Ele foi seu grande conselheiro, meu amigo Lula, nas horas difíceis. Agora, embora vitorioso, embora lá
em cima, V. Exª está em uma hora difícil. Acata essa decisão; dê força à Presidenta para que ela faça; não a boicote para que ela não faça.
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É a hora de, seja quem for, seja de qual partido for, tirar, pôr fora quem não é real, verdadeiro, honesto e
decente. O Governo contará com a Nação, encontrará o apoio de grande imensidão de partidos e de políticos
deste Estado. Mas, se quiser brincar, se quiser continuar, se continuar andando nesses casos, eu não sei qual é
o resultado. Dizer que as ações da Petrobras já chegaram a US$60 na Bolsa; e agora estão a US$8. Onde vamos
parar?
É o meu abraço sincero, a minha preocupação sincera e o meu desejo que se faça alguma coisa.
Obrigado, Presidente.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Despacho/Decisão de Sergio Fernando Moro; Curitiba, 10 de novembro de 2014.
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O SR. PRESIDENTE (Kaká Andrade. Bloco Apoio Governo/PDT – SE) – Gostaria de parabenizá-lo por mais
esse brilhante pronunciamento, Senador Pedro Simon. Solicito que seja registrada, na forma do Regimento, a
transcrição na íntegra do despacho do Juiz Sergio Moro.
Neste momento, passo a Presidência para o Senador Mozarildo, para que eu possa fazer uso da palavra.
O Sr. Kaká Andrade deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Com a palavra, o Senador
Kaká Andrade, para uma comunicação de Liderança do PDT.
O SR. KAKÁ ANDRADE (Bloco Apoio Governo/PDT – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, todos os que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado e
pelas redes sociais, o tema que me traz hoje à tribuna desta Casa é delicado e de extrema importância, por ser
considerado um dos maiores problemas de saúde pública em todo o mundo na atualidade.
Refiro-me à depressão, doença psiquiátrica crônica, recorrente e incapacitante, que produz alteração de
humor, caracterizada por tristeza profunda, sem fim, associada a sentimento de dor, amargura, desencanto,
desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como distúrbios do sono e do apetite.
A doença atinge, em média, 350 milhões de pessoas no Planeta, de todos os sexos e de todas as faixas
etárias, inclusive idosos e crianças pequenas, independentemente de nível social. Os quadros variam em intensidade e duração e podem ser classificados como leves, moderados e graves.
Só para se ter ideia da dimensão do problema, o número de indivíduos que apresentam depressão supera em muito o do de portadores HIV-Aids, dados esses publicados em um estudo epidemiológico realizado
pela Organização Mundial da Saúde, OMS.
Sr. Presidente, considerando-se o período de 12 meses consecutivos, o Brasil lidera, entre os países em
desenvolvimento, o ranking mundial de prevalência da depressão. Os dados são alarmantes, senhoras e senhores, e nos chamam à reflexão e à responsabilidade para a criação de políticas públicas que sejam, de fato,
eficientes e efetivas.
Estudos como esses são importantes por trazerem o assunto à tona e fomentarem o debate sobre a doença, para que possamos saber mais a respeito da depressão e entender de maneira objetiva que depressão
não é tristeza; é, em verdade, uma doença desafiadora, um distúrbio sério e recorrente diretamente associado
à diminuição da qualidade de vida, a morbidades médicas e à mortalidade, com taxas superiores a 30%.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB– RR) – Senador Kaká, peço licença a
V. Exª para registrar que se encontram nas galerias estudantes do ensino fundamental do Centro de Atenção
Integral à Criança e Adolescente do Gama, aqui no Distrito Federal.
Sejam bem-vindos à nossa sessão.
O SR. KAKÁ ANDRADE (Bloco Apoio Governo/PDT – SE) – Sejam bem-vindas, crianças.
E, apesar de toda essa gravidade, segundo dados da própria Organização Mundial da Saúde, menos de
25% das pessoas que apresentam depressão têm acesso a tratamentos efetivos.
A Profª Maria Carmen Viana, adjunta do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do
Espírito Santo, denuncia que existe uma desassistência à saúde mental dentro da saúde pública no Brasil. E
acredita, assim como nós acreditamos, que a divulgação de dados como esses deve servir de alerta ao País,
aos governantes, a nós Parlamentares e aos cidadãos. Ao lado de Laura Helena Andrade, da USP, Maria Carmen
é representante no Brasil do grupo de pesquisa de saúde mental da Organização Mundial de Saúde (OMS).
Precisamos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sair do campo da discussão e passarmos rapidamente
à ação. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, aproximadamente dois terços das pessoas com
depressão não fazem tratamento e, entre os pacientes que procuram o médico, apenas 50% são diagnosticados corretamente.
A Organização Mundial da Saúde projeta que, em 2020, ou seja, em cinco anos, a depressão será a segunda maior causa de incapacitação no mundo e, em 2030, o mal mais prevalente do Planeta, à frente do câncer e de algumas doenças infecciosas. Dessa maneira, a depressão será a doença com maiores custos para os
governos, em razão dos gastos com tratamentos e da queda de produtividade dos trabalhadores.
Temos, pois, que agir de maneira assertiva, propondo leis e cobrando das esferas de governo que garantam
o diagnóstico precoce e os tratamentos adequados, sob pena de um alto custo humano, social e econômico.
E por falar em custo humano, a Organização Mundial da Saúde estima que a depressão cause 850 mil
suicídios por ano em todo o mundo. São, portanto, mais de 2,3 mil vidas perdidas por dia em razão do distúrbio. No Brasil, esse número também é significativo. Segundo o Datasus, em 1996, foram registrados mais de 6
mil suicídios associados à depressão. O número é crescente e, em 2012, ultrapassou 10 mil notificações, uma
média de 28 por dia.
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Hoje, sabemos que existe predisposição genética para a depressão. Os indivíduos nascem com vulnerabilidade para a doença, mas ela não se manifesta em todas as pessoas predispostas. Isso vai depender de vários
fatores, chamados estressores, que funcionam como gatilho. Por exemplo, o estresse psicológico provocado
por qualquer adversidade da vida, o estresse físico, certas doenças, o consumo de drogas lícitas ou ilícitas e alguns medicamentos de uso contínuo podem precipitar os quadros. Entre as drogas lícitas, destaca-se o álcool;
e entre as ilícitas, as estimulantes como a cocaína e as anfetaminas.
A história nos mostra pessoas famosas que apresentaram quadros depressivos, entre elas o grande compositor alemão Ludwig Van Beethoven; outro, o 16° Presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln; além de
Winston Churchill, Primeiro-Ministro britânico, e do brasileiro Santos Dumont.
Srªs e Srs. Senadores, a depressão é uma epidemia silenciosa que atinge a todas as classes sociais.
Em uma reportagem, apresentada no programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão, no início deste
ano, uma jovem auxiliar de serviços gerais conta que já sofria havia quase um ano os efeitos da depressão e
do preconceito. Ela disse: “A família não entende. Acha que é falta de vergonha na cara. Que pobre não tem
depressão”. Sabemos que não se trata disso.
Além disso, sabemos também que o tratamento da depressão é uma tarefa complexa que envolve a
prescrição de medicamentos controlados, a participação em grupos de psicoterapia e o apoio de familiares e
amigos orientados por profissionais treinados. Cada parcela desse tratamento é complementada pela outra, e
a ausência de um fator pode comprometer todo o processo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de finalizar, gostaria de citar o grande comediante Chico Anysio,
de quem uma das sobrinhas é psiquiatra e lembra que o humorista tratava a doença com naturalidade e que
não escondia de ninguém. O próprio Chico Anysio dizia: “Quanto mais pessoas ouvirem falar sobre depressão,
mais pessoas vão deixar de ter vergonha de serem deprimidas”.
Acredito que devemos encarar as questões que envolvem a depressão, desestigmatizando-a, e lutar com
todas as nossas forças pelos milhares de indivíduos que sofrem com esta doença que, como vimos, pode atingir qualquer pessoa, em qualquer idade, oriunda de qualquer classe social e que tira, parcial ou totalmente, a
perspectiva de futuro.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, cito, para terminar este pronunciamento, um trecho de uma entrevista
dada por Rockfeller Jr. a uma emissora de rádio em 1941: “Eu acredito no valor supremo do indivíduo e no seu
direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade”.
Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/ PTB – RR) – Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, São Paulo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, os jornais de ontem estamparam com grande destaque declarações
do Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, a respeito do escândalo da Petrobras.
Imaginava que S. Exª iria se somar a nossa voz na linha do apoio às investigações, na linha de ressaltar a
importância delas para a vida pública brasileira. No entanto, S. Exª fez uma declaração fanfarronesca, em primeiro lugar, atribuindo a si mesmo, como a gralha que se enfeita com as penas do pavão, da fábula, ter conferido autonomia à ação da Polícia Federal e orçamento para que pudesse trabalhar. Em segundo lugar, politiza
da pior forma esta matéria, ao afirmar que a oposição pretende explorar politicamente essas investigações e as
prisões, em particular, para fazer um terceiro turno das eleições. E diz ainda S. Exª que aprendeu na faculdade
que não se deve condenar ninguém antecipadamente sem provas e sem o devido processo legal.
Pois bem, S. Exª talvez não se lembre também de uma lição que se aprende na faculdade de Direito, especialmente na Teoria do Estado, que é aquela que determina qual deve ser o papel da oposição. O papel da
oposição é se opor ao governo. Quem ganha as eleições no Executivo governa e quem perde faz oposição. Ora,
é assim que as coisas funcionam na democracia.
E, desse ponto de vista, nós não vamos para o terceiro turno; nós vamos promover 365 turnos, por ano,
no segundo mandato da Presidente Dilma. Por quê? Nós não deixaremos de fazer oposição nem um dia sequer,
porque esse é o nosso dever; esse é o nosso dever constitucional. E convenhamos que o Governo dá muito
pano para a manga. Dá muita margem para a oposição.
Nessa linha de declarações do Ministro da Justiça, de que a oposição quer tirar, de alguma forma, brasa
para a sua sardinha no tratamento das prisões da Operação Lava Jato, na verdade, ecoam declarações que ouvimos aqui, no Senado, no mês de março deste ano, quando a oposição propôs a instalação da CPI para apurar
aquelas denúncias que, já naquela época, causavam escândalo.
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Não vou citar o nome dos meus colegas, não diria que por piedade, mas porque, segundo o Líder do PT
no Senado, eles apenas vocalizaram aquilo que teria sido uma decisão unânime da Bancada, uma posição fechada da Bancada de Senadores do PT.
Cito uma colega nossa:
O que este Senado e o Congresso precisam ter é uma grande responsabilidade em não se deixar usar como
instrumento de política eleitoral. Eu afirmo [diz ela] aqui, novamente, que a convocação, a assinatura
da CPI servem, sim, aos propósitos político-eleitorais.
Eu poderia pinçar outras declarações neste ensaio sobre a cegueira, que poderia ser formado juntando-se uma declaração à outra.
Outra declaração, que cito:
Ao mesmo tempo, quero dizer que vamos enfrentar politicamente esses ataques, que têm sido orquestrados por alguns setores deste País [na verdade, como demonstrou agora Pedro Simon, imprensa,
Ministério Público, Polícia Federal e Poder Judiciário]...alguns setores deste País [disse este nosso colega], que têm investido contra a Petrobras com uma série de notícias requentadas para arrastar a empresa para o terreno eleitoral.
Uma outra declaração:
Eu entendo que é um escárnio, um menoscabo para a inteligência dos brasileiros querer se aproveitar
desses fatos já explicados exaustivamente, aqui, no Congresso Nacional.
Mais ainda – e esta é realmente acabrunhante –: diz um colega nosso: “Nós do PT não vamos deixar que
a Petrobras seja arrastada para o atoleiro onde querem jogá-la.”
“O atoleiro onde querem jogá-la”: nós é que queremos jogá-la? Ou foi o atual Governo que jogou? Ou o
governo anterior que jogou?
“Nós do PT temos a responsabilidade com esse patrimônio dos brasileiros, um dos maiores ativos da nossa
economia [...]”, que infelizmente está sendo dilapidado, moral, econômica e financeiramente por este Governo.
De modo que essa linha, Sr. Presidente, de argumentação política, essa retórica da cegueira – que é a
mesma do Ministro da Justiça, anteontem, e dos meus colegas, aqui do Senado, seis meses atrás –, tem um
propósito polêmico, mas segue um método político. Ela tem um objetivo político.
Eu não posso acreditar que, entre os inúmeros talentos do Sr. José Eduardo Cardozo, esteja o de querer
tapar o sol com a peneira ou o de desconhecer qual é o papel da oposição num regime democrático. Ele sabe
perfeitamente.
Na verdade, o propósito político é blindar a Presidente Dilma Rousseff. Esse é o propósito político. “É a
oposição que está fazendo isso. Nós não vamos permitir. Pedra sobre pedra não há de ficar.” É blindagem, porque me parece óbvio e evidente que a Presidente Dilma tem responsabilidade política sobre esse escândalo.
Dirão: “Você é favorável ao impeachment?” Neste momento não. O impeachment é um processo rigoroso,
o impeachment é um processo traumático, depende de provas absolutamente inequívocas do ponto de vista
jurídico, para que se possa acionar esse mecanismo extremo da defesa da ordem democrática. Mas politicamente eu não tenho dúvida alguma.
Quem, durante esse tempo todo, comandou a Petrobrás, esse setor no Governo do PT – no governo Lula
e no Governo Dilma – como Ministra de Minas e Energia, como Chefe da Casa Civil e como Presidente da República? A Srª Dilma Rousseff. Será que ela não sabia, não tinha condições de saber, não tinha condições de acionar
os mecanismos de controle da Petrobras? Se não fosse diante de outras circunstâncias, pelo menos diante do
aumento exponencial do custo de uma Abreu e Lima, por exemplo, para saber o que é que estava acontecendo.
Ela aprovou a compra, em condições obscuras, de Pasadena. Ela tinha tudo, mas não fez. Então é responsável.
O Padre Vieira, no seu sermão chamado Sermão do Bom Ladrão, cita o Rei grego Agamenon, que dizia
o seguinte: “Quem, podendo, não impede o pecado, ordena-o.”
Ela não impediu e ela podia ter impedido. Tinha o dever de impedir, o dever de gestora! E não faltaram
alertas!
Srs. Senadores, o Tribunal de Contas da União enviou à Comissão Mista de Orçamento a recomendação
para que a obra de Abreu e Lima, a refinaria de Abreu e Lima, orçada em Us$2 bilhões e que agora custa mais
de Us$20 bilhões e ainda não está concluída... O Tribunal de Contas da União pediu que o Congresso Nacional
sustasse o pagamento desses contratos sobrefaturados.
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Muito bem. Naquela época, apontava-se um buraco – já naquela época, em 2010 – de Us$6 bilhões! O
Congresso Nacional fez aquilo que devia fazer: colocou na Lei de Diretrizes Orçamentárias a determinação da
suspensão de pagamentos decorrentes desses contratos. Pois o Presidente Lula vetou esse dispositivo da LDO.
Quem encaminhou o veto aqui para o Congresso Nacional? A sua Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Então,
ela foi alertada, sim.
A oposição tentou fazer uma CPI aqui no Senado, em 2010, como agora, como neste ano. O governismo
da época, sem ter conseguido impedir, botou o pé em cima para que ela não funcionasse. Portanto ela sabia!
Ela sabia!
Disse a Senhora Presidente agora, na Austrália, que nunca antes neste País – não sei se usou essa forma
clássica do Presidente Lula –, se havia apurado um escândalo envolvendo governo e empresas. Nosso decano,
Pedro Simon, acaba de desmentir essa afirmação com fatos. Já houve. Houve Presidente com impeachment;
houve os anões do orçamento, houve o mensalão. Agora, nunca, nessa proporção.
O escândalo da Petrobras não é apenas um escândalo de corrupção envolvendo recursos fabulosos. Ainda
hoje, está nos jornais uma notícia que dá conta de que apenas um assessor do Duque – um assessor! – teria feito
um acordo de delação premiada no qual ele se compromete a repatriar US$97 milhões que colocou lá fora! Um
assessor, US$97 milhões! Um assessor! Aquilo que ele confessou, que se dispõe a trazer para dentro do Brasil.
Então, é um volume imenso. Mais: é uma trama envolvendo empreiteiras, envolvendo políticos de vários
partidos, e envolvendo funcionários, dirigentes, diretores da Petrobras.
Isso tudo foi um crime continuado durante anos! Ela não se deu conta disso? Não se deu conta dessa
importância!?
E eu não me refiro apenas, Srs. Senadores, ao volume financeiro. As consequências desastrosas para a
empresa e para a economia do Brasil já começam a aparecer, com o impedimento da Petrobras de publicar o
seu balanço.
Mas aí está não apenas desvio de recursos; está um método de governar. Isso é absolutamente inédito!
Houve, sim, casos de corrupção em outros governos, mas instituir a corrupção como método, método para formar maiorias parlamentares, método para arrumar apoios, para arranjar apoios eleitorais, método para dominar
o Congresso Nacional?! Já tinha havido antes o mensalão, mas o mensalão continuou. Enquanto o mensalão
estava sendo apurado pelo Supremo Tribunal Federal, algo muito maior que o mensalão – mas baseando-se
na mesma lógica, na formação de maioria, de método de governo – estava em andamento. Ela não sabia?
Srs. Senadores, se um governo – no caso, do Presidente Lula – recebe a indicação de um senhor – no caso,
Paulo Roberto Costa – para dirigir, para a Diretoria de Abastecimento da Petrobras; se recebe a indicação de
um notório mensaleiro já falecido – todos sabem a quem me refiro – e nomeia, será que o Presidente Lula, ou
a Presidente Dilma, que conhecia bem a Petrobras, estaria supondo que esse diretor de abastecimento estava
lá para abastecer o Brasil de petróleo e gás? Ou para abastecer cofres de partidos políticos do Governo, que
apoiam o Governo? É óbvio que sabia. É óbvio que sabia!
Srs. Senadores, nós estamos realmente diante de um fato acabrunhante, grave. Não diria, eu não seria
leviano aqui para dizer que a Presidente Dilma é pessoalmente desonesta. Eu não diria isso. Mas que ela se
beneficiou desse esquema se beneficiou. Ela se beneficiou eleitoralmente, politicamente. Ela fez parte de um
Governo sustentado na lama! E ela nada fez para impedir.
Ela não é, evidentemente, ladra. Mas eu me lembro, e todos aqui se lembram, do famoso versículo 23
do capítulo 1 do livro de Isaías, quando ele se dirige ao povo de Jerusalém, reprovando-o por se deixar dirigir
por príncipes infiéis, príncipes que se afastaram da Lei de Deus, príncipes que se afastaram do dever de proteger, como dizia Isaías, as viúvas e os pobres, príncipes gananciosos. Diz Isaías: “Os seus príncipes são amigos
de ladrões”.
Não são necessariamente ladrões, digo eu, mas são amigos de ladrões. Esse versículo de Isaías serviu de
argumento para uma das mais belas obras literárias da língua portuguesa, o Sermão do Bom Ladrão, proferido
no século XVII por Antônio Vieira.
Se V. Exª me permite, Sr. Presidente, eu vou ler um trecho do Sermão do Bom Ladrão:
Os teus príncipes são companheiros de ladrões. E por quê? São companheiros de ladrões porque os dissimulam; são companheiros de ladrões porque os consentem; são companheiros de ladrões porque lhes
dão postos e poderes; são companheiros de ladrões porque talvez os defendam; e são, finalmente, seus
companheiros, porque os acompanham e hão de acompanhar ao inferno, onde os mesmos ladrões os
levam consigo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – V. Exª me permite um aparte, Senador Aloysio
Nunes?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Pois não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Eu estava aguardando a conclusão de V. Exª para
aqui dizer que, com respeito a esse paralelo que V. Exª agora acaba de fazer com respeito à Bíblia, se fosse eu
fazer o mesmo paralelo, tendo em conta episódios difíceis que aconteceram para o governo do PSDB, do Governador Geraldo Alckmin, que tenho em conta como uma pessoa correta... Houve, por exemplo, situações tais
como aquela em que ficou evidenciado que um dos principais conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo estava envolvido em problemas muito sérios. Mas eu não diria a mesma coisa que V. Exª agora
está procurando dizer sobre a Presidenta Dilma.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Procurando dizer, não: eu disse!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Disse.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Disse com todas as letras.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Eu não diria – foi o que eu mencionei. Eu não
diria sobre o Governador Geraldo Alckmin e não digo sobre a Presidenta Dilma. Quero assinalar que, quando
a Presidenta Dilma afirmou ontem, ali na Austrália, que o caso da Petrobras – que envolve toda a apuração da
Operação Lava Jato e de tudo o que se está observando – mudará para sempre a relação entre a sociedade, o
Estado e a empresa – porque essa operação, esse desvendar de fatos vai contribuir para acabar com a impunidade no Brasil –, gostaria de ressaltar que, justamente no debate sobre o que iria acontecer, no intervalo entre
o primeiro e o segundo turno das eleições, a Presidenta Dilma assinalou cinco medidas que ela considera muito
importantes e que está propondo ao País. Eu aqui vou citá-las, se me permitir.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Claro.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Mas gostaria aqui de fazer uma sugestão a ela
própria, porque o entendimento é que isso ficaria para o início de seu novo Governo. Minha sugestão aqui é a
de que ela acelere isso. Inclusive, no que diz respeito às medidas que envolvem o Congresso Nacional, que ela
possa tomar a iniciativa ainda neste período até 1º de janeiro, quando ocorrerá sua posse.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Obrigado, Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – As medidas, se me permite só citá-las: “A modificação da legislação eleitoral para a criação do crime de prática de caixa 2, punindo todos os que se utilizarem
de tais procedimentos”. Considero isso uma das mais importantes medidas, e, obviamente, isso é relevante
para todos os partidos que algum dia se utilizaram de caixa 2. Segundo: “A aprovação, por lei, de crime que
puna com rigor agentes públicos que apresentem enriquecimentos sem justificativa ou sem demonstração da
origem dos ganhos patrimoniais.”
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – O famoso enriquecimento ilícito, que já
está no Código Civil e no Código Penal.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sim, mas...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Já existe. Tudo isso existe. O anterior
também.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Mas com maior rigor ainda – é o que ela diz que
proporá. “Criação de uma nova espécie de ação judicial, Ação Civil Pública de Extinção de Domínio, que permita
declarar a perda da propriedade ou da posse de bens adquiridos por atividades ilícitas ou de bens sem comprovação de procedência lícita”. Quarto: “Alteração da legislação processual para agilização do julgamento de
processos judiciais que digam respeito a desvio de recursos públicos, respeitando-se o contraditório e o mais
amplo direito de defesa”. Quinto: “A criação de uma nova estrutura do Poder Judiciário, em especial junto aos
tribunais superiores, que permita agilização e maior eficácia da investigação e dos processos contra agentes
que possuem foros privilegiados: STJ e STF”. Em verdade, acho que é importante ressaltar que a Presidenta Dilma fortaleceu, sim, a Polícia Federal, que realizou 162 operações de combate à corrupção, lavagem de dinheiro
e crime financeiro. Fortaleceu a relação...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Meu caro Suplicy, eu estaria pronto a
apartear V. Exª em seu discurso, mas V. Exª está fazendo do meu discurso o seu. Então, eu já conheço a argumentação, agradeço o aparte de V. Exª, mas eu gostaria de prosseguir.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Dada a importância do pronunciamento de V.
Exª... Mas eu reservaria, então, o momento para continuar o diálogo em meu pronunciamento. Obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Obrigado, Senador.
Quero responder a V. Exª as questões que V. Exª levantou.
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Em primeiro lugar, a última. A Polícia Federal, Senador Suplicy, quando atua em operações como esta
Lava Jato, ela não atua obedecendo ao Poder Executivo. V. Exª está enganado. A Polícia Federal atua como
polícia judiciária da União. Ela, administrativamente, está subordinada ao Ministério da Justiça, mas, operacionalmente, nesses casos, é requisitada. Sua ação é requisitada, de maneira mandatória, pela Justiça Federal.
Então, essa história de dizer “ah, vai haver tantas prisões”, tudo bem. Mas é a Justiça Federal que determina. Presidente da República não manda prender ninguém. Não é essa a função dele. O juiz manda, e a polícia cumpre.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – (Intervenção fora do microfone.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Quanto ao fortalecimento da Polícia Federal, vou dar um dado do Orçamento deste ano. V. Exª conhece bem o Orçamento. Investimento da Polícia
Federal – dotação: R$221 milhões.
Sabe quanto foi liberado até agora, Senador Suplicy? R$9 milhões! Dos R$221 milhões da dotação inicial
para investimento – é claro que custeio, pessoal não é possível reduzir, mas investimento, coisa nova, condições
para a polícia trabalhar –, só liberaram, até agora, R$9 milhões!
A Presidente Dilma disse que esse episódio vai mudar a relação entre Estado e empresas, como se ela
fosse uma observadora, uma ensaísta, fazendo um pronunciamento num seminário de Ciência Política. Ela é
Presidente da República. Quando ela fala em Estado e empresas, ela fala como Presidente e como autoridade
máxima superior hierárquica da Administração Federal.
Então, o que aconteceu durante esses anos todos em que ela mandou e desmandou nessa área, ela não
tem nada a ver com isso? A partir de agora, vai mudar? Devia ter mudado antes, por exemplo, quando recebeu
o alerta do Tribunal de Contas da União de que havia roubo na Abreu e Lima. E ela nada fez.
V. Exª lembra casos de corrupção ocorridos em outros governos, inclusive em governos do meu Partido.
Tem razão. Ocorreram sim. Lamentavelmente, ocorreram. Agora, não sei se V. Exª estava aqui quando eu fiz
uma afirmativa grave: que, no Governo do Presidente Lula e da Presidente Dilma, isso se transformou numa
estratégia de governo, de formação da maioria parlamentar, porque não haveria outra explicação para a nomeação do Sr. Paulo Roberto Costa para a Diretoria de Abastecimento da Petrobras, depois de ter sido indicado
por notório mensaleiro – que não vou pronunciar o nome, porque já faleceu –, não haveria outra explicação
senão para trazer para o seu apoio parlamentar um partido político! Isso é método de governo! Já foi assim no
mensalão, a que V. Exªs se referem, como almas delicadas, como Ação Penal nº 470. E é assim e foi assim e está
sendo assim na Petrobras.
Houve casos, sim, de corrupção, em governos do PSDB e de todos os partidos, infelizmente, mas método de governo, sistema de formação de maioria, formação de blocos de apoio e de tempo de televisão nas
campanhas eleitorais, isso é uma inovação do PT. É um salto de qualidade – um salto de qualidade para piorar,
evidentemente –, uma nova qualidade que se acrescenta, uma qualidade negativa, ao processo de corrupção
que, infelizmente, existe no Brasil desde a chegada de Pedro Álvares Cabral.
Ouço o aparte do Senador Requião. Depois, o Senador Ataídes.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Senador Aloysio, em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo pela abordagem do tema e, em segundo lugar, quero dar um testemunho, testemunho que se
origina no fato de eu ter sido Governador do Paraná por 12 anos. É um testemunho a favor da correção do
Juiz Sérgio Moro: é um sujeito despolitizado do ponto de vista de adesões partidárias no exercício do seu
mister e extraordinariamente sério. Inclusive ele acabou com a estória dos vazamentos a partir de ontem,
quando decretou o fim do sigilo nesse processo todo. Li na Folha de S.Paulo o Procurador-Geral da República
atribuindo ao advogado do Youssef – personagem conhecidíssimo na história do Paraná, e vou me referir a
ele em seguida – o vazamento das informações, segundo o Procurador Janot, com evidente propósito político. E, muito provavelmente, o vazamento também pode ser atribuído a delegados ou agentes da Polícia
Federal. E, sem dúvida alguma, foram vazamentos com um vezo partidário muito claro, mas, nunca, do Juiz
Sérgio Moro, que tomou a atitude, agora, de acabar com o sigilo nesse processo. A Presidente Dilma, durante a campanha, conversou comigo sobre isso e não escondeu uma visão otimista sobre o que ia acontecer.
A Presidenta disse que ela acreditava que isso mudaria a República, porque todos nós sabemos que esse
cartel de empresários, de construtores e também de agências de publicidade é antigo. Ele não é partidário,
é um câncer que atravessa todas as administrações da República. E ela via com otimismo isso. Ela não tinha
nenhuma preocupação com o resultado, e eu, pessoalmente, acho que ela não será pessoalmente atingida
em hipótese alguma nesse processo. Mas ele existe no Brasil. Quando eu fui Governador pela primeira vez,
eu consegui uma informação sobre um cartel da Associação Paranaense dos Empresários de Obras Públicas
através de uma secretária insatisfeita com os empresários que faziam parte do cartel. Ela levou essa informa-
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ção à minha Secretaria de Segurança, que, por sua vez, a levou ao Ministério Público. O meu Secretário de
Segurança era membro do Ministério Público, Luiz Fernando Delazari. Nós conseguimos, numa noite, prender todos os empresários donos de empresas que operavam em contratos de obras com o Paraná. Isso não
teve outra consequência, acabou ali, mas é bem verdade que se estabeleceu o pânico, e, daquele momento
em diante, pequenas empresas do Paraná puderam operar, porque o cartel foi demolido. Mas o processo
não andou. Posteriormente...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Talvez agora até isto venha a ocorrer:
quando houver inabilitação de grandes empresas, vai se abrir mais espaço para as empresas pequenas.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Pois é, mas isso já tem lá 17 anos. Posteriormente,
nós descobrimos um roubo enorme na Copel, numa parceria da Secretaria da Fazenda com a empresa paranaense de energia elétrica. O Secretário da Fazenda era ao mesmo tempo Presidente da empresa. Essa informação
foi vazada para o Fantástico, que filmou os recursos supostamente de uma empresa chamada Olvepar, créditos
de ICMS, que acabaram lá no Ceasa do Rio de Janeiro em boxes desativados. Isso foi para o ar. Esse processo
todo acabou envolvido na tal delação premiada. E os depoimentos do Youssef não vazaram; vazaram agora.
Quando ele voltou a operar no sistema de lavagem de dinheiro, o Juiz Sérgio Moro desconsiderou a existência
da delação premiada e decretou a sua prisão. Eu tomei conhecimento, então, do texto da delação premiada
do Youssef: não era do PT, era inteira do PSDB. Mas não aconteceu nada. Como Governador, Senador Aloysio,
eu fiz o que V. Exª está fazendo agora: levei minha indignação aos microfones na Escola de Governo e em entrevistas e exigi a punição. O resultado disso, Senador, foi que fui processado e condenado a uma indenização
cível vultosa por ter infamado, difamado ou caluniado alguns personagens que, eu digo hoje, supostamente
eram os autores do esquema. Tenho que falar em supostamente, pois, senão, vão me processar de novo. Isso
tem 13 anos, Senador Aloysio! Eles sequer foram citados até hoje, pois conseguiram, através de artifícios jurídicos que vulgo chama de chicanas jurídicas, discutir por 13 anos qual seria o foro adequado. E eles sequer
foram citados até hoje, mas eu fui condenado a indenizar o suposto autor. E hoje tomo conhecimento dos que
o ajudaram nesse processo através da leitura do tal depoimento na declaração premiada, na denúncia premiada, que veio a público. Então, é muito complicado isso. Os delegados que supostamente vazaram essas informações tinham um vezo político. E eu não acho que tenha sido um crime político, eles achavam que estavam
salvando a Pátria, tentando fazer vazar o que eles achavam certo. Ao mesmo tempo, eles estavam eivando o
processo de vícios que poderão acabar com o processo inteiro no STJ ou no STF, posteriormente. Essa talvez
bem-intencionada e equivocada ação de vazamento unilateral do processo pode estar viabilizando o fim do
trabalho duro do Juiz Sérgio Moro.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Como a chamada Operação Satiagraha.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – É, como a Satiagraha, que acabou com a condenação do delegado que vazou e com a absolvição de todos os responsáveis, inclusive o suposto criminoso – vamos chamá-lo de suposto...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Tudo agora é suposto.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – ...para não ser processado de novo – Daniel Dantas. Livre de tudo!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Poderia dizer assim: Judas supostamente traiu Jesus.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Mas o que estou tentando trazer para este seu depoimento hoje é uma visão suprapartidária. Temos que acabar com isso no Brasil. Não importa se tem origem,
em alguns momentos, no PSDB ou no PT ou no PP ou em qualquer partido, porque nós sabemos que isso
dominou a estrutura política de relações com executivos, empreiteiros e agências de publicidade do País. Eu
queria, na verdade, fazer essa introdução para chegar a um ponto que interessa a todos nós. Eu não estava no
plenário, estava em meu gabinete, e vi os Srs. Parlamentares festejarem o prêmio de transparência que o Senado da República ganhou em função da resposta rápida que a Secretaria-Geral ofereceu a todas as demandas
da sociedade. Eu tenho outro tipo de preocupação: é o domínio no Senado da distribuição das relatorias dos
processos, não só das CPIs, mas de todas as relatorias.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – V. Exª tem um projeto de resolução...
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Com a sua assinatura.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... com a minha assinatura, para que haja
um rodízio.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Com a sua assinatura e a de dezenas de Senadores.
Esse projeto acabou sendo incorporado a um projeto geral de mudança do Regimento e nunca mais andou.
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É muito importante que acabemos com esse domínio. Há aqui dois ou três Senadores – não mais de dois ou
três – que relatam todos os projetos interessantes e importantes, e isso não pode continuar dessa forma. Todos
aqui somos Senadores – da situação, da oposição, com opiniões diversas. E eu estou me propondo – eu não sei
qual é a forma que eu daria a isto – a um requerimento para que esse projeto seja destacado do projeto geral
de reforma do Regimento e votado em plenário.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Vamos fazer o requerimento, Senador.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – E era nesse sentido que eu queria pedir o seu apoio
como Líder da Oposição e do PSDB.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Isso, claro! Tem todo o meu apoio. Isso
areja o Senado e valoriza os mandatos.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Isso valoriza os mandatos de todos, e haveria uma
distribuição automática, como é a distribuição do Judiciário. Jamais alguém poderia delegar a outra pessoa o
processo que lhe cabe. Desistindo, o processo volta para o sistema automatizado e informatizado de distribuição. Então, eu acho que nós tínhamos que cuidar disso aqui também. Eu fiz outro projeto de resolução, que,
se me recordo, acabou tendo o apoio de V. Exª na Comissão de Constituição e Justiça, que era para o fim da
doação de pessoa jurídica para campanha eleitoral. Discutimos muito isso, que acabou tendo a unanimidade.
Depois, um grupo de Senadores recorreu ao plenário. Não acho ruim o recurso ao plenário, as coisas têm que
ser debatidas. Eu não quero que a minha opinião prevaleça, mas veio esse requerimento para vir ao plenário,
quando ele, normalmente, sem esse requerimento, iria diretamente para a Câmara dos Deputados e seria discutido e votado. Isso aconteceu no dia 4 de maio, e, até hoje, ele não foi colocado em discussão. Eu acho que
nós temos que discutir isso também, principalmente neste momento em que nós estamos vendo a participação
desses cartéis empresariais. É claro que a Operação Lava-Jato vai chegar também aqui ao Congresso Nacional,
mas eu me recuso a partidarizá-la. Eu fui Governador por três vezes, eu não tenho condições e provas para
colocar em juízo o processo com acusações específicas, mas todos nós sabemos como é que isso funciona, há
muito tempo, no Brasil. Então, vamos aproveitar esta oportunidade e prestigiar, em primeiro lugar, o Juiz Sérgio
Mouro, que é correto e está fazendo um belíssimo trabalho, mas vamos dar uma mexida também nessas questões internas. Vamos automatizar a distribuição de relatorias, como faz o Judiciário, e vamos discutir no plenário. É um apelo que eu faço. Pretendo fazer um requerimento, mais uma vez – já o fiz, oralmente, junto com a
Senadora Vanessa Grazziotin –, mas parece que a Mesa só escuta algumas coisas, outras não entram nos seus
ouvidos. E vamos discutir essa questão do financiamento público de campanha e os limites bem claros para o
financiamento de pessoa jurídica. Acima de tudo, Senador Aloysio, não é uma questão partidária. Não é uma
questão do PT e do PSDB. Não é o caso de jogarmos maioria e minoria, mas de construirmos uma maioria para
pôr fim nesses escândalos continuados de propinas em obras públicas, de superfaturamento e de realização
de cartel. Eu tenho medo de que essa espetacular prisão de empreiteiros, de donos de empreiteiras, de diretores e de presidentes acabe como aquela que foi feita no meu governo: sem nenhuma consequência. Ou acabe
como o desvio de dinheiro da Copel, com créditos falsos de ICMS: uma discussão jurídica, chicanas e artifícios
por 13 anos. Eu fui rapidamente condenado por calúnia, injúria e difamação por ter revelado que o Estado do
Paraná estava sendo roubado. Eu acreditava que essa era minha obrigação, como Governador, mas nenhum
dos autores e dos envolvidos foi citado até hoje e eles não eram do PT, naquela época.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Obrigado, Senador.
Eu sou mais otimista que V. Exª em relação aos desdobramentos dessa Operação Lava-Jato. Penso que o
ponto de virada na relação entre corrupção e Poder Judiciário foi o mensalão. A partir do mensalão, a partir da
condenação de políticos e empresários no escândalo do mensalão, o Poder Judiciário brasileiro deu um passo
adiante, que não admitirá mais volta. Hoje, um caso como esse a que V. Exª se refere, no âmbito federal, não
teria mais o mesmo desfecho. Eu penso que o mensalão foi, realmente, um corte na história da relação entre
Justiça, política e dinheiro no nosso País. Um corte positivo.
V. Exª se refere ao fato que a Presidente Dilma não tinha preocupação pessoal em relação aos desdobramentos desses escândalos da Petrobras.
Não tive a oportunidade de conversar com ela sobre isso, mas alguma preocupação haveria de ter, porque não foi gratuitamente que ela, num debate, durante o período eleitoral, mentiu quando disse que havia
demitido o Paulo Roberto Costa. Mentira! Ele pediu exoneração do cargo da diretoria que ocupava e saiu coberto de elogios pelos bons serviços prestados à Petrobras, numa carta assinada pelo seu atual, demissionário
e demitido Ministro da Fazenda, Guido Mantega.
Agora, eu volto a dizer...
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O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Senador Aloysio, não seria esta, embora equivocada, uma praxe do Governo de que as demissões sejam feitas todas dessa maneira? Sempre o Executivo? A meu
ver, erradamente. Não é a minha prática.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Requião, veja bem.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Mas acho que é um costume de dar a oportunidade do pedido.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Quando o sujeito sai porque não se
conformou com uma determinação do seu superior hierárquico, quando sai porque deixou de cumprir algum
dever funcional, faltou, foi desidioso... Mas, no caso, ele saiu por conta de evidências, que naquela época já se
avolumavam, de corrupção – já se avolumavam. Ele não saiu à toa. Assim como o Sr. Cerveró não saiu à toa.
Ele foi tirado da diretoria da Petrobras, diretoria internacional, e foi nomeado para uma fortíssima diretoria financeira da BR Distribuidora.
De modo que não é simplesmente o cumprimento da prática, digamos assim, protocolar, da hipocrisia
protocolar de elogiar quem se demite, porque ali os fatos eram graves e já eram, naquela época, conhecidos.
Compartilho com V. Exª a admiração pelo jovem e corajoso Juiz Sérgio Moro.
E lamento – volto ao ponto inicial do meu discurso – o teor do pronunciamento do Ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo, que, numa entrevista rumorosa, acusa a oposição de estar tentando um terceiro turno
a partir da exploração política desses fatos. É claro que, inteligente como é, o Ministro da Justiça não iria supor
que nós, Senador Agripino, da oposição, fôssemos propor a inscrição do nome do Sr. Renato Duque no livro
dos Heróis da Pátria. Evidentemente, não! É claro que é nosso dever, nosso dever de oposição, alertar o País,
lembrar o País. Insistimos na tese, que é o fato, de que essa corrupção não é apenas oceânica, mas, sobretudo,
a continuidade do mensalão como explicitação de um método de governo. Esse é o nosso dever.
Mas agradeço o aparte de V. Exª e cedo um aparte ao Senador Ataídes, se a indulgência do Presidente
assim o permitir.
O SR. PRESIDENTE (Kaká Andrade. Bloco Apoio Governo/PDT – SE) – Senador, só um minutinho, para
registrar a presença dos estudantes do ensino fundamental do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente do Gama. Sejam bem-vindos.
O Sr. Ataídes Oliveira (PROS – TO) – Obrigado, Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Pois não, Ataídes.
O Sr. Ataídes Oliveira (PROS – TO) – Estou ouvindo atenciosamente o pronunciamento de V. Exª. Em
2010 – eu ainda não estava na política –, eu me lembro, e acho que todos aqui se lembram, que o Presidente
Lula, então, naquela época, após uma entrevista, ele achou que seu microfone estava desligado e disse: “Após
esse meu mandato, eu só quero a ‘Petobras’ [como ele dizia], eu só quero ser presidente da ‘Petobras’”. Então,
aí, no meu entendimento, já diz tudo. E eu vejo o seguinte, Senador Aloysio: diante de uma quadrilha, sempre
há um grande chefe por trás. V. Exª também disse o seguinte, que a Presidente Dilma se beneficiou.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Politicamente.
O Sr. Ataídes Oliveira (PROS – TO) – Politicamente. Acabei de pegar aqui, agora, uma prestação de contas
da Presidente Dilma e quero aproveitar, só para abonar as palavras de V. Exª, para dizer que a Gutierrez, que, hoje,
tem seu grande executivo preso, doou dez milhões, mais dez milhões, mais cinco milhões para a campanha.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Se me permite, acho que aí há um equívoco. Pelo que eu...
O Sr. Ataídes Oliveira (PROS – TO) – Financiou.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Pode ser que haja uma notícia de hoje,
mas, até onde eu sei, os diretores dessa empresa ainda não haviam sido... V. Exª deve estar se referindo a uma
outra empresa...
O Sr. Ataídes Oliveira (PROS – TO) – Odebrecht.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Odebrecht.
O Sr. Ataídes Oliveira (PROS – TO) – O.k. Também a Triunfo: cinco milhões, mais cinco milhões. OAS: cinco milhões, mais dez milhões, mais cinco milhões. Só os três casos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Se me permite, Senador Ataídes...
O Sr. Ataídes Oliveira (PROS – TO) – A UTC...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Um comentário. Penso que uma contribuição legal, de acordo com a legislação eleitoral, comunicada, constando da prestação de contas, não me cria
problema. O que me cria problema é a doação ilegal. E mais: fatos como este evidenciado pela delação pre-
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miada desse assessor do Renato Duque, que desviou para ele – ele! – US$97 milhões, isso é de deixar a gente
de cabelo em pé.
O Sr. Ataídes Oliveira (PROS – TO) – Senador Aloysio, eu disse já desta tribuna que esse financiamento privado de campanha é engodo. Isso é dinheiro público. Isso aqui é dinheiro público. Alguém tem que me
convencer de que esse dinheiro não é público. Isso aqui é dinheiro público. Essas empresas superfaturam duas,
três, quatro vezes, por isso é que eles têm esse caixa para doar 30, 40, 50 milhões de reais. Então, este Congresso
tem obrigação, e o Senador Requião deixou muito claro: temos que acabar com esse financiamento privado
de campanha, porque isso é um costume de longa data. Isso é verdadeiro, Senador Requião. Agora, está aqui:
beneficiou-se sim – claro!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Com o financiamento da campanha.
O Sr. Ataídes Oliveira (PROS – TO) – Claro. São milhões e milhões e milhões que estão aqui na prestação
de conta – não é? E V. Exª falou sobre a nossa Polícia, nossa Polícia...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Federal.
O Sr. Ataídes Oliveira (PROS – TO) – ... Federal. O orçamento da nossa Polícia Federal não chega a R$1
bilhão, e este trabalho tão bonito que a nossa Polícia faz – não é? Este ano, acredito que seja algo em torno de
R$990 milhões, não mais do que isso.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) –Tenho aqui o dado.
O Sr. Ataídes Oliveira (PROS – TO) – É, parece-me que não chega a R$1 bilhão.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – V. Não, muito longe. Se V. Exª me permite: a dotação...
O Sr. Ataídes Oliveira (PROS – TO) – O orçamento anual.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – O orçamento anual.
O Sr. Ataídes Oliveira (PROS – TO) – Deve ser novecentos e poucos milhões.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É mais que isso chega a casa dos cinco
bilhões, dos quais apenas R$ 3,6 bilhões foram liberados até agora. Mas uma boa parte disso é pessoal e encargos sociais. O que conta na expansão da capacidade de trabalho da Polícia, principalmente no momento
em que cada vez mais as investigações apelam para a tecnologia, para chegarem a bom termo, é o orçamento
de investimento. O orçamento de investimento – V. Exª me permite um contra-aparte, porque está dentro do
tema – previsto, a dotação inicial era de 221 milhões, e foram liberados nove milhões.
O Sr. Ataídes Oliveira (PROS – TO) – É, mas o orçamento... Quero fazer esta comparação: enquanto o
Sistema S arrecada 25 bilhões, para bancar algumas campanhas, a nossa polícia, que tem esse trabalho tão
bonito aqui em nosso País, não chega a um bilhão de orçamento. O nosso Ministério Público Federal, aquela
PEC 37, quase, se o nosso povo brasileiro não se manifesta...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É provável.
O Sr. Ataídes Oliveira (PROS – TO) – ... nós teríamos, hoje, um Ministério Público Federal sem poderes de
ação. Isso aqui é ação do nosso Ministério Público Federal. Mas, só para encerrar, Senador Aloysio, eu percebo
o seguinte: tudo isso que tem acontecido no nosso País, nesses últimos anos, causa uma instabilidade política, jurídica e econômica extremamente danosa ao nosso País, ao nosso povo. Está aí o crescimento do nosso
País – não é? –, que há mais de três anos não cresce mais de 2%; este ano deve crescer menos de 0,5%. Então,
temos que debelar isso aqui. E esse financiamento privado de campanha, sou extremamente contra esse procedimento, esse engodo. Esta Casa tem por obrigação acabar com esse financiamento privado de campanha.
Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Agradeço o aparte de V. Exª, Senador
Ataídes.
O tema que V. Exª coloca, financiamento de campanha, evidentemente, é fascinante.
Eu apenas lembraria que durante vários anos, várias eleições, sucessivas eleições, vigorava a proibição
de doação de pessoa jurídica para campanhas eleitorais. Era proibido. Durante todo o período autoritário e até
1994, essa doação era proibida. Em 1994, houve uma mudança da lei, permitindo a doação, dentro de certos
limites, de pessoas jurídicas.
E por que mudou? Mudou a partir de uma sugestão que foi feita ao Congresso por uma das comissões
da Casa, que foi a CPI do PC Farias. Veja que coisa!
Essa CPI sugeriu, e o Congresso, a partir dessa sugestão, legislou que esse financiamento que existia por
baixo do pano fosse trazido à luz do dia, de tal maneira que V. Exª pudesse, como fez hoje, citar as empresas e
a importância com que cada uma participou de financiamento de campanhas.
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Agora, o que quero dizer é que não são as leis que corrompem os homens, são os homens que corrompem as instituições. Porque, qualquer que seja o sistema eleitoral, existe corrupção.
O Helmult Kohl, celebrado como herói da unificação da Alemanha, encerrou a sua carreira política por
conta de um financiamento ilegal do seu partido.
O presidente Sarkozi, da França, está sendo processado; o seu antecessor, Chirac, está sendo processado.
Infelizmente, penso que um sistema de financiamento público, mantido o atual sistema de eleição proporcional de lista aberta, com milhares de candidatos a Deputado Estadual, a Deputado Federal, a Vereador, a
Prefeito, é absolutamente inviável, porque não há nenhuma forma de controle desse dinheiro. É preciso mudar,
também, se quisermos partir para outra forma de financiamento, o sistema, digamos, de organização das eleições.
Mas é um tema, sem dúvida nenhuma, fascinante.
Agora, volto a dizer que não se pode atribuir corrupção a um determinado sistema eleitoral. A corrupção
vem do fato de se nomear gente desonesta, desqualificada para ocupar postos públicos e, uma vez nomeada,
não vigiá-los, não tomar conta. Mas esse é outro tema, e agradeço muito por V. Exª ter me dado oportunidade
de expor o meu ponto de vista sobre isso.
O SR. PRESIDENTE (Kaká Andrade. Bloco Apoio Governo/PDT – SE) – Senador, eu gostaria que abreviássemos, porque há outros oradores inscritos.
O Sr. Ataídes Oliveira (PROS – TO) – Só mais um segundo. Qual o objetivo, Senador Aloysio, de uma
empresa financiar a campanha de um político? Qual é o objetivo? Esta é a minha pergunta.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – O que quero dizer, Senador Ataídes, é
que toda essa corrupção, esses casos de corrupção que hoje estão centrados na Petrobras e que, se olharmos
um pouco à volta, vamos encontrar também em outros órgãos, o objetivo central não é financiamento de
campanha. O político que se deixa corromper não é por causa da campanha, não; é para colocar dinheiro no
bolso, para ficar rico, para ter um padrão de vida melhor do que o padrão de vida que lhe seria assegurado
pelos seus ganhos legítimos.
Não se pode confundir, no meu entender, as duas coisas: uma coisa é financiamento de campanha público, privado, misto, que pode dar margem – como já deu – aos mais variados casos de corrupção, e outra coisa
é a corrupção propriamente dita. Esse assessor – repito – do Renato Duque que desviou R$97 milhões para ele
era candidato a quê? Candidato a nada, e botou no bolso US$97 milhões.
Mas já sinto, aqui, a advertência do nosso Presidente, que já foi muito, mas muito condescendente com
esse seu colega, e lamento não poder dar o aparte a todos aqueles que aqui estão com microfone, vejo o plenário eriçado de microfones, mas infelizmente...
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Se o Presidente me permitir, serei muito breve.
O SR. PRESIDENTE (Kaká Andrade. Bloco Apoio Governo/PDT – SE) – Com a palavra V. Exª.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO) – V. Exª me permite?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Por mim, tudo bem. O Presidente é que
me chama à ordem.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Hoje, estamos com a Casa... Acho que temos tempo,
senão até que encerraríamos a sessão cedo. Senador Aloysio, primeiro nós já identificamos por que o Partido
dos Trabalhadores quer o financiamento público. Eles são financiados pelo público. Financiamento público das
empresas públicas, isso é notório. Então, por isso... A Petrobras o está financiando. Bom, mas...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Se me permite. Eu vejo aqui dois Senadores honrados do Partido dos Trabalhadores. Não penso que eles sejam movidos por nenhuma visão mesquinha.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Por uma questão de justiça, corrigindo o Senador
Cyro, quem propôs o fim do financiamento público e que não teve o projeto acatado pela CCJ foi o Senador
Jorge Viana, do Partido dos Trabalhadores.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO) – É... Eu estou fazendo só uma simbologia com o que
está acontecendo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Mas não há dúvida de que, por trás disso, você tem coisas complicadas.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Senador, mas o que eu queria colocar é o seguinte. Eu
fiquei estarrecido quando vi...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Estarrecido é ótimo.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO) – ...a declaração do Ministro da Justiça dizendo que a
oposição está querendo prorrogar as eleições para o terceiro turno. Isto é...
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Ele terá... Nós teremos 365 turnos. Ano
que vem, todos os dias nós estaremos criticando os erros e a corrupção do Governo.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Então, veja como querem distorcer os fatos. Como se
nós estivéssemos... Estamos usando isso politicamente. Quer dizer, tudo isso que está acontecendo é ilação,
isso é um sonho, é uma brincadeira. Segundo, eu não ouço falar mais, do ex-Presidente da Petrobras, que tudo
se passou no seu mandato. A Presidente atual da Petrobras também não se manifesta. Fez hoje uma reunião.
A Presidente da República faz uma declaração como se isso fosse um caso a ser resolvido que não tem nada a
ver com o Governo dela. “Precisamos apurar”. O Ministro teve a coragem de dizer que nós estamos juntos com
a Polícia Federal. Ora, ele soube às 6h30 da manhã que o pessoal tinha sido preso. Graças a Deus temos uma
Polícia Federal independente, porque, se fosse dependente, isso não estaria acontecendo. Agora, eu pergunto:
e o ex-Presidente Lula, onde começou tudo isso. Onde está o Wally? Onde está o Wally?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Bem lembrado.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Ele não aparece. Todas as vezes que isso acontece, ele
se esconde. Ele se esconde.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Está tentando influir no Ministério da
Dilma, da Presidente Dilma.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Então, sabe, nós temos que continuar. É nossa função
passar este País a limpo de uma vez por todas. E a oposição está fazendo uma oposição consciente. Nós não
estamos brincando, nós não vamos aceitar. E ainda sugiro que o Partido abra uma outra CPMI, porque não dá.
O que está acontecendo aí, manipulado desse jeito, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu acho
que nós temos que reconsiderar tudo isso. Já foi comentado.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Hoje eu tive aqui o Senador Cristovam me perguntando,
porque ele vai viajar, e gostaria de assinar. Então, nós precisamos rever toda essa situação, porque, senão, com
o tempo, isso vai devagarzinho. O senhor veja, não tem mais ninguém preso do Mensalão. Isso vai acontecer
com a Petrobras, daqui a uns tempos, também. Nós vamos ter aqui, quem sabe, até colegas que fizeram parte
desse episódio. Obrigado e parabéns.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Agradeço o aparte de V. Exa.
Na legislatura próxima haverá, seguramente, a CPI 2. As assinaturas já estão sendo colhidas. Eu vou até
encaminhar a lista ao Senador Cristovam Buarque, que sempre esteve na vanguarda desse processo.
O Sr. João Capiberibe (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Meu caro Líder. Gostaria de um aparte, meu
caro Líder.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Se o Presidente... Eu estou aqui em gozo
de sursis. O Presidente da sessão...
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) – Eu queria fazer um apelo ao Presidente. O pronunciamento do Senador Aloysio é tão oportuno e tão importante que eu acho que ele, que está dominando os debates desta tarde, deve merecer o privilégio do elastecimento do tempo, tendo em vista que o que nós estamos
tratando... Ele, como dono do pronunciamento, e os seus colegas aparteantes estão debatendo um assunto
que é o assunto do Brasil hoje. Então, eu faria um apelo ao Presidente para que fosse cordial, para que fosse
compreensivo no que diz respeito ao tempo regimental concedido ao orador e aos seus aparteantes.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Kaká Andrade. Bloco Apoio Governo/PDT – SE) – Pela ordem, Senador Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria
de sugerir ao Sr. Presidente, ao orador que está na tribuna e aos aparteantes...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... que a gente pudesse estabelecer um tempo,
porque o Senador Aloysio está ocupando a tribuna desde as 15h48, há exatamente uma hora. Eu, particularmente, não iria aparteá-lo, para que ele não estendesse além do seu tempo e eu pudesse responder-lhe no
meu tempo de inscrito. Mas vejo que, diante de tudo isso, também vou ter que aparteá-lo. Mas era interessante que se estabelecesse um tempo para cada aparte, para que a gente pudesse ter um limite desse pronunciamento, porque se não a tarde toda vai ser tomada pelo Líder do PSDB com seus aparteadores, e os demais
oradores regimentalmente inscritos vão ficar prejudicados para debater qualquer outro assunto na tarde de
hoje aqui no Senado.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – V. Exa me fará justiça se constatar que eu
encerrei o meu pronunciamento no tempo certo, mas o Plenário se eriçou com os microfones de apartes, que,
aliás, me honraram muito e enriqueceram sobremaneira o meu pronunciamento.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu acho que os demais apartes têm que ser feitos,
só que com o tempo limitado. Eu também me inscreveria para aparteá-lo, já nessas condições.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Kaká Andrade. Bloco Apoio Governo/PDT – SE) – Vamos acordar três minutos para
cada aparte.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Perfeito.
Eu tenho o Senador Capiberibe, o Senador Antonio Aureliano, o Senador Agripino e o Senador Anibal.
O Sr. João Capiberibe (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Caro Senador Aloysio, eu tenho uma preocupação que gostaria de externar. V. Exª coloca com muita propriedade essa questão da corrupção e dos financiamentos públicos de campanha. É verdade que essas doações, que uma parte desses recursos vai, de fato,
para o financiamento de campanha. Mas a outra parte, talvez maior, vai para....
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Certamente maior.
O Sr. João Capiberibe (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – ...para o enriquecimento ilícito.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Claro!
O Sr. João Capiberibe (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Não é? E dessa vez nós temos um fator que
me parece determinante na nossa condução daqui para a frente: a corrupção deixou de ser exclusividade do
agente público, do político. O que nós temos hoje na carceragem da Polícia Federal são os maiores diretores das
grandes empreiteiras não só do Brasil, mas do mundo. Estão presos. Então chegou aos corruptores. Aí é que eu
lhe pergunto: este momento é o momento dos corruptores? Eles certamente vão dizer que foram obrigados a
entregar dinheiro, foram pressionados e tiveram que ceder. Eu sei que em algum momento vai chegar por aqui,
conosco, que vai chegar ao plenário essa discussão, que vai envolver agentes eleitos, agentes políticos eleitos.
A minha preocupação é que sempre que há uma denúncia ou o envolvimento de agentes políticos eleitos, dos
escolhidos pela sociedade, isso termina nos colocando a todos na vala comum. Nós somos solidários na hora
de emprestar o nosso nome para o desgaste. A minha preocupação é porque esse debate não vai poder ficar
no âmbito de oposição e situação, não vai ser um debate entre o Governo que está aí e a oposição. Tenho a
convicção de que, dos 81 Senadores, são raros os que podem estar envolvidos nessa questão. A minha questão,
a minha preocupação é como é que nós vamos estabelecer a diferença. Para a sociedade é importante que se
acabe com essa generalização de que todos os políticos...
(Interrupção de som.)
O Sr. João Capiberibe (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Passaram-se os 3 minutos? De que todos os
políticos são ladrões. Não é verdade. E isso, nós precisamos estabelecer com clareza para aqueles que estão
nos ouvindo. Aqui nesta Casa, não são todos que participam desse tipo de atividade, desse comportamento,
digamos, menos leal com a sociedade brasileira. Eu também, para finalizar, considero a corrupção na Petrobras
uma agressão ao povo brasileiro, uma agressão à sociedade brasileira. E isso tem que ser tratado de forma suprapartidária. Nós temos que cobrar e exigir que se apure com rapidez, que o Judiciário pelo menos uma vez
decida com a celeridade que a sociedade exige. Não é possível levar 10 anos para punir o desvio de recursos.
(Interrupção do som.)
O Sr. João Capiberibe (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Nós precisamos que o Judiciário seja ágil e dê
respostas a esse pleito que é da sociedade brasileira. É essa a minha expectativa.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Obrigado, Senador.
Amanhã, nós teremos oportunidade de verificar até onde vai essa disposição do Governo de ir a fundo
nas investigações. Amanhã, não, depois de amanhã, porque ocorrerá, depois de amanhã, uma sessão administrativa da CPMI da Petrobras.
Na sessão da semana passada, a base do Governo – está aqui o Senador Aureliano, que esteve lá na
reunião – obstruiu, impediu a votação de requerimento de convocação desse Sr. Renato Duque, que naquele
momento ainda não estava preso. Mas a base do Governo impediu.
Espero que, na próxima quarta-feira, atendendo à manifestação australiana da Presidente Dilma, a base
do Governo concorde em votar esse requerimento, uma vez que eles têm a maioria. Muito obrigado.
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E quanto à separação do joio do trigo, meu caro Senador, só tem um jeito, é a verdade. A verdade é a
grande creolina para essa limpeza que o Brasil exige.
Senador Aureliano.
O Sr. Antonio Aureliano (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Exmo Líder Senador Aloysio Nunes, quero dizer
a V. Exª que é um momento extremamente importante que o Brasil está vivendo. E V. Exª, quando coloca que
nós faremos uma oposição firme e persistente, é fundamental, porque nós temos que dar uma satisfação a esta
Nação. Nunca na história deste País houve tanto desrespeito ao Erário como neste momento que nós estamos
vivendo. Não se pode questionar um problema de terceiro turno de eleição. Isso, não. Nós temos satisfação a
dar a todo o povo brasileiro. A Presidente da República, quando Ministra de Minas e Energia, chamou para si.
Eu acompanho bem a história do Ministério de Minas e Energia e sei quando Ministros chamam para si a Presidência do Conselho da Petrobras. Por que chamar para si a Presidência do Conselho? Quais Ministros de Estado de Minas e Energia chamaram para si a Presidência do Conselho da Petrobras? Porque, quando se chama
para si a presidência de um conselho, você tem a obrigação de acompanhar pari passu tudo o que acontece
na empresa. Se não, por que chamar para si? Então, na verdade, nós temos uma Presidente da República que,
neste momento, tem que dar satisfação. Não ficou bem esclarecido.
(Soa a campainha.)
O Sr. Antonio Aureliano (Bloco Minoria/PSDB – MG) – O Tribunal de Contas fez uma avaliação e levou
em consideração que não havia nenhum tipo de envolvimento pessoal. Eu também não vou fazer nenhum tipo
de sugestão no que se refere a envolvimento pessoal, mas eu faço sugestão no que se refere a compromisso de
competência e eficiência de quem já foi Secretária de Minas e Energia, que trouxe para si a responsabilidade da
matriz energética do País e, em determinado momento, disse que assinou e não verificou uma coisa de tamanha importância como a compra de Pasadena. Então eu quero dizer a V. Exª que a oposição tem dever. Não é
terceiro turno. Nós temos o dever permanente de fazermos uma oposição clara, transparente para a nação. E V.
Exª, nosso Líder, coloca-se de maneira muito clara, honesta e franca. E eu quero dizer a V. Exª: vamos continuar...
(Interrupção do som.)
O Sr. Antonio Aureliano (Bloco Minoria/PSDB – MG) – ...não lançando linguagens e palavras vãs, mas,
sim, procurando a verdade de esclarecimento para toda a Nação.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Obrigado, Senador Aureliano.
A teoria da culpa trata da responsabilidade decorrente de pelo menos dois erros: o erro na escolha do
auxiliar e a falta de vigilância sobre o trabalho do auxiliar. É o que se chama de error in eligendo, o erro da escolha: Duque, Paulo Roberto Costa, Ceveró; e error in vigilando, falta de vigilância. Então, eu penso que a Presidente Dilma errou na escolha, ao aceitar a escolha feita por Lula, de Paulo Roberto Costa, ao aceitar a escolha
do Renato Duque, ao não vigiar a operação de Pasadena, ao não levar em conta o alerta feito pelo Tribunal
de Contas da União sobre contratos superfaturados, e me refiro ao ano de 2010, na refinaria de Abreu e Lima.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Enfim, eu não vejo como eximi-la desse
tipo de responsabilidade.
Muito obrigado pelo aparte.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) – Senador Aloysio Nunes, veja só como anda nosso Brasil.
Nós estamos sendo obrigados a começar nossa semana pelas segundas-feiras porque os fins de semana estão
sendo sempre recheados de escândalos que estão se avolumando e assumindo proporções estratosféricos.
Eu, quando estava vindo para o plenário, fui represado – e por isso é que estou chegando aqui quase que ao
final –, represado pela imprensa, que está toda aí fora, que me ouviu e vai seguramente ouvir V. Exª. A pergunta é uma só: e agora, o que o Congresso vai fazer? O que a CPI vai fazer? E eu disse aquilo que acho que é uma
oportunidade boa, neste debate salutar, produtivo, democrático, que V. Exª enseja, a gente deixar uma coisa
clara: nesses fatos todos, há um ingrediente novo chamando delação premiada.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Exatamente.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) – A delação premiada é um instrumento do qual estão se
beneficiando o Ministério Público, a Polícia Federal e, por via de consequência, as instâncias da Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Federal, que vão, ao final, julgar aqueles que venham a ser indiciados, abertos os
processos. Eu não sei se V. Exª se lembra, V. Exª estava em plena campanha: eu estive com o Procurador-Geral
da República, o Dr. Rodrigo Janot, e, na noite do mesmo dia, com o Ministro Teori e com o Presidente do Su-
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premo Ministro Lewandowski, acompanhado do Líder do PPS, Deputado Bueno, do Líder do PSDB, Deputado
Imbassahy, e do Líder do Democratas, Deputado Mendonça Filho, fomos pedir a S. Exªs o compartilhamento
dos depoimentos da delação premiada.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Creio até que o Presidente da CPI, o Senador Vital do Rêgo, estava nesse encontro.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) – Esteve no da noite.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – No da noite.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) – À noite, já no Supremo Tribunal Federal.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – V. Exª me relatou.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) – Isso. Nós nos antecipamos aos fatos, pedindo a informação...
(Soa a campainha.)
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) – ... da qual não temos o privilégio de participar, que é o
conteúdo da delação premiada. E nos foi dito, tanto pelo Dr. Rodrigo Janot, pelo Ministro Teori e pelo Ministro
Lewandowski, que o tempo da Justiça é diferente do tempo do Congresso. E isso é o que está nos levando a
uma posição de desvantagem no cumprimento do nosso papel. Nós temos o direito, assim como o Ministério
Público o faz, assim como a Polícia Federal o faz, o Congresso tem o direito de fazer, só que a delação premiada, que é um fato novo, está ensejando, por sigilo de justiça, que esses órgãos saibam de tudo e nós não saibamos de nada. O que é que nós está reservado? E esse papel é indelegável: é a formulação das leis corretivas.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito bem.
(Soa a campainha.)
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) – Alguém aqui disse, falou claro: “Ah! Mas eles são soltos,
e a vida continua.” Serão soltos – pode ser que sim, pode ser que não; mais dia, menos dia –, mas as leis que vamos fazer vão dar rumo novo à política e à sociedade do Brasil. O grande papel, o debate diário, a observação
cotidiana, aquilo que estamos fazendo, o esclarecimento à opinião pública dos fatos e a formulação das leis
novas em função das evidências que vão ficar claras, esse é o grande papel que nos está reservado. Claro que
as instâncias judiciais vão dizer: “Fulano é culpado e sobre ele, do ponto de vista penal, a pena é essa.” A nós,
vai cumprir a tarefa de penalização política; se for o caso, o desagradável papel de cassar mandatos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Cassar mandatos.
(Soa a campainha.)
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) – Isso nos será também destinado. Agora, cabe a nós, no
momento, zelar. Essa história cavilosa de terceiro turno é o desconhecimento até desse elemento simplíssimo de que quem está com os elementos todos autônomos – não é que ninguém mandou, é autônomo, é do
Estado – para fazer as investigações, com o instrumento de delação premiada por trás, é o Ministério Público,
a Polícia Federal e as instâncias judiciais. Não temos nenhum desses elementos, iremos fazer aquilo que a sociedade exige: a divulgação, o debate dos fatos, o esclarecimento dos fatos para que a sociedade acompanhe
tudo que está ocorrendo e possa opinar, na hora certa, sobre os projetos de lei que, aí, sim, vão nos competir.
Com isso, quero dizer que V. Exª cumpre com brilho...
(Soa a campainha.)
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) – ... a tarefa que nos é imposta como elementos que
respondem pela oposição, no sentido de proteger a sociedade e de nos resguardarmos para a tarefa que nos
compete. No momento, a tarefa fundamental – não que venhamos a abrir mão de nenhuma responsabilidade
que seja nossa –, mas a responsabilidade de investigar, com base nos dados da delação premiada, à qual não
temos acesso, é do Ministério Público, da PF e dos órgãos de Justiça, mas a nós vai caber, fundamentalmente,
fazer leis para corrigir rumos e melhorar o Brasil.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Agradeço o aparte de V. Exª, que põe
os pingos nos is nessa questão grave que é a repartição das responsabilidades decorrentes dessas revelações
que têm vindo a público. E que não vão parar por aí: já são 12 réus, 12 investigados que já recorreram a essa
faculdade que existe da delação premiada. Doze! E outros virão! Outros virão porque, a partir do julgamento
do mensalão – eu volto ao tema –, houve uma mudança radical, uma mudança de Copérnico na relação en-
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tre justiça, política e dinheiro. A justiça foi e será aplicada. É claro que o rigor das leis é que vai determinar o
tempo de permanência na prisão daqueles que foram condenados a ter uma pena privativa de liberdade ou o
volume de restituição das multas.
E eu lembro a V. Exª e lembro à Casa – todos nós sabemos disso – que está na Comissão de Constituição
e Justiça um projeto de lei de reformulação do Código Penal, iniciativa do Senador José Sarney, com a relatoria, num primeiro momento, do Senador Pedro Taques, depois, do Senador Eunício Oliveira, que aumenta, de
uma maneira significativa, esse tempo mínimo de permanência em regime fechado nos casos de condenação
à pena privativa de liberdade.
Agora, como muitas e muitas coisas sérias, não há a menor vontade política do Governo de impulsionar
a sua maioria parlamentar para que essas coisas sejam votadas e aprovadas. Não há um projeto de lei importante na área penal, inclusive nos crimes de colarinho branco, que tenha sido de iniciativa do Presidente Lula
ou da Presidente Dilma Rousseff. Nada! E, aqui, as iniciativas que existem estão paradas aqui no Senado ou
engavetadas na Câmara dos Deputados. Mas, seguramente, uma das consequências políticas desse episódio...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... será a de reavivar esses projetos.
Quanto à próxima etapa que atingirá políticos, aí, sim, não poderá haver da nossa parte, da parte do Senado e nem da Câmara, nenhum tipo de contemplação, nenhum tipo de acordão, nenhum tipo de “proteger
primeiro os meus e cassar primeiro os seus”. Se isso acontecer, eu tenho certeza de que a sobrevivência desta
instituição, do Congresso Nacional, dependerá da forma enérgica e, aí, sim, suprapartidária com que formos
agir para extrair as últimas consequências das denúncias que virão.
Muito obrigado.
Senador Anibal.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) – Outra coisa importante, Senador, só para ficar o registro,
é que, nessa oportunidade, quando chegar a hora da classe política, a Justiça terá feito a investigação por completo e terá feito a avaliação sobre a delação premiada, porque a delação premiada tem a obrigação de oferecer...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Prova.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) – ... provas.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não tem jeito.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) – Não pode ser uma brincadeira, um acordo entre pessoas que queiram se livrar.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Porque, senão, volta tudo atrás.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) – Isso. Então, a Justiça terá feito a sua parte, porque pode
haver delação premiada e delação premiada. A Justiça, sim, vai ter que fazer o seu trabalho com acuidade, com
competência e com experiência para extrair dos depoimentos aquilo que seja verdade comprovada, e, aí, sim,
vai entregar à classe política aqueles que tiverem culpa para que a classe política aplique as sanções que os
casos vierem a requerer.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Agradeço a precisão de V. Exª.
Senador Anibal Diniz , lamento ter feito V. Exª esperar.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Aloysio, ouvi com toda a atenção o pronunciamento de V. Exª e os apartes todos que lhe foram apresentados. Em primeiro lugar, eu cumpro o dever
de dizer da indignação de V. Exª, no que diz respeito à facilidade com que alguns tiram proveito em nome da
política, sem nunca terem tido qualquer contato com a política, e depois nos põem, aqui no plenário, a nos
digladiar como se a culpa fosse do PT, fosse do PSDB ou fosse de qualquer outro partido. Na realidade, esse
cidadão que está anunciando a devolução de US$90 milhões, pelo que soube, não tem filiação a nenhum
partido. A mesma coisa pode-se dizer de tantos outros corruptos e corruptores que estão, aí, presentes nas
mais diferentes instituições, não só do Executivo, mas também em outras esferas do Estado brasileiro. Aliás,
corrupção e o jeitinho brasileiro estão presentes na nossa história, na nossa cultura política desde a chegada de Cabral.
(Soa a campainha.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – E nós temos que fazer justiça ao dizer que a invenção da corrupção no Brasil não é obra do Partido dos Trabalhadores; quando alguém se arvora a dizer isso está
sendo, absolutamente, leviano. V. Exª não fez dessa forma, e eu faço justiça ao pronunciamento de V. Exª, mas
muitos querem fazer crer que a corrupção se instalou no Brasil nos governos do PT. Em relação a isso, a Presi-
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denta Dilma, ontem, no seu pronunciamento na Austrália, foi muito firme ao dizer que, hoje, os mecanismos
de apuração estão muito mais eficientes do que no passado, e essa eficiência tem-se estabelecido e tem, digamos assim, se firmado com os resultados das tantas prisões, das tantas descobertas e de tantos escândalos
trazidos à tona. Portanto, quero dizer que não vejo, sinceramente, que o alarde da CPI ou da CPMI vá trazer
uma contribuição maior do que a contribuição que a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário estão
fazendo nesse momento. Sinceramente, não vejo. Até porque, no Parlamento Brasileiro, há um jogo de interesse, no sentido de querer enlamear o outro para se sair bem na história. E eu acho que isso não faz bem à
nossa democracia. O melhor que nós poderíamos fazer é tentar, sim, encontrar os caminhos para dotar o Estado brasileiro de uma legislação eficiente para punir com exemplo todos os que praticam malfeitos, sejam
eles ligados a partidos, sejam eles não ligados a partidos, mas que tiram proveito das situações. E colocar em
questão todas as questões, porque o instituto da delação premiada tem que ser absolutamente criterioso para
não servir apenas, digamos assim, de um benefício a delatores que, uma vez descobertos e uma vez não tendo
mais para onde se safarem, argúem ao estatuto da delação premiada, no intuito de livrar a sua pele e colocar
outras pessoas, outras instituições, partidos políticos e líderes nacionais em situação de exposição, no sentido
de fazer a política nacional descer cada vez mais ao limbo. Eu, particularmente, sou um defensor da política,
porque eu acho que bem ou mal as coisas só acontecem através da política. É pela boa política que podemos
chegar a algum destino, porque esse esforço que vejo da soma...
(Soa a campainha.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... de alguns organismos no sentido de fazer a política ser mostrada à sociedade como a pior das atividades humanas acho que não contribui para que o Brasil fique melhor. E principalmente porque nenhum dos que verdadeiramente se dão bem nesses escândalos
– nenhum deles – vai pedir voto no meio da rua, na época das eleições. Eles estão muito bem calçados, por
trás às vezes, utilizando políticos como massa de manobra para eles, sim, tirarem grande proveito das situações em todas as instituições. Então, eu acho que se há algo que possamos fazer em comum é externar nossa
indignação contra todos esses que se dão bem, que tiram proveito próprio do erário público. Esses, sim, têm
que pagar com o rigor da lei e, se não houver rigor, tem que se instituir legislação com total rigor para esse
tipo de pessoas que usufruem...
(Interrupção do som.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... criminosamente do erário público.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Quando vejo V. Exª, meu Senador, meu
querido amigo Senador Anibal Diniz, vejo também o Senador Suplicy, fico imaginando o constrangimento de
V. Exªs ao ouvirem afirmações como essas que, não apenas eu fiz, outros colegas fizeram, está na imprensa, de
que o Partido dos Trabalhadores, sob o seu comando, organizou um saque à Petrobras como forma de angariar
apoios políticos para os governos Lula e os governos Dilma.
Lamento que a Bancada do PT, quando no mês ainda de abril nós, no limite de nossas competências
constitucionais, propusemos a Comissão Parlamentar de Inquérito, não tenha se somado a nós na linha de
exigir apuração. Naquele momento – e eu comecei o meu discurso lembrando pronunciamentos de colegas
nossos do Partido dos Trabalhadores – procuraram desqualificar a nossa iniciativa, como o Ministro Cardozo
procurou ontem desqualificar os pronunciamentos da oposição sobre essa matéria, dizendo que se tratava
simplesmente de um jogo eleitoral.
O Líder do PT, no dia 8 de abril, disse o seguinte: “Estamos fazendo – a Bancada do PT – aquilo que o Presidente Lula conclamou hoje que fosse feito, dar o enfrentamento político a essas questões.”
O enfrentamento político significava o seguinte: barrar a CPI, com todos os recursos e todas as chicanas
regimentais e nós só conseguimos instalar a CPI porque fomos ao Supremo Tribunal Federal.
Imagino o constrangimento de V. Exª, porque V. Exª é um homem correto, é um homem honrado, homem
limpo. Nós não cobrimos ninguém de lama...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... eles mesmos se cobriram de lama. Nós,
não! O que a oposição fez e fará é, cada vez mais, exigir a investigação.
Volto ao Profeta Isaías, repito, quando Isaías se referia aos príncipes infiéis ao povo, aqueles que traíram
seus compromissos com o povo. Fiz uma analogia com a situação da Presidente Dilma. Volto a ler agora o sermão de Vieira, inspirado no Versículo 23, Capítulo I, do Profeta Isaías:
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Os teus príncipes [é o que ele diz dos príncipes de Jerusalém] são companheiros de ladrões. E por quê?
São companheiros de ladrões porque os dissimulam; são companheiros de ladrões porque os consentem;
são companheiros de ladrões porque lhes dão postos e poderes; são companheiros de ladrões porque
talvez os defendam; e são, finalmente, seus companheiros, porque os acompanham e hão de acompanhar ao inferno, onde os mesmos ladrões os levam consigo.
Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente e obrigado aos colegas pelos apartes.
Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Ferreira, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Kaká Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Kaká Andrade. Bloco Apoio Governo/PDT – SE) – Bom, dando continuidade agora,
para uma comunicação inadiável, o Senador Suplicy, em seguida, o Senador João Capiberibe.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero requerer – já encaminhei à Mesa –, nos termos do art. 218, inciso II, e art. 221, inciso I, do Regimento Interno, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, na última sexta-feira, 14 de novembro, do médico e ex-Ministro da Saúde, Adib Jatene, aos 85 anos, bem como
apresentação de condolências à mulher, Aurice Biscegli Jatene, e aos filhos Ieda, Iara, Marcelo e Fábio, aos
netos e bisnetos.
Justo ele, o cirurgião que trouxe de volta à vida milhares de corações maltratados e combalidos, foi pego
pelo coração. Ele tinha artérias ruins. Elas entupiam facilmente e não compartilharam com a energia mental e
disposição para chegar aos cem anos.
Acriano de Xapuri, Jatene era filho de um seringueiro libanês e de uma dona de armarinho. Quando
criança, se mudou para Uberaba, em Minas Gerais, e, depois, para São Paulo. Lá estudou na USP, formando-se,
aos 23 anos, pela Faculdade de Medicina. A residência e pós-graduação foram feitas no Hospital das Clínicas da
mesma faculdade, sob a orientação do professor Euryclides de Jesus Zerbini, que viveu de 1912 a 93, pioneiro
dos transplantes de coração no País.
Com mais de 20 mil cirurgias no currículo, se destacou também por ter sido o primeiro a realizar a cirurgia de ponte de safena no Brasil e por ter inventado aparelhos e medicamentos médicos. Em Uberaba, Minas
Gerais, lecionou Anatomia Topográfica da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Nesse período, construiu seu primeiro modelo de coração-pulmão artificial. Em São Paulo, trabalhou no Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da USP e, como cirurgião, no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia da Secretaria
do Estado de São Paulo.
Ao longo desses 85 anos, realizou 40 mil cirurgias. Chegou a operar até sete pacientes por dia. As equipes formadas por ele foram responsáveis por 120 mil operações cardíacas. Atualmente era diretor do Hospital
do Coração e um dos pioneiros da cirurgia do coração no País.
Nunca se filiou a partidos, mas participou de várias gestões. Atuou como Secretário Estadual da Saúde
de São Paulo (de 1979 a 1982) no Governo de Paulo Maluf; e duas vezes como Ministro, na mesma área, nas
gestões Fernando Collor (1992, por oito meses) e Fernando Henrique Cardoso (1995 a 1996, por 22 meses).
No Governo de FHC criou a CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira), para ajudar
a financiar a saúde brasileira. Foi membro da Academia Nacional de Medicina e autor e coautor de cerca de
700 trabalhos científicos publicados na literatura nacional e internacional.
O Secretário da Saúde do Estado de São Paulo, David Uip, disse que a “perda do professor e ministro Adib
Jatene é motivo de absoluta tristeza” e que “a saúde pública está em luto”. O secretário ainda destacou o papel
de Jatene “para a consolidação do SUS em São Paulo e no Brasil”.
A Presidenta Dilma Rousseff lamentou, em nota:
A morte do médico Adib Jatene deixa nossa Nação triste. Ele foi um dos mais importantes cardiologistas
do Brasil e um dos artífices da criação da CPMF, que permitiu destinar mais recursos para a saúde pública. Expresso meus sentimentos à viúva, dona Aurice, e aos filhos do casal: leda, Marcelo, Fábio e Iara.
O Ministério da Saúde, do Ministro Arthur Chioro, também divulgou uma nota de pesar: que:
[...] recebeu com tristeza o anúncio do falecimento do médico, professor e ex-Ministro da Saúde Adib
Jatene. A medicina brasileira e a saúde pública do país são gratos por suas contribuições nos mais de 40
anos de profissão. Ele, sem dúvida, traduz a força dos milhares de brasileiros que superam suas dificuldades, em sua convicção de desenvolvimento pessoal e esperança de um mundo melhor. Uma história
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de defesa e ensino de uma medicina voltada essencialmente e fundamentada nas pessoas. A Saúde, em
luto, deve um agradecimento especial a esse grande brasileiro.
Alexandre Padilha, que neste ano concorreu ao governo de São Paulo pelo PT, e não se elegeu, lamentou a perda de Jatene:
Perdemos uma das figuras mais humanas que eu conheci na minha vida. Adib era humano e respeitoso
em defesa de suas opiniões, nas criticas, no cuidado com seus pacientes. Mas também quando brincava
com suas engenhocas, ele gostava de criar peças, próteses e válvulas que salvaram muitas vidas. [Disse
Padilha.] É uma das mentes mais humanas que já vi. O professor Adib Jatene era mais do que tudo especialista em gente.
O Governador Geraldo Alckmin disse que “seu legado inclui inúmeros feitos para a Medicina”.
Em junho, numa entrevista à revista Época, Jatene falou da rotina diária, dos hábitos, do envelhecimento,
do Brasil que ele viu crescer. Abro aspas, aqui, para as palavras memoráveis de Adib Jatene:
“Trabalho no hospital todos os dias, mas já estive melhor de saúde. Tive problema de coronária. Ando
com a bengala ou com a cadeira motorizada. No mais, estou bem. Tenho a cabeça boa. Parei de operar
no início do ano. Com essa idade as cirurgias ficam complicadas. Minha reação cirúrgica não era aquela
que eu tinha. Não queria colocar o paciente em risco. O cirurgião enfrenta situações de emergência. Precisa conseguir responder prontamente. Se a resposta começa a ficar mais lenta, coloca o doente em risco.
Nunca fumei. Fiz muito esporte. Atletismo, remo. Havia torneios entre os alunos da engenharia do Mackenzie e os da Medicina da USP. Sempre tive uma alimentação saudável. Sou casado com uma nutricionista há 60 anos. Os que não se cuidam e vivem muito são exceções que justificam a regra. Quantos
obesos da minha idade você já viu? Não há. Eles morrem antes. [...] As artérias de algumas pessoas não
vão entupir nunca. Mesmo que elas tenham maus hábitos. [...] Não é o meu caso. Minhas artérias são
ruins. Minha aterosclerose é constitucional. Se não tivesse me cuidado, estaria morto há muito tempo.
Somos o que comemos. [...]
Estou tentando escrever um livro sobre o Brasil que eu vi crescer. Desde que saí do Acre em sete de fevereiro de 1939. Levamos de lá até Uberlândia dois meses. Tínhamos que descer com a chata, aquela que
tem a roda atrás, pelo Rio Acre até a confluência com o Purus. Depois descer o Solimões, o Amazonas.
Descemos até o Belém para esperar o Ita. Ia parando em cada porto. Hoje vamos ao Acre em quatro ou
cinco horas. [...]
O que aconteceu no Brasil foi uma coisa fantástica. As pessoas não têm noção disso. A qualidade de vida
e a saúde da população melhoraram demais. Somos o país que mais vacina no mundo. Eliminamos a
poliomielite antes de qualquer país do mundo.
O nosso problema não é a saúde. É a doença. Aquilo que exige atendimento médico, emergência, pronto-socorro. Não fizemos a estrutura necessária para isso. Não havia recursos suficientes. [...]
Vivo nossa realidade. Velho tem que continuar ativo. Se para, definha. [...] O ruim da velhice é a perda de
mobilidade. Não tenho mais a flexibilidade que eu tinha. [...] Tenho dificuldades de equilíbrio. Uso bengala ou cadeira de rodas motorizada. Sofro também de diabetes e neuropatia diabética. Isso dá uma
perda de sensibilidade nos pés.
E daí? Se eu fosse dar valor a isso, ficaria inutilizado. [...] O lado bom da velhice é a experiência acumulada e a felicidade de poder compartilhá-la. Treinei muita gente. Se a pessoa vive só o passado, ela não
interessa a ninguém. O presente é fantástico. Gosto dos jovens. Hoje eles são muito mais preparados. O
conhecimento que têm de informática e de outras coisas é impressionante. [...]
O que se faz com gosto não cansa. Nunca me queixo. Tive um incrível professor de Matemática na infância. Era cego e fazia cálculos dificílimos de cabeça. Com ele aprendi a nunca me queixar.”
Tendo em conta a qualidade e a beleza das palavras, Sr. Presidente Senador Kaká, escritas pelo Dr. Roberto
Kalil Filho em artigo publicado hoje na Folha de S. Paulo em homenagem a Adib Jatene, aqui peço a permissão
de lê-lo e o registro na íntegra de “Lições de Humildade”, Roberto Kalil Filho:
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
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Aprendi muito sobre a Medicina com o Professor Adib Jatene, mas a principal lição que recebi do grande
mestre foi a de ser humilde na profissão. Sei muito bem que não precisaria lembrar aqui das grandes contribuições do professor Adib Jatene à Medicina – elas já estão impressas nos melhores livros de Medicina
do mundo. Mas faço absoluta questão em fazê-lo aqui e sempre.
O professor Adib foi o primeiro médico a realizar a cirurgia de ponte de safena no Brasil. Foi o primeiro
a desenvolver o coração-pulmão artificial do mundo. Também foi o primeiro a utilizar a técnica para
corrigir artérias de bebês, método que ficou conhecido como Cirurgia de Jatene. O professor Adib foi o
primeiro, o primeiro, o primeiro...
A qualidade desse grande cardiologista que, de fato, marcou minha carreira e minha vida, entretanto,
não está relacionada a nenhum desses feitos extraordinários. Aprendi com ele a importância de ser humilde na minha profissão. Isso ele me ensinou desde o primeiro instante em que o vi.
Conheci o professor Adib Jatene em 1986. Jamais vou me esquecer desse momento. Eu havia recém-chegado à Faculdade de Medicina, era residente médico. Era uma manhã bem cedo. Eu subia de escada até
a UTI pós-operatória do InCor, no terceiro andar do hospital. Eis que, de repente [diz Roberto Kalil Filho],
quase trombo com ele, que descia os degraus. Fiquei paralisado. Afinal, o professor Adib, então titular da
cirurgia cardiovascular da instituição, era um mito para mim.
Ele logo quebrou o silêncio constrangedor com uma simples pergunta: “Você é quem?”
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
Com a voz trêmula, expliquei que começara a residência e que faria prova para cardiologia naquele ano.
Foi então que ele falou uma frase que me marcou para sempre:
“Lembre-se de uma coisa, menino. É importante ser respeitado pelo trabalho e pelos colegas, mas o que
mais vale a um médico é ter o respeito dos pacientes.”
Em 1991, a segunda lição de humildade. Eu havia acabado de voltar do doutorado na Universidade Johns
Hopkins (EUA) e, na época, era cardiologista-assistente do InCor. Eis que um dia recebo um telefonema
da diretoria. O professor Adib queria a minha opinião sobre um paciente dele que estava sendo mantido
com suporte mecânico.
Uma semana depois, ele me ligou para dizer que tudo dera certo com o paciente e me agradeceu.
(Soa a campainha.)
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Se me permite (Fora do microfone.), Sr. Presidente, dada a relevância desse extraordinário depoimento, peço alguns minutos.
O SR. PRESIDENTE (Kaká Andrade. Bloco Apoio Governo/PDT – SE) – Pode concluir, Senador. Pode concluir, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Dois minutos no máximo.
E eu pensei: “O grande médico e cientista ligando para agradecer a um simples assistente.”
Ao longo da minha carreira, conversei muito com ele. Trinta segundos com o professor correspondiam a
anos e anos de pesquisa. Ele sempre me estimulou a continuar na vida acadêmica.
Em 2010, comecei a me preparar para o concurso de professor titular de cardiologia no InCor. Por um ano,
falei com ele semanalmente sobre o assunto. [...] em 5 de agosto de 2011, no dia do concurso, ele estava
lá, me assistindo na primeira fila. No dia seguinte, ele me deu a terceira lição de humildade:
“Hoje você tem um consultório de sucesso e uma carreira acadêmica consolidada. Mas, para ser um médico
completo, tem de ter um compromisso com as pessoas carentes. E agora chegou a vez de isso acontecer.”
Pois digo aqui que minha missão maior no InCor é exatamente essa, a de expandir e melhorar o hospital
para o bem da população. Hoje, os ensinamentos do professor Adib fazem parte do meu dia a dia como
médico. Uso diariamente suas frases célebres. Por exemplo, quando um paciente me pergunta,...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
... por medo de um determinado exame, se é seguro deixar para depois o procedimento, e eu respondo
como ele: “Se eu soubesse quando sua artéria irá fechar eu chamaria você um dia antes.”
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Outra: um paciente ao me questionar se pode ou não voltar a trabalhar depois de uma cirurgia, eu digo
outra célebre frase dele: “O que mata não é o trabalho, é a raiva.” Mas a minha meta maior é me espelhar
em sua humildade. Professor Adib me acompanhará para sempre.
Possa o exemplo do Dr. Adib Jatene se espalhar por todo o Brasil para todos os brasileiros! Ele tantas
vezes esteve nesta Casa, conversando com cada Senador sobre a CPMF, sobre tudo aquilo em que ele acreditava, sobre quão importante era haver os recursos necessários para financiar todo o bem que o atendimento
do Sistema Único de Saúde deveria prover a cada cidadão brasileiro, onde ele estivesse, em qualquer parte do
Território. Assim, Sr. Presidente, avaliei que a manifestação do Dr. Roberto Kalil Filho fosse muito relevante e,
por isso, como parte, também, de meu Requerimento de Pesar.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Suplicy.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Trata-se de comunicação inadiável, mas, se
o Presidente, assim concordar...
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – É só para reforçar a importância do pronunciamento
de V. Exª. O Senador faz uma homenagem merecida ao grande médico cardiologista, acriano de Xapuri, Adib
Jatene. Quero dizer que, verdadeiramente, ele foi um dos grandes baluartes da Medicina brasileira, com essa
visão de mundo, essa visão de humanidade, que o projetou e formou centenas, milhares de discípulos da boa
Medicina no Brasil. E quero dizer que ele tinha uma visão muito otimista do Brasil – isso foi expresso, inclusive,
na leitura que V. Exª fez. E a mesma coisa nós podemos dizer em relação ao Acre. Ele passou muitos anos sem
visitar o Acre – muitos anos! Na sua última ida ao Acre, ele escreveu um belíssimo artigo, que tornou público,
manifestando...
(Soa a campainha.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... a sua admiração, digamos assim, pelas coisas
novas, coisas boas, coisas interessantes que estavam acontecendo no Acre, fruto dessa novidade na política
que tinha surgido, dessa geração de pessoas bem intencionadas, procurando fazer o melhor a partir de uma
função pública. Então, Adib Jatene deixou milhares e milhares de fãs e, certamente, a Medicina brasileira
pode ser dividida entre antes e depois de Jatene, principalmente a Cardiologia, porque ele foi, com certeza,
o maior cardiologista que existiu no Brasil. Certamente, a partir dele, muitos discípulos competentes e solidários com o povo brasileiro, a partir dos ensinamentos de Adib Jatene, surgiram e vão levar o seu legado
por muito, muito tempo. Parabéns a V. Exª, Senador Suplicy, pelo belíssimo pronunciamento em homenagem a esse grande acriano, que orgulha todos os acreanos, principalmente a população de Xapuri, sua terra
natal, a mesma terra de Chico Mendes, Adib Jatene, este grande cardiologista, que levou ao mundo o seu
conhecimento na matéria.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado, Senador Anibal Diniz. V. Exª
presta a devida homenagem a este Dr. Adib Jatene, que nasceu em Xapuri. Então, posso perceber o sentimento
de homenagem, de honra para o Acre por tudo aquilo que fez o Dr. Adib Jatene. Tenho certeza de que nossos
amigos, o Governador Tião Viana, o ex-Governador e nosso colega Jorge Viana, estão irmanados no seu pensamento. E eu o convido, e também ao Senador João Capiberibe e ao Senador Kaká, se desejarem, a assinar o
Requerimento de Pesar, vou levá-lo a V. Exªs.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– “Lições de humildade”, Roberto Kalil Filho.
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O SR. PRESIDENTE (Kaká Andrade. Bloco Apoio Governo/PDT – SE.) – Parabéns, Senador Suplicy, pela
homenagem justíssima a um dos grandes homens da Medicina brasileira, a um dos grandes homens públicos
brasileiros. E eu gostaria de me somar a V. Exª neste requerimento, neste requerimento justo. Foi um homem
que passou a vida cuidando do coração dos outros e, por ironia do destino, veio a falecer, em face de falência
do seu coração.
Com muita honra assino.
Tem a palavra, agora, o Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senador, Sr. Senador Suplicy, quero aqui manifestar a minha solidariedade à
família e o reconhecimento por essa figura ímpar na sociedade brasileira, ao médico, político Adib Jatene. Tive
a oportunidade de comprovar a lisura, o comportamento ético. Fui Governador do meu Estado, e tive um episódio em que ele se posicionou com muita clareza do lado da ética e do lado da honestidade.
Portanto, V. Exª e todos aqueles que comentaram sobre o médico Adib Jatene o fizeram com a absoluta certeza de que estão fazendo um comentário justo a uma pessoa digna e honesta. Assino com satisfação o
requerimento.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste mar revolto de agenda negativa desta semana e das semanas que
virão, certamente em função de graves problemas que estão começando a emergir, de corrupção na Petrobras, de corrupção em outras áreas, no setor público e com a participação ativa do setor privado, e, desta vez,
fica muito claro, vai ficar cada vez mais claro para a sociedade brasileira, que a corrupção tem dois pólos: um
ativo e outro passivo; o corruptor e o corrupto. Então, agora, nós vamos ter a oportunidade de presenciar e de
acompanhar passo a passo.
Mas, sobre esse assunto, virei me manifestar amanhã. Hoje, vou tratar de uma agenda positiva que diz
respeito ao meu Estado. E quero fazer registro de duas informações positivas em relação ao Amapá, meu Estado, que me manda para esta Casa representar o seu povo. Eu tenho, aqui, uma matéria especial da Folha de S.
Paulo, da última segunda-feira, do dia 10 de novembro, do jornalista Dimmi Amora, que foi um enviado especial à Santana, ao Porto de Santana
Ele produziu uma matéria que saiu no Caderno Especial chamada: “O Brasil que dá certo”. E o Brasil dá
muito mais certo do que errado, eu tenho certeza, tenho convicção de que o País melhorou, a democracia fez
esse País melhorar, e muito. E essa matéria mostra exatamente um projeto de um Brasil que dá certo.
A matéria fala sobre os portos no Norte, que aproximam o exportador da Ásia e Europa.
Novos projetos prometem reverter logística de escoamento no País e reduzir custos [assim ele começa
a matéria]. A linha do Equador fica a poucos quilômetros do porto da cidade de Santana, no Amapá.
Nenhum lugar no Brasil onde se possa atracar navios está tão perto da Ásia e da Europa, os principais
mercados, para US$100 bilhões em grãos, carnes, frutas e outros produtos básicos exportados anualmente pelo País.
O berço de atracação do porto, no entanto, está vazio numa manhã de segunda-feira de outubro. O próximo navio só virá em dois ou três dias. O outro, em mais três.
O único trabalho por ali é a construção de silos de quase 30 metros de altura da empresa Cianport, uma
exportadora de grãos. É por eles que o País pretende começar uma virada histórica no comércio exterior:
ter sua principal saída agrícola pelos portos da região Norte do País.
O projeto, um pleito do agronegócio de quase uma década, está em operação. Pelo menos sete portos
privados já estão autorizados a exportar via Rondônia, Pará e Amapá. Até o fim da década, cerca de 30
milhões de toneladas de grãos devem ser embarcados nesses portos. Outros terminais, em portos públicos, também deverão ser concedidos para fazer o mesmo trabalho, mas esses ainda dependem de autorização de órgãos de controle da Justiça que poderão levar mais tempo.
Bungue e ADM, duas das principais exportadoras de soja do País, estão com seus terminais privados no
Pará funcionando. Em 2016, a expectativa é de que outros terminais se juntem a eles e já seja possível
enviar 15 milhões por essa via.
Agricultura. A lógica da exportação pelo norte é que mais da metade da produção de grãos do País está
basicamente nas Regiões Norte e Centro-Oeste. Como há pouco consumo interno nessa área, quase
tudo sobre para ser exportado. Os produtos, porém, tem que descer 2 mil quilômetros de caminhão até
os portos no Sul e Sudeste, um longo passeio que custa caro para o País. E, depois, subir todo o País de
navio, por quatro dias, para cruzar a Linha do Equador e seguir viagem. [A soja vai e, depois, volta, para
atravessar a Linha do Equador e, enfim, chegar aos portos de destino.]
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Isso faz com que os custos de transporte agrícola no Brasil sejam entre três a quatro vezes superiores
aos de outros grandes exportadores mundiais, como Argentina e Estados Unidos. Como os compradores pagam o mesmo valor para os produtos dos três países, a agricultura acaba sendo menos rentável.
[Aspas.] “O ganho com a saída pelo norte é imenso, é outro patamar”, diz Antonio Pagot, ex-Diretor Geral do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – e coordenador do projeto de
logística da Cianport.
Os benefícios estão se espalhando pela região. Os grãos vão ser transportados por barcaças, que sairão
de Miritituba, no Pará, para terminais nas regiões de Belém, no Pará, e Santana, no Amapá, para de lá
seguirem para o exterior.
Cada comboio custa, em média, R$60 milhões para ser construído e, hoje, os estaleiros de Manaus e Belém estão lotados de encomendas. De uma média de 30 embarcações por ano, as encomendas saltaram
para 150 embarcações por ano. [Aspas.]
Aspas:
“A mudança na vida das pessoas aqui é visível”, afirma Thiago Lemgruber, diretor-superintendente do
estaleiro Easa, em Belém, que está na cidade há três anos, já emprega 400 funcionários e tem 500 fornecedores locais. [Imaginem a cadeia de empregos que isso gera!]
No Amapá, a esperança é que os terminais que vão exportar grãos tragam uma nova dinâmica para a
economia local. Segundo Charles Chelala, secretário de governo da prefeitura de Macapá, capital do
Estado, será possível construir fábricas de ração e outros produtos agrícolas com a chegada dos portos.
E, com isso, começar a criação de animais para o comércio local. Hoje, até os frangos comidos no Amapá
são importados do sul do País.
Udimar Nissola, catarinense de 39 anos, saiu de Mato Grosso para o Amapá há quase dez anos para plantar nos centenas de milhares de hectares agricultáveis do Estado. Até hoje, a área plantada não chegou
a 3% disso, mesmo dobrando a cada ano.
Com os portos, isso pode mudar. [Aspas] “Foi um sufoco ficar”, disse Nissola. “Mas agora vamos ter condições de ser uma das áreas mais rentáveis de grãos para exportação.
Claro que ainda vamos ter que vencer grandes dificuldades. Nós aguardamos o atendimento de um pleito apoiado por nossa Bancada no Senado, junto com o Senador Randolfe e com o Deputado Davi Alcolumbre,
Senador eleito pelo Amapá. Estivemos conversando com o Ministro Chefe da Casa Civil, o Ministro Mercadante, sobre a assinatura do decreto que transfere as terras da União para o Estado do Amapá para que possamos
acelerar o processo de regularização fundiária.
Essa é uma notícia importante, mas eu vou para a segunda notícia importante e, no final, citarei os protagonistas porque, por trás dessa notícia, há aqueles que ajudaram para que essa situação acontecesse, para
que a realidade do atraso fosse modificada.
A próxima notícia é uma matéria do G1 Amapá, do jornalista Abinoan Santiago. Ele diz: “Com 7,9%, o
Amapá registra o maior crescimento do PIB desde 2003”. E é bom lembrar aqui – a matéria não conta, mas eu
quero lembrar – que, em 2012, nós já tivemos um primeiro crescimento significativo do PIB do Amapá em relação a 2011: nós crescemos, em 2011, 4,9% e, em 2012, 7,9% – crescimento chinês da economia.
Dados representam um valor somado maior que R$ 10 bilhões, diz estudo. Elevação de 7,9% deixou o
Amapá com a maior alta dos últimos dez anos.
Construção civil aumentou 89,46% em 2012, diz a Secretaria de Planejamento.
O Amapá registrou um crescimento de 7,2% no Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todas as riquezas produzidas no estado. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (14) pela Secretaria de Estado
do Planejamento (Seplan) e correspondem ao ano de 2012. O percentual é o maior apresentado desde
2003, quando o estado teve um aumento de 6% no PIB.
O percentual de 7,2% foi calculado sem considerar a inflação do ano de estudo e representou R$10,4 bilhões. O índice registrou no ano anterior R$8,9 bilhões no PIB amapaense. O montante deixou o Amapá
a frente do Acre e Roraima, com participação de 0,287% no Produto Interno Bruto brasileiro.
Um dos fatores para a elevação foi a construção civil, com 89,46% de crescimento nesse período. “A categoria inclui as obras públicas e privadas, que nesse período teve um ‘boom’ no mercado da construção”,
comentou a economista da Seplan Regina Celes.
O estudo ainda mostrou o aumento da participação da administração pública na economia amapaense [...].
Também foi elevada a renda per capita do amapaense, que alcançou R$14.915. O número é o quarto
maior da região Norte, que teve média de R$14.179, em 2012. O estado fica atrás de Amazonas, Rondônia e Roraima. No ano anterior, o mesmo dado apresentou R$13.105, no Amapá.
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Essas duas informações mostram que o Amapá deu um salto no seu desenvolvimento. E os protagonistas desse processo? Eu atribuiria esse protagonismo ao Governador Camilo Capiberibe, que tomou as decisões
corretas ao assumir o Governo em 1o de janeiro de 2011. Ele assumiu o Governo em plena crise. Nós tivemos
oito anos, de 2003 ou 2004 em diante, com crescimentos importantes em nível nacional, mas, a partir da crise
mundial de 2008, o crescimento brasileiro foi retrocedendo, e chegamos a pífias taxas de crescimentos nos
últimos anos.
No entanto, o Amapá, pela decisão do Governador Camilo Capiberibe, continuou crescendo. Ele conseguiu arrumar a casa, organizar as finanças públicas e recuperar a credibilidade perdida nos anos anteriores em função, exatamente, dessa tragédia que se abate hoje sobre a sociedade brasileira e que explode em
denúncias de corrupção. O Amapá viveu esse processo durante oito anos, de 2003 a 2010: os governantes
foram presos, assim como agentes públicos e privados. Ele recuperou esse desgaste todo, colocou o Amapá na agenda positiva e conseguiu acessar recursos de várias fontes. Fez um fundo com recursos da União,
com recursos do Estado, com recursos de empréstimo, e está aí o resultado: um crescimento exponencial
de 7,2% em 2012.
Em 2013, certamente, o Amapá deve continuar crescendo, talvez não nesse mesmo patamar, nesse mesmo índice, porque 7,2% é um grande crescimento. Mas a verdade é que o Amapá se recuperou e retornou ao
caminho do desenvolvimento. Pena que os meios de comunicação do nosso Estado sonegaram essas informações. A sociedade do Amapá não as conhece e, em função de não as conhecer, terminou tomando a decisão
de paralisar esse processo de crescimento: o Governador não se reelegeu. Evidentemente, vamos ter consequências nos próximos anos, mas, como foi essa a decisão, temos de respeitar a decisão popular.
Era isso, Sr. Presidente. Queria parabenizar o Governador Camilo Capiberibe e a nossa Bancada aqui no
Senado, que, junto com o Senador Randolfe, trabalhamos em busca dos recursos necessários para alavancar
esse crescimento, esse desenvolvimento. Também parabenizo a nossa Bancada na Câmara Federal. Esses foram
os grandes protagonistas que alavancaram o desenvolvimento do Amapá e que nos colocaram nessa condição
fantástica de um crescimento só comparável com o crescimento chinês.
Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. João Capiberibe, o Sr. Kaká Andrade deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador
João Capiberibe, Senador do Amapá pelo Partido Socialista Brasileiro, que aqui sempre traz esclarecimentos
muito oportunos. Parabéns a V. Exª!
Tem a palavra o Senador Aníbal Diniz, do PT do Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, não gostaria
de iniciar um pronunciamento sobre esse assunto, mas como foi objeto de um extenso discurso do Senador
Aloysio Nunes Ferreira... Inicialmente eu não iria aparteá-lo, justamente para que ele pudesse se ater aos 20
minutos iniciais de seu pronunciamento, mas acabou que muitos outros Senadores o apartearam e ele acabou
fazendo um pronunciamento bastante extenso, somados os apartes, justamente trazendo a velha cantilena
dos adversários do Partido dos Trabalhadores no sentido de passar a ideia de que a corrupção no Brasil foi institucionalizada a partir dos governos do Partido dos Trabalhadores, do Presidente Lula e da Presidenta Dilma.
Eu não quero me estender sobre esse assunto, porque sou da opinião de que aqueles que praticam qualquer ato em desacordo com a legislação, aqueles que praticam crimes, aqueles que desviam recursos públicos,
aqueles que se locupletam, aqueles que praticam a corrupção, têm que responder por isso de acordo com a
legislação vigente. E essa operação da Polícia Federal, do Ministério Público, dos organismos da Justiça, tem
resultado na prisão de várias pessoas, que devem ter o seu direito de defesa e apresentar as suas justificativas,
mas devem responder pelos seus atos sim. Esta é a nossa posição.
Agora, uma coisa nós não podemos aceitar. É que todas as vezes que tratam desses assuntos, das investigações que resultam em prisões, das investigações sobre escândalos praticados em empresas estatais ou em
órgãos públicos, como está acontecendo agora nessa investigação em relação à Petrobras, quase sempre se
traz a ideia de que foi o PT quem instituiu essa prática nesses órgãos. Isso nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar, porque praticamente todas as pessoas envolvidas, todas as pessoas presas nessa Operação Lava
Jato, relacionada ao escândalo da Petrobras, são funcionários de carreira da empresa. São funcionários de carreira, que fizeram concurso público e estão há muito tempo trabalhando nessa empresa, elas não entraram na
Petrobras com o Partido dos Trabalhadores.
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E depois, não podemos também esquecer de mencionar que, se hoje acontece investigação com total
liberdade, se hoje a Polícia Federal tem total condição e aparelhamento para exercer o seu papel de polícia,
investigar e promover prisões, é porque ela tem as condições, tem liberdade para isso.
Não é exatamente o que acontecia no passado. Tanto é – podemos fazer esta afirmação – que as prisões,
a total liberdade para a ação desses organismos da polícia judiciária, no caso a Polícia Federal, têm acontecido
com muito mais evidência a partir do governo do Presidente Lula e da Presidenta Dilma. Não só a liberdade
da Polícia Federal: há os mecanismos de controle, os mecanismos de transparência pública, a possibilidade de
fazer com que os atos sejam descobertos com muito mais facilidade. Tudo isso faz parte do arcabouço de decisões tomadas a partir do governo do Presidente Lula com a Presidenta Dilma, e exatamente por isso tantas
sujeiras têm vindo à tona.
Não podemos dizer o mesmo dos governos do PSDB. Quando se fala, por exemplo, do vício da CPI
instalada hoje aqui no Senado – tanto a CPI quanto a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito –,
quando se denuncia que a maioria do Governo aqui, na Casa, cria mecanismos para dificultar o trabalho, nós
temos que responder, em primeiro lugar, as seguintes perguntas. Quantas CPIs foram abertas no Governo
Alckmin, lá em São Paulo, onde o PSDB tem maioria na Assembleia Legislativa? Quantas CPIs foram abertas,
instaladas para procederem à investigação dos escândalos denunciados em relação ao Governo Alckmin?
Ao que tenho conhecimento, nenhuma foi instalada e, se foi instalada, não teve sucesso até agora. Esse é
um primeiro aspecto.
E o segundo aspecto a ser considerado é que, nos governos do Presidente Lula e da Presidenta Dilma, tem-se deixado muito claro que aqueles que praticam atos irregulares, aqueles que atentam contra o
patrimônio público, essas pessoas devem responder na forma da lei. E a Polícia Federal tem total liberdade,
assim como o Ministério Público, para proceder às suas investigações e levar as pessoas a responderem pelos seus atos.
Mas, Sr. Presidente, eu gostaria de aproveitar este momento para relatar que tive, na última quinta-feira,
uma agenda muito importante com o prefeito da cidade de Rio Branco, que é a capital do Acre, em vários ministérios.
Nós tivemos audiência com o Brigadeiro Roberto de Medeiros Dantas, gerente do Programa Calha
Norte, do Ministério da Defesa, para tratar dos convênios em curso com a prefeitura de Rio Branco e das
liberações que devem acontecer até o final do ano. Estivemos, também, no Ministério das Cidades, com o
Secretário Nacional de Mobilidade Urbana, Raphael Resende Neto, para tratar do cronograma das obras
do Pacto pela Mobilidade – este programa do Governo Federal vem investindo cerca de 52 milhões na
duplicação de várias ruas e avenidas na cidade de Rio Branco. O Pacto da Mobilidade completa o programa PAC Mobilidade Médias Cidades, que é a origem dos recursos para as obras em Rio Branco. Estivemos também em uma audiência com o Secretário Executivo do Ministério das Cidades, Carlos Vieira,
para tratar justamente desse assunto. E tivemos outra audiência com o Secretário Nacional de Vigilância
Epidemiológica do Ministério da Saúde, Giliate Cardoso Coelho Neto. Estivemos, também, no Ministério da
Pesca e Aquicultura, com o Ministro Eduardo Lopes, tratando do projeto do Mercado do Peixe, que deve ser
implantado no âmbito da Central de Abastecimento de Rio Branco, Ceasa, que fica no bairro da Sobral. E
tivemos também uma reunião com o Secretário Nacional do Programa de Desenvolvimento do Turismo, Sr.
Neusvaldo Lima, também para tratar do shopping popular de Rio Branco, que é um projeto que teve o esforço do Senador Jorge Viana, teve o esforço do Governador Tião Viana e também o meu esforço junto ao
Ministério, apresentamos emendas para esse fim, e esse projeto tem grande importância para a cidade
de Rio Branco, e nós acompanhamos o Prefeito Marcus Alexandre nessa reunião. Por último, tivemos uma
conversa com o Ministro das Relações Institucionais, Ricardo Berzoini, para debater exatamente essa agenda
importante de final de ano e ter a garantia das liberações que estão consignadas no Orçamento da União
para a Prefeitura de Rio Branco.
Portanto, presto contas dessa agenda que cumprimos aqui na última quinta-feira com o Prefeito Marcus
Alexandre, em todos esses Ministérios.
E peço, Sr. Presidente, a gentileza de publicar na íntegra o conteúdo desse pronunciamento.
Mas, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, cidadãos que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado, ocupo também a tribuna para voltar a tratar de um assunto de extrema relevância para o nosso País e
que vem sendo objeto de um intenso trabalho da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática do Senado Federal.
Estamos na fase final do relatório de avaliação da política pública do Programa Nacional de Banda Larga.
A Comissão Especial criada na CCT para tratar desse assunto, Comissão da qual sou Relator, tem previsão até
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o final do mês de novembro para concluir o relatório, fazer sua leitura e aprová-lo na sessão da Comissão de
Ciência e Tecnologia marcada para o dia 2 de dezembro próximo.
Nesse relatório, procuraremos contemplar todas as informações levantadas ao longo de mais de sete
meses de trabalho, com debates e audiências públicas, diligências externas, visitas a empresas e institutos de
pesquisa, sempre com o objetivo de explorar opiniões e dados das mais diversas fontes. A partir daí, de forma
objetiva e conclusiva, identificaremos os eventuais gargalos e pontos nodais essenciais para que possamos
passar ao Ministério das Comunicações e ao Poder Executivo a impressão do Senado Federal a respeito dessa
política pública fundamental para o povo brasileiro, que é o Programa Nacional de Banda Larga.
Podemos ressaltar a importância desse Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) por vários aspectos, como, por exemplo, massificar o acesso a serviços de conexão à internet em banda larga e promover a
inclusão digital; acelerar o desenvolvimento econômico e social, com redução das desigualdades; promover
a geração de emprego e renda; e ampliar os serviços de governo eletrônico, com maior uso das tecnologias
pelo cidadão.
Tudo isso somente será possível com infraestrutura e com a adoção de recursos e meios que facilitem,
sobremaneira, o atendimento às regiões mais carentes, como é o caso do próprio Estado do Acre, que tenho a
honra de representar nesta Casa.
Tenho insistido muito sobre o porquê me interessei e aceitei o desafio de ser o relator dessa Comissão
de Avaliação do Programa Nacional de Banda Larga. É justamente porque temos uma das maiores dificuldades de infraestrutura, do Brasil, acho que deve estar hoje no Estado do Acre; e, certamente, a Região Amazônica vive muito esse problema, que é a ausência de conectividade exatamente por falta de infraestrutura, por
falta da chegada da rede de fibra ótica e, também, porque não estamos ainda com acesso pleno à tecnologia
de satélite. Tudo isso leva a grandes dificuldades, e exatamente por isso aceitei o desafio de ser o relator dessa
comissão encarregada de avaliar o Plano Nacional de Banda Larga.
Essas são prioridades do Governo, e é nosso papel, como Casa Legislativa, apresentar as nossas contribuições.
Porém, devido ao aprofundamento dos nossos trabalhos em torno da política pública do Plano Nacional
de Banda Larga, naturalmente surgiram novas e instigantes questões igualmente merecedoras da nossa análise e discussão. Uma delas foi a necessidade de uma retomada das discussões em torno do Programa Espacial
Brasileiro, o que concretizaremos amanhã, com a realização de uma audiência pública, fruto de requerimento de minha autoria, aprovado no plenário da Comissão de Ciência e Tecnologia pelos Senadores integrantes
dessa comissão.
Esta audiência pública, como disse há pouco, acontecerá amanhã, dia 18, a partir das 8h30min, e contará
com a presença das seguintes autoridades: o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; o Ministério da Defesa; a Visiona Tecnologia Espacial, que é a empresa responsável pela construção do Satélite Geoestacionário de
Defesa e Comunicações Estratégicas brasileiro; a Telebrás, acionista da Visiona e uma das principais operadoras
do Plano Nacional de Banda Larga, com papel de grande relevância na integração do nosso País por meio da
internet; o Sindicato de Servidores Públicos na Área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial; a Agência
Espacial Brasileira; e também a pesquisadora Flávia Schmidt, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que
vai apresentar principalmente os impactos da internet de boa velocidade no desenvolvimento econômico e
social de uma região.
Como falamos anteriormente, em nossas diligências em torno da avaliação do Plano Nacional de Banda
Larga, deparamo-nos com informações e opiniões dos mais diversos setores, e daí tornou-se imperioso discutirmos os rumos do Programa Espacial Brasileiro, inclusive para que possamos, como representantes da sociedade, nos inteirar sobre quais são as programações futuras e também as dificuldades.
Trata-se de um tema de profunda relevância para o desenvolvimento das comunicações em nosso País
e também essencial a outras áreas, como a estratégia de defesa, o monitoramento climático e ambiental, os
investimentos em torno do agronegócio e outros setores, como mineração, petróleo, etc.
O Brasil, que já ocupou papel de destaque nesse cenário, precisa recuperar o tempo perdido, notadamente investindo mais em uma área que possui como característica o amplo prazo de maturação, mas com
taxas de retorno sobre os investimentos e valor agregado altíssimas.
A importância estratégica do Programa Espacial Brasileiro reflete também na indústria, pois detemos o
conhecimento para avançarmos, mas é necessário que sejam criadas novas demandas.
Atualmente, temos a previsão de construção deste Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação,
que vai atender, ao mesmo tempo, a necessidade do Plano Nacional de Banda Larga para as comunidades
isoladas e vai atender, também, a necessidade de comunicação estratégica do Ministério da Defesa. Mas, para
que esse conhecimento e tecnologias apropriadas sejam também desenvolvidos e aprimorados pelo Brasil e
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para que esse conhecimento todo seja melhor aproveitado, temos que criar uma cadeia produtiva sustentável,
perene, com novos projetos, inclusive para áreas adjacentes, como o monitoramento climático, etc.
O Brasil não pode ser dependente, ou melhor, o Brasil não pode continuar sendo dependente ou cliente
de fornecedores externos com riscos nas comunicações e na infraestrutura de monitoramento. Mas, para isso,
precisamos conhecer melhor a situação atual do setor e propostas de futuro.
O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação trará grandes avanços, seja na infraestrutura de
comunicação, inclusive para as nossas forças de defesa, seja também com relação ao conhecimento agregado
pelas parcerias desenvolvidas para a sua construção. Mas não podemos parar nesse projeto, sendo de grande importância o debate que será travado amanhã, às 8h30min, na Comissão de Ciência e Tecnologia. E, para
tanto, convido todos os Srs. Senadores que estiverem, aqui, pela parte da manhã, para que compareçam, às
8h30min, na Comissão de Ciência e Tecnologia e tomem parte desse debate importante.
O Governo da Presidenta Dilma priorizou novamente o assunto do Programa Nacional de Banda Larga,
e nós não podemos nos dar por satisfeitos com a internet que temos hoje. Quatro anos depois do início do
Programa Nacional de Banda Larga, ainda temos que conviver com falta de internet em banda larga. Já deveríamos ter isso como uma premissa de direito ao cidadão. Temos que superar os gargalos e transformar esses
gargalos em oportunidades.
A própria empresa responsável pela implementação do Plano Nacional de Banda Larga nas localidades
mais isoladas, onde não há interesse por parte das empresas operadoras – porque as empresas operadoras
gostam mesmo de estar nos grandes centros, onde tudo é fácil, mas onde a infraestrutura é difícil, nas regiões
mais isoladas, elas não chegam e não têm interesse em chegar. Por isso, a Telebrás foi criada, exatamente para
dar conta do Plano Nacional de Banda Larga e fazer chegar a internet de banda larga onde as empresas operadoras não têm interesse econômico por operar.
Essa é a tão falada última milha, uma das peças mais importantes no quebra-cabeça desse cenário, sem
a qual não adianta termos uma rede robusta se não chegar com internet de boa velocidade à casa do cidadão.
As novas tecnologias estão sendo criadas para facilitar e ampliar os resultados dos nossos recursos de infraestrutura, a exemplo da Banda Ka, que possibilitará um amplo atendimento de internet às regiões mais carentes
e afastadas do Brasil.
O papel da Telebrás também deve ser aprimorado com o fomento a novos projetos de inovação, reforçando e ampliando seu papel nesse cenário. A Telebrás pode ser a grande protagonista de várias políticas
públicas, além do Plano Nacional de Banda Larga. Não podemos mais falar em avanços e novas tecnologias
sem uma robusta infraestrutura de comunicações, e a Agência Espacial Brasileira também deve ter seu papel
discutido e reforçado no planejamento da política espacial, assim como devemos discutir o papel dos outros
participantes. Os próprios servidores que integram os órgãos participantes dessa política e que detêm a massa crítica do conhecimento não podem ser desprezados ou esquecidos como se não tivessem nada a contribuir. Além das comunicações e da defesa, áreas como educação, saúde, transporte entre outras somente têm
a ganhar e evoluir com uma infraestrutura de comunicações robusta e capaz de prover serviços de qualidade
e maior capacidade de transporte de informações e dados.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluo este meu pronunciamento com a afirmação de que o
Programa Nacional de Banda Larga deve partir para ocupar o papel de uma política de Estado, evoluindo do
atual patamar para se constituir como um dos pilares da infraestrutura nacional. O Programa Nacional de Banda Larga pode ser decisivo para o desenvolvimento das regiões isoladas, porque, na medida em que a internet
de boa velocidade chega, estamos proporcionando às pessoas terem acesso tanto à rede de governo quanto
terem a possibilidade de fazer uma universidade à distância, buscar o conhecimento cultural, histórico, científico, que está fartamente disponibilizado na rede mundial de computadores.
E hoje, na medida em que a internet de boa velocidade não chega a essas regiões, nós estamos, na realidade, condenando essas pessoas a ficarem alheias ao conhecimento. Elas estão excluídas.
Por isso, a internet de boa velocidade pode levar à inclusão social, à inclusão econômica e à transformação da vida de pessoas. Precisamos ampliar, aprimorar e executar os objetivos do Plano Nacional de
Banda Larga com uma visão estratégica e executiva, pensando em longo prazo e legados perenes para a
sociedade.
A nossa audiência pública de amanhã, às oito e meia, é aberta a todos os interessados. Quem tiver a
oportunidade de ligar a TV Senado às oito e meia da manhã vai ter a oportunidade de assistir às exposições. E
todos os Srs. Senadores que estiverem aqui no Senado são convidados a tomar parte desse debate, que é um
debate estratégico, fundamental para o Brasil, sobre o Programa Espacial Brasileiro, todas as possibilidades que
a tecnologia satelital pode trazer para o nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, gostaria hoje de registrar nesta tribuna, a extensa agenda que
tive ontem acompanhado do prefeito Marcus Alexandre, onde percorremos vários ministérios e órgãos
do Governo Federal defendendo os interesses do Município.
A série de audiências começou em reunião com o brigadeiro Roberto de Medeiros Dantas, gerente
do Programa Calha Norte, no Ministério da Defesa. Ali, tratamos dos projetos conveniados em 2013 com
o município de Rio Branco e cujos recursos ainda precisam ser liberados.
Ainda no final da amanhã nos reunimos no Ministério das Cidades, com o secretário nacional de
Mobilidade Urbana, Raphael Resende Neto, para tratar do cronograma das obras do Pacto da Mobilidade.
Por esse programa, o Governo Federal vem investindo cerca de R$52 milhões na duplicação e urbanização de sete grandes corredores viários de Rio Branco, entre eles a Estrada da Sobral, a Avenida Getúlio
Vargas e a Estrada da Floresta.
O Pacto da Mobilidade contempla o programa PAC da Mobilidade para Médias Cidades, que é a
origem dos recursos para as obras em Rio Branco. O PAC Mobilidade é destinado às obras de infraestrutura viária. Entre as prioridades apresentadas pela Prefeitura de Rio Branco para esses projetos estão
à construção de estações de integração de ônibus; a criação de corredores estruturantes para o transporte coletivo; o alargamento e urbanização dos corredores estruturantes, e muito mais. Atualmente, a
Prefeitura mantém cerca de 120 obras de pequenos, médios e grandes porte em andamento na cidade
e na zona rural neste final de ano.
As obras nas sete vias acontecem em parceria também com o Governo do Estado como parte do
esforço institucional de melhorar a mobilidade urbana de Rio Branco. Um balanço do andamento das
obras até esta metade de novembro foi apresentado pelo prefeito aos técnicos do Ministério das Cidades. A proposta é mostrar que o cronograma segue adequadamente, a exemplo da Estrada da Floresta,
está sendo asfaltada na segunda pista e que os recursos para sua continuidade devem estar assegurados no próximo ano.
No final da tarde, tivemos agenda com o Secretário Executivo Carlos Vieira do Ministério das Cidades, para tratar da liberação de recursos do Pacto da Mobilidade (PAC 2) destinados à terceira etapa da
pavimentação de vias na capital do Acre.
A agenda teve continuidade a tarde com o diretor.de Programas da Secretaria Nacional de Vigilância Epidemiológica, Giliate Cardoso Coelho Neto, para garantir, neste ano de 2014, o repasse financeiro
para as ações de combate à dengue em 2015. A proposta é garantir os recursos para o enfrentamento à
doença na capital. A incidência da dengue vem caindo substancialmente em Rio Branco, mas o prefeito Marcus Alexandre quer manter o alerta para que os focos do mosquito transmissor, o aedes Aegipty,
sejam sistematicamente eliminados.
No Ministério da Pesca e Aquicultura, com o ministro Eduardo Lopes tratamos do projeto do Mercado do Peixe, que deve ser implantado no âmbito da Central de Abastecimento de Rio Branco (CEASA)
na Estrada da Sobral.
Já no Palácio do Planalto, encontramos com o ministro de Relações Institucionais, Ricardo Berzoini,
para debater a liberação de recursos para as obras do Shopping Popular, cujas fundações estão quase
prontas. Ao ministro, o prefeito reafirmou o caráter social e econômico do projeto.
A agenda em Brasília encerrou-se com a audiência no ministério do Turismo, com Sr. Neusvaldo
Lima Secretário Nacional de Programa de Desenvolvimento do Turismo, onde tratou também da liberação
de mais recursos para o Shopping Popular. Os recursos iniciais para o Shopping Popular foram obtidos
por minha atuação e do senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos Senador Anibal
Diniz, primeiro por esse empenho de V. Exª para que aquelas pessoas nas áreas mais distantes de Estados como
o Acre possam ter acesso à banda larga e aos computadores, para inclusive realizarem os cursos à distância,
conforme salientou, universalizando a oportunidade do conhecimento para todos os brasileiros e brasileiras.
Parabéns a V. Exª.
Com respeito ao início do seu pronunciamento, considero da maior relevância a declaração feita ontem,
na Austrália, pela Presidenta Dilma Rousseff, quando ela ressaltou que o caso Petrobras vai modificar para
sempre a relação entre a sociedade brasileira, o Estado e as empresas privadas, mudará para sempre o Brasil,
porque acabará com a impunidade.

390 Terça-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2014

E é muito importante que nós, do Partido dos Trabalhadores, façamos até um apelo à Presidenta Dilma
para que acelere a implantação daquelas cinco medidas que ela anunciou durante o intervalo entre o primeiro e o segundo turno da campanha presidencial, para acabar com a corrupção. E, sobretudo, que nós, do PT,
venhamos a dar o respaldo a essas ações com procedimentos sempre os mais transparentes e corretos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – A Presidência comunica que o
Senador Armando Monteiro passa a compor, como titular, a CAE, a CCJ, a CDR, a CE e a Comissão Temporária
Destinada a Debater e Propor Soluções para o Financiamento da Segurança Pública no Brasil e, como suplente,
a CAS, a CMA e a CRE, em vagas anteriormente ocupadas pelo Senador Douglas Cintra, nos termos dos Ofícios
nº 574 a 576 e 578 a 582, de 2014, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
São os seguintes os ofícios:
OF. N° 574/2014-BLUFOR
Brasília, 17 de novembro de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo
Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador Armando Monteiro, como membro Titular, para integrar a Comissão de Assuntos Econômicos – CAE –desta Casa, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Douglas Cintra.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente,

(Será feita a substituição solicitada.)
OF. N° 575/2014-BLUFOR
Brasília, 17 de novembro de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo
Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador Armando Monteiro, como membro Suplente, para integrar a
Comissão de Assuntos Sociais – CAS – desta Casa, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Douglas Cintra.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente,

(Será feita a substituição solicitada.)
OF. N° 576/20I4-BLUFOR
Brasília, 17 de novembro de 20I4
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador Armando Monteiro, como membro Titular, para inte-
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grar a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania — CCJ — desta Casa, em vaga anteriormente ocupada
pelo Senador Douglas Cintra.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente,

(Será feita a substituição solicitada.)
OF. N° 578/2014-BLUFOR
Brasília, 17 de novembro de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador Armando Monteiro, como membro Titular, para integrar a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR – desta Casa, em vaga anteriormente ocupada
pelo Senador Douglas Cintra.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente,

(Será feita a substituição solicitada.)
OF. N° 579/2014-BLUFOR
Brasília, 17 de novembro de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo
Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador Armando Monteiro, como membro Titular, para integrar a Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE – desta Casa, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Douglas Cintra.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente,

(Será feita a substituição solicitada.)
OF. N° 580/2014-BLUFOR
Brasília, 17 de novembro de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador Armando Monteiro, como membro Suplente, para in-
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tegrar a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA – desta Casa, em
vaga anteriormente ocupada pelo Senador Douglas Cintra.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente,

(Será feita a substituição solicitada.)
OF. N° 581/2014-BLUFOR
Brasília, 17 de novembro de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador Armando Monteiro, como membro Suplente, para integrar a Comissão Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE – desta Casa, em vaga anteriormente ocupada
pelo Senador Douglas Cintra.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente,

(Será feita a substituição solicitada.)
OF. 582/2014-BLUFOR
Brasília, 17 de novembro de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador Armando Monteiro, como membro Titular, para integrar
a Comissão Temporária Destinada a debater e propor soluções para o financiamento da Segurança Pública no
Brasil — CTSEGPUBL — desta Casa, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Douglas Cintra.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente,

(Será feita a substituição solicitada.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Tem a palavra o Senador Roberto
Requião, do PMDB do Paraná, Governador por três vezes do Estado do Paraná e que tanto honra o povo do
Paraná e o povo brasileiro.
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Presidente Suplicy, eu fiquei impressionado com o apelo do Senador Anibal Diniz pela internet larga,
a internet petebista. Antigamente os petebistas eram os calças-largas. Hoje, o Senador Anibal Diniz reclama
uma internet de banda larga para todos os brasileiros.
Nós podíamos começar melhorando a internet do Senado, que é uma das mais lentas e piores da República, com mil bloqueios e dificilmente apta para ser usada. O Senador que procurar fazer algum trabalho
pela internet no seu gabinete hoje vai se arrepender, porque ela não anda, ela é lenta e de péssima qualidade.
Se compararmos isso com o que custa todo o serviço de internet do Senado, com o pessoal e os custos, nós
vamos ficar estupefatos.
O Senado ganha prêmios de transparência pelas respostas da internet, e os Senadores não têm condição
de usá-la a partir de seus gabinetes. Fica aqui, mais uma vez, o meu apelo. Estou há quatro anos aqui e, qualquer trabalho que tenha que fazer pela internet, ou uso o telefone, que, por incrível que pareça, é mais rápido
do que a internet do Senado, ou utilizo a internet paga que instalei na minha residência oficial.
Mas o objetivo do meu pronunciamento hoje é o outro, Senador Suplicy.
No dia 26 de setembro, há menos de dois meses, 43 estudantes mexicanos, alunos de uma escola de
formação de professores de Ayotzinapa, foram sequestrados e assassinados por policiais acumpliciados com
traficantes na cidade de Iguala, no Estado de Guerrero.
O desaparecimento e a execução dos estudantes comoveram o mundo e, por mais de um mês, foram
destaques do noticiário internacional. Até o Papa se pronunciou a respeito desta barbaridade.
Na madrugada do dia 5 de novembro, depois de terem anunciado a razia pelas redes sociais, policiais
militares paraenses varreram a periferia da cidade de Belém em uma expedição de vingança pela morte de um
membro da corporação, deixando um saldo de 10 a 35 mortos. Entre as vítimas do massacre, estava o estudante Galúcio Chaves, de 16 anos, que voltava da escola. Portador de necessidades especiais, Eduardo assustou-se
com os tiros e, mesmo com dificuldade, pôs-se a correr e foi abatido com cinco tiros pelas costas. Alguns dos
executados no Pará receberam mais de 30 tiros.
Mesmo que a própria PM tenha apregoado a expedição, os assassinatos foram atribuídos à guerra entre
traficantes, a mesma versão inicial para o desaparecimento dos normalistas mexicanos.
Parafraseando Caetano Veloso, Iguala é aqui, com a diferença de que as 10 ou 35 execuções em Belém
não ganharam a repercussão quer nacional, quer internacional das execuções mexicanas. Lá e cá, os massacres serão rapidamente esquecidos, enterrados com suas vítimas. Os massacres de ontem serão suplantados
pelos massacres de hoje.
Um estudo há pouco divulgado, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ONG que se dedica ao tema,
revelou que, nos últimos cinco anos, a polícia brasileira matou, em média, seis pessoas por dia. Entre 2009 e
2013, foram 11.197 mortes provocadas oficialmente pelos nossos agentes da lei.
Nos Estados Unidos, nos últimos 30 anos, a polícia matou 11.090 pessoas. Em 30 anos, 11.090 pessoas
contra 11.197 mortes provocadas pelos nossos agentes da lei entre 2009 e 2013.
E olha que, segundo o Fórum, a letalidade de nossas polícias está caindo. Essas estatísticas, no entanto,
ressalva a ONG, são imprecisas, já que apenas 11 das 27 unidades da Federação informaram os números pedidos pelo Fórum e, mesmo assim, esses números não são informações confiáveis.
Afirma o Fórum: “A maioria das polícias do País não tem a prática de fazer o acompanhamento da letalidade policial. Há uma subnotificação. Sabemos que é bem maior do que está registrado.”
Uma pista para comprovar esta subnotificação: calcula-se que, anualmente, 50.000 brasileiros morram
assassinados. E, como no caso de Belém, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador, os massacres serão sempre atribuídos a conflitos entre bandidos ou à tal resistência seguida de morte, os famigerados autos de resistência, uma excrescência criada pela ditadura para mascarar as execuções que sobrevive até hoje.
Assim como os 500 ou mais assassinatos havidos em São Paulo em apenas dois dias de maio de 2006
jamais foram ou serão investigados, também os assassinatos de Belém permanecerão intocados, assim como
os seus autores.
Os 500 assassinatos em São Paulo ficaram por conta da guerra da Polícia Militar com o PCC. Um levantamento superficial feito à época mostrou que a maioria das vítimas eram trabalhadores sem registros policiais.
Há um alarido danado nesta Casa e na Casa aqui ao lado contra a corrupção. Compartilho com a inquietação, mas rejeito esta visão seletiva de parte do Congresso, do Ministério Público, do Judiciário e da mídia em
relação à corrupção.
Corrupção não é apenas desvio de dinheiro público, propinas, subornos, manipulação em licitações. É
também corrupção a indiferença do Parlamento, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, da acade-
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mia, das igrejas e da mídia diante da violência, especialmente da violência dos agentes públicos. Da mesma
forma que a impunidade do desvio de dinheiro público provocará mais corrupção, a impunidade da violência
policial provocará mais violência, maior instabilidade social e perpetuação da injustiça.
Sylvia Colombo, repórter especial da Folha de São Paulo que se dedica especialmente a cobrir a América
Latina – não sei se foi despedida pela Folha também, que está despedindo dezenas de jornalistas –, fez uma
ligação direta entre o massacre dos estudantes em Iguala e o terrível massacre de centenas de estudantes na
Cidade do México em 1968, 46 anos atrás.
O prefeito e os narcotraficantes de Iguala não queriam que os estudantes perturbassem um ato oficial.
O Presidente Díaz Ordaz não queria que os estudantes perturbassem as olimpíadas que o México sediava naquele ano. E a impunidade do massacre de 68 é a nutriz do massacre de 2014. A diferença entre uma carnificina e outra é que, agora, os mortos foram contados, enquanto que a sinistra contabilidade de 68 permanece
até hoje inconclusa, o massacre mexicano de 46 anos atrás. Quer dizer, o México, 46 anos depois de Tlatelolco,
estava preparado para a tragédia de Iguala, como o Brasil, depois das chacinas da Candelária, de Vigário Geral,
do Carandiru, está preparado para a chacina de Belém, para a chacina de 2006 em São Paulo e para quantas
mais se sucederem nessa terrível crônica de impunidade, de indiferença e de desprezo pelos mais pobres e
pelos que estão à margem da sociedade dominante.
Não se trata, Senador Suplicy, apenas da banalização do mal, da vulgarização da violência, da mediocrização da vida. Trata-se, sim, da institucionalização do mal, da violência e da institucionalização do desapreço à
vida. É a reinvenção continuada da barbárie. O desdém em relação aos pobres – quase sempre pardos e negros
– não se flagra apenas quando expedições policiais punitivas agem nas periferias das cidades como capitães
de mato na captura de escravos fugitivos. Quase sempre as catástrofes que vitimam os humilhados e ofendidos pela sociedade de classes pouco comovem os do topo desta sociedade.
Srªs e Srs. Senadores, neste 2014, registram-se os 30 anos de uma das piores tragédias do século 20 no
Brasil: o incêndio da Vila Socó, favela sobre palafitas na cidade de Cubatão, em São Paulo. Fazia tempo que os
dutos da Petrobras que ligam a Refinaria Presidente Bernardes a Cubatão, ao Terminal da Alemoa, em Santos,
estavam sem manutenção e vazando gasolina no mangue em que as palafitas haviam sido erguidas. Na noite
do dia 24 de fevereiro de 1984, uma falha operacional combinada com a corrosão dos dutos provocou o vazamento, de uma só vez, de 700 mil litros de gasolina no mangue. Alertada pelos moradores, a refinaria informou que, primeiro, precisava da avaliação de um engenheiro que morava em Santos para acionar ou não os
Bombeiros. Bastava uma faísca para a tragédia; um fósforo; um isqueiro; um curto-circuito. Seja lá o que tenha
sido, essa faísca provocou o fogo que consumiu Vila Socó em poucos minutos. Como sempre, quando se trata
de favelados, de pardos e negros, de trabalhadores e pobres, a contabilidade das vítimas até hoje não fechou.
Assegura-se que o número de mortos ultrapassou os 700, podendo chegar a mil, mais da metade crianças
– 300 crianças de zero a três anos; 245 crianças de três a seis anos. Afora uma enorme quantidade de feridos.
Entre os estertores do regime militar e, embora suspensa a censura, não houve empenho para a investigação da calamidade e o balanço criterioso das vítimas.
Afinal, o Haiti é aqui. E quem lá quer saber o que acontece no Haiti, na Vila Socó, no Capão Redondo, no
Guamá, na Baixada ou no Alemão?
De vez em quando, alguém se interessa. Noticiam os jornais que, semana passada, a Defensoria Pública
de São Paulo fez um apelo urgente às Nações Unidas para que investigue o assassinato, no dia 7 de setembro,
de quatro jovens, entre 16 e 21 anos, na favela São Remo na zona oeste da capital paulista. Eles foram inequivocamente executados pela polícia.
O caso foi entregue a um setor da ONU que investiga execuções extrajudiciais. Será que desta fez teremos
novidade? Não terá, com esse apelo, a Defensoria Pública de São Paulo confessado sua absoluta inutilidade,
insubsistência? Não terá confessado sua nulidade e absoluta inoperância, quando se dedicam desesperadamente às lutas salariais, aos acréscimos, aos absurdos, aos auxílios-residência e tudo o mais, à semelhança do
conjunto do Judiciário e do Ministério Público? Isso realmente não é novidade.
Seja como for, será pouco o que fizeram. Sempre há de ser pouco, mesmo porque não é a punição fortuita de membros dos sinistros esquadrões da morte que agem impunemente no Brasil que mudará a realidade
dos fatos, a natureza verdadeira das coisas.
E qual é a natureza das coisas, no caso da violência policial, parapolicial, civil ou social?
Talvez pudéssemos simplificar e, tão pura e simplesmente, endereçar tudo à conta das estruturas econômica e social e, redundantes na simplificação, dizer que nada muda se essas estruturas não forem sacudidas,
demolidas ou refeitas.
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Talvez pudéssemos abrir aqui um parêntese e citar Marx ou Toynbee, que, mesmo separados ideologicamente pela distância da Terra à Lua, coincidem quanto à obsolescência dos sistemas, que sinais como esses
que diariamente explodem à nossa volta indicam, pressionam por um novo tempo e que é da decadência irresistível do velho que deve nascer o novo. Talvez, na mesma linha, me fosse permitido citar meu velho mestre
Guerreiro Ramos.
Talvez, para entender por que as nossas polícias executam seis pessoas por dia – bem mais, muito mais,
na verdade; para saber as razões por que mais de 50 mil brasileiros são assassinados todo ano e outros 50 mil
são abatidos pelos acidentes de trânsito, e mais de três mil morrem em acidentes de trabalho, talvez seja o
caso – talvez fosse o caso – de dar uma olhada para trás, para a nossa história e, com, ela, Senador Cristovam,
aprender alguma coisa.
Olhar pelo retrovisor, perscrutar, examinar com atenção à busca de explicações para a nossa violência,
para as nossas mãos sujas de sangue, para a nossa história, ela mesma empapada de sangue.
Para tentar descobrir por que somos um dos países mais sanguinários do Planeta Terra, mais até que
aqueles que vivem quase que em permanente guerra. Cite-se que a guerra da Síria, que mês que vem entra
em seu quinto e sangrento ano, matou até agora, estima-se, 170 mil pessoas. Em cinco anos! Enquanto que a
carnificina brasileira nas periferias pobres das cidades e do campo, nas ruas e nas estradas, nas fábricas e construções, ceifa quase que a mesma quantidade de vidas, por ano!
Para aqueles que se chocam, repito a pergunta: somos ou não somos um país sanguinário, violento, em
guerra com o povo? Somos ou não somos? País cordial, Senador Suplicy? Ora, bolas! Não é possível que insistamos nisso.
Mas parece que isso não interessa às nossas elites, Senador Cristovam. E nós somos a elite. Somos as mulheres e os homens bons. Os pais da Pátria. O escol, como se dizia antigamente. E, como tais, não temos nada
a aprender com a história, com o passado, não temos que nos ocupar em escavar o tempo à cata das origens
do mal.
Neste momento, assoberbam-nos assuntos de maior importância para que a morte violenta de mais de
cem mil brasileiros anualmente interrompa as nossas atividades. Mesmo porque, esses cem mil brasileiros são
quase todos pretos de tão pobres; e pobres são como pretos; e todos sabem como tratamos os pretos.
Termino aqui este pronunciamento ciente de que minhas palavras vão se dissolver, de que as ideias e
os dados que aqui expendi vão se desmanchar antes que cheguem ao plenário, às galerias, à tribuna de honra
ou à bancada dos jornalistas.
Afinal, a oposição tem um Presidente a derrubar; e a situação, um Presidente a sustentar. Os jornalistas
estão excitadíssimos demais com tantas prisões e escândalos. Nessa azáfama quem lá está se preocupado se,
neste dezembro, contabilizaremos cem mil brasileiros mortos violentamente?
Quase todos pretos de tão pobres, e pobres são como pretos; e todos sabem como aqui tratamos os pretos.
Alguém me ouvirá? Alguém os ouvirá?
Presidente, faço aqui o registro da minha indignação diante do que acontece no País neste momento.
Nossa situação é igual, senão pior que a do México, com o assassinato dos 43 estudantes de pedagogia, futuros
professores, que emocionaram e provocaram até uma reação do nosso excepcional Papa Francisco.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador
Roberto Requião, por trazer aqui esta reflexão sobre a violência que acometeu o México e que levou à morte
43 estudantes, o que comoveu o mundo.
E V. Exª nos traz o relato de como, também no Brasil, tem havido tanta violência, inclusive por parte de
policiais militares, como aconteceu, V. Exª registrou, em Belém nesses últimos dias.
Então, quero cumprimentar V. Exª, ainda mais nesta semana, quando comemoramos o Dia Nacional da
Consciência Negra e V. Exª nos relata que grande parte dos 100 mil mortos em ações violentas no Brasil caracteriza-se por serem negros e pobres.
Pode estar certo de que pelo menos esta Presidência ouviu com atenção o seu clamor, a sua indignação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Aviso de Ministro de Estado nº
82, de 2014 (nº 316/2014, na origem), do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando, em caráter reservado, os relatórios sobre os financiamentos com recursos orçamentários da União, consignados ao Programa de
Financiamento às Exportações (Proex), referentes aos três primeiros trimestres de 2014, com a recomendação
de serem encaminhados à Comissão de Assuntos Econômicos.
A Presidência encaminha o Aviso à referida Comissão, esclarecendo que as informações recebidas se
enquadram no inciso III do art. 144 e I do art. 157 do Regimento Interno.
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Chamo a atenção dos membros da Comissão de Assuntos Econômicos com respeito à chegada desse
importante documento encaminhado pelo Ministro Guido Mantega.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pergunto ao Senador Cristovam
Buarque se ainda deseja usar da palavra?
Pela movimentação, parece-me que sim.
Então, tem a palavra o Senador Cristovam Buarque, do PDT do Distrito Federal.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é difícil a gente vir aqui e não falar do tema
fundamental que hoje domina toda a mídia, toda a imprensa, toda a preocupação que nós atravessamos. É
quase impossível isso, porque de fato o que está acontecendo, a partir desse escândalo da Petrobras, é a constatação de algo que já se sabia, que é a corrupção no País, mas de uma forma brutalmente concentrada pelo
aparelhamento da nossa empresa Petrobras.
Temos que estar dispostos a levar isso até as últimas consequências e cuidarmos de que isso seja feito
e a República sobreviva e sobreviva melhor. O Brasil, além de ficar um país diferente, fique também um outro
país. Que saibamos não apenas fazer a diferença de um país sem corrupção, mas também saibamos fazer um
outro país de que a gente precisa, para que não haja mais corrupção no futuro, para que não haja crianças fora
da escola, para que não haja fila nos hospitais e para que a mobilidade urbana seja feita de tal maneira que
pare o sofrimento de milhões de pessoas que, neste exato momento, estão paradas numa fila de ônibus, sem
saber se ele chega, ou dentro do ônibus, sem saber que hora chega em casa. Amanhã de manhã recomeça tudo,
indo para parada de ônibus, sem saber se ele vem, e entra no ônibus, sem saber se chega na hora no trabalho.
Isso quer dizer, Senador, que precisamos enfrentar também a prioridade na corrupção das prioridades.
Precisamos enfrentar não apenas a corrupção no comportamento dos políticos, mas também a corrupção nas
prioridades das políticas. Parece que isso vai ser mais difícil, que a corrupção no comportamento se vê mais
facilmente do que a corrupção nas prioridades.
Por exemplo, estamos saindo agora, o mundo inteiro, de uma reunião de dias em que os chefes de estado
do mundo inteiro se reuniram para tentar enfrentar a crise econômica. O G20 reuniu os maiores quadros políticos do mundo e a palavra educação não entrou, Senador, a renda mínima que V. Exª defende não entrou, os
aspectos sociais não foram debatidos. Isso nos faz refletir que quase nos mesmos dias em que se reunia o G20
para discutir economia, discutir terrorismo, discutiram segurança, mas não discutiram educação, no mesmo
momento, não longe dali, embora não tão perto, em Doha, se reunia mais uma vez a discussão da educação
como algo prioritário para o mundo. Mais uma vez, o encontro que tem o nome de WISE, que é o movimento
mundial de inovação e educação, se reunia e tirava um documento. Um documento pelo qual nós percebemos:
ali, pelo menos, a prioridade é a educação.
A grande coordenadora disso, a Sheikha Mozah, disse nessa reunião que o que nós necessitamos para
fazer com que todas as crianças do mundo tenham uma boa escola é uma vontade política dos chefes de Estado. É fazer com que a educação esteja no centro das preocupações.
Nós vamos ter outras reuniões do G20, e educação não vai entrar como algo fundamental. E, como foi
dito ali também, as crianças fora da escola são as mais marginalizadas de todas as pessoas porque as pessoas
adultas marginalizadas não têm o futuro com a mesma dimensão das crianças. Ao marginalizar um adulto, a
gente está marginalizando aquele adulto, naquele momento. Ao marginalizar da escola uma criança, nós estamos marginalizando o futuro dessa criança e o futuro do seu país e da sociedade onde ela age.
O progresso tem que ser baseado na educação, como foi dito também nessa reunião de Doha. O futuro é baseado na educação, o progresso é baseado na educação. Diferentemente do que pensam os chefes de
Estado, inclusive a nossa Presidenta, ao se reunirem no grupo chamado G20.
Mas lá eles não apenas teorizam sobre a importância da educação, não apenas pressionam pela educação, eles têm uma prática de um movimento que já colocou 5 milhões de crianças marginalizadas na escola.
E, com esse exemplo que eles têm, eles podem se dar ao luxo de defender medidas como, por exemplo, aumentar os fundos para a educação.
Quando é que vamos ter uma reunião do G20 para discutir como colocar dinheiro para a educação das
crianças pobres do mundo? Tivemos um avanço com dinheiro para enfrentar o ebola. E quando a gente vai
enfrentar essa “ebola” que é a falta de educação para as nossas crianças? Que nem mata, mas condena a um
futuro incerto, à exclusão social, à concentração da renda.
Nessa reunião, diferentemente do G20, eles defenderam o aumento mundial de fundos para a educação.
Defenderam também inovar a maneira como se aplica esse dinheiro, porque nós sabemos – aqui no Brasil, especialmente – que colocar mais dinheiro no mesmo sistema educacional que aí está, sem fazer as modificações
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necessárias, é quase que jogar dinheiro fora. Eu botei o “quase” de propósito, porque colocar mais dinheiro na
educação traz alguns impactos, mas muito pequenos, se não mudarmos o sistema, a maneira de fazer educação. E esse grupo, reunido em Doha, no Catar, com clareza, diferentemente dos chefes de Estado na reunião
do G20, na Austrália, defendeu mais recursos e inovação na maneira de aplicar esses recursos.
Defenderam também, como terceiro ponto, o envolvimento da juventude na educação, não apenas da
própria juventude, mas também das crianças: mobilizar a juventude para que as crianças possam ter uma educação melhor, e para que a juventude também se eduque mais.
Outro ponto que eu gostaria de dizer, para concluir, é a ideia de priorizar a educação primária, especialmente para os pobres, porque aqueles que chegaram a um nível de renda maior conseguem ter uma forma
de priorizar sua educação. Aqueles que ficam fora, os excluídos, os pobres, não conseguem, e são permanentemente condenados.
É de um movimento mundial de que a gente precisa, e não apenas o Brasil. O Brasil pode dar o exemplo,
Senador Suplicy, mas é um problema muito maior, um problema de dimensão planetária. Se não for enfrentado, trará consequências planetárias, como se vê com a migração forçada das populações obrigadas a emigrar
por incapacidade de ter uma produtividade dentro de seus países, por falta de educação. Por não terem sido
preparados para o mundo moderno, são obrigados a fugir para outros países, criando os problemas que nós
vemos que estão sendo criados, tanto do ponto de vista social, quando eles chegam, como problemas ainda
mais graves do ponto de vista moral, ao impedir esses imigrantes pobres de estarem no país.
Por isso, Senador, eu não podia deixar de abrir falando da minha preocupação com a crise moral que
nós atravessamos, da corrupção vergonhosa, que está deixando essa população brasileira toda descontente,
incomodada com o que vê todos os dias nos jornais. Mas chamo a atenção para a necessidade de enfrentar
essa corrupção mais escondida, mais disfarçada, menos visível, que é a corrupção nas prioridades de uso dos
recursos públicos.
Finalmente, quero fazer uma comparação com a reunião dos chefes de Estado na Austrália querendo
discutir o futuro da economia. É uma mobilização imensa de chefes de Estado, mas a gente não vê uma mobilização igual para discutir a educação, nem a desigualdade social. Querer comparar com esse outro encontro,
não muito longe dali, e que não é a primeira vez que ocorre!
Já há diversos anos esses encontros acontecem em Doha patrocinados pela Fundação Qatar, com o objetivo de buscar um movimento mundial, inclusive no Brasil, onde eles também agem no sentido de fazer com
que a educação seja uma preocupação da humanidade inteira e não apenas de cada País individualmente.
Por que a economia é uma preocupação mundial e a educação é uma preocupação local? Por que as
crises econômicas mobilizam o mundo inteiro e os chefes de Estado e essa crise terrível, que é a crise da educação das crianças, não desperta a mesma atenção em escala mundial? Felizmente, temos pessoas que ainda
se mobilizam, felizmente temos governos que se preocupam, não apenas com seus países, mas também com
o mundo inteiro. Felizmente, temos exemplos como esse que citei.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador
Cristovam Buarque, por sua batalha pela atenção à educação e pela diminuição das desigualdades.
O encontro a que V. Exª se referiu, da Fundação Qatar, teve então essa preocupação com a melhoria da
educação para todos os povos do mundo e também com as desigualdades.
Permita-me que lhe dê uma informação? Nesses últimos anos, lá na Espanha, em decorrência das grandes manifestações ocorridas diante dos problemas de desemprego e tudo, surgiu um movimento denominado Podemos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu o conheço.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – Esse movimento Podemos se constituiu
em partido político e pela primeira vez pôde participar das eleições para o Parlamento Europeu, tendo eleito
alguns representantes.
Neste final de semana, houve uma reunião em que eles, agora, legalizaram o Podemos como um partido político, para disputar as eleições na Espanha. E o Podemos tem grande preocupação com a educação.
Dentre os temas defendidos pelo Podemos, está a Renda Básica de Cidadania.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu não sabia.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – E a informação dada por El Pais, o principal
jornal da Espanha, diz que podemos estar hoje com a maior força política na Espanha, nas pesquisas de opinião.
Então, quem sabe as coisas comecem a se modificar positivamente pelo mundo.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu agradeço a informação, porque
desse detalhe eu não sabia, e o senhor próprio disse que foi nesse final de semana.
O Podemos eu tenho acompanhado bastante. É algo em que o Brasil precisa prestar atenção, porque é o
resultado da degradação dos partidos espanhóis, basicamente dois, que já não têm mais credibilidade. Então,
surgiu um movimento – e não um partido, inicialmente – em busca de algo novo, liderado por jovens, muito
jovens. E agora, de fato, se transforma em um partido.
Eu não sabia que eles tinham colocado como parte da bandeira a Renda Mínima. Mas faz todo o sentido,
para quem lê e acompanha a filosofia desses jovens, que a Renda Mínima seja uma parte.
Eu, entretanto, ainda acho que, no caso do Brasil, no lugar de caminharmos para um novo partido, deveríamos criar um movimento transversal dos partidos que aí estão, das pessoas – alguns vão dizer que poucas temos – ainda de boa vontade que querem fazer política com P maiúsculo, e não com P minúsculo, e que
procurem defender essas bandeiras.
A Abolição não foi conquistada por nenhum dos partidos daquele momento. O movimento abolicionista
chegou a chamar-se partido, mas não era um partido no sentido organizado; era um movimento com pessoas
dos três partidos que então existiam. Existia conservador, existia republicano e existia liberal no movimento
abolicionista.
Mas a gente deveria ter a bandeira da renda mínima transversalmente aos partidos que aí estão. Deveria haver o movimento pela revolução na educação – eu defendo, como a federalização –, entre políticos de
todos os partidos. Cada uma dessas bandeiras, como o meio ambiente, a defesa da Amazônia, deveria ser uma
bandeira transpartidária.
Eu não acredito que um novo partido vá trazer isso. Não acredito que nenhum dos partidos que aí estão
– nenhum deles! –, e eu sou de um, vai ser capaz de trazer esse conjunto de bandeiras novas de que o Brasil
precisa, como, inclusive, um país onde não haja corrupção, porque hoje ainda temos diversos lutando contra
corrupção. É diferente lutar contra corrupção, o que é necessário, e ir além e lutar por um País onde não haja
mais corrupção. Para tudo isso, eu acredito que seria melhor um movimento transpartidário, uma organização
transpartidária, organizada em função de propósitos comuns de políticos, e aí, talvez, a gente possa dizer: “Nós
podemos fazer isso”, mesmo sem ter um partido chamado “Podemos”.
Essa é a minha discussão, que eu tenho tido com os espanhóis, com os quais eu tenho tido contato, que, em vez de criar mais um partido, criemos um movimento transpartidário, pelas bandeiras que nós
precisamos defender, para ter um Brasil não apenas diferente, como a Presidenta disse que vai ser o Brasil
a partir de agora, mas, mais do que diferente, outro Brasil, Senador Raupp, outro Brasil! Um Brasil com cara
nova, que não é apenas de corruptos presos, corruptores presos, mas um Brasil com uma cara nova: sem fila
para atendimento médico, com o filho do mais pobre na escola com a mesma qualidade do filho do mais
rico. Esse Brasil outro é que a gente precisa construir, mas ele passa, sim, por um Brasil diferente, onde a corrupção seja enfrentada.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Permita lembrar, ainda mais nesta
semana da consciência negra, que, quando, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, fortaleceu-se a consciência, entre os negros, de que eles precisariam ter direitos civis iguais, como os brancos tinham, direitos iguais
de votação. E começou a haver inúmeros movimentos, entre os quais, os Panteras Negras, os Brack Panthers,
que chegaram, no início dos anos 60, a incendiar quarteirões de Los Angeles, de São Francisco, de Detroit, de
Chicago e de outras cidades. Eis que, lembrando os ensinamentos de Mahatma Gandhi, um jovem pastor luterano, Martin Luther King Jr., começou a organizar um movimento não violento, com manifestações, apoiando,
inclusive, atos de desobediência civil como, por exemplo, o da Srª Parks, que se sentou um dia no lugar reservado apenas para brancos e outros episódios dessa natureza.
E ele começou, com o Reverendo Albenard e outros, a organizar movimentos sociais, não propriamente
partidos políticos. E foi graças a sua extraordinária ação que, finalmente, foi aprovada a lei dos direitos civis e,
depois, a lei dos direitos iguais de votação, pouco depois do 28 de agosto de 1963, quando ele culminou a sua
campanha com o pronunciamento “Eu tenho um sonho”. Como V. Exª estava falando que, muitas vezes, movimentos sociais podem transcender os partidos políticos, para realizar grandes modificações, eu me lembrei
desse episódio.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Obrigado. E a gente tem muitos exemplos, além de Mahatma Gandhi, além de Martin Luther King, de pessoas que conseguiram a realidade por fora,
e não por dentro dos partidos. E aqui no Brasil eu citaria o nome carinhoso de Betinho, que foi capaz de criar
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um movimento de indignação com a fome, despertar para a fome, que levou ao Fome Zero, que, depois, agarrou positivamente a Bolsa Escola, transformando-a em Bolsa Família.
Provavelmente isso não teria acontecido sem a indignação do que Betinho criou. E Betinho não foi militante político-partidário organizado, ele foi militante político por meio de um movimento. Eu creio que nós
precisamos, no Brasil, fortalecer esses movimentos.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador
Cristovam Buarque.
Tem a palavra, agora, o Senador Valdir Raupp, do PMDB.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores
da TV Senado, o Brasil ainda ostenta uma grande diversidade em sua ocupação e, por conseguinte, em seu
desenvolvimento regional, devido à concentração da população em algumas áreas do território. Creio que nenhum dos nobres colegas discordará de que é necessário estimular o crescimento econômico em áreas menos
populosas deste País de dimensões continentais. Nossa Carta Magna, Sr. Presidente, incluiu, entre os objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil, no inciso III, do art. 3º: “erradicar a pobreza e a marginalização
e reduzir as desigualdades sociais e regionais”, em nosso País.
Uma forma que considero muito eficiente, para atrair investimentos para regiões menos desenvolvidas,
é a da implantação das chamadas Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs) e Áreas de Livre Comércio
(ALCs). No caso específico de Manaus, temos a figura da Zona Franca de Manaus, que já é considerada a responsável por um grande surto de crescimento, de enriquecimento dessa capital, gerando aumento de renda
para a população local e irradiando o desenvolvimento por uma área bem mais extensa da Região Norte. Sr.
Presidente, são mais de 500 indústrias hoje instaladas na Zona Franca de Manaus, gerando também mais de
500 mil empregos, no meio da selva.
A cidade de Manaus – a capital do Estado do Amazonas – fica no meio da selva, da nossa Amazônia Ocidental. E está lá uma metrópole de quase 3 milhões de habitantes, repito, com 500 indústrias gerando emprego
e renda para aquela população. E serve como um amortecedor de tensão nas florestas.
O Estado do Amazonas preserva 98% da sua biodiversidade, das suas florestas, porque tem a geração
de emprego do Polo Industrial de Manaus. Daí a necessidade de manter os incentivos para atrair investimentos para a Região Norte. Louve-se, nesse sentido, a iniciativa da apresentação de uma proposta de emenda à
Constituição, encabeçada pelo nobre Senador José Sarney, que recebeu a denominação de PEC nº 7, de 2013,
cuja ementa assim se expressa: “Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular a duração dos benefícios fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio e à Amazônia Ocidental ao prazo
de vigência da Zona Franca de Manaus.”
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é necessário que nos conscientizemos de que, se não for aprovada a
PEC em questão, há o risco de encerramento prematuro dos benefícios fiscais imprescindíveis para o desenvolvimento da Região Norte. Sabemos da dimensão e da importância da Amazônia como um todo, para a qual se
voltam os olhos cúpidos de outras nações, e conhecemos as desigualdades existentes no Brasil, o que torna imperativo estabelecer uma duração razoável dos incentivos para que os efeitos benéficos possam se concretizar.
Conforme disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº 356, de 1968, os benefícios fiscais da Amazônia Ocidental
foram concebidos como extensão dos incentivos previstos para a Zona Franca de Manaus, tornando-se pacífico o entendimento de que valeriam enquanto vigorassem os benefícios destinados à Zona Franca de Manaus.
No entanto, o §2º, do art. 77, da Lei nº 9.532, de 1997, fixou o prazo de extinção dos benefícios válidos para
a Amazônia Ocidental e para as Áreas de Livre Comércio em 1º de janeiro de 2014, porque, antes da Emenda
Constitucional nº 42, de 2003, estava em vigor o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
que previa essa data para encerramento da Zona Franca de Manaus.
A Emenda Constitucional nº 42, de 2003, prorrogou o prazo de vigência para a Zona Franca de Manaus.
Se não fosse o disposto na Lei nº 9.532, de 1997, seria pacífico o entendimento de que os benefícios fiscais
destinados à Amazônia Ocidental e às Áreas de Livre Comércio vigorariam até 2023, prazo definido na Emenda
Constitucional nº 42, de 2003, para a Zona Franca de Manaus. O objeto da PEC nº 7, de 2013, é esclarecer, de
uma vez por todas, a confusão criada nesse emaranhado legal.
No caso específico de Rondônia, Estado que tenho a honra de representar nesta Casa, é preciso ressaltar
que já existe a Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim, que se pretende transformar em Zona de Processamento de Exportação (ZPE). A ZPE, mais que uma simples Área de Livre Comércio, destina-se à produção de
mercadorias a serem comercializadas no exterior, prevendo benefícios fiscais a empresas que nela se propu-
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serem a investir para produção. E outras cidades importantes do Estado que se beneficiariam amplamente de
uma política de incentivos econômicos promovidos, com a instalação de Áreas de Livre Comércio ou Zonas de
Processamento de Exportação, seriam Vilhena, Ji-Paraná e a capital, Porto Velho.
Porto Velho, Sr. Presidente, seria a primeira ZPE, a primeira Zona de Processamento de Exportação para
o nosso Estado de Rondônia, porque ela está numa posição geográfica muito importante – ela está à beira do
Rio Madeira. Temos o porto, o porto organizado; temos os terminais privados. Vai nascer, agora, um novo porto
público; mais terminais privados estão em construção, às margens do Rio Madeira. E, logo, esse polo industrial
– que eu poderia chamar de Polo Industrial à Zona de Processamento de Exportação – seria muito bem-vindo
ao Estado de Rondônia.
Nós já aprovamos, aqui nesta Casa; o Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio já aprovou
também. Faltam pequenos detalhes, talvez o Conselho de Ministros se reunir, para implantar, de vez, a ZPE, a
Zona de Processamento de Exportação, em Porto Velho. E a construção do novo porto também deverá acontecer
em breve, um porto de R$400 milhões que deverá ser implantado às margens do Rio Madeira, em Porto Velho.
Um anel viário será estendido da BR até esse novo porto. A dragagem do Rio Madeira para navegação
também já está em andamento. A restauração da BR-364 está acontecendo.
A construção da Ponte Porto Velho-Manaus já foi concluída e inaugurada. A Ponte do Rio Madeira, na
região do Abunã, quase divisa com o Acre, também está em construção. E a terceira grande ponte, que é Ponte
Binacional Brasil-Bolívia, também vai acontecer lá em Guajará-Mirim, a partir do ano que vem.
Então, são três pontes de integração, mais a Rodovia do Pacífico, mais a Hidrovia do Rio Madeira, mais o
Porto, mais a ZPE – é um conjunto de medidas importantes para o desenvolvimento do Estado de Rondônia.
E as Usinas do Rio Madeira, que já geram uma energia farta para Rondônia e mandam energia para outros Estados do Brasil.
Portanto, as bases estão fincadas para que Rondônia dê um grande salto de desenvolvimento nos próximos anos.
Aliás, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Rondônia cresce acima da média nacional, Rondônia cresce
a uma taxa de 6%, 7% ao ano. Diferentemente do que ocorre no resto do Brasil, Rondônia tem crescido muito nos últimos tempos e, para coroar esse desenvolvimento, vamos puxar uma ferrovia da região da soja do
Mato Grosso até Porto Velho, obra em relação à qual a Presidente Dilma já bateu o martelo, já se reuniu com as
quatro grandes empresas exportadoras, que são Maggi, Cargill, Bunge e Dreyfuss. Essas empresas exportam
soja para várias partes do mundo usando a hidrovia do Madeira – trafegam também pela BR-364, que já não
dá mais conta, já está saturada. É preciso urgentemente construir essa ferrovia.
Srªs e Srs. Senadores, na qualidade de Relator da PEC n° 7, de 2013, fiz constarem do meu texto – já referendado pela Comissão de Constituição e Justiça – os esclarecimentos que justificam a aprovação dessa matéria
tão importante para a diminuição das desigualdades regionais que o Brasil ainda apresenta. Para Estados mais
distantes dos grandes centros econômicos, como o Estado de Rondônia, seria um instrumento importante para
alavancar investimentos que redundariam na criação de um número considerável de empregos, resultando em
maior qualificação da mão de obra local e em desenvolvimento econômico para a região.
A aprovação dessa matéria, que aguarda inclusão na pauta de plenário, se mostra urgente, Sr. Presidente.
Por isso, aproveito para solicitar a atenção dos nobres Colegas para a necessidade de que seja aprovada essa
PEC, que considero fundamental para a manutenção dos rumos que estão levando o progresso para essa região, que só era lembrada por seu exotismo até algumas décadas passadas.
Ainda mais, Sr. Presidente, porque nós aprovamos recentemente nesta Casa a prorrogação para os incentivos da Zona Franca de Manaus até 2050 – já estão prorrogados até 2050. Logo, atrelar as áreas de livre
comércio, ampliar os seus benefícios, transformando no futuro, quem sabe, também em zonas francas ou em
ZPEs e áreas de livre comércio, que já são, e, futuramente, em áreas de processamento de exportação... Será
sem dúvida um ganho muito importante não só para o povo daquele Estado, mas para o Brasil e para o mundo,
porque o modelo da Zona Franca de Manaus já deu certo, serviu, como falei aqui, de amortecedor de tensões
nas florestas, para evitar o desmatamento das florestas ao aumentar a oferta de empregos na área urbana. É
isso que queremos também nos centros urbanos de toda a Região Norte do nosso País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos Senador
Valdir Raupp.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
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A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs.
Senadores! Apresentamos ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2015, 10 emendas individuais – aditivas e modificativas -, que se destinam a promover melhorias em áreas fundamentais como educação,
desenvolvimento econômico e de veemente combate à violência contra as mulheres brasileiras.
Uma de nossas emendas é direcionada à Embrapa, e refere-se a despesas com ações de pesquisa e desenvolvimento e a transferência de tecnologias vinculadas ao Programa de inovações para a agropecuária.
São questões relacionadas às subfunções de Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia e Difusão do
Conhecimento Científico e Tecnológico.
Nos últimos cinco anos, estas ações vinham sendo ressalvadas da limitação de empenho na LDO.
Entretanto, nos planos de 2012 para cá, foi excluída a seção que protegia uma série de ações consideradas relevantes – que estavam ressalvadas do contingenciamento.
Nossa proposta de inclusão da seção – antes retirada – vai assegurar as condições indispensáveis à geração e transferências de tecnologias destinadas a promover o aumento da produção e produtividade agropecuária nos níveis exigidos pela sociedade.
Ao mesmo tempo, nossa proposta visa fazer frente aos novos desafios de internacionalização desta empresa brasileira de tanta importância para a economia.
No âmbito da educação, apresentamos emendas propondo que seja incluído, tanto no Projeto quanto
na Lei Orçamentária de 2015, o valor mínimo da complementação da União ao FUNDEB.
Ou seja, propomos que este índice seja elevado de 10% para 15% do total dos recursos, previstos em lei.
Nossa proposta baseia-se na constatação de que, apesar das mudanças ocorridas nos últimos tempos na
educação brasileira, ainda nos deparamos com indicadores (nacionais e internacionais) que comprovam que
o ensino básico no Brasil ainda está muito distante do nível mínimo aceitável.
Acreditamos, portanto, que, a continuar neste patamar, nosso país não conseguirá superar os principais
entraves que dificultam o processo de desenvolvimento econômico e social que estamos a assistir.
Portanto, a proposta que ora fazemos – de elevação de 10% para 15% na complementação ao FUNDEB
-, significará algo próximo a mais de 5 bilhões para a educação pública em 2015, contribuindo para a consecução das metas do Plano Nacional de Educação, o PNE, já em vigor.
Para acelerarmos o processo de melhoria da qualidade da educação é essencial que a União amplie, imediatamente, seus gastos, principalmente, na educação básica pública, ofertada à população brasileira.
Srs. Senadores nobres colegas, vivemos um tempo em que a informação se tornou algo de importância
ímpar, especialmente no que se refere à esfera pública.
Neste sentido, propomos que seja mantido o nível de informação relativo às dotações destinadas a
ações de alimentação escolar, com a devida identificação das regiões geográficas recebedoras dos recursos,
constantes da LDO 2014. Ou melhor, que seja mantida a expressão “para cada Estado e respectivos municípios
e para o Distrito Federal”.
Entendemos que a especificação por unidade federativa aumenta a transparência da Lei Orçamentária,
vez que deixa evidente o valor que cada estado e o Distrito Federal deverão receber no exercício.
Ainda no tocante à transparência, sugerimos que as agências financeiras oficiais de fomento publiquem,
até o dia 30 de abril de 2016, em seus respectivos sítios na internet, relatório anual referente ao impacto de
suas operações de crédito.
São, como todos sabem, destinadas ao combate às desigualdades, devendo ser informado à Comissão
Mista do Congresso Nacional, o endereço do site ao qual o relatório foi disponibilizado.
Faz-se ainda pertinente propor que o Executivo Federal divulgue, até o dia 30 de abril, o relatório anual,
referente ao exercício anterior, de impacto dos programas voltados ao combate das desigualdades nas dimensões de gênero, raça, etnia, geracional, regional e de pessoas com deficiência.
Na nossa visão, o prazo atual, constante na lei para publicação do relatório é extremamente longo, dificultando, assim, a avaliação da efetividade dos programas de gênero, raça, etnia, geracional, regional e de
pessoas com deficiência.
A propósito, por ocasião de apresentação de emendas ao projeto da LDO de 2015, fizemos gestos relativos às mulheres brasileiras.
Nesta particularidade, uma de nossas emendas refere-se às ações relativas ao Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), ao Plano Brasil Sem Miséria e ao enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres.
Sugerimos que as mulheres em situação de risco de violência tenham precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentárias de 2015.
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Nossa proposta visa garantir que os programas e ações orçamentários relacionados ao enfrentamento
de violência doméstica contra as mulheres e ao cumprimento da Lei Maria da Penha (N° 11.340/2006) estejam
entre as prioridades e metas da administração pública federal, no exercício de 2015.
Outras emendas individuais que apresentamos e que serão incorporadas ao relatório final da proposta
orçamentária, são oriundas das Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres.
Neste sentido, sugerimos que os órgãos e entidades participantes procedam a execução orçamentária
no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, (SIAFI).
Desta feita, incorporando à descrição dos Planos Orçamentários vinculados total ou parcialmente ao Plano Nacional de Política para as Mulheres, a especificação PNPM – Plano Nacional de Política para as Mulheres.
Nosso entendimento é o de que um Plano comprometido com a cidadania das mulheres precisa ser
apropriado pela gestão pública para se efetivar. Desta forma, associada às demandas dos setores organizados
da nossa sociedade.
Este é o caso do que aqui propomos, ou seja, que o plano orçamentário esteja sintonizado com aquilo
que reclamam as mulheres organizadas.
Dito de outro modo, nossa proposta visa sintonizar os gestores e gestoras públicas com a efetivação
dos pactos assumidos pelo governo federal com a participação social, assim como viabilizando a informação
indispensável à participação e o controle social.
Outra emenda visa garantir que os programas orçamentários relacionados ao cumprimento da Lei Maria
da Penha estejam livres de limitação de contingenciamento, tendo em vista o fato de que a violência contra a
mulher vem crescendo em nosso país, de maneira assustadora e vertiginosa.
Entendemos que o contingenciamento de recursos ao Orçamento se traduz em obstáculos à melhoria
dos serviços públicos de combate à violência.
Por duas razões: seja porque a demora na liberação dos recursos dificulta a concretização dos convênios
entre os entes da federação, seja porque parte dos recursos simplesmente não é liberada.
Bem nobres colegas, Srs. telespectadores, penso que a partir de agora, as atenções da sociedade estarão
voltadas para nosso Congresso Nacional.
Digo isso porque, a partir de amanhã, as Comissões Permanentes deste Senado passarão a votar as
emendas que foram por todos nós apresentadas ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2015,
oriunda do Executivo Federal.
Assim espero, pois é esta lei, a LDO, que dá origem à Lei Orçamentária Anual (LOA).
Pelo calendário legislativo, nesta terça-feira, teremos reunião das comissões de: Assuntos Econômicos
(CAE); Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA); Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT); e Educação, Cultura e Esporte (CE).
No dia seguinte, os membros das Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR); Serviços de
Infraestrutura (CI); de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ); de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(CDH) e de Assuntos Sociais (CAS).
Na quinta-feira, será a vez da reunião da reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
(CRE).
Por fim, quero registrar que encerramos mais um ano de nosso mandato com a certeza de que, embora
ainda tenhamos muito a fazer, fizemos o possível em favor do desenvolvimento do Brasil e de meu Estado de
Roraima.
No caso específico do meu Estado, quero ressaltar que as conquistas em áreas importantes como infraestrutura, educação e saúde não seriam possíveis se não contássemos hoje, com um governo federal atento
às demandas regionais e comprometido em reduzir as desigualdades sociais e econômicas que ainda persistem em nosso País.
Falarei sobre este tema em outra oportunidade, mas era o que tinha a falar hoje.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente sessão convocando outra para amanhã às 14 horas.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 17 minutos.)
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