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Ata da 186ª Sessão, Não Deliberativa,
em 15 de dezembro de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Ruben Figueiró, da Srª Ana Amélia e
dos Srs. Paulo Paim e Antonio Aureliano.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 10 minutos e encerra-se às 19 horas e 24 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra à eminente Senadora Ana Amélia. (Pausa.)
Com a palavra, o meu caro amigo Senador Paulo Paim.
Antes, porém, a Presidência comunica ao Plenário que há expediente sobre a mesa, que, nos termos do
art. 241 do Regimento Interno, vai à publicação no Diário do Senado Federal.
É o seguinte o expediente:
TÉRMINO DE PRAZO
Encerrou-se no dia 12 de dezembro o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição de recurso ali previsto, no sentido da continuação da tramitação do Projeto de Lei da
Câmara nº 25, de 2014.
A matéria vai ao Arquivo.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
COMUNICAÇÕES
Os Avisos nºs 83, 84 e 86, de 2014, nos termos dos Ofícios nºs 190, 191 e 198, de 2014, da CAE, vão ao Arquivo.
São os seguintes os ofícios:
Of. nº 190/2014/CAIE
Brasília, 2 de dezembro de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 32ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 2 de dezembro de 2014, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso n° 83 de 2014 (Aviso n° 323/GMF/MF-DF), de 24 de novembro de 2014, do Ministério da Fazenda, encaminhando relatório com
as características das operações de crédito analisadas no âmbito daquela Pasta, no mês de outubro de 2014,
e as tabelas demonstrativas da posição de endividamento dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente,

Of. nº 191/2014/CAE
Brasília, 2 de dezembro de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 32ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 2 de dezembro de 2014, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso n° 84 de 2014
(Aviso n° 1207-Seses-TCU-Plenário), de 19 de novembro de 2014, encaminhando cópia do Acórdão proferido
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pelo Plenário daquela Corte, nos autos do processo n° TC 011.779/2014-4, na Sessão Ordinária de 19/11/2014,
acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente,

Of. nº 198/2014/CAE
Brasília, 2 de dezembro de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 32ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 2 de dezembro de 2014, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso n° 86 de 2014 (Aviso n° 127/2014-BCB), de 26 de novembro de 2014, do Banco Central do Brasil, encaminhando demonstrativo
das emissões referentes ao mês de outubro de 2014, as razões delas determinantes e a posição das reservas
internacionais a elas vinculadas.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente,

Assunto: Alteração de Relator Setorial da CMO
Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa do Congresso Nacional, solicito a Vossa Excelência, com fulcro no Art. 8º da Resolução nº 1/2006-CN, a alteração de membro da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização – CMO. Considere:
Membro Antigo
Novo Membro
Dep. Eduardo Sciarra
Dep. Hugo Napoleão
(PSD-PR)
(PSD-PI)
Além, disso solicito que passe a considerar o Dep. Moreira Mendes como membro titular e o Dep. Hugo
Napoleão como suplente dessa Comissão Mista.
Brasília, 11 de dezembro de 2014. – Deputado Moreira Mendes.
(Serão feitas as substituições solicitadas).
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Calendário de tramitação do AVN 19/2014 (art. 120, Res. 1 de 2006-CN):
Leitura: 15/12/2014
Até 20/12/14 prazo para publicação da matéria;
Até 14/02/15 prazo para apresentação de relatório e projeto de decreto legislativo;
Até 24/02/15 prazo para apresentação de emendas ao projeto de decreto legislativo; e
Até 3/03/15 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será encaminhada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
PROJETOS DE LEI DO SENADO
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 405, DE 2014
Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família, para aprimorar os seus mecanismos de controle e fiscalização.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte § 18:
“Art. 2º ......................................................................................................................................................................................
“§ 18. O Poder Executivo deve dar ampla publicidade aos meios para denúncia de irregularidades e
desvios no Programa Bolsa Família.”
Art. 2º O art. 9º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa a vigorar com os seguintes parágrafos:
“Art. 9º. .....................................................................................................................................................................................
§ 1º A função dos membros do comitê ou do conselho a que se refere o caput é considerada serviço
público relevante e não será de nenhuma forma remunerada.
§ 2º A ausência dos mecanismos de controle social previstos no caput ou a interrupção de seu funcionamento por mais de sessenta dias corridos sujeita o ente federado responsável à suspensão da
transferência de recursos prevista no § 3º do art. 8º. (NR)”
Art. 3º A Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 16-A:
“Art. 16-A. A avaliação e o controle da execução do Programa Bolsa Família devem incluir mecanismos
que permitam o cruzamento de informações constantes de bases de dados, cadastros e registros
dos entes da Federação e dos agentes executores participantes do Programa.”
Art. 4º Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Justificação
É fundamental zelar para que o Programa Bolsa Família tenha o caráter de investimento social, e não
sirva , ao contrário daquilo a que se propõe, como mecanismo de reprodução da pobreza, do clientelismo, da
desigualdade e da corrupção.
O Programa Bolsa Família tem tido grande êxito no combate à pobreza e à miséria, mas também é objeto de frequentes desvios e irregularidades. São notórios os casos de retenção de cartões de benefícios, cadastramento irregular de beneficiários, pagamento a beneficiários já falecidos, descumprimento de condicionalidades e recebimento de benefícios por pessoas que têm renda muito superior à admitida pelo Programa.
Grosso modo, vemos quatro focos que devem nortear a fiscalização dos programas de transferência de
renda: o cadastramento de beneficiários, o pagamento dos benefícios, a verificação do cumprimento de condicionalidades e o acompanhamento de outras condições para o contínuo recebimento dos benefícios (tais
como a manutenção nos patamares de renda admitidos).
Ao longo de mais de uma década, algumas dificuldades têm sido identificadas, principalmente no sentido de que a fiscalização e o controle do cumprimento de condicionalidades são caros e trabalhosos, mesmo
em face da administração descentralizada vigente, sobretudo devido à ampla abrangência populacional e à
capilaridade geográfica do Programa Bolsa Família. O grande custo de fiscalizar toda a gama de beneficiários,
comparado ao pequeno valor dos benefícios pagos e o presumível baixo impacto da identificação de fraudes
e desvios, sugere que não é economicamente viável efetuar esse controle ativo, exceto por amostragem. Deve
prevalecer, nesse caso, a existência de controles procedimentais sobre os agentes administrativos envolvidos,
o que reforça a importância da transparência e do bom funcionamento das instâncias de controle social, além
da divulgação dos mecanismos para denúncia de fraudes e desvios, que fundamentem apurações específicas
sem o custo da vigilância generalizada.
Nesse sentido, é preocupante a elevada proporção de municípios onde não funcionam, ou mal funcionam,
as instâncias de controle social previstas na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004. Auditorias internas e externas
têm salientado a importância do controle social e do cruzamento de dados para identificar eventuais desvios.
O Programa Bolsa Família não é baseado na distribuição aleatória e descontrolada de dinheiro público, de
modo que o controle e, sobretudo, a participação social são fundamentais para o seu sucesso, contribuindo para
que as responsabilidades de todos os envolvidos, inclusive dos beneficiários, sejam efetivamente cumpridas.
Sem controle eficaz, criam-se condições para o oportunismo ilegítimo de quem não faz jus ao recebimento de benefícios, de quem que descumpre as condicionalidades previstas em lei (evidenciando, nesses
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casos, o imediatismo da busca por renda, em lugar da aceitação de responsabilidades na superação da própria
pobreza) e de quem desvia recursos desse importante programa em fraudes diversas, prejudicando, sobretudo, os mais pobres e necessitados.
Por essas razões, solicito o apoio dos ilustres Pares à proposição ora apresentada.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia, (PP-RS).
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004
Regulamento
Conversão da MPv nº 132, de 2003
Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências.
O Presidente a República, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 2o Constituem benefícios financeiros do Programa, observado o disposto em regulamento:
I – o benefício básico, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de extrema pobreza;
II – o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza e
extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos
ou adolescentes até 15 (quinze) anos.
II – o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza e
extrema pobreza e que tenham em sua composição crianças entre zero e doze anos ou adolescentes até quinze anos, sendo pago até o limite de três benefícios por família; (Redação dada pela Medida Provisória nº 411,
de 2007)
III – o benefício variável, vinculado ao adolescente destinado a unidades familiares que se encontrem
em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição adolescentes com idade entre dezesseis e dezessete anos, sendo pago até o limite de dois benefícios por família. (Incluído pela Medida
Provisória nº 411, de 2007)
II – o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza e
extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos
ou adolescentes até 15 (quinze) anos, sendo pago até o limite de 3 (três) benefícios por família; (Redação dada
pela Lei nº 11.692, de 2008)
II – o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza e
extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre zero e doze anos ou
adolescentes até quinze anos, sendo pago até o limite de cinco benefícios por família; e (Redação dada pela
Medida Provisória nº 535, de 2011)
II – o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza e
extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos
ou adolescentes até 15 (sendo pago até o limite de 5 (cinco) benefícios por família; (Redação dada pela Lei nº
12.512, de 2011)
III – o benefício variável, vinculado ao adolescente, destinado a unidades familiares que se encontrem
em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição adolescentes com idade entre
16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, sendo pago até o limite de 2 (dois) benefícios por família. (Redação dada
pela Lei nº 11.692, de 2008)
IV – o benefício para superação da extrema pobreza na primeira infância, no limite de um por família,
destinado às unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família e que, cumulativamente: (Incluído
pela Medida Provisória nº 570, de 2012)
a) tenham em sua composição crianças de zero a seis anos de idade; e (Incluído pela Medida Provisória
nº 570, de 2012)
b) apresentem soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros previstos nos incisos I a III
igual ou inferior a R$ 70,00 (setenta reais) per capita. (Incluído pela Medida Provisória nº 570, de 2012)
IV – o benefício para superação da extrema pobreza na primeira infância, no limite de 1 (um) por família,
destinado às unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família e que, cumulativamente: (Incluído
pela Lei nº 12.722, de 2012)
a) tenham em sua composição crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade; e (Incluído pela Lei nº 12.722,
de 2012)
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IV – o benefício para superação da extrema pobreza, no limite de um por família, destinado às unidades
familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família e que, cumulativamente: (Redação dada pela Medida Provisória nº 590, de 2012)
a) tenham em sua composição crianças e adolescentes de zero a quinze anos de idade; e (Redação dada
pela Medida Provisória nº 590, de 2012)
IV – o benefício para superação da extrema pobreza, no limite de um por família, destinado às unidades
familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família e que, cumulativamente: (Redação dada pela Lei nº 12.817,
de 2013)
a) tenham em sua composição crianças e adolescentes de 0 (zero) a 15 (quinze) anos de idade; e (Redação dada pela Lei nº 12.817, de 2013)
b) apresentem soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros previstos nos incisos I a III
igual ou inferior a R$ 70,00 (setenta reais) per capita. (Incluído pela Lei nº 12.722, de 2012)
§ 1o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I – família, a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços
de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém
pela contribuição de seus membros;quinze) anos,
II – nutriz, a mãe que esteja amamentando seu filho com até 6 (seis) meses de idade para o qual o leite
materno seja o principal alimento; (Revogado pela Medida Provisória nº 411, de 2007).
III – renda familiar mensal, a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos
membros da família, excluindo-se os rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de renda, nos termos do regulamento.
§ 2o O valor do benefício mensal a que se refere o inciso I do caput será de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e
será concedido a famílias com renda per capita de até R$ 50,00 (cinqüenta reais).
§ 3o O valor do benefício mensal a que se refere o inciso II do caput será de R$ 15,00 (quinze reais) por
beneficiário, até o limite de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por família beneficiada e será concedido a famílias
com renda per capita de até R$ 100,00 (cem reais).
§ 4o A família beneficiária da transferência a que se refere o inciso I do caput poderá receber, cumulativamente, o benefício a que se refere o inciso II do caput , observado o limite estabelecido no § 3o .
§ 5o A família cuja renda per capita mensal seja superior a R$ 50,00 (cinqüenta reais), até o limite de R$
100,00 (cem reais), receberá exclusivamente o benefício a que se refere o inciso II do caput , de acordo com sua
composição, até o limite estabelecido no § 3o .
§ 2o O valor do benefício básico será de R$ 58,00 (cinqüenta e oito reais) por mês, concedido a famílias
com renda familiar mensal per capita de até R$ 60,00 (sessenta reais). (Redação dada pela Medida Provisória
nº 411, de 2007)
§ 3o Serão concedidos a famílias com renda familiar mensal per capita de até R$ 120,00 (cento e vinte
reais), dependendo de sua composição: (Redação dada pela Medida Provisória nº 411, de 2007)
I – o benefício variável no valor de R$ 18,00 (dezoito reais); e (Incluído pela Medida Provisória nº 411,
de 2007)
II – o benefício variável vinculado ao adolescente no valor de R$ 30,00 (trinta reais). (Incluído pela Medida Provisória nº 411, de 2007)
§ 4o Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II e III do caput deste artigo poderão ser pagos
cumulativamente às famílias beneficiárias, observados os limites fixados nos citados incisos II e III. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 411, de 2007)
§ 5o A família cuja renda familiar mensal per capita esteja compreendida entre os valores estabelecidos
o
no § 2 e no § 3o receberá exclusivamente os benefícios a que se referem os incisos II e III do caput deste artigo,
respeitados os limites fixados nesses incisos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 411, de 2007)
§ 2o O valor do benefício básico será de R$ 58,00 (cinqüenta e oito reais) por mês, concedido a famílias
com renda familiar mensal per capita de até R$ 60,00 (sessenta reais). (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008)
§ 3o Serão concedidos a famílias com renda familiar mensal per capita de até R$ 120,00 (cento e vinte
reais), dependendo de sua composição: (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008)
I – o benefício variável no valor de R$ 18,00 (dezoito reais); e (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008)
II – o benefício variável, vinculado ao adolescente, no valor de R$ 30,00 (trinta reais). (Redação dada pela
Lei nº 11.692, de 2008)
§ 4o Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II e III do caput deste artigo poderão ser pagos
cumulativamente às famílias beneficiárias, observados os limites fixados nos citados incisos II e III. (Redação
dada pela Lei nº 11.692, de 2008)
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§ 4o Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II, III e IV do caput poderão ser pagos cumulativamente às famílias beneficiárias, observados os limites fixados nos citados incisos II, III e IV. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 570, de 2012)
§ 4o Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II, III e IV do caput poderão ser pagos cumulativamente às
famílias beneficiárias, observados os limites fixados nos citados incisos II, III e IV. (Incluído pela Lei nº 12.722, de 2012)
§ 5o A família cuja renda familiar mensal per capita esteja compreendida entre os valores estabelecidos
no § 2o e no § 3o deste artigo receberá exclusivamente os benefícios a que se referem os incisos II e III do caput
deste artigo, respeitados os limites fixados nesses incisos. (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008)
§ 6o Os valores dos benefícios e os valores referenciais para caracterização de situação de pobreza ou extrema pobreza de que tratam os §§ 2o e 3o poderão ser majorados pelo Poder Executivo, em razão da dinâmica
socioeconômica do País e de estudos técnicos sobre o tema, atendido o disposto no parágrafo único do art. 6º.
§ 7o Os atuais beneficiários dos programas a que se refere o parágrafo único do art. 1º , à medida que passarem a receber os benefícios do Programa Bolsa Família, deixarão de receber os benefícios daqueles programas.
§ 8o Considera-se benefício variável de caráter extraordinário a parcela do valor dos benefícios em manutenção das famílias beneficiárias dos Programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, PNAA e Auxílio-Gás que,
na data de ingresso dessas famílias no Programa Bolsa Família, exceda o limite máximo fixado neste artigo.
§ 9o O benefício a que se refere o § 8o será mantido até a cessação das condições de elegibilidade de
cada um dos beneficiários que lhe deram origem.
§ 10. O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família poderá excepcionalizar o cumprimento dos critérios de que trata o § 2o , nos casos de calamidade pública ou de situação de emergência reconhecidos pelo Governo Federal, para fins de concessão do benefício básico em caráter temporário, respeitados
os limites orçamentários e financeiros.
§ 11. Os benefícios a que se referem os incisos I e II do caput serão pagos, mensalmente, por meio de
cartão magnético bancário, fornecido pela Caixa Econômica Federal, com a respectiva identificação do responsável mediante o Número de Identificação Social – NIS, de uso do Governo Federal.
§ 12. Os benefícios poderão, também, ser pagos por meio de contas especiais de depósito a vista, nos
termos de resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil.
§ 11. Os benefícios a que se referem os incisos I, II e III do caput deste artigo serão pagos, mensalmente,
por meio de cartão magnético bancário fornecido pela Caixa Econômica Federal, com a respectiva identificação
do responsável mediante o Número de Identificação Social – NIS, de uso do Governo Federal. (Redação dada
pela Medida Provisória nº 411, de 2007)
§ 12. Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de contas, nos termos de
resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil: (Redação dada pela Medida Provisória nº 411, de 2007)
I – contas-correntes de depósito à vista; (Incluído pela Medida Provisória nº 411, de 2007)
II – contas especiais de depósito à vista; (Incluído pela Medida Provisória nº 411, de 2007)
III – contas contábeis; e (Incluído pela Medida Provisória nº 411, de 2007)
IV – outras espécies de contas que venham a ser criadas. (Incluído pela Medida Provisória nº 411, de 2007)
§ 11. Os benefícios a que se referem os incisos I, II e III do caput deste artigo serão pagos, mensalmente,
por meio de cartão magnético bancário fornecido pela Caixa Econômica Federal, com a respectiva identificação do responsável, mediante o Número de Identificação Social – NIS, de uso do Governo Federal. (Redação
dada pela Lei nº 11.692, de 2008)
§ 11. Os benefícios financeiros previstos nos inciso I, II, III e IV do caput serão pagos, mensalmente, por
meio de cartão magnético bancário fornecido pela Caixa Econômica Federal com a identificação do responsável, mediante o Número de Identificação Social – NIS, de uso do Governo federal. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 570, de 2012)
§ 11. Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II, III e IV do caput serão pagos, mensalmente, por meio
de cartão magnético bancário fornecido pela Caixa Econômica Federal com a identificação do responsável, mediante o Número de Identificação Social – NIS, de uso do Governo Federal. (Redação dada pela Lei nº 12.722, de 2012)
§ 12. Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de contas, nos termos de
resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil: (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008)
I – contas-correntes de depósito à vista; (Incluído pela Lei nº 11.692, de 2008)
II – contas especiais de depósito à vista; (Incluído pela Lei nº 11.692, de 2008)
III – contas contábeis; e (Incluído pela Lei nº 11.692, de 2008)
IV – outras espécies de contas que venham a ser criadas. (Incluído pela Lei nº 11.692, de 2008)
§ 13. No caso de créditos de benefícios disponibilizados indevidamente ou com prescrição do prazo de
movimentação definido em regulamento, os créditos reverterão automaticamente ao Programa Bolsa Família.
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§ 14. O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito preferencialmente à mulher, na forma
do regulamento.
§ 15. O benefício para superação da extrema pobreza na primeira infância corresponderá ao valor necessário para que a soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros supere o valor de R$ 70,00 (setenta reais) per capita, e será calculado por faixas de renda. (Incluído pela Medida Provisória nº 570, de 2012)
§ 15. O benefício para superação da extrema pobreza na primeira infância corresponderá ao valor necessário para que a soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros supere o valor de R$ 70,00 (setenta
reais) per capita e será calculado por faixas de renda. (Incluído pela Lei nº 12.722, de 2012)
§ 15. O benefício para superação da extrema pobreza corresponderá ao valor necessário para que a soma
da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros supere o valor de R$ 70,00 (setenta reais) per capita. (Redação dada pela Medida Provisória nº 590, de 2012)
§ 15. O benefício para superação da extrema pobreza corresponderá ao valor necessário para que a soma
da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros supere o valor de R$ 70,00 (setenta reais) per capita. (Redação dada pela Lei nº 12.817, de 2013)
§ 16. Caberá ao Poder Executivo: (Incluído pela Medida Provisória nº 570, de 2012)
I – definir as faixas de renda familiar per capita e os respectivos valores a serem pagos a título de benefício para superação da extrema pobreza na primeira infância, conforme previsto no § 15; e (Incluído pela
Medida Provisória nº 570, de 2012)
II – ajustar, de acordo com critério a ser estabelecido em ato específico, o valor definido para a renda familiar per capita, para fins do pagamento do benefício para superação da extrema pobreza na primeira infância. (Incluído pela Medida Provisória nº 570, de 2012)
§ 16. Caberá ao Poder Executivo: (Incluído pela Lei nº 12.722, de 2012)
I – definir as faixas de renda familiar per capita e os respectivos valores a serem pagos a título de benefício para superação da extrema pobreza na primeira infância, conforme previsto no § 15; e (Incluído pela Lei
nº 12.722, de 2012)
II – ajustar, de acordo com critério a ser estabelecido em ato específico, o valor definido para a renda familiar per capita, para fins do pagamento do benefício para superação da extrema pobreza na primeira infância. (Incluído pela Lei nº 12.722, de 2012)
§ 16. Caberá ao Poder Executivo ajustar, de acordo com critério a ser estabelecido em ato específico, o
valor definido para a renda familiar per capita, para fins do pagamento do benefício para superação da extrema pobreza. (Redação dada pela Medida Provisória nº 590, de 2012)
§ 16. Caberá ao Poder Executivo ajustar, de acordo com critério a ser estabelecido em ato específico, o
valor definido para a renda familiar per capita, para fins do pagamento do benefício para superação da extrema pobreza. (Redação dada pela Lei nº 12.817, de 2013)
I – (revogado); (Incluído pela Lei nº 12.817, de 2013)
II – (revogado). (Incluído pela Lei nº 12.817, de 2013)
§ 17. Os beneficiários com idade a partir de 14 (quatorze) anos e os mencionados no inciso III do caput
deste artigo poderão ter acesso a programas e cursos de educação e qualificação profissionais.(Incluído pela
Lei nº 12.817, de 2013)
Art. 2º-A. A partir de 1º de março de 2013, o benefício previsto no inciso IV do caput do art. 2º será estendido, independentemente da observância da alínea “a”, às famílias beneficiárias que apresentem soma da
renda familiar mensal e dos benefícios financeiros previstos nos incisos I a III do caput do art. 2º, igual ou inferior a R$ 70,00 (setenta reais) per capita. (Incluído pela Medida Provisória nº 607, de 2013) (Vigência encerrada)
Art. 2o-A. A partir de 1o de março de 2013, o benefício previsto no inciso IV do caput do art. 2o será estendido, independentemente do disposto na alínea a desse inciso, às famílias beneficiárias que apresentem
soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros previstos nos incisos I a III do caput do art. 2o, igual
ou inferior a R$ 70,00 (setenta reais) per capita. (Incluído pela Lei nº 12.817, de 2013)
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 9o O controle e a participação social do Programa Bolsa Família serão realizados, em âmbito local, por
um conselho ou por um comitê instalado pelo Poder Público municipal, na forma do regulamento.
Parágrafo único. A função dos membros do comitê ou do conselho a que se refere o caput é considerada
serviço público relevante e não será de nenhuma forma remunerada.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Constituição,
Justiça e Cidadania, cabendo à última decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 406, DE 2014
Acrescenta § 9º ao art. 59 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para determinar o acoplamento de mecanismos que permitam a impressão do voto em urnas eletrônicas nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, de modo a possibilitar, por amostragem, a aferição
do desempenho das urnas eletrônicas após as eleições.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 59 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte § 9º:
“Art. 59......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 9º A cada eleição, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, serão acoplados mecanismos
que permitam a impressão do voto em número suficiente para proceder, por amostragem, à aferição do desempenho das urnas eletrônicas após as eleições.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O objetivo do presente projeto de lei é determinar o acoplamento, nos Estados, no Distrito Federal e nos
Municípios, de mecanismo que permita a impressão do voto, no número de urnas suficiente para proceder à
aferição do desempenho das urnas eletrônicas após as eleições.
Três razões fundamentam a proposta. Em primeiro lugar, a persistência de boatos, ao final de cada eleição,
a respeito de fraudes supostamente ocorridas no processo de votação e totalização de votos por meio das urnas
eletrônicas. A recorrência desses boatos, mesmo sem a comprovação posterior necessária, mina a confiança
do eleitor no processo eleitoral e, consequentemente, a legitimidade das instituições democráticas no Brasil.
Em segundo lugar, há que assinalar as manifestações recentes de professores de alguns centros universitários, inclusive da Universidade de Brasília, que afirmam ter conseguido penetrar no sistema que comanda as
urnas eletrônicas e ser capazes de demonstrar suas vulnerabilidades, tanto no que se refere à preservação do
sigilo do voto, quanto no que respeita à integridade do sistema face a tentativas de manipulação dos resultados.
Finalmente, há uma questão de princípio em jogo. Não é boa política confiar cegamente num sistema, uma
vez que todos são, por definição, falíveis. Ou seja, qualquer sistema eletrônico de votação utilizado deve prever
mecanismos de auditoria, fiscalização e aferição de seu desempenho a posteriori. Esses mecanismos estão ausentes na forma como a urna eletrônica é utilizada hoje no País e o objetivo do presente projeto é fazê-los presentes.
Outra não é a razão de nosso sistema de urnas eletrônicas, em que pese suas vantagens evidentes em
termos de operacionalidade e rapidez da apuração, não haver conseguido sucesso junto a outras democracias
do mundo.
Essas as razões por que submeto o presente projeto de lei à apreciação do Senado Federal.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia, (PP-RS).
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Mensagem de veto
(Vide Decreto nº 7.791, de 2012)
Estabelece normas para as eleições.
O Vice Presidente da República no exercício do cargo de Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.........................................................................................................................................................................................................................
Do Sistema Eletrônico de Votação e da Totalização dos Votos
Art. 59. A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico, podendo o Tribunal Superior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a aplicação das regras fixadas nos arts. 83 a 89.
§ 1º A votação eletrônica será feita no número do candidato ou da legenda partidária, devendo o nome
e fotografia do candidato e o nome do partido ou a legenda partidária aparecer no painel da urna eletrônica,
com a expressão designadora do cargo disputado no masculino ou feminino, conforme o caso.
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§ 2º Na votação para as eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária os votos
em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta.
§ 3º A urna eletrônica exibirá para o eleitor os painéis na seguinte ordem: (Redação dada pela Lei nº
12.976, de 2014)
I – para as eleições de que trata o inciso I do parágrafo único do art. 1º, Deputado Federal, Deputado
Estadual ou Distrital, Senador, Governador e Vice-Governador de Estado ou do Distrito Federal, Presidente e
Vice-Presidente da República; (Incluído pela Lei nº 12.976, de 2014)
II – para as eleições de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 1º, Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito.
(Incluído pela Lei nº 12.976, de 2014)
§ 4o A urna eletrônica disporá de recursos que, mediante assinatura digital, permitam o registro digital
de cada voto e a identificação da urna em que foi registrado, resguardado o anonimato do eleitor. (Redação
dada pela Lei nº 10.740, de 1º.10.2003)
§ 5o Caberá à Justiça Eleitoral definir a chave de segurança e a identificação da urna eletrônica de que
trata o § 4o. (Redação dada pela Lei nº 10.740, de 1º.10.2003)
§ 6o Ao final da eleição, a urna eletrônica procederá à assinatura digital do arquivo de votos, com aplicação
do registro de horário e do arquivo do boletim de urna, de maneira a impedir a substituição de votos e a alteração dos registros dos termos de início e término da votação. (Redação dada pela Lei nº 10.740, de 1º.10.2003)
§ 7o O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a treinamento. (Redação dada pela Lei nº 10.740, de 1º.10.2003)
§ 8o O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a treinamento.(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.408, de 10.1.2002)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa)
AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO
– Nº 350, de 10 de dezembro de 2014, do Ministro de Estado da Fazenda, em resposta ao Requerimento nº 585, de 2014, de informações, da Senadora Lúcia Vânia.
– Nº 1.633, de 11 de dezembro de 2014, do Ministro de Estado da Justiça, em resposta ao Requerimento nº 570, de 2014, de informações, da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia, às Requerentes. Os requerimentos vão ao arquivo.
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ABERTURA DE PRAZO
Os Projetos de Lei da Câmara nºs 7, 13, 17, 54, 68, 73, 85, 87, 122 e 125, de 2014, ficarão perante a
Mesa durante cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Com a palavra, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Ruben Figueiró, tanto eu como a Senadora Ana Amélia estamos no plenário, e um dos objetivos
é participar do seu discurso de despedida, porque vai ficar, naturalmente, toda a semana. Fazemos questão
de apartear V. Exª e de dar o depoimento ao Brasil e ao seu Estado do brilhante trabalho que V. Exª fez aqui na
Casa. Mas eu o farei no momento adequado.
Neste momento, Sr. Presidente, vou falar de um tema que está me preocupando muito e que sei que
preocupa também V. Exª e todos os Senadores e Deputados. Vou falar da flexibilização dos direitos dos trabalhadores, que, infelizmente, via Judiciário, mais o Supremo, via projetos na Câmara e no Senado, que estão
aqui, independentemente da iniciativa, nos preocupam.
Começo lembrando que falava, ainda hoje pela manhã, em uma audiência pública, que seria fundamental que o movimento sindical brasileiro chamasse o Congresso Nacional, eu diria, de urgência ou de emergência, para debater essa questão e outras que têm tudo a ver com justiça social, com liberdade, com políticas de
oportunidade, de direitos iguais, de distribuição de renda. E, claro, tudo isso tem a ver também com a própria
democracia. Vou falar do mundo do trabalho.
Sr. Presidente, V. Exª, que é um jurista respeitadíssmo e conhecido – tive a alegria de ser constituinte com
V. Exª –, sabe a história do mundo do trabalho.
O movimento mundial em defesa do trabalho teve início com a Revolução Industrial do século XVIII e
também do século XIX, exatamente porque os trabalhadores estavam expostos às mais indignas e desumanas
condições de trabalho: sem direito a uma jornada de trabalho compatível com as condições humanas, sem a
garantia de um salário justo e também sem direitos fundamentais que lhes garantissem a qualidade de vida
no emprego.
Enfim, os empregados se reuniram e se rebelaram, dando ao nascimento, então, de uma revolução – só
se fala em revolução industrial – pacífica no mundo do trabalho. E avançamos, a partir daí, na organização sindical. Nasce, assim, a base do direito coletivo do trabalho, exigindo proteções mínimas com relação às condições de trabalho, transformações que ocorriam nos países da Europa.
As organizações sindicais surgem, então, para assegurar proteções mínimas às atividades desenvolvidas
até então por homens, mulheres, idosos e até crianças. Era o trabalho escravo.
As primeiras normas trabalhistas surgiram no final do século XIX como, por exemplo, a edição do Decreto nº 1.313, de 1891, que regulamentou o trabalho dos menores de 12 a 18 anos. Em 1912, foi fundada Confederação Brasileira do Trabalho – CBT –, que tinha por objetivo reunir as reivindicações operárias, tais como:
jornada de trabalho de oito horas; fixação do salário mínimo, indenização para acidentes no trabalho entre
outros direitos. Porém, a política trabalhista brasileira somente avança com a Revolução de 30, quando Getúlio
Vargas cria, então, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
A Constituição, Senador Figueiró – que preside a sessão –, de 1934, também reproduziu essa nova face
ao tratar, pela primeira vez, do Direito do Trabalho, assegurando a todos a liberdade sindical; um salário mínimo justo; a jornada, definida, de oito horas; as férias anuais remuneradas; o repouso semanal; a proteção do
trabalho feminino e infantil, e a isonomia salarial. Quando falamos em salário mínimo justo, isso é uma perseguição eterna, não é? Depende muito do que é justo.
Somente, em 1943, é editada a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho –, que unificou toda a legislação
trabalhista brasileira, inserindo, de forma definitiva, o direito dos trabalhadores no ordenamento jurídico do Brasil.
Hoje, no entanto, a tônica maior volta-se à chamada “Modernização do Direito do Trabalho”, cuja causa
é o processo de globalização mundial da economia que, queiramos ou não, está sendo vivida também aqui
no Brasil. É importante ressaltar que esse processo tem influenciado o mundo do trabalho, e a mão de obra
brasileira não está alheia a esse processo mundial.
Sob a alegação de que temos uma mão de obra cara pelos altos encargos sociais incidentes, conforme
alguns; pela pouca qualificação, conforme alguns, e pela baixa produtividade, conforme alguns, tentam flexibilizar os direitos conquistados há mais de 70 anos.
Na pauta, Sr. Presidente, da precarização, figuram alguns pontos que eu vou levantar aqui.
O Equipamento de Proteção Individual – IPI – virou agora instrumento para não se pagar adicional e
acabar com a aposentadoria especial.
As terceirizações de mãos de obra em atividades fins – antes, era meio; agora, fins.
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O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que, antes, se pagava a dívida total. Agora, vão pagar somente os últimos cinco anos.
A desaposentadoria, que está, lá no Supremo, enrolada há horas. Eu lamentei a posição da Ministra Rosa
Weber, que já tinha dado o seu voto, pediu revisão, quando a decisão do Ministro Relator era só que o Congresso,
nos próximos seis meses, definisse essa questão conforme projeto que tenho, na CCJ, pronto para ser votado.
A flexibilização, Sr. Presidente, na fiscalização do trabalho. Há um projeto que diz que o fiscal pode chegar
uma vez e, depois, só dali a dois anos. E, durante os dois anos, vamos ver se, naquela área, o trabalhador estava
tomando água envenenada e se morreu ou não. Daí, é que vai mudar. Não dá! Aí, não dá!
Os descontos na remuneração disponível do trabalhador, até mesmo no caso de indenização. O banco
chega lá e pega todo o salário dele, porque ele ficou devendo para o banco. Está aí. É fato. É real.
Repito: as indenizações trabalhistas, sem correção monetária, enquanto os bancos operam a juros exorbitantes.
A redução do período de descanso e alimentação.
E muitos outros estão pautados.
Mas, Sr. presidente, antes de tratar, individualmente, de cada um desses temas, quero dizer que vivemos
hoje, a meu ver, um desequilíbrio entre os Poderes da União, fato esse marcado pela omissão em algumas responsabilidades e invasão em competência uns dos outros.
Primeiramente, em relação à utilização do IPI. A matéria foi debatida, na semana passada, em um processo com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. A ação discutia se o IPI pode ou não eliminar os
adicionais e a aposentadoria especial, como já comentei.
É lamentável isso. Eu fui técnico supervisor de segurança, trabalhei em Cipa. Desde quando o IPI elimina?
Agora, se tem que usar IPI é porque a área é insalubre, penosa e periculosa e, consequentemente, eu tenho
direito à especial, que fazia com que o trabalhador escapasse do fator. Agora, não. Perde a especial, perde a valorização do benefício do seu salário, devido aos adicionais, e ainda terá que trabalhar um tempo muito maior
para efeito de aposentadoria.
Vamos pegar o caso de um mineiro. Digamos que ele use um equipamento de segurança porque trabalha
no subsolo. Hoje ele tem que trabalhar 15 anos, mas, se tiver que trabalhar 35 anos, no vigésimo ano ele morre.
Fiquei muito preocupado e, por isso, protestei. E aqui repito o meu protesto. Por exemplo, o PL nº 51, de
2014, que apresentei, acaba com essa celeuma e com essa grande injustiça. Mas ele está trancado aqui e até
agora não foi votado.
Sr. Presidente, foi aprovado por unanimidade na CAS em caráter terminativo, mas veio um recurso ao
plenário para que outra vez o trabalhador não tenha o direito de receber os seus adicionais e a ter aposentadoria especial.
Esses recursos que servem apenas para protelar, para ver se o Supremo decide contra o trabalhador, são
inaceitáveis. E duvido que qualquer Senador ou Deputado vote em um projeto – desculpem-me a expressão
– vagabundo como este. Porque esse projeto é vagabundo mesmo, já que quer tirar direito dos trabalhadores,
assegurado durante décadas e décadas, que é o adicional de insalubridade, serviço penoso e periculoso e a
aposentadoria especial. Mas existe gente que se presta para tudo.
Essa é uma artimanha malandra, esperando que o Supremo decida contra o trabalhador, o que espero
que não aconteça. Se o Supremo decidir a favor, eles vão quebrar a cara, pois quem fez isso vai ter que responder pelos seus atos. Sr. Presidente, não há motivo nenhum para que esse projeto não seja aprovado.
Em relação à terceirização do trabalho, não há como negar, como eu dizia antes, que é fruto da globalização da economia e do crescimento do capitalismo, criando uma nova concepção entre capital e trabalho, o
que nos preocupa. Antes da terceirização, era atividade-meio, agora é atividade-meio e fim; não há mais limite.
E, com isso, não pagam os direitos dos trabalhadores que estão na própria CLT.
Enfim, o desenvolvimento econômico e tecnológico expandiu os mercados em busca da acumulação
de capital, usufruindo principalmente da mão de obra farta e barata dos países subdesenvolvidos e do baixo
custo da produção, impondo novos modelos de contratação.
No panorama brasileiro, não foi diferente. Expandiram-se as empresas de terceirização e as contratações de
profissionais como pessoas jurídicas, consequentemente ampliando a flexibilização do direito dos trabalhadores.
Sr. Presidente, sobre a matéria existem inúmeras propostas tramitando. A maioria dos projetos em trâmite pretende alterar a Lei nº 8.666, de 1993, para regulamentar a terceirização do serviço na Administração
Pública. E aí vêm outros projetos: 1.292, 1.587, 6.420, 6.894, que vêm de 1995 a 2006.
Em se tratando do setor privado, destaca-se o Projeto nº 5.439, de 2005, que proíbe a utilização de mão
de obra interposta aos Projetos nºs 1.621 e 6.832, que pretendem regulamentar a terceirização, proibindo a sua
utilização em atividades-fins. Esses outros dois projetos, pelo menos dizem: terceirizar sim, mas atividade-fim

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feita 16

197

não. Mas o outro que veio em 2005 quer derrubar os dois primeiros, alegando que tem de valer terceirização
para tudo.
É claro, Sr. Presidente, sou um guardião aqui – e me considero um guardião –, vigilante e persistente, em
relação às garantias trabalhistas. Estou aqui no Senado há 12 anos, Sr. Presidente, e não pensem os senhores
que eu não gostaria de ir quando sou convidado, como fui hoje convidado a ir à Inglaterra, mas disse que não
vou, pois tenho muito receio. Nesses 12 anos, não fiz nenhuma viagem ao exterior, e gostaria de ir. Não sou
contra quem vai. E tem mais que ir mesmo, pois são experiências importantíssimas que são trazidas para o
Brasil. Mas, como estou muito envolvido com esta questão do mundo do trabalho, qual é o meu receio? Eu
vou, e os projetos que ferram os trabalhadores são votados naquela semana. Alguém me disse: “Paim, não
quer passar duas semanas na Áustria?” Digo: “Sim, mas para fazer o quê?” “Você vai lá para ver as questões do
ensino técnico”. Sou simpático a elas, é claro. Mas não pude ir, porque percebi que não era aquele o momento
adequado para eu sair.
Mas, enfim, para não deixar escapar do controle qualquer matéria que encaminhe prejuízo para o trabalhador, peço o apoio de todos e do movimento sindical, para que fiquemos em um estado de alerta. Gritem,
tomem as ruas, façam congressos, não podemos permitir retrocessos.
Vou dar um exemplo: o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que levou, no último dia 3 de novembro, uma bala de canhão na cara. Por decisão de quem? Não foi do Congresso! Do Supremo Tribunal Federal!
Segundo eles dizem – e veja, essa lei, o segundo golpe foi a edição da Lei nº 3.043, oriundo também de uma
outra discussão –, cancelam-se os débitos da empresa e abre-se mão da execução fiscal referente ao FGTS. E o
Supremo decidiu que agora não é mais.
Vou dar um exemplo: o senhor tem uma empresa e não pagou durante 20 ou 30 anos: “Fique tranquilo,
só vai pagar os últimos cinco anos agora.” Isso é um incentivo ao empregador de má-fé, e, como existe todo
mundo de má-fé em todos os setores, existe dentro do Parlamento, existe entre os trabalhadores, existe entre
os empresários. Então, se ele resolver não pagar, ele não paga o fundo de garantia do camarada e só vai pagar
os últimos cinco anos. Isso é um incentivo a não pagar, que o Supremo Federal acabou dando, infelizmente.
E, como essa outra medida, também, que cancela os débitos de empresas e abre mão da execução fiscal
referente ao FGTS pelo não pagamento. Com o Fundo, quem não sabe, nem a ditadura fez isso, a ditadura não
mexeu nisso. E o Supremo agora e outras aventureiras estão mexendo. Nem a ditadura fez, porque a ditadura fez o seguinte: acabou com a estabilidade nos últimos dez anos, que nós tínhamos depois de dez anos no
mesmo emprego, mas criou o fundo; mas dizia: “Quem não paga, vai ter que pagar cinco anos, dez anos, quinze anos ou vinte anos.” Agora não.
O fundo é uma poupança do trabalhador, além do que constitui um dos pilares básicos da política habitacional, de saneamento básico, de infraestrutura urbana, em casas da habitação popular. Agora está comprometido, porque você não é mais obrigado a pagar, você não paga. E como é que fica, agora, o financiamento,
por exemplo, do Minha Casa, Minha Vida? Deixar de inscrever em dívida ativa os débitos do fundo de garantia
por tempo de serviço, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$1 mil e deixar de ajuizar execuções fiscais para a cobrança de débito de valores igual ou inferior a R$20 mil, pega a maioria dos trabalhadores – eu
não tenho R$20 mil depositado lá. Isso, para mim, é oficializar o calote, pois permite á empresa não quitar suas
dívidas com o trabalhador e ser anistiada. Sei lá quem é que está fazendo isso. Vou gritar, vou berrar e vou contestar aqui no dia da votação esse calote que estão dando nos trabalhadores!
Além do que, a lei permite o cancelamento dos débitos do FGTS inscritos em dívida ativa no valor consolidado igual ou inferior a R$100,00 e que, se continuar assim e com os R$20 mil, aí sim, nós vamos ter a quebra
do Sistema Habitacional e um prejuízo enorme para os trabalhadores. É um absurdo!
Ao final, a norma permite que o trabalhador possa buscar o crédito. Mas como? Eu faço a pergunta: como?
Buscar como, se as leis anteriores já disseram que eles não são obrigados a pagar?
O Estado, com todos os meios legais necessários à execução do crédito, abre mão das suas prerrogativas
porque considera inviável, jurídica e economicamente, buscar tal recurso. Alguém acredita que o trabalhador
vai conseguir – ele especificamente – executar esse crédito, via ação trabalhista? Com a decisão, inclusive, do
Supremo? É lamentável.
Preocupado com essa situação do FGTS, apresentei a PEC nº 45, de 2014, dizendo que as ações em relação ao não recolhimento do Fundo não serão prescritas, pois estamos certos de que o trabalhador, no curso do
vínculo empregatício, não encontra ambiente propício para se insurgir contra o não recolhimento dos valores
destinados, porque ele é demitido.
O camarada que entrar com uma ação contra você. Vamos pegar até o empregado doméstico, Senador
Romero Jucá. Digamos que o empregado doméstico move uma ação contra seu empregador: é demitido! Nas
nossas casas é demitido. Se eu tenho lá um empregado doméstico, e eu acho que eu cumpri tudo direitinho,

198 Terça-feira 16

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

e ele mete uma ação contra mim, o que é que eu vou fazer com ele? É razoável, não é? Se eu estou com tudo
em dia com o cara – eu sei porque você é um dos Relatores do empregado doméstico –, e o cara mete uma
ação contra mim, eu ainda vou ficar com ele? Não vou ficar. Eu não vou ficar. Calculem o empregador de uma
grande empresa. O cara mete uma ação contra ele e é demitido no outro dia. E daí? Como é que fica o Fundo
dele? Se ele só vai receber os últimos cinco anos, ele vai deixar passar, para não perder o emprego; quando ele
entrar, dali a 20 anos, vai receber 5 e perde 15, ou vai receber 5 e perde 25, como era a lei antes. É quem não
conhece o mundo do trabalho. E eu não estou aqui acusando ninguém. Estou apenas fazendo um relato do
que vai acontecer.
Enfim, por isso é preciso que o movimento sindical dê um passo à frente pela ocupação dos espaços de
poder, por um amplo debate na sociedade, para ver como estão e como vão ficar os interesses dos trabalhadores.
Mas as minhas preocupações, infelizmente, não param por aqui. Por exemplo, o que aconteceu recentemente permite que os trabalhadores regidos pela CLT autorizem, de forma irrevogável e irretratável, desconto
em sua remuneração disponível, incluindo as verbas rescisórias.
Vou explicar onde está o furo da bala aqui – na verdade, eu queria mais que houvesse um furo nessa
bala. O camarada vai entrar numa empresa; então, ele vai assinar lá que mesmo as verbas rescisórias podem
sofrer desconto; se ele estiver devendo a um banco, a instituição financeira vai pegar toda a sua rescisão e o
seu salário, e ele vai para a rua e não ganha nada!
No desespero, como é o caso do Fundo de Garantia, claro que eu vou assinar. Eu estou desempregado;
então digo: “Não vou fazer empréstimo com ninguém, vou assinar o que vocês quiserem; assino o fundo de
garantia, na forma como é hoje, e assino também que, se eu estiver devendo, qualquer um chega lá, e pega
todo o meu dinheiro”. Como fica a questão da alimentação? Como fica o aluguel?
É lamentável! Desconto na remuneração disponível, incluindo as verbas rescisórias!
O desconto deverá ter origem em contrato de empréstimo, financiamento e operação de arrendamento
mercantil. E isso concedido a quem? Aos bancos, a instituições financeiras. Só aos bancos ainda. Então, eu estou
com uma dívida com os bancos e não pude pagar, fui posto na rua pela empresa, o banco vai lá e pega todo
o meu dinheiro. O movimento sindical tem que “acordar para Jesus”, como diz um amigo meu. Acordem para
Jesus! As coisas estão acontecendo tanto aqui, como lá no Judiciário. E aqui estão o Legislativo e o Executivo.
Está todo mundo, não estou levando ninguém para compadre aqui não! Estão aqui o Executivo e o Legislativo
com poder de mando.
Ocorre que esse tipo de contratação se dá em contratos de adesão, em que o trabalhador assina sem
saber – como é notório para nós – exatamente o teor de cada ponto, de cada artigo, de cada cláusula.
Tal dispositivo viola frontalmente a liberdade do devedor e o princípio da menor onerosidade da execução dos créditos. Muitos empresários têm me confessado, eles mesmos, os empresários alertam-me que
consideram essa regra um abuso. Ora, se até empresários me ligaram – é uma “puta sacanagem”, desculpem a
expressão, com o trabalhador essa regra –, onde nós estamos?
“Paim, se você briga tanto, por que não fala sobre isso? Eu demito um cara na minha empresa, e agora
vem o banco e pega todo o dinheiro dele. Eu fico até com pena de demitir. Eu digo a ele: “Você fica aqui, pois
assim, pelo menos, eu vou lhe pagando; se não, a verba rescisória vai toda para o banco, e o banco não vai lhe
pagar quando você for lá.’” Esses empresários preferem pagar ao trabalhador os valores devidos na rescisão, e
não para os bancos, que, a cada divulgação dos resultados, apresentam lucros gigantescos.
Eu não tenho nada contra os bancos ou a favor deles. Agora, apropriar-se da rescisão do trabalhador no
ato de uma demissão é uma puta sacanagem, com que não posso concordar.
Quero também trazer aqui a discussão – já levantei aqui mais de dez sacanagens – do Projeto de Lei do
Senado nº 149, de 2014, que dispõe sobre a dupla fiscalização. Eu vou resumir o projeto, do qual sou Relator.
Vieram até conversar comigo. Eu disse “Não, podemos conversar.” O que diz o projeto? O fiscal vai à empresa e
nota que há uma perspectiva de se incendiar aquela fábrica, com mais de mil trabalhadores dentro. Ele avisa,
e só pode voltar lá daqui a dois anos. Se a fábrica incendiar nesse período, morreu; morreu o Neves, como foi o
caso da boate Kiss, por exemplo, e ninguém é responsável. O que é isso? Hoje, o fiscal do trabalho chega, considera que é área de risco e pode mandar parar as máquinas. Aí, não vai poder mais. Aonde estamos chegando?
A matéria desse projeto fundamenta-se na necessidade de serem evitados os abusos do fiscal por parte
do Poder Público. Ora, ora, ora, nós temos, no Brasil, milhões e milhões de empresas. Temos o quê? Cem mil?
Vinte e quatro mil? Temos uma mixaria de fiscais, e eles ainda têm que autuar primeiro, para depois poderem
multar ou mandar parar as máquinas, no caso de acidente.
Dessa forma, o que eles querem é estabelecer o critério da dupla visita. Salvo se, no prazo de dois anos
anteriores, houver infração é que ele pode multar.
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Ora, o direito do trabalho, como eu disse aqui, no início, nasceu para proteger o trabalhador, o qual é
reconhecidamente a parte mais frágil da relação entre empregado e empregador.
Sabemos que a função precípua da legislação trabalhista é evitar o cometimento de abusos por parte
de qualquer um dos dois, empregado e empregador. Está a CLT impregnada de normas de ordem pública que
têm por escopo a proteção do trabalhador, que é a parte mais fraca.
A meu ver, não se mostra aceitável que o Poder Público seja conivente com o cometimento de infrações
mitigadoras ou excludentes do direito dos trabalhadores.
A fiscalização objetiva assegurar a observância, pelo empregador, do direito atinente à jornada de trabalho, ao pagamento de salário, às férias, ao recolhimento previdenciário, ao FGTS, à anotação na carteira de
trabalho profissional, ao pagamento de décimo terceiro salário, às condições de higiene no trabalho, à segurança no trabalho, ao salário e a inúmeros outros.
De acordo com o projeto, a aplicação da sanção ao empregador é apenas efeito secundário da fiscalização
trabalhista. A ação fiscalizadora não objetiva, em princípio, penalizar ninguém, nem tampouco parar as máquinas. Mas eu digo: se for grave o que foi verificado, tem que parar, não tem como! E, pelo que está no projeto,
não para, e tudo continua, como se o fiscal não tivesse ido lá. Dali a dois anos, ele pode voltar; antes, não pode.
O projeto permite um claro retrocesso social ao atenuar a ação da fiscalização.
Infelizmente, eu tenho que falar no mínimo de mais dois, três projetos. Tramita também no Congresso
o PL nº 8/2014, que pretende reduzir o intervalo para descanso e alimentação do empregado, por meio de
acordo ou convenção coletiva. Ora, o cara vai chegar para mim e dizer o seguinte: “Quer continuar trabalhando comigo? Você vai continuar, mas, se você tem agora meia hora de descanso, só vai ter quinze” O que é que
eu vou fazer? Eu vou pegar um picolé, um chiclete, uma bala, vou mastigar e vou trabalhar, para não perder o
emprego. Quem quer perder o emprego?
Então, essa história de querer abrir mão de direitos mediante acordo não existe! A lei é para ser cumprida!
O acordo ou convenção coletiva é acima da lei; então, vamos revogar a CLT e vamos revogar a Constituição! E,
daqui para frente, só vale o que as partes acertarem! Agora, se existe uma lei, a lei tem que ser cumprida, e a
lei é para todos! Qualquer acordo ou convenção é acima da lei, mas não abaixo da lei!
Sr. Presidente, o próprio Tribunal Superior do Trabalho já pacificou o entendimento – o Tribunal Superior
do Trabalho, não o Supremo, porque lá está difícil – da Orientação Jurisprudencial nº 342, que diz: “É inválida
cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de
ordem pública...”
O ilustre Ministro Maurício Godinho Delgado – pelo qual tenho o maior respeito, pelas suas acertadas
decisões em prol da justiça – disse:
As normas jurídicas concernentes a intervalos intrajornadas também têm caráter de normas de saúde
pública, não podendo, em princípio, ser suplantadas pela ação privada dos indivíduos e grupos sociais.
(...) Por essa razão, regras jurídicas que, em vez de reduzirem esse risco, alargam-no ou o aprofundam
mostram-se francamente inválidas, ainda que subscritas pela vontade coletiva dos agentes econômicos
envolvidos à relação de emprego.
Nesse sentido, quero elogiar a Relatora, Senadora Angela Portela, que apresentou parecer pela rejeição
dessa proposta, que visa a dizer que nem horário de almoço mais, ou para ir ao banheiro, o trabalhador poderá
ter. Espero que esse seja o entendimento de todas as comissões da Casa.
Por outro giro, Sr. Presidente – vou dar um outro giro –, o PL não só fere princípios constitucionais elementares, como a dignidade da pessoa humana, como contraria o tripé da sustentabilidade, baseado no equilíbrio entre capital humano, capital ambiental e capital econômico.
Por fim, volto para concluir sobre a desaposentadoria.
A renúncia à aposentadoria é um direito de cada cidadão, e não acarreta prejuízo a ninguém. A desaposentadoria, ou desaposentação, permite a renúncia da aposentadoria para o recálculo do benefício que mais
lhe interessar. Eu mesmo tenho duas aposentadorias; então, eu posso. Agora, o peão lá na fábrica, meu amigo
metalúrgico, não pode? Eu posso optar, se quiser, pelo instituto dos congressistas, que vai me garantir a minha
aposentadoria; ou posso optar pela fábrica, porque eu já tinha lá mais de 20 anos de contribuição; vou ter que
renunciar a um dos dois, mas me é dado o direito. Ao trabalhador, não. Ele tinha lá 10, 15 anos na fábrica; daí
foi para outra atividade, onde a aposentadoria é melhor, e ele não pode, em nenhum momento, renunciar ou
mesmo casar as duas, usando o tempo de contribuição antes da aposentadoria e o posterior. Eu posso, se eu
quiser; não vou fazê-lo porque não me interessa; mas eu posso.

200 Terça-feira 16

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Então, o legislador pode, os servidores do Executivo, do Legislativo e do Judiciário podem, e o Supremo
está lá se amarrando ainda com a Rosa Weber, pela qual não morro de amores, principalmente depois dessa,
que resolveu revisar o parecer favorável que ela tinha dado; resolveu revisar. E o que é que diz, repito, o Ministro
Relator: o Congresso terá seis meses para ajustar essa questão da desaposentadoria. Uma decisão equilibrada.
Então, pelo amor de Deus, Ministra Rosa Weber! Eu não tenho nada contra ministro nenhum, mas não
há como eu vir à tribuna e não comentar isso. Já fizeram com o fundo de garantia; agora vão tirar também o
direito à desaposentadoria?
Aí se diz: “Ah, mas vai ser um custo para o Governo”. Custo coisa nenhuma! Custo zero, porque eu só vou
usar as contribuições que eu fiz. Olha, eu tenho dez anos de contribuição depois que eu me aposentei, eu vou
pegar esses dez anos de contribuição, vou somar àqueles que eu tinha, faço o recálculo e pronto: é o benefício.
Ele não quer um centavo a mais daquilo que ele tem de direito.
Sr. Presidente, alguns aposentados, felizmente, têm conseguido o recálculo da desaposentadoria junto
ao STJ, que tem tido uma visão bem avançada. O STJ decidiu por nove a zero que é um direito do trabalhador
a desaposentadoria, que está encalhada lá no Supremo.
A matéria de inúmeras sentenças das instâncias chamadas de base está parada no Supremo e parada
aqui, no Congresso, que também não vota. Há alguém aí, uma alma – para mim, uma alma sem ser de fantasma – que vai segurando para que o projeto não ande. Eu apresentei um projeto muito anos atrás para regulamentar a desaposentadoria, e eles conseguem ir engavetando, engavetando, e assim vão andando. Apresentei
o PLS nº 91, que trata dessa questão; apresentei outro depois, sobre o mesmo tema, o PLS nº 172, para ver se
andava por outra via. Nenhum anda, nem o 91 nem o 172.
A minha esperança é essa visão do Relator, que dá seis meses para que o Congresso defina. Foi assim no
aviso prévio. No aviso prévio, lá no Supremo – eu tenho que admitir isto; eu que critico sei elogiar também –,
o Ministro Relator disse: “Se não regulamentar, eu, baseado no projeto do Paim”, está lá nos Anais, “vou regulamentar o aviso prévio proporcional”. Ligeirinho, o Congresso aprovou; buscou um projeto de 2000 ou de mil
novecentos e pouco; arrancou lá de trás e regulamentou. Pelo menos regulamentou. Foi melhor do que nada.
Sr. Presidente, eu estou indo para os finalmentes – poderia falar muito mais aqui, mas falarei outro dia.
O Poder Legislativo não pode ficar indiferente a muitas questões que estão sendo discutidas no Supremo,
tem que deliberar e votar. O Congresso não pode ficar alheio a esses fatos. O Congresso tem que reassumir o
seu papel para o bem do equilíbrio dos poderes, sob pena de comprometermos o próprio Estado democrático
de direito e, por que não dizer, a própria democracia.
Essa não é uma denúncia, estou relatando fatos. Está tudo por escrito aqui. Para quem tiver dúvida, está
à disposição aqui, estará na minha página tudo que aqui falei.
Um alerta àqueles que pensam que o gigante está adormecido: não está adormecido, não; o povo está
esperto.
Concluo lembrando as maldades promovidas pelo fator previdenciário, que confisca a metade do salário
do trabalhador. O Senado já votou, a Câmara continua não votando. De novo, ele não pega nem o Executivo,
nem o Legislativo – nós, no caso –, nem o Judiciário; só pega o pobrezinho do celetista, o trabalhador que ganha R$1 mil, R$2 mil. O salário dele é cortado pela metade.
Isso é intolerável, inaceitável, até porque, repito, a regra do fator só se aplica aos pobres. Quem tem altos salários que podem chegar a R$30 mil pode se aposentar com R$30 mil e não pega o fator; agora, quem
tem o salário de R$2 mil pega o fator. No caso do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, o fator não atinge.
É urgente a construção de uma política que livre os trabalhadores do famigerado fator previdenciário.
O Projeto de Lei nº 3.299, de 2008. E, Senador Romero Jucá – eu provoquei V. Exª na questão da empregada
doméstica, e provoquei no bom sentido, V. Exª é o Relator, nem falei do mérito do tema –, lembro que, aqui
neste plenário, numa única noite, nós votamos o fim do fator, a recuperação das perdas e também a política
para os aposentados. V. Exª foi muito franco comigo. V. Exª disse: “Aqui, nós não vamos fazer recurso. Aqui, vai se
aprovar, mas se vira lá na Câmara”. V. Exª foi franco, eu não me esqueço, eu não me esqueço de posições como
esta: “Lá, na Câmara, você vai se incomodar, mas é lá a sua briga. Aqui, nós vamos aprovar”. E V. Exª falou como
Líder do Governo e permitiu a aprovação dos três projetos.
Enfim, Sr. Presidente, agora, termino dizendo que quero que o movimento sindical fique esperto, porque eles não podem ficar achando que está tudo bem, e as coisas estão acontecendo. É preciso que haja um
grande entendimento, até defendo um pacto nacional de entendimento. Não estou nem pedindo avanços.
Que aprovemos esses três projetinhos em cujo encaminhamento V. Exª ajudou e, pelo menos, deixemos o resto
como está, não permitindo retrocesso no mundo do trabalho.
Essa é a minha fala que termino, agradecendo a tolerância de V. Exª.
E ficarei aqui para fazer a justa homenagem que V. Exª merece.
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Meus cumprimentos, Sr. Senador Paulo
Paim, pelo seu pronunciamento, que é um alerta a este Congresso para que evite as distorções que se querem
fazer à legislação trabalhista.
V. Exª sempre foi o maior porta-voz aqui dos trabalhadores brasileiros e tem, pelo menos de minha parte,
a maior consideração, respeito e, sobretudo, solidariedade pelas teses que defende.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – V. Exª merece.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Por isso, ficarei aqui para fazer um aparte na sua
despedida – nem que eu não vá almoçar.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – A Presidência comunica ao Plenário o
recebimento, no dia 9 de dezembro de 2014, das Mensagens n°s 417 e 418, de 2014, da Excelentíssima Senhora Presidente da República, que encaminham ao Congresso Nacional as razões dos Vetos Totais n°s 33 e 34,
de 2014, apostos aos Projetos de Lei do Senado n°s 47, de 2008, e 161, de 2009 (n°s 6.711/2009 e 7.082/2010,
na Câmara dos Deputados), respectivamente.
São as seguintes as Mensagens e razões dos vetos:
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Nos termos dos arts. 10-A e 104 do
Regimento Comum do Congresso Nacional, este com a redação dada pela Resolução n° 1, de 2013-CN, e da
Resolução n° 1, de 2012-CN, ficam designados os Senadores para compor as comissões mistas incumbidas de
relatar os vetos, cujas composições parciais serão publicadas na forma regimental.
São as seguintes as composições parciais das Comissões Mistas:
Veto Total nº 33, de 2014 (PLS 47/2008)
Senadores
Paulo Davim (Bloco Maioria – PV/RN)
Inácio Arruda (Bloco Apoio ao Gov. – PCdoB/CE) Relator do projeto no Senado
Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria – PSDB/PB)
Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força – PTB/RR)
Ataídes Oliveira (PROS/TO)
Veto Total nº 34, de 2014 (PLC 161/2009)
Senadores
Eunício Oliveira (Bloco Maioria – PMDB/CE)
Marcelo Crivella (Bloco Apoio ao Gov. – PRB/RJ)
Paulo Bauer (Bloco Minoria – PSDB/SC)
Alfredo Nascimento (Bloco União e Força – PR/AM)
João Capiberibe (PSB/AP)
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – O prazo previsto no §4º do art. 66 da
Constituição Federal e no art. 104 do Regimento Comum do Congresso Nacional, este com a redação dada pela
Resolução n° 1, de 2013-CN, encerrar-se-á em 17 de fevereiro de 2015.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Concedo agora a palavra ao eminente Senador Romero Jucá, que falará pela Liderança do PMDB. Logo a seguir, será a Srª Senadora Ana Amélia.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Meu caro Presidente e conterrâneo...
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Com prazer.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com muito orgulho para mim, Ruben Figueiró. Aliás,
quero registrar que é um Parlamentar que deixa uma marca importante aqui, no Senado Federal. Sei que V.
Exª hoje vai fazer um discurso de posicionamento sobre o mandato de V. Exª aqui, no plenário. E, de antemão,
já quero registrar a minha admiração e o meu respeito ao trabalho profícuo, inteligente e comprometido que
V. Exª teve com o Brasil e com o povo do Mato Grosso do Sul. É com muito orgulho que cerrei fileiras ao lado
de V. Exª em diversas matérias aqui, quando defendemos o Brasil e quando ajudei a defender também o Mato
Grosso do Sul como quarto Senador do Mato Grosso do Sul pelo título de cidadania, pela admiração, pelo carinho que tenho com o Mato Grosso do Sul e sua gente. Portanto, eu quero aqui registrar a minha admiração
e a certeza de que o povo do Mato Grosso do Sul foi muito bem representado por Exª durante o período em
que esteve aqui. Leve o nosso abraço e saiba que estaremos sempre seguindo o seu posicionamento e os seus
exemplos aqui, no plenário, e nas comissões. Estaremos sempre à disposição para continuar lutando pelo nosso País e pelos Estados como Mato Grosso do Sul, que são Estados prósperos, feitos de gente trabalhadora e
que merecem todo o nosso apoio e toda a nossa força. Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – V. Exª tem, Senador Romero Jucá, também o meu apreço, a minha consideração e o profundo respeito pela sua atuação parlamentar. V. Exª tem sido
aqui para nós Senadores um fanal: em todas as decisões importantes desta Casa, há a palavra e a lavra de V. Exª.
Eu sempre me recordarei disso para dizer aos meus conterrâneos que nós temos também um quarto Senador
que ilustra a nossa Bancada e que esse nome é o do Senador Romero Jucá. Muito grato a V. Exª pela deferência
ao meu Estado e pelas palavras generosas à minha pessoa.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Muito obrigado, Sr. Presidente, mas elas são justas
e merecidas.
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Meu caro Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de entrar nas duas matérias que quero registrar, quero
aqui reforçar um pouco o que disse o Senador Paulo Paim em dois aspectos.
Primeiro, quero cobrar da Câmara dos Deputados a votação da regulamentação da Lei do Emprego Doméstico. As empregadas e os empregados domésticos do País estão tendo prejuízo, estão sendo prejudicados
pela demora da Câmara dos Deputados em votar a regulamentação da PEC do Emprego Doméstico, que nós
votamos aqui há mais de dois anos. Nós queremos realmente que, antes de encerrar o ano, se fosse possível,
a Câmara dos Deputados se debruçasse sobre essa matéria, fazendo as modificações que entender que possam ser feitas e retornando o projeto ao Plenário do Senado, para que nós possamos aqui apreciar a questão
e dar uma destinação e uma legislação específica e definitiva para os trabalhadores domésticos do nosso País.
Não é possível passar mais de um ano na Câmara dos Deputados um projeto que está postergando o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos empregados domésticos, que está postergando o banco de horas, que está postergando, enfim, uma série de vantagens e de direitos que equiparam o empregado e a empregada doméstica aos outros trabalhadores do Brasil.
Nós votamos essa proposta de emenda à Constituição cantando louvores a essa igualdade e, por conta
da falta da regulamentação, a igualdade não se aplica na prática. E isso, Senador Aureliano, precisa ser modificado. E tenho certeza de que, com a Câmara dos Deputados votando essa matéria, ela será prioridade no
plenário do Senado da República, Senador Ruben Figueiró.
O outro assunto diz respeito exatamente ao fator previdenciário, que eu ajudei a aprovar como Líder
do Governo aqui, no plenário do Senado. Eu entendo que é preciso construir uma nova equação, que leve em
conta o tempo de contribuição e a idade.
São as famosas fórmulas de soma de tempo de contribuição e de idade que estão sendo discutidas. Mas
o País tem que encarar o desafio da questão previdenciária, que é um desafio não só para o Brasil, mas para o
mundo. Todos os países hoje têm que enfrentar essa questão com urgência, porque há a ampliação, graças a
Deus, do tempo útil da vida das pessoas, e a equação previdenciária é uma conta que precisa fechar, sob pena
de onerar as futuras gerações por conta dos direitos ou obrigações que estão sendo dados hoje.
O Senador Paulo Paim, que é um defensor dos trabalhadores do Brasil, como bem disse V. Exª, fere um
tema e cobra um posicionamento que está na Câmara dos Deputados e que precisa ser encarado rapidamente.
Os dois assuntos de que quero falar hoje, Presidente Ruben Figueiró, dizem respeito ao meu Estado de
Roraima, mas também ao Brasil. Sobre o primeiro deles, quero demonstrar claramente a minha posição. Fui Presidente da Funai durante três anos. Fui Presidente da Funai por três Ministros diferentes. Dela saí promovido para
ser Governador de Roraima na transição. Vim ao Senado e, no meu primeiro mandato, Senador Ruben Figueiró,
em 1996, aprovei um projeto que regulamenta os arts. 231 e 232 da Constituição, que tratam exatamente da
regulamentação da mineração em terra indígena. Por que fiz isso? Porque conheço de perto o drama que as
populações indígenas vivem e a carência que a Funai vive. A Funai hoje administra, Senador Aureliano, 14% do
Território nacional, onde residem entre 800 mil e 900 mil índios, não mais do que isso, índios que, na maioria
das vezes, passam também por dificuldades. O que fiz? Apresentei essa regulamentação, porque entendia e
entendo que regulamentar a mineração em terras indígenas, da forma como eu propus, daria autonomia para
as comunidades indígenas determinarem se queriam a mineração ou não, permitiria o acompanhamento do
Ministério Público Federal, haveria a concessão através licitação pública e ganharia a licitação aquela empresa
ou cooperativa que oferecesse as melhores condições de remuneração e de royalties à população indígena.
Fiz esse projeto com todo o cuidado, com toda a atenção, porque sei da importância desse projeto para
o futuro da mineração e para o desenvolvimento de diversos Estados.
Aprovei esse projeto aqui, Senador Figueiró, em 1996, por unanimidade, com o voto de todas as Senadoras e de todos os Senadores, porque se tratava de um projeto transparente, de um projeto sério, que regulamentava a Constituição de 1988. Esse projeto foi para a Câmara e, chegando à Câmara, passou por diversas
comissões. Hoje, ainda está numa comissão especial, aguardando o restante da votação.
Por que é que venho hoje aqui, a este plenário? Venho para fazer o seguinte registro: não tenho nenhum
interesse pessoal na votação desse projeto. Há dois anos, em Roraima, adversários políticos que não têm caráter começaram a espalhar a notícia de que eu queria a regulamentação da mineração em terras indígenas
porque eu teria garimpo ou empresas de mineração que iriam minerar em terras indígenas. Naquele período,
peguei uma certidão do DNPM e provei que a minha filha é sócia de uma empresa de mineração que explora
brita na cidade de Boa Vista, nada tendo a ver com qualquer tipo de mineração, ainda mais em terra indígena.
Em 2002, provei com essa certidão. Agora, na eleição de 2014, novamente veio à tona essa mentira, que foi espalhada aos quatro cantos de Roraima, dizendo que eu tinha interesse, que ia minerar e tudo mais. Apresentei
novamente uma certidão do DNPM de 2014, mostrando que a empresa não tem nenhum pedido, nenhum
requerimento, nenhuma exploração em áreas indígenas.
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Mas, Sr. Presidente, isso só não basta. Eu quero deixar claro que não tenho nenhum interesse nisso. Quem
tem de ter interesse na regulamentação da mineração em terra indígena no Brasil é o Governo brasileiro. E o
Governo brasileiro não tem trabalhado para que essa questão seja equacionada. O Governo brasileiro tem estado, ao longo dos anos, omisso numa questão que é extremamente relevante para a economia brasileira, para
o desenvolvimento e para o recolhimento de impostos, porque existe uma fortuna em minérios espalhados
por este Brasil, inclusive em áreas indígenas.
Se pegarmos, Senador Figueiró, o estudo do projeto Radam e colocarmos em cima as demarcações de
terras indígenas, vamos ver que coincidem, de forma muito forte, esses dois estudos. A demarcação foi feita
exatamente em cima dos potenciais minerários principalmente da Região Norte e da Região Centro-Oeste.
Então, cabe ao Governo buscar essa solução. Eu fico lutando, brigando, buscando uma solução e me
empenhando, e surgem exatamente essas mentiras, essas agressões, no sentido de que eu teria interesse por
conta de questões pessoais.
Então, quero registrar que encaminhei um pedido ao Deputado Edio Lopes, que é o Relator na Comissão
Especial da Câmara do Projeto nº 1.610, que é de minha autoria. Pedi ao Deputado Edio Lopes que arquivasse
o projeto. Eu não quero mais que esse projeto seja votado. Eu não tenho interesse pessoal de que esse projeto
seja votado. Se o Governo tem o interesse de que a questão de mineração seja encaminhada da forma correta,
que o Governo apresente um projeto! Da minha parte, o projeto está retirado, para provar que não tenho nenhum interesse nessa questão. Meu interesse é ver o Brasil se desenvolver, meu interesse é ver o País gerando
riquezas, meu interesse é ver as comunidades indígenas que quiserem a mineração receberem royalties, receberem recursos, para poderem custear um atendimento de saúde de qualidade, uma infraestrutura, uma moradia
em condições realmente de igualdade e até de superioridade, por conta exatamente da sua questão cultural.
Então, peço ao Deputado Edio, nesta carta, que farei transcrever nos Anais desta Casa, o arquivamento
imediato, ao final desta Legislatura, desse projeto, sem votação. Se o Governo quiser que a mineração em terra indígena seja regulamentada, o Governo Federal que encaminhe o projeto! Pode até copiar o meu projeto,
pode melhorar o meu projeto, mas essa questão não será mais minha, terá de ser do Governo e daqueles que
relatarem esse posicionamento.
Ouço, com satisfação, o aparte do Senador Aureliano Chaves.
O Sr. Antonio Aureliano (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Exmo Senador Romero Jucá, grande representante
do Estado de Roraima, quero dizer que lamento por V. Exª retirar esse projeto, porque é da maior importância
para o desenvolvimento do País o projeto que estrutura adequadamente um dos bens mais importantes que
este País tem, que é o bem mineral. Então, peço a V. Exª para não retirá-lo. Eu o acho de extrema importância.
Falo com absoluta segurança de que é dever do Governo votar. É preciso insistir para que vote! V. Exª é um Líder que tanto tem feito para que este Governo possa ter governabilidade! É uma falta de respeito a V. Exª que
toda a Base do Governo não se una a V. Exª no sentido de aprová-lo de forma imediata, o mais rápido possível.
Eu quero parabenizar V. Exª, que é um homem que tem responsabilidade, que traduz um sentimento claro,
com transparência. Eu tenho acompanhado a vida pública de V. Exª e sei que V. Exª, sendo da Base do Governo,
nunca deixa de colocar claramente os problemas que o País está vivendo, questionando e fazendo uma catarse
com o próprio Governo no sentido de melhorar este País. Peço a V. Exª: não o retire. Vamos votar esse projeto. E
o parabenizo também pela fala que V. Exª fez a respeito do projeto das domésticas. Nós precisamos pensar seriamente no cálculo atuarial do País. Nós estamos vivendo um momento sério. Inclusive, algum tempo atrás, eu
falei sobre a necessidade de se criarem mais brasileiros, de haver mais brasileiros. Este é o País continental com
menos pessoas no mundo. E a conta não vai fechar. Se, graças a Deus, está aumentando a idade média da nossa
população, por outro lado não se está nascendo. O nosso crescimento vegetativo está pífio. Nós precisamos
realmente fazer uma reformulação e dar condições para que o cálculo atuarial chegue, para que não prejudique as futuras gerações. Parabéns pela sua iniciativa e pela forma com que está atuando em benefício do País!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Eu agradeço as palavras de V. Exª, Senador Aureliano, mas quero registrar que essa questão da mineração em terra indígena é um preço que eu não quero mais
pagar. Eu não tenho, volto a dizer, nenhum interesse em mineração em terra indígena, a não ser o de ver os
índios se desenvolvendo e o Brasil se desenvolvendo. Mas a mim coube esse ônus, e essa mentira se alastra.
E não há melhor forma de acabar com a mentira do que acabar com o projeto, porque, efetivamente, aí ninguém poderá dizer que o projeto é da minha autoria ou que tenho interesse em beneficiar A, B ou C com esse
projeto, que só visava a beneficiar o País e as próprias comunidades indígenas.
Então, manterei a retirada do projeto, mas espero que, através do Estatuto do Índio, que está tramitando há mais de 25 anos na Câmara dos Deputados, ou através de outros mecanismos, o Governo assuma a responsabilidade que precisa assumir sobre essa questão e sobre outras questões que aguardam a decisão do
Governo, meu caro Presidente Ruben Figueiró.
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Outra questão de que gostaria de falar aqui é exatamente a Medida Provisória nº 660, que regulamenta
a Emenda Constitucional nº 79, oriunda da PEC nº 111, que regulariza a situação dos servidores de Roraima e
do Amapá.
Nós fizemos um acordo com o Governo Federal, aprovamos a PEC nº 111, que virou a Emenda Constitucional nº 79. Eu, como Presidente do Congresso interino, promulguei essa emenda constitucional neste plenário, o Governo Federal ficou de regulamentá-la, editou a Medida Provisória nº 660 – até aí, tudo bem –, mas
editou também um decreto, o Decreto nº 8.365, de 24 de novembro de 2014, que criou uma série de limitações,
prejudicando o enquadramento de servidores do Estado de Roraima e do Estado do Amapá.
Então, quero registrar aqui que discordo do texto desse decreto da Presidenta Dilma. Isso não foi o combinado com o Ministério do Planejamento quanto aos termos desse decreto. Esse decreto deixa fora da possibilidade de enquadramento cooperativados, celetistas, pessoas de cargo de confiança, servidores das empresas estatais, servidores do ex-Banco de Roraima, todas as pessoas que teriam o direito de serem enquadradas,
como enquadrei parte delas com parecer FC3 em 1989, quando Governador do Território de Roraima, com o
então Presidente José Sarney aprovando essa medida.
Portanto, quero registrar aqui que discordo dos termos do decreto. Nós não podemos modificar o decreto
da Presidenta, mas apresentei emendas à Medida Provisória nº 660 e vou lutar para que elas sejam aprovadas,
porque minhas emendas possibilitam e garantem a condição de esses excluídos pelo decreto serem analisados pelas comissões que já estão trabalhando em Roraima para analisar a documentação dos servidores que
pretendem esse enquadramento.
Portanto, queremos justiça, queremos igualdade, queremos que os servidores e as servidoras que doaram
sua vida, que trabalharam pelo Estado de Roraima e que trabalharam pelo Território de Roraima possam ter,
enfim, reconhecido o seu direito. Foi por isso que lutei por todos esses anos, foi por isso que propus a emenda
constitucional. Quando muitos em Roraima diziam que era uma jogada política, que era uma jogada eleitoral
– alguns anos atrás, a maioria não acreditava –, apresentei neste Plenário e aprovei também, por unanimidade, essa emenda constitucional. Ela foi para a Câmara, foi modificada, foi aglutinada e voltou para o Senado.
E, em menos de um mês, Senadora Ana Amélia, nós aprovamos a emenda constitucional, e eu a promulguei
no plenário do Senado.
Portanto, nós chegamos até aqui, nós já colocamos recursos no Orçamento. Existem R$380 milhões no
Orçamento de 2015 para atender esses servidores que podem ser enquadrados. Portanto, não há falta de recursos. O que há, na verdade, é falta de honrar um compromisso que possibilite que esses servidores possam
ser analisados. Quem tiver a sua documentação em dia será enquadrado. Quem não a tiver, infelizmente, não
poderá ser enquadrado.
Vamos cumprir a lei, vamos cumprir aquilo que já foi feito anteriormente no parecer FC3, quando eu,
como Governador do Território, enquadrei mais de 12 mil servidores que tinham trabalhado para o ex-Território.
Nós queremos justiça, nós queremos igualdade, nós queremos respeito e vamos lutar pelos servidores e pelas
servidoras do ex-Território, para que tenham seu enquadramento reconhecido.
Ouço, com muita satisfação, a Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Senador Romero Juca, aqui sou testemunha – é o que aprendi
nesta Casa – de que o acordo político vale mais do que uma assinatura, um selo, um carimbo. Se não se cumpre
a palavra, não se dá a credibilidade necessária para a própria atividade política. E, nestes tempos perturbados
em que estamos vivendo, complexos, conflituosos, há mais um motivo para que o acordo político seja cumprido. Sou testemunha aqui do seu esforço para que os acordos sejam cumpridos e para haja respeitabilidade
nas relações internas da Casa e nas relações do Congresso com o Poder Executivo ou com o Poder Judiciário,
quando for o caso. Então, esse relato de V. Exª apenas revela a gravidade da situação em que estamos e que o
não cumprimento de acordos políticos afeta a boa relação e o respeito institucional entre o Poder Executivo
e o Poder Legislativo. V. Exª está coberto de razões quando diz que foi feito um acordo, mas que ele não foi
cumprido. Aliás, isso também havia sido feito quando votamos aqui a questão de emancipações. E mais: V. Exª
salvou a Medida Provisória nº 651, que tratava de aumentar a competitividade. Sou testemunha disso. Cheguei
aqui logo após o segundo turno das eleições que eu havia disputado no meu Estado, e estava por caducar
uma das mais importantes medidas provisórias. Aqui, V. Exª teve uma atuação muito importante, salvando a
medida provisória, tirando as matérias que não eram compatíveis com a regra e também com o entendimento
da sociedade brasileira sobre os temas. V. Exª salvou essa medida provisória. Então, quanto à questão do não
cumprimento do acordo, eu fico solidária, porque nós temos de, no mínimo, cobrar a execução desses acordos. É mais importante um acordo verbal do que a própria palavra escrita ou um termo, um documento que
tenha de ser assinado.
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DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELO SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matérias referidas:
– Ofício nº 173,/2014 – GSRJ;
– MP nº 660, de 24 de novembro de 2014.
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Senador Romero Jucá, eu queria me
somar às palavras do Senador Aureliano e da Senadora Ana Amélia e dizer a V. Exª o que me parece que é até
um provérbio árabe: “Só se atiram pedras nas árvores que dão frutos.”
V. Exª tem revelado, no curso da sua existência senatorial, atitudes absolutamente francas. Quero confessar a V. Exª que, de vez em quando, elas até me incomodam, mas eu me rendo à evidência. V. Exª nunca tomou
uma decisão, aqui, que contrariasse os interesses maiores da Nação.
Eu gostaria, sinceramente, Senador Jucá, que V. Exª atendesse às ponderações do Senador Aureliano, mas
me curvo diante dos argumentos prestados por V. Exª. O homem tem que ser assim, ele tem que ser vertical:
decisões tomadas de acordo com a sua consciência e com os ardores do seu coração devem ser cumpridas.
Portanto, eu o respeito profundamente, cumprimento-o e solidarizo-me com os demais Senadores e
Senadoras nas palavras que dirigiram, em aparte, a V. Exª.
V. Exª será atendido nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Antes de passar a palavra à Senadora Ana Amélia, esta Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Parlamentares que está convocada sessão conjunta
do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 16 de dezembro do corrente, terça-feira, às 19 horas, no plenário
da Câmara dos Deputados, destinada à leitura de expedientes e apreciação do Projeto de Lei do Congresso
Nacional nº 3, de 2014; do Projeto de Resolução do Congresso Nacional nº 6, de 2013; e dos Projetos de
Lei do Congresso Nacional nºs 5, 2, 9, 4, 6 a 8, 10 a 12, 14 a 30, e 32 a 35, de 2014.
Está feita a comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Com a palavra, a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Caro Presidente desta sessão, Senador Ruben Figueiró, hoje será uma tarde especial para V. Exª, quando fará o
seu discurso de despedida dessas atividades.
Eu queria saudar sua esposa, Dona Cléa, e também sua neta Giovana, que vieram aqui para prestigiá-lo enquanto nós o faremos. Como mulher, fico muito feliz em ver a sua esposa aqui, a sua neta também e a
família dos seus amigos.
Caro Senador Antonio Aureliano, caros ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, a sociedade brasileira está acompanhando com muita perplexidade, eu diria com muita atenção, com muita preocupação o que está acontecendo com a Petrobras. Todos nós, de alguma maneira, estamos ligados à empresa:
quando paramos nosso carro num posto da Petrobras, quando a gente vê na televisão anúncios da Petrobras
em corrida de automóveis. Todas as notícias.
Eu sou do Rio Grande do Sul. Há um polo naval fazendo as plataformas lá no Rio Grande, que também
se estendeu ao Rio Jacuí; às margens do Rio Jacuí, em Charqueaedas, com impacto sobre toda a região carbonífera, que é uma região muito empobrecida. Ela veio para, digamos, criar um sonho de desenvolvimento,
como foi no Rio Grande. Uma revolução em que toda a região Sul do Estado, litoral Sul do Estado foi beneficiado. A cada emprego numa indústria naval são seis outros periféricos, seja do comércio, da indústria, do setor
imobiliário, tudo, tudo ganha. Por isso, o desenvolvimento agrícola. Por isso, se discutiu tanto o incentivo fiscal
nesta Casa, Casa da República. E esse polo, reconheço, foi uma decisão estratégica, correta, adequada da então Ministra de Minas e Energia Dilma Rousseff, que, sendo do Rio Grande do Sul, vinculada ao Rio Grande do
Sul, sabia da relevância estratégica daquele polo. Lembro também do reconhecimento. A verdade é escancarada. A gente tem que fazê-la, que foi Lula que disse que a indústria naval tinha que ser nacionalizada, nossa
indústria naval. Também uma decisão relevante, muito importante. Mas o que está acontecendo, hoje, com a
Petrobras está afundando aquele sonho, matando aquele sonho de tanta gente, de milhares de trabalhadores
da indústria naval.
Então, não é só, digamos, um impacto político institucional de repercussão internacional, lamentavelmente, porque a empresa vem sendo investigada também em outros países, como nos Estados Unidos, onde
seus papéis tem uma expressão grande na bolsa de Nova York. E lá as autoridades são muito ciosas no cumprimento da lei e da aplicação das penas dela decorrentes, quando há irregularidade, para preservar o direito dos
acionistas minoritários. De todos, mas especialmente dos minoritários, que são os menos protegidos.
Então, tudo o que está acontecendo hoje causa e provoca no cidadão brasileiro uma grande apreensão.
Eu diria até uma grande tristeza.
Eu recebi um telefonema de uma servidora da Petrobras do Rio de Janeiro. Eu havia feito um pronunciamento, e ela ligou para me agradecer por ter falado, me referido e reafirmado o interesse de preservar essa
empresa genuinamente nacional, uma empresa que é nosso orgulho brasileiro, um patrimônio dos brasileiros.
Ela está aposentada hoje, trabalhava na área de comunicação, jornalista. Ela dizia: “Senadora, hoje eu tenho vergonha, vergonha de tudo o que está acontecendo.” E é claro! Por isso, aumenta a perplexidade dos brasileiros
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e das brasileiras em relação a todo esse cenário nebuloso, envolvendo essa empresa que é a imagem do Brasil
no que há de melhor em relação a um setor fundamental, que é o de petróleo e gás.
Estamos acompanhando, Senador Figueiró. As últimas informações agravam e aumentam os problemas
e também as nossas angústias em relação a isso. O que vai acontecer? O que mais tem para aparecer em todos
esses episódios?
As informações mais recentes, publicadas hoje na imprensa, nos dão conta de que a estatal, a nossa Petrobras, teria assinado um contrato em branco com uma empresa holandesa, a SBM; as investigações também,
a que me referi há pouco, na Comissão de Valores Mobiliários, análoga à nossa CVM, a Securities and Exchange
Commission, a famosa SEC, dos Estados Unidos, sobre a Petrobras. E as últimas notícias mostram que a diretoria
da estatal havia sido alertada pela ex-gerente, Venina Velosa, desde 2008, sobre casos de corrupção na empresa.
Na semana passada, antes de essas informações graves chegarem a conhecimento público, o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, em uma cerimônia na Procuradoria-Geral da República, em que representações de Procuradores da República de vários países latino-americanos, da Europa e da Escandinávia
estavam presentes, no Dia Internacional de Combate à Corrupção – eu tive o privilégio de estar presente; fui
convidada e lá estava –, sugeriu, em um duro discurso, a relevância da transparência e do combate à corrupção,
que a diretoria da Petrobras fosse substituída. Ele sugeriu isso há mais de uma semana. Certamente, o procurador tinha razões e elementos para isso.
Prudentemente, a Presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, possivelmente percebendo tudo o
que está acontecendo, na semana passada, foi à Presidente da República pedir demissão. Ela própria, segundo
a imprensa informa, teria ido ao Palácio do Planalto sugerir à Presidente uma substituição, renúncia da Presidência da Petrobras com os demais diretores. Se, naquele momento, a Presidente tivesse acolhido o pedido
da Drª Graça, isso teria sido um gesto de grandeza das duas partes e também uma satisfação à sociedade brasileira sobre o que está acontecendo.
Não há nada, nenhuma condenação prévia em relação à Drª Graça Foster, nenhum envolvimento da
Presidente da República nesse episódio enquanto não forem concluídas todas as investigações, toda a apuração desses casos, todos os julgamentos, dentro e fora do País, envolvendo a Petrobras em relação às mais altas
autoridades. Nada. Nós não podemos ter a irresponsabilidade de dizer que há um problema com a Presidente
Dilma e com a Presidente da Petrobras. Não há nada nesse momento. Se acontecer, nós falaremos sobre isso,
mas, hoje, não. Seria ato de irresponsabilidade imaginar ou desejar. Não. Nós estamos falando dos fatos e de
suas repercussões políticas e institucionais sobre o País.
Vejam só, não se trata só da gasolina que está no posto da Petrobras. São os acionistas da empresa. São
milhares – milhares! –, muitos deles trabalhadores, que pegaram o seu Fundo de Garantia e o colocaram todo.
O que é o Fundo de Garantia? É a poupança do trabalhador ao longo da vida. Tiveram a oportunidade, eu diria
até o privilégio, de pegar esses recursos do Fundo de Garantia e colocá-los nas ações da Petrobras, que rendem
muito mais do que se tivessem ficado no banco ou na poupança. Muito mais. Petróleo, claro!
Todo investimento é de risco, mas, hoje, o que está acontecendo é uma desvalorização e um prejuízo
enorme aos trabalhadores que colocaram as suas ações na Petrobras. Mas há um prejuízo também em relação
ao sonho daqueles que, lá, no Rio Grande do Sul, seja no Polo Naval de Rio Grande, um dos maiores portos
marítimos do nosso País, no nosso Estado do Rio Grande do Sul, terceiro ou quarto do País, seja no Polo Naval
do coração do Rio Grande, na região carbonífera, em que esse sonho está.
Essas denúncias e esses desdobramentos relevantes aumentam ainda mais a crise de credibilidade da
própria Petrobras, uma das mais importantes empresas do nosso País, conhecida internacionalmente, agravando, sobretudo, a situação social daqueles que, de algum modo, atuam direta ou indiretamente no setor de
óleo e gás.
É lamentável, por exemplo, que a população do meu Estado, do Rio Grande do Sul, seja sacrificada por
tão graves episódios no setor de energia extremamente estratégico e relevante para os segmentos do setor
naval, por exemplo, lá, nos polos do Rio Grande, e também do Jacuí.
Aliás, a situação está tão grave, Presidente Ruben Figueiró, que os representantes do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul e também representantes da Prefeitura de Charqueadas, que é um Município
de 35 mil habitantes, perderam, assim, numa tacada, 1,1 mil empregos. Foram 1,1 mil empregos de uma tacada
que pertenciam à Iesa, que foi fechada.
Eles estão, hoje, no Rio de Janeiro. Foram, hoje, ao Rio de Janeiro para conversar com a Presidente da
Petrobras, Maria das Graças Foster, sobre três questões principais que afetam diretamente a economia do Rio
Grande do Sul e impactam sobre os empregos dessas pessoas.
A possibilidade de a Petrobrás assumir as rescisões dos cerca de mil demitidos da lesa Óleo e Gás, orçadas em pelo menos R$ 17 milhões; a possível manutenção do Polo Naval do Jacuí com empresas da região,
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para preencher o espaço até então ocupado pela lesa, cujos dirigentes foram presos na Operação Lava-Jato
da Polícia Federal, e ainda a redução do período entre a entrega de uma plataforma de petróleo e o início da
construção da próxima, no Município de Rio Grande, segundo informações do presidente da Federação dos
Metalúrgicos do Rio Grande do Sul, Jairo Carneiro.
Segundo ele, a garantia de pagamento de salários e benefícios atrasados aos trabalhadores da lesa está
sendo negociada desde quinta-feira passada. É preciso lembrar que, para cada trabalhador do Polo Naval, mais
sete vagas são geradas na região. Garantir esses empregos nesse importante setor é, portanto, fundamental
para toda economia dessa região, conforme frisei no início deste pronunciamento.
Por isso, Presidente, a importância de a Petrobras apresentar também cartas-convite a empresas da região
para assumirem o posto deixado pela Iesa, que teve o contrato rescindido no Polo do Jacuí, em vez de abrir
uma concorrência internacional, porque será demorada, não se sabe como será feita e talvez não haja interessados dada a circunstância de a Petrobras estar vivendo este momento de grande turbulência na sua gestão.
Como destaquei na semana passada aqui neste plenário, no fim de novembro, cerca de 1.100 trabalhadores da Iesa foram demitidos e ficaram com salários atrasados e sem pagamento das respectivas rescisões.
Na época das demissões, a empresa afirmou que o motivo foi a rescisão do contrato pela Petrobras, cancelando a licitação de US$800 milhões vencida pela empresa lesa para produzir módulos de plataformas lá em
Charqueadas. A lesa entrou em crise financeira e, claro, não pôde cumprir o contrato. A diretoria negou que os
desligamentos tenham relação com a Operação Lava-Jato.
No entanto, como sabem, dias antes do anúncio, o presidente da lesa, Valdir Carreiro, e o diretor Otto
Sparenberg foram presos pela Polícia Federal exatamente por conta das investigações da Operação Lava-Jato.
O Grupo Inepar, dono da lesa, está, por isso, em recuperação judicial.
É preciso, no caso de Rio Grande, minimizar os transtornos gerados pelos ciclos de demissão seguida de
recontratação de metalúrgicos que constroem plataformas para a Petrobras. Esses ajustes permitiriam reduzir
o hiato entre um empreendimento e outro para que os trabalhadores possam ter mais estabilidade na função,
claro, mais segurança e mais certeza do presente e do futuro.
Hoje esses sentimentos não existem. Muitos desses profissionais são obrigados a voltar para Casa, alguns
inclusive para Estados do Nordeste, por não ter como sobreviver e pagar as contas entre a entrega de uma
plataforma e a encomenda da próxima plataforma. Na semana passada, a saída da P-66 em direção ao Rio de
Janeiro desempregou, por exemplo, três mil pessoas – não é pouca coisa, Senador Ruben Figueiró! Desestabilizado, o mercado de trabalho em Rio Grande, maior porto marítimo do Rio Grande do Sul e um dos maiores
do País, só deve se normalizar provavelmente, segundo estimativas, em março ou abril.
Como se não bastasse, as denúncias de corrupção e os processos na Justiça sobre a Petrobras têm prejudicado todos os brasileiros que investiram nas ações da empresa. A Petrobras já perdeu um terço do valor de
mercado neste ano de 2014. Recentemente, tanto as ações preferenciais, as chamadas PNs, quanto as ordinárias
(ON) têm caído em mais de 4% na Bolsa de Valores de São Paulo e os investidores estão fugindo desses papéis,
com medo de que as indenizações cobradas nos tribunais sejam altas demais e pressionem o enfraquecido
caixa da estatal e, portanto, a lucratividade da empresa. O acionista quer que ela vá bem para compartilhar
desses resultados. Não é o que está sinalizando a situação da contabilidade, tanto é que uma consultora internacional não quis assinar o balanço da Petrobras.
A Força Sindical informou, inclusive, que vai ingressar nesta semana com uma ação coletiva contra a
Petrobras, exigindo o ressarcimento de perdas geradas a pelo menos 300 mil trabalhadores que investiram recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS na compra de ações da Petrobras.
O presidente da Central, Miguel Torres, informou que técnicos da Central vão calcular as perdas aos acionistas decorrentes da corrupção na petroleira que excedem ao risco próprio do mercado de capitais, seguindo
os argumentos dos investidores norte-americanos, ou seja, há sempre uma referência a ser seguida para fazer
cálculos de prejuízos.
Para agravar ainda mais a situação, a Petrobras planeja captar R$45 bilhões no mercado no ano que vem
para levar adiante o seu ambicioso plano de investimentos no pré-sal. A intenção é levantar 70% do valor no
primeiro trimestre, período em que normalmente se faz um esforço grande para vender títulos de dívida a investidores estrangeiros. As atuais condições, entretanto, tornam essa tarefa difícil e bastante cara, porque esse
mercado vive de credibilidade, de confiança, e esses dois sentimentos não estão presentes, pelo menos no mapa
e no radar dos investidores, seja aqui dentro, seja lá fora. Até agora, pelo menos seis grupos de investidores
protocolaram ações civis públicas contra a estatal somente nos Estados Unidos. Dois escritórios de advocacia,
um norte-americano e outro brasileiro, representam acionistas que compraram papéis da Petrobras na Bolsa
de Nova York, os chamados ADRs, de maio de 2010 a novembro de 2014.
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Ambos sugerem que qualquer investidor, pessoa física ou jurídica que tenha comprado o título, se junte
ao processo, o que pode levar a indenizações bilionárias. O prazo para essa adesão é 6 de fevereiro próximo.
Com a imagem bastante arranhada e correndo o risco de pagar bilhões aos investidores lesados pela
falta de informações claras, pela falta de transparência, pelos enormes equívocos de gestão, de governança,
não restam muitas alternativas à Petrobras nessa caminhada pela capitalização. O mercado financeiro internacional está fechado para a empresa, que ainda não publicou o balanço do terceiro trimestre. Os especialistas
no mercado de energia dizem que está cada vez mais difícil para a Petrobras investir agora. Terá, por isso, que
rever investimentos e apelar para a venda de novas ações.
Portanto, a situação merece total atenção do Governo. O custo social das denúncias envolvendo a Petrobras está elevadíssimo e as soluções precisam da solução na hora certa. Mas o custo político, no meu entendimento, não é menos grave do que o custo social em relação ao desemprego. Por isso se espera que a Presidenta
Dilma Rousseff, que na semana passada não aceitou o pedido de demissão feito por Graça Foster, o faça agora, não para atender eventualmente sugestões da oposição, nem tampouco a recomendação do Procurador
Rodrigo Janot, mas entendendo essa como uma saída para evitar e impedir a sangria que está consumindo a
Petrobras. A figura usada, até, pelo Procurador foi de um incêndio: a corrupção é como um incêndio que vai
comendo e destruindo esse patrimônio fantástico.
Então, essa sangria só será estancada na hora em que a Presidente... Não precisa nem estar dando satisfação ao povo, mas à sociedade brasileira, aos milhares de funcionários da Petrobras, que é um patrimônio nacional que precisa e deve ser preservado. E aqui estaremos – eu digo todos os Senadores – atentos e vigilantes
nesse esforço e nesse compromisso de defender essa empresa.
Eu, com muita alegria, concedo um aparte ao Senador Antonio Aureliano, até porque quando estava
falando e olhando para V. Exª lembrava do seu pai, que foi Ministro de Minas e Energia, e tinha para com essa
área, não só por sua especialidade, um enorme compromisso na defesa do interesse nacional, era, sobretudo,
um nacionalista.
Com muita alegria, concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Antonio Aureliano (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia, brilhante
representante do Rio do Grande do Sul. A colocação de V. Exª é muito clara: aqui não cabem questionamentos de governo ou oposição. V. Exª está seguindo o sentimento mais correto que um parlamentar pode ter em
relação a seu país: mostrar o caminho a ser seguido. Nunca, na história do País, uma Presidente da República
esteve... Não cabe juízo no que refere à culpabilidade criminal, mas está constatado que houve ineficiência
operacional, tanto no que se refere à Petrobras, quanto no que se refere ao Ministério de Minas e Energia na
época, quanto no que se refere à Presidente do Conselho de Administração da Petrobras quanto à responsabilidade de bem gerir a principal empresa do País. Então, V. Exª conduz de forma clara, está mostrando uma
oportunidade única: se a presidente de uma empresa não está indo bem, cabe à Presidência da República, em
benefício do País como um todo, retirá-la. Isso é uma coisa absolutamente normal, não é questão de fazer a
vontade da oposição ou fazer a vontade do governo, por isso V. Exª coloca de maneira tão clara, V. Exª, que tem
responsabilidade. Os gaúchos não a elegeram agora, mas, com certeza, o farão no futuro. V. Exª, com certeza,
será Governadora do Rio do Grande do Sul e, como aqui é uma grande Senadora, fará muito pelo Estado do Rio
do Grande do Sul. Mas, particularmente neste momento, V. Exª mostra o rumo a ser dado, e eu tenho certeza de
que, depois deste discurso que V. Exª está fazendo aqui hoje nesta Casa, nós teremos notícias até o final desta
semana. Meus parabéns pela responsabilidade que a senhora tem com este Parlamento. Eu diria com absoluta tranquilidade: V. Exª é uma das grandes Senadoras, incluindo todos os Senadores da nossa República, que,
graças a Deus, nós temos para honrar o nosso Parlamento e o nosso País.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Muito obrigada. Fico honrada com as suas referências, Senador Antonio Aureliano.
Penso que é a forma do equilíbrio – e dizem que a virtude está no meio – , não se trata de reconhecer
virtudes nessa iniciativa de independência, mas penso que é o senso comum, e o senso comum nos dá esse
caminho. É pelo senso comum que eu costumo trilhar os meus passos, e é o senso comum que me leva a dizer
e a entender que não se deve dar ouvidos à oposição, ao Procurador ou a quem quer se seja, somente à Nação.
Uma palavra da Presidente neste momento fará a diferença, e nós aqui estaremos aplaudindo a iniciativa de
fazer aquilo que a política está recomendando.
Isso poderá ser um sinalizador. A política é feita de gestos, de iniciativas, de atitudes, de comportamento.
Às vezes é uma palavra; às vezes, uma assinatura; às vezes, uma frase, mas é, sobretudo, um gesto, uma posição
assumida. É a Presidente Dilma que tem a grande responsabilidade neste momento de corresponder ao que
a sociedade brasileira está aguardando dela.
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Não entramos no mérito, nada, sobre juízo de valor. Avaliamos, porém, que as coisas não estão bem na
Petrobras e, como não estão bem, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista da transparência... Agora estão aflorando questões relacionadas: informação de que foram alertados os dirigentes de que havia problemas;
informações de que havia contratos em branco assinados – tudo isso, numa empresa desse porte, é inaceitável!
Então, agradeço imensamente a V. Exª e agradeço ao Senador que daqui a pouco estará usando a palavra.
Eu gostaria apenas, para terminar, de fazer uma referência que me deixou bastante, eu diria, honrada.
Diz respeito a uma publicação, Carta Polis, que trata de avaliação e traz: “Nunca tantos lutaram contra a corrupção” – fala sobre isso. É o tema de capa da revista Carta Polis, cujo editor-chefe é Leonardo Mota Neto, um
jornalista brilhante. O que mais me tocou foi que essa revista traz os dez destaques do ano na política brasileira
e em primeiro lugar aparece o Juiz Sérgio Moro com um destaque muito grande, como ele merece, destaque
que o Brasil inteiro está...
Esse discreto magistrado está fazendo o seu trabalho como recomenda a boa ética. O Senador Roberto
Requião, que, como todos nós sabemos, tem uma relação com o Poder Judiciário em alguns momentos, eu
diria, bastante tensa, tem feito as melhores referências ao Dr. Sérgio Moro.
E aqui estão os demais, Senador: a Presidente da República Dilma Rousseff; Aécio Neves, que recebeu
o seu apoio e o seu voto, o voto do Senador Ruben Figueiró e o meu voto também; Dom Orani Tempesta; Dr.
Rodrigo Janot; os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o também Presidente do TSE Dias Toffoli, Roberto
Barroso, Cármen Lúcia – uma mulher –; o ex-Ministro Joaquim Barbosa; e fui incluída nessa relação, junto com
o Senador Alvaro Dias.
Então, fico muito feliz de estar nessa lista tão importante. É demais para o trabalho que faço aqui, com
muita dedicação, mas um reconhecimento desses é uma recompensa extremamente honrosa, gratificante e
aumenta a responsabilidade com o mandato como representante do meu Estado, o Rio Grande do Sul.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Senadora Ana Amélia, permita-me dizer
a V. Exª que eu fui daqueles, como estudante universitário, no Rio de Janeiro, em 1953, que, ao embalo emocional daquela ocasião em favor de “O petróleo é nosso!”, formei fileiras com aqueles que defendiam a criação
da Petrobras. Foi um projeto do Congresso Nacional, cujo relator foi um eminente mineiro, cujo nome me foge
à memória neste instante, e, depois, sancionado pelo então Presidente da República Getúlio Dornelles Vargas.
A sensação que nós tínhamos naquela ocasião, Senadora Ana Amélia, era a de que teríamos uma empresa que constituiria sempre um orgulho nacional, e assim o foi por muito tempo. Infelizmente, fatos recentes
demonstram que ela foi tomada por aventureiros que não têm absolutamente nenhum sentido de brasilidade.
E estamos vivendo hoje essa situação tão constrangedora para todos nós.
Eu me permito dizer a V. Exª, Senadora Ana Amélia, como ao Senador Antonio Aureliano, que a aparteou
com tanto brilhantismo, que acho que a Srª Graça Foster, por quem tenho respeito e acredito na sua idoneidade
moral e ética, deveria ter tomado outra atitude. Ela é Presidente de uma empresa e deve, portanto, obrigações
estatutárias aos seus acionistas e ao seu conselho de administração. Para mim, ela teria praticado um ato de
grande nobreza se renunciasse à Presidência perante o conselho de administração daquela entidade. E poderia,
então, depois, por uma razão de apreço pessoal e de amizade, comunicar à Senhora Presidenta da República.
A atitude que ela tomou, passando por cima dos estatutos da entidade, quer me parecer um ato de quem
não quer sair da Presidência da Petrobras, o que é absolutamente lamentável.
Mas, fazendo essas observações, eu queria agradecer a V. Exª pela gentileza que teve por se referir à
presença da minha esposa, a quem eu me sinto ligado para sempre, mas, temporalmente, há 56 anos, em um
casamento feliz, que proporcionou cinco filhos, nove netos e muitos amigos, entre os quais alguns estão ali
representados.
Muito obrigado a V. Exª, a quem eu pediria que assumisse a Presidência – ou ao Senador Paim – para que
eu pudesse fazer o meu discurso.
O Sr. Ruben Figueiró deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Com a palavra, o Senador Ruben Figueiró, do
PSDB do Mato Grosso do Sul.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria. PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado,
minha querida esposa, neta, amigos aqui presentes, senhoras e senhores que nos honram com a sua presença,
lembro Calderón de la Barca: “¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción; y
el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son”.
Lembro o poeta nativista pátrio Gonçalves Dias na epopeica Canção do Tamoio:
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A vida é combate,
Que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos
Só pode exaltar.
[...]
Viver é lutar.
Se o duro combate
Os fracos abate,
Aos fortes, aos bravos,
Só pode exaltar.
Lembro daquele que, em sua vida, peneirava palavras, meu conterrâneo Manoel de Barros, que, do Centro-Oeste, para a sensibilidade de espíritos e corações, escrevia, aspas: “Que a importância de uma coisa não se
mede com fita métrica nem com balanças nem com barômetros, etc. Que a importância de uma coisa há que
ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós”, fecha aspas.
Lembro-me, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, da minha vida de sonhador de utopias à procura de
uma luz a iluminar o meu caminho.
Desta tribuna, procuro, no embalo das emoções, recordar-me dos anos vencidos desde quando era juvenil. Em agosto de 1945, Senador Antonio Aureliano, talvez V. Exª não tivesse nascido, pois V. Exª é muito jovem,
como que distante e mesmo como um pássaro voando pelos ares sem fim, ouvia vozes autênticas de sabedoria
de que, aspas, “o preço da liberdade é a eterna vigilância”.
Já pisando firme na terra vermelha de minha Campo Grande, fiquei sabendo que tal expressão havia
cruzado séculos e partira, num momento de intensa convulsão revolucionária, da voz de um gênio, François
Marie de Arouet, conhecido sob o epíteto de Voltaire, de exaltação à liberdade.
Os anos correram céleres, através de momentos de intensa vibração política nas décadas seguintes, chegando a abalar instituições ainda tímidas, após a queda do obscuro Estado Novo, hoje pouco lembrado, mas
que teve o mesmo assento do que ocorreu no regime militar de 1964.
Como cidadão e sob o embalo do que senti a partir de 1945, participei com ardor cívico, com a intensidade natural da juventude e com o amadurecimento que a vida adulta nos molda, de todos os movimentos
democráticos que objetivavam a manutenção da liberdade, da ordem e da paz no seio da família brasileira.
Não fugi de minha responsabilidade, meu querido amigo, Senador Paulo Paim, em nenhum desses
movimentos, inclusive os que mais abalaram a estrutura de nossas instituições, como o de 1964, no seu momento mais periclitante e do qual me apartei quando decepcionado com a edição do Ato Institucional nº 2,
de novembro de 1965, que extinguiu os partidos tradicionais surgidos com a queda da ditadura Vargas. Erro
que considero imperdoável e que, ao meu alcance, levou ao estilhaçamento das janelas da democracia, que
se desejava preservar daquela ameaça que era patente de instalação: uma República sindicalista e autoritária.
Recordo-me, Srªs e Srs. Senadores, pois dela participei, da declaração de guerra, atendendo a um recrutamento da voz das ruas, detonada pela emenda das Diretas Já, de autoria do Deputado mato-grossense Dante de Oliveira, de quem bem se recorda o meu eminente colega à época, Senador Paulo Paim, e da qual fui o
sexto signatário, seguida pela decepção de sua derrota, em abril de 1984.
Com as minhas saudades, registro ainda o significado para mim de ter sido Constituinte da Carta Magna
de 1988, a Constituição cidadã, proclamada pelo inolvidável estadista Ulysses Guimarães. Na elaboração dela,
apresentei 53 emendas, e, delas, 26 foram acolhidas parcialmente. Cito, entre as integrais, a que permitiu, por
lei complementar, a criação do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO), o qual, com injeção de recursos
financeiros, transformou a rica região em celeiro agrícola de nosso País e hoje sustentáculo de nosso PIB – o
grande celeiro do Centro-Oeste brasileiro.
Tinha aspiração, após o exercício de cinco mandatos legislativos como Deputado Estadual e Federal, de
alçar ao ápice e tornar-me Senador da República.
Aí surgiram as contingências da política partidária que me levaram ao Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso do Sul, posto que muito me dignificou pelas luzes e inteligência proporcionadas.
Foi um período auspicioso, que me permitiu enxergar, com os óculos do Dr. Pangloss, o outro lado da
gestão pública, sobretudo as premências e deficiências congênitas e a impossibilidade de repará-las, combatendo os malfeitos ou orientando como bem executar as contas. Senti também a impotência institucional das
cortes estaduais de contas, ao não ter condições de punir, apenas recomendar ao alvedrio, tantas vezes irresponsável, das Câmaras Municipais ou das Assembleias Legislativas, o gestor ímprobo.
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Foram 12 anos, Senador Paim, de dedicação, reconhecimento aos que comigo tiveram o mesmo pensamento acompanhado da frustração de um poder menor. Muito lá aprendi.
Do otium cum dignitate, tão exemplarmente diagnosticado por Domenico De Masi, aposentado de meus
deveres públicos, voltei aos campos de minha infância, de minha juventude, sempre o berço de inovadoras
lições. Mas não demorou muito, atendendo a apelo de meus companheiros tucanos Lúdio Coelho, de saudosa
memória, e Marisa Serrano, educadora emérita, que ilustraram esta Casa, aceitei, ao viver aqueles 15 minutos
do qual o filósofo Schopenhauer dizia «de bobeira», compor a chapa ao Senado como segundo suplente.
A titular era Marisa Serrano e o primeiro suplente, o Senador Antonio Russo, que me honro representar
neste instante, em cuja passagem curta por esta Casa deixou registrado o seu atilado espírito público. Convenceram-me, Excelências, de que jamais seria convocado. No entanto, as circunstâncias que se seguiram fizeram-me aqui estar, com o que me sinto perfeitamente sintonizado e grato.
Confesso a V, Exªs que me sinto feliz pela convivência cordial e extremamente valiosa que me permitiu
conhecer o verdadeiro quadro da realidade nacional nesses últimos dois anos.
Sinto-me, Excelências, portanto, extremamente honrado, já nesta fase outonal de minha vida, ao considerar que não envelheci no curso dos anos, eis que mantenho os mesmos propósitos que amalgamei naquele
já longínquo, mui longínquo, agosto de 1945.
Com muito prazer, Senador Antonio Aureliano.
O Sr. Antonio Aureliano (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Graças a Deus, Exmo Senador Ruben Figueiró, V.
Exª veio ao Senado para dar essa sutileza nobre que tem no seu coração. Quero parabenizar, D. Cléia, sua esposa, a neta, Giovanna e, na pessoa dessas duas mulheres que tanto representam na vida desse grande Senador, parabenizar também todos os familiares pelo pai, pelo avô. Um homem extraordinário que, com o pouco
tempo de convivência, passei a admirar profundamente. V. Exª traz de Mato Grosso do Sul o que há de mais
nobre: fibra, vontade, jovialidade e experiência. Eu não poderia deixar de lembrar aquela música tão linda,
composta por Renato Teixeira e cantada por Almir Sater, V. Exª conhece as “massas e as maçãs”. V. Exª sempre
está sorrindo, pulsando e querendo sempre aprender e ensinar. Convivi com V. Exª aqui, e a convivência me
trouxe um carinho especialíssimo. Quero ter com V. Exª um convívio permanente, porque esse sentimento de
udenista autêntico, esse sentimento que abrange todo o calor do nacionalismo, mas também um democrata
autêntico que sabe respeitar as diferenças e sabe convergir e, às vezes, discordar de maneira corajosa, mas com
muita serenidade, com muita afabilidade, sempre com muita firmeza. Caro, Senador Ruben Figueiró, para mim
é uma honra e orgulho conviver com V. Exª. E fiquei muito feliz quando V. Exª se manifestou sobre a D. Cléia;
um casamento maravilhoso é a coisa mais extraordinária que um homem pode ter. E V. Exª é um homem feliz,
um grande homem público, um homem realizado na plenitude e nos sonhos, pois é a coisa mais gostosa que
o ser humano pode ter é o sentimento de dever cumprido com amor e dignidade. Parabéns, grande homem
público, grande político, que honra tanto o nosso Mato Grosso do Sul, Ruben Figueiró!
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – V. Exª, Senador Antonio Aureliano, quando aqui
chegou, confesso que senti uma grande emoção, porque via na sua fisionomia, na sua alegria contagiante, a
figura do seu saudoso pai. Quantas e quantas vezes admirei a figurado seu pai, Aureliano Chaves! Não só pelos sentimentos políticos que juntos amalgamávamos, mas, sobretudo, pela estatura cívica, pela moral, pelo
espírito autenticamente nacionalista que seu pai representava para todos nós.
A partir desse instante, tornei-me seu admirador e amigo. E agora que V. Exª se refere a mim com expressões de tanto carinho e tanta amizade, eu posso dizer-lhe que estaremos sempre unidos pelo mesmo ideal,
pelas mesmas causas que os nossos pais no passado defenderam.
Muito obrigado a V. Exª pelas suas expressões e a segurança sincera da minha admiração e amizade pelo
seu caráter, pela sua postura de homem público que traz as nobres tradições do grande povo das alterosas.
Muito obrigado a V. Exª.
Continuo, Srª Presidente.
Ser Senador é realmente uma honra excelsa. A Pátria a reserva apenas a 81 dos seus filhos, honraria que
não se restringe ao período temporal do mandato. Quem é, quem foi sempre o será. Consciente, procurei dar
o máximo de meus propósitos à missão. Estive atento, participei até o limite da inteligência, às vezes ao esgotamento das forças, estas já esquálidas por minha octogenária idade.
Atendi ao cumprimento daquilo a que me propus e à missão confiada pelo povo da minha terra. Nas
comissões temáticas, no plenário das deliberações, no qual ocupei a tribuna magnífica por quase uma centena de vezes, procurei focalizar temas da atualidade de meu Mato Grosso do Sul; outras explorando o foco da
problemática que atravessa inquieta a nossa Pátria.
Para esta ou nesta dei a minha contribuição, às vezes com teor ácido, ao embalo do que ressoava nas
ruas a voz do povo.
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Também trouxe à tona algumas recomendações acalentadas pelos meus irmãos sul-mato-grossenses.
Aqui darei, Sr. Senador João Capiberibe, rápidas pinceladas, lamentando, Srª Presidente, Senadora Ana Amélia,
do tempo regimental de que disponho. Todas importantes, e me permito citá-las não na ordem de prioridade,
eis que todas o são.
A questão do assoreamento do leito do Rio Taquari, na Bacia do Pantanal – um desastre ecológico que
no mundo não há igual – de tão grandes proporções que já é considerado um deserto aquático.
O sangramento do gasoduto Bolívia-Brasil que cruza mais de 600Km do território sul-mato-grossense,
para instalar uma usina separadora de gás natural para permitir dele separar matérias primas como o butano e
o propano, transformando-os em GLP (gás de cozinha) e ureia para a elaboração de fertilizantes com destinação
agropecuária. Esse projeto – sugeri eu – representaria investimentos benéficos para atendimento à população
e à economia de toda a Região Centro-Oeste, podendo inclusive atingir o DF, Brasília.
A solução harmônica da lamentável e triste da assim mal denominada questão indígena, que tem acirrado
os ânimos outrora pacíficos de duas nações: a indígena e a não indígena. Em Mato Grosso do Sul, o problema
ganha conotação de beligerância, por culpa, é verdade, ora da omissão, ora da irresponsabilidade do Governo
Federal, especificamente – quero esclarecer a V. Exªs – por parte do Ministro da Justiça, Sr. José Eduardo Cardozo, e da Funai, que age como a sua títere.
A quarta reivindicação é a da implantação total da Rota Bioceânica, que ligaria por via terrestre as economias dos oceanos Atlântico e Pacífico. Resta muito pouco a fazer, mas falta muito de boas intenções por parte
do Governo Federal para concretizá-la.
Nossos irmãos mediterrâneos, o Paraguai e a Bolívia, entrelaçados com os banhados por águas oceânicas, a Argentina e o Chile aguardam a força do Brasil.
Qual a nossa intenção maior? – pergunto eu. A construção de uma ponte internacional sobre o rio Paraguai, na divisa de Mato Grosso do Sul com o Departamento do Chá, entre Porto Murtinho, no Brasil, e a localidade de Camilo Peralta, na República do Paraguai.
Neste ano, fruto de uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura, por minha iniciativa, um gigantesco passo foi dado com o compromisso do Governo brasileiro de iniciar, ainda neste exercício, os convênios
e contratos para a viabilidade técnica e econômica da importante obra da ponte internacional.
Estas são as principais bandeiras do meu mandato que trouxeram no seu bojo o interesse regional de
meu Estado, Mato Grosso do Sul, mas, acima de tudo, a Federação brasileira. A questão ambiental do Itaquari
no Pantanal, a Rota Bioceância que vai representar uma redução de cerca de 8 mil km no trajeto até o mercado
asiático; o melhor aproveitamento do gás oriundo da Bolívia, visto que recentemente a Petrobras pagou multa
pelo gás de melhor qualidade, desperdiçado no Brasil, que seja o butano, o propano e a ureia principalmente;
e a busca por uma solução definitiva para o conflito das terras indígenas são temas, sem dúvida nenhuma, de
grande interesse nacional.
Eu tenho a honra de ouvir agora o eminente Senador e prezadíssimo amigo Paulo Paim e, logo a seguir,
uma das expressões maiores da política nacional que sempre reverenciarei, o Senador Jarbas Vasconcelos.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Ruben Figueiró, permita que eu diga no plenário neste momento que, quando V. Exª, com a humildade dos grandes líderes, pediu a este operário e hoje
Senador da República, que escrevesse o prefácio do seu livro, alguém de pronto me perguntou, Senador Jarbas: “Você é do PT e ele, do PSDB, como é que vai ser esse prefácio?” Eu respondi que PT é PT e PSDB é PSDB,
cada um tem o seu grés partidário, mas eu ia escrever para o homem Senador Ruben Figueiró. E foi assim que
eu fiz. Fiz, Senador Jarbas, o prefácio e recebi de volta um cartão muito mais bonito que o meu prefácio. O cartão que você me mandou de volta – permita que eu diga você, meu caro amigo e Senador – vai para o livro da
minha vida. Escreveu com aquela veia poética que você tem, escreveu com conhecimento teórico e jurídico
dos grandes temas. Está melhor que o meu prefácio. Se eu pudesse, eu trocaria para homenagear V. Exª. Mas,
como não posso, eu vou colocar num prefácio do meu livro o cartão que V. Exª me mandou e, com muito orgulho: Senador Ruben Figueiró, PSDB, Mato Grosso do Sul. Quando V. Exª falava, eu fiz uma viagem no tempo,
quando nós nos encontramos na Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, e ali começamos a travar um
caminho juntos e com tantos outros Constituintes que queriam uma Constituição avançada, progressista, que
representasse a média do pensamento da sociedade. Cada um de nós deu a sua parcela, mas sempre votando
juntos – isso eu tenho a alegria de dizer. E, como dizem que Deus traça os caminhos, às vezes, fazendo muitas
curvas, mas que sempre acerta, nós nos encontramos de novo aqui no Senado. Foi uma grata convivência, mas
grata mesmo. V. Exª fazendo o bom debate da tribuna, o bom combate, como um Parlamentar de oposição, e
eu de situação. Mas isso também, como foi com o Senador Jarbas e com tantos outros, em nenhum momento, nos levou a qualquer tipo de desencontro de alma e de coração, de olhar para a frente pensando no bem
de todos. “Fazer o bem sem olhar a quem.” Eu pensava que essa frase era de um amigo meu bancário de Porto
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Alegre, mas não é. Uma vez me disseram: “Essa frase não é do bancário coisa nenhuma, Paim. Essa frase é de
Jesus”. Então, faço uma lembrança dessa frase do maior revolucionário de todos os tempos. E V. Exª se identifica
com esta frase: “Fazer o bem sem olhar a quem.” Foram muito bons, muito bons, mesmo, esses anos aqui na sua
convivência. Posso olhar aqui para sua família e dizer com satisfação à Drª Cléia, sua esposa; à neta Giovanna; à
chefe de gabinete, fiel escudeira, a Drª Jaqueline; ao amigo da família – eu perguntei: e aquele gurizão, quem
é? E aí me disseram: “Aquele é um grande amigo da família” – João Vítor, que veio aqui também assistir ao seu
pronunciamento – e quero lembrar aqui que o João Vítor é neto do ex-Senador João Faustino. Enfim, eu queria
ainda me referir aqui ao Raimundo. Onde está o Raimundo? Está aqui o Raimundo Junior, que o acompanhou
todos os dias aqui, e, às vezes, eu louco para abrir a sessão, e o Raimundo me dizia: “Pode abrir, porque, se o
Senador disse que vem, se o Senador deu a palavra, pode saber que, daqui a pouco, ele estará aqui no plenário!” Agradeço muito também ao Raimundo. Enfim, só quero dizer para V. Exª que, como disse para o Senador
Jarbas, aqui neste plenário, há inúmeros Senadores – inúmeros, inúmeros, inúmeros –, e, independentemente
do Partido, fomos nos tornando amigos. E olhe que eu trato a palavra amigo com muito respeito: amigo para
mim é uma das palavras mais bonitas do nosso dicionário; essa palavra tão pequena, mas que representa tanto. Eu gostaria de dizer, nesta saudação do seu discurso de despedida, como disse ao Senador Jarbas – e veja
que são partidos bem diferentes –, que eu tenho orgulho de poder dizer que eu sou seu amigo e gozo da sua
amizade. Eu sei que está voltando para casa, e voltar para casa, para os braços da sua eleita, é uma coisa muito
bonita. Bom retorno para casa! Mas sei que, no dia a dia, V. Exª estará com esta frase sempre na linha de frente:
“Fazei o bem, sem olhar a quem!” Sua família merece meus abraços e meu carinho. Enfim, Senador, até mais!
Nós nos encontraremos nos caminhos da vida, sempre com esta frase: “Fazei o bem, sem olhar a quem!”
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Senador Paulo Paim, vou lhe confessar: há mais
de 25 anos, numa tarde como esta, eu me despedia dos meus colegas Deputados, porque tinha sido designado Conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. E, na despedida – que para mim foi muito
emocionante, como está sendo agora –, recebi vários apartes. Mas deles eu me recordo apenas de dois, que
têm uma conotação especial, porque foram manifestações de um Parlamentar da direita extrema e de outro
da esquerda consciente. Da direita, a Deputada Sandra Cavalcanti, que V. Exª teve a oportunidade de com ela
conviver. Flamante, grande oradora, ácida, carbonária, mas que tinha um grande coração e que me obsequiou
com expressões que muito me sensibilizaram. Da mesma forma, eu ouvi V. Exª. Voz firme, combativa na defesa
dos interesses, desde aquela época, dos trabalhadores. Fazia essa defesa com convicção, mas com profundo
respeito às ideias que possivelmente contraditassem as suas.
E, no convívio da Assembleia Nacional Constituinte, fomos amigos diletos. V. Exª ensinou-me muito,
como o fez quando eu adentrei aqui o Senado da República. V. Exª se lembra perfeitamente do meu primeiro
projeto, que veio inclusive porque estava engavetado na Câmara dos Deputados, que era em benefício dos
comerciários brasileiros. V. Exª me incentivou a que reapresentasse o projeto, foi o seu Relator e permitiu que
o Senado o aprovasse, e está agora sob análise da Câmara dos Deputados.
Eu tenho por V. Exª, Senador Paulo Paim, uma profunda admiração, pela sua vida, pelas suas origens. V.
Exª saiu lá da mais humilde posição, como operário, chegou de operário de fábricas à liderança sindical, veio
para esta Casa e notabilizou-se como um dos mais eficientes Parlamentares na defesa da causa dos trabalhadores brasileiros. Eu vou levar de V. Exª – como levarei de todos os Parlamentares com quem eu tive a honra
de conviver, e alguns deles estão aqui presentes – uma imagem extremamente agradável a mim, que atinge
o âmago do meu coração.
Senador Paim, eu digo a V. Exª um até breve. Haveremos de nos encontrar em algum lugar, talvez lá no
céu – quem sabe?
Oiço agora, com imenso prazer, o Senador Jarbas Vasconcelos.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco Maioria/PMDB – PE. Com revisão do aparteante.) – Meu caro Senador
e amigo Ruben Figueiró, eu fiz um esforço para estar aqui no seu discurso de despedida no Senado. V. Exª destacou há pouco, as principais reivindicações que dominaram sua atuação parlamentar: a defesa, como sempre
elegante e intransigente, dos interesses do Mato Grosso do Sul e do País. Mas existem outras marcas da sua
passagem no Senado: a ética. V. Exª é um homem ético e assíduo. Dou muito valor à assiduidade do Parlamentar, sobretudo àqueles que estão constantemente no plenário e que não faltam às reuniões nas comissões.
A convivência sempre harmoniosa, o seu cavalheirismo fez com que, conhecendo-o, há pouco mais de dois
anos, eu procurasse sempre estreitar nosso relacionamento. V. Exª diz que às vezes aprende com um de nós.
Nós é que aprendemos com V. Exª. V. Exª é uma pessoa humilde e extremamente decente. Eu não me lembro,
Senador Ruben Figueiró, de estarmos vivendo um momento tão medíocre e cruel da vida política nacional, e
estou na política desde 1970. Temos uma Presidente da República que, apenas por não gostar de voltar atrás,
de ter um gênio às vezes incontrolável, mantém esse quadro de degradação total e completa por que passa a
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Petrobras. A oposição precisa se organizar para tomar uma atitude em defesa da preservação dos interesses
nacionais. Não podemos deixar a Petrobras a serviço do PT, de Lula e de Dilma. É como ressaltou a Senadora
Ana Amélia em um discurso agora há pouco: trata-se de um patrimônio nacional. Aliás, como sempre e com
todo o seu brilhantismo, a senadora fez um excelente pronunciamento abordando a questão da Petrobrás.
Sinto-me muito feliz de estar diante de um pai exemplar, de um grande esposo, uma pessoa que ressaltou,
no começo do discurso, os anos de casamento – eu, por exemplo, não tive essa felicidade que V. Exª tem –, e que
ressalta, e que exterioriza o seu orgulho com os seus filhos, com seus familiares. Há 15 dias eu também fiz meu
discurso de despedida, mas não vamos nos despedir da vida pública; estamos nos despedindo do mandato no
Senado. V. Exª, com toda a certeza, vai ocupar um grande espaço no seu Estado, porque quem é que não quer
lhe ouvir? – uma palavra serena, corajosa, muito consciente. Então, Senador Ruben Figueiró e seus familiares
aqui presentes, eu queria deixar o meu abraço, a minha admiração, o meu profundo respeito pela sua pessoa,
e dizer que V. Exª vai deixar uma grande lacuna. Vamos nos encontrar, com toda certeza, mais cedo ou mais
tarde, ou aqui no Congresso Nacional, ou – quem sabe?– no meu Estado, ou no seu Estado. Muito obrigado.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria /PSB – SE) – Senador Jarbas Vasconcelos, as expressões de V. Exª
enternecem os meus sentimentos, as fibras do meu coração.
Talvez V. Exª não se recorde, mas, por volta de 1980, eu, parlamentar eleito pela Aliança Democrática
Nacional, Arena, rompi com o Governo. Em 1980, isso era uma atitude rara. Não fiquei sozinho. Ao meu lado,
estavam dois eminentes homens públicos do meu Estado: o Senador José Fragelli, que foi Presidente desta
Casa, e o Senador Rachid Saldanha Derzi. Dissidimos do governo, passamos à oposição e tínhamos que definir,
naquela ocasião, para onde iríamos, já que os nossos pontos de vista não coincidiam absolutamente com os
do governo que comandava os destinos da Nação.
Fui visitar, naquela oportunidade, o presidente nacional do MDB, o saudoso Deputado Ulysses Guimarães.
Quem estava lá? V. Exª talvez não se recorde: o Deputado Jarbas Vasconcelos, que me recebeu com o cavalheirismo que lhe é natural. Sentamo-nos por alguns minutos, e eu manifestei ao Deputado Ulysses Guimarães o
nosso propósito.
As contingências políticas, entretanto, levaram-nos a nos aliar ao saudoso Senador Tancredo Neves, e
formamos o Palácio Popular; mas por pouco tempo; logo nos unimos ao PMDB. No PMDB, eu fiquei até renunciar ao mandato para ir para o Tribunal de Contas.
Voltei à vida pública, Senador Jarbas Vasconcelos, e aqui encontrei a figura de V. Exª. E disse que eu estava no caminho certo. V. Exª sempre despontou no cenário político nacional como um homem de posições
muito firmes, categóricas. Nunca fugiu da verdade e nunca apoiou a inverdade. V. Exª constitui um dos grandes
exemplos de um homem público de que o Brasil está necessitando tanto.
Eu levo de V. Exª uma imagem extremamente venturosa! Quando lá no meu Estado estiver, sem dúvida
alguma, terei a grande oportunidade de saudar a figura de V. Exª como uma das grandes expressões da política nacional. Apreciei muito ser seu amigo e quero ser sempre seu amigo. Muito obrigado, Senador Jarbas
Vasconcelos.
Se V. Exªs me permitem, vou dizer mais algumas palavras e depois terei muito prazer em ouvir os Senadores Cyro Miranda, José Agripino e o meu caríssimo Líder, Aloysio Nunes Ferreira.
Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, enquanto Senador, ainda tive a oportunidade de levar ao Ministério da Integração uma ideia que foi acolhida pela Sudeco: a substituição de pontes de madeira por pontes de
concreto no Centro-Oeste, em especial no meu Estado, Mato Grosso do Sul.
Fiquei muito feliz de ver que o projeto foi designado como prioritário para 2015. A precariedade das
pontes prejudica a mobilidade nas estradas vicinais. Além disso, o tráfego de caminhões de alta tonelagem,
transportando calcário e fertilizantes, na época do plantio de grãos e após a colheita, com a produção, acarreta danos na edificação das estruturas das pontes de madeira, provocando grandes prejuízos às finanças já
combalidas dos Municípios.
Estima-se que, apenas em Mato Grosso do Sul, seria necessária a substituição de cerca de três mil pontes.
Portanto, o projeto terá um extraordinário significado para a ação das prefeituras municipais que têm sofrido
dificuldades de ordem financeira para atender ao fluxo de veículos de transporte pesado em suas estradas vicinais por causa da precariedade das pontes de madeira.
Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, inúmeros apresentei à consideração desta Casa e da nossa coirmã, a Câmara dos Deputados. Todas estão em curso e confio
que merecerão a análise criteriosa de seus eminentes pares no curso do tempo regimental, talvez no início da
próxima legislatura, que se avizinha.
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Cumprida a missão, voltarei ao meu Mato Grosso do Sul, dos campos sem fim da Vacaria, onde fui criado;
da minha Cidade Morena, Campo Grande, onde, desde os verdes anos, senti o palpitar na mente e, no coração,
as emoções de meus ideais. Alimentarei saudades desta Casa Alta da Federação brasileira.
Concedo o aparte, agora, ao eminente Senador... Estou agora na dúvida, meu coração se reparte: Senador Agripino ou Senador Cyro Miranda?
Senador Agripino, com muita honra.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) – Senador Figueiró, recebi uma cartinha do seu gabinete informando que, no dia 15, V. Exª faria seu discurso de despedida do Senado. Dia 15 é segunda-feira, dia de
quórum baixo, mas eu me preparei para vir aqui...
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Muito obrigado.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) – ... para estar presente, para dirigir algumas palavras
ao Senador Ruben Figueiró, por quem tenho muito mais do que apreço e estima: tenho consideração. E fazer
algumas revelações. Senador Figueiró, nós temos algumas interfaces que robustecem nossa amizade. Temos
amigos comuns, alguns até que já se foram, como é o caso do João Faustino, que foi seu grande amigo, amigo
de Aloysio Nunes. Mas o que me faz seu admirador é a sua vida pública – uma vida pública correta, longeva,
respeitada e que faz com que, dentro do campo da oposição, V. Exª seja uma espécie de reserva. Não sei se V.
Exª sabe: na instalação da CPMI da Petrobras, que é o maior escândalo da história política recente do Brasil, uma
vergonha nacional, quando discutíamos a instalação da CPMI – claro, vista a desproporção entre as forças do
Governo e da oposição –, nós examinávamos as indicações, e o nome de V. Exª era o number one, era o número
um para estar lá. Não era só pela sua idade que seria, digamos, o nosso indicado para presidir a instalação; era
pela respeitabilidade que o seu nome daria à oposição. Ninguém ousaria contestar a eleição do Presidente,
a indicação do relator de uma CPMI extremamente polêmica, se a reunião fosse presidida por um homem de
idade que eu não diria tão leve, mas ágil, firme e inatacável. Porque, no Congresso, queiram ou não queiram,
existem pessoas com qualidade, mas existem pessoas vulneráveis. E, para determinadas missões, para certas
missões, ou você tem gente com blindagem completa ou você abre o flanco do ataque e da perda da substância. E V. Exª era o nosso nome para presidir a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, por uma coincidência, por ser o que tinha idade mais avançada, muito embora não seja um homem idoso, mas basicamente
pelas suas qualidades de homem íntegro, de caráter inatacável e de grande compromisso com o País; mais do
que tudo, de grande compromisso com o interesse público do País. V. Exª passou aqui um bom tempo convivendo conosco. As suas manifestações pairavam sempre sobre o seu Mato Grosso do Sul, mas muito sobre os
interesses do Brasil, traduzindo a sua vida pública de Deputado Federal, de Parlamentar, de homem ligado ao
seu Estado, mas de homem que tem a consciência das necessidades do Brasil. V. Exª é um homem público de
grandes qualidades e que vai fazer falta a este Plenário. Chega aqui mansinho, usa da palavra, faz as suas manifestações, marca a sua posição e integra o quadro dos íntegros. Integrar o quadro dos íntegros, Senador Figueiró, é um privilégio. Na política de hoje, integrar o quadro dos íntegros é privilégio. E V. Exª pode estar certo
de que vai deixar o nosso convívio – pelo menos por um tempo, porque não vai deixar nossa amizade nunca
– no quadro de honra dos homens íntegros que passaram por esta Casa. E vai voltar para o seu Mato Grosso
do Sul, onde espero revê-lo, com a estima daqueles que conviveram com V. Exª, tendo a certeza de que a sua
passagem por esta Casa foi marcada pela cordialidade, pela decência, pelo espírito público das suas atitudes,
mas, acima de tudo, pelo respeito que tem de todos nós e desta Casa, que se orgulha muito de ter tido nos
seus quadros o emérito, sempre, Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Muito grato, Senador José Agripino.
Sabe V. Exª o respeito que tenho pela sua significativa pessoa. E ele vem de seu pai. Talvez V. Exª não tenha conhecimento desse fato. A primeira vez que tive o prazer de conhecer o Rio Grande do Norte foi a convite do nosso saudoso, querido, inesquecível amigo João Faustino. Isso em 1979. Recém-ingressos na Câmara
dos Deputados, fui a Natal a convite do João, que me disse: eu quero que você conheça um dos homens mais
ilustres do meu Estado, que foi, inclusive, seu governador. E fomos.
Se não me falha a memória, era no escritório dele, parece-me que sede de uma rede de televisão ou estação de televisão. Convivi muitos instantes com o Governador Tarcísio Maia e vi que, realmente, se tratava de
uma das grandes expressões, não do Rio Grande, mas do Brasil, pelas posições que já havia ocupado. Parecia-me um homem com uma disposição hercúlea para prestar ainda maiores serviços ao seu Estado.
Após isso, tive o prazer de conhecê-lo aqui no Congresso Nacional. E a admiração que eu tinha pelo seu
pai transformou-se em admiração por V. Exª. João Faustino sempre fazia referências muito precisas, amigas,
com relação a V. Exª. Foi seu companheiro de lutas, eu diria até heróicas, na política lá do Rio Grande do Norte.
João nunca se afastou dos propósitos que tinha. E tinha, V. Exª sabe, projetos muito importantes para servir
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ao seu Estado. Foi, inclusive, seu suplente pela confiança que V. Exª nele depositou. E desejava, sinceramente,
voltar a esta Casa para servir ao seu Estado.
Infelizmente, um mal levou-o do nosso convívio. Mas ficou aquela imagem imperecível de um grande
homem do Rio Grande do Norte. E V. Exª, neste instante, está simbolizando estas duas pessoas que admiro
tanto: seu pai, Tarcísio Maia, e o nosso João Faustino.
As expressões de V. Exª a meu respeito muito me sensibilizam. Irei – como ouvi o Senador Aureliano, o
Senador Paim e o Senador Jarbas Vasconcelos – com a mesma consideração e abertura de coração, que há de
ficar sempre guardado nele. Muito obrigado a V. Exª pelas suas expressões, que muito me cativam. Eu as lembrarei como o bronze, para sempre.
Senador Cyro Miranda, meu conterrâneo do Centro-Oeste.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco/Minoria/PSDB – GO) – Senador Ruben Figueiró, vizinho de fronteira, quando
tomei posse, no final de 2010, conheci aqui uma Senadora das mais doces, Marisa Serrano. Ficamos muito amigos. E fiquei pesaroso no dia em que ela deixou este Senado. Mas ela me disse: vou deixar aqui uma herança, e
vocês não vão ter saudades de mim. Não é verdade, Marisa. Mas veio uma pessoa tão doce quanto Marisa Serrano, um homem que aprendi a admirar pelo respeito que tenho por sua ética, sua moralidade; uma pessoa já
experimentada no Parlamento, mas que, com a idade, resolveu fazer, destes últimos quatro anos, praticamente, o encerramento da sua vida política, conforme me confidenciou. Sempre aguerrido nas Comissões, sempre
solícito no nosso partido, V. Exª é um exemplo. O Mato Grosso do Sul tem muitos políticos de que se orgulha, e
certamente o senhor está incluído no topo desses políticos. O Senado fará muita falta para nós, principalmente para mim, que também me despeço amanhã e que ganhei um grande amigo, Ruben Figueiró. Cora Coralina – uma vez, em uma conversa nossa, citei isso a V. Exª – dizia assim: “Eu não tenho medo de envelhecer. Eu
tenho medo de ficar velha.” E isso não passa nem perto de V. Exª. V. Exª sempre será um moço. Obrigado pela
sua amizade e pelo seu carinho.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Meu caro Senador Cyro Miranda, V. Exª me liga por
um fato que me é muito afetuoso. Tenho um filho que é, para mim, o braço direito, e ele se chama Luiz Orcírio,
mas é conhecido carinhosamente como Ciro.
E, quando aqui cheguei, eu liguei a imagem do meu querido filho à pessoa de V. Exª, e nos aproximamos.
V. Exª me cativou pelo seu espírito partidário, pela firmeza de suas posições, pela sua erudição como homem da
educação, destacando-se, entre todos nós, na defesa, sobretudo, dos legítimos interesses do seu Estado de Goiás.
Eu, como disse aos demais, terei o seu nome sempre registrado entre os meus bons amigos e homens
que eu muito admiro. Nós não ficaremos apenas nessa luta aqui de plenário. Nós vamos comungar... E como
afirmei ao Senador Aloysio Nunes, na sexta-feira, que me brindou com um brilhante e cativante aparte, eu vou
dizer a V. Exª por que nós continuaremos sempre amigos, sempre companheiros, porque, como dizia Frank
Crane, “não se envelhece com o passar dos anos, mas, sim, pelo abandono dos ideais”.
Não importam os nossos cabelos brancos, não importa uma aparente calvície, nós seremos sempre jovens e, como tal, eu sempre me lembrarei de V. Exª.
Muito obrigado, Senador Cyro Miranda.
Agora, ouvirei, com grande alegria, o Líder do nosso Partido, Senador Aloysio Nunes, e que será sempre
líder, não importa a posição que ele ocupe.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Meu prezado amigo, Senador Ruben Figueiró, eu, na sexta-feira, fiz um aparte, que V. Exª acaba de lembrar com muita gentileza, ao discurso que V. Exª
fez, um discurso duro, um discurso político, de crítica severa ao atual Governo. Um discurso de um Senador
de oposição, como o senhor é. Tive ocasião, naquele aparte, de mais uma vez lembrar do nosso traço de união
imperecível, que é a amizade por João Faustino. Mas eu não poderia deixar de vir ao plenário hoje para lhe dar
mais um abraço. Eu tenho muita dificuldade em me despedir do senhor, creia. Sei que não vou me despedir do
nosso convívio, porque o Senador Ruben Figueiró é uma das figuras mais eminentes do meu Partido, do PSDB.
Já teve ocasião de provar o seu prestígio, a sua força, em várias ocasiões, especialmente agora, nas últimas
eleições, concorrendo ao nosso lado para dar ao Senador Aécio uma grande vitória no seu Estado e também
para a eleição do nosso Governador Reinaldo Azambuja. Mas a convivência com o senhor no Senado me fará
seguramente muita falta. Eu me afeiçoei enormemente ao seu contato. Vai fazer falta o seu conselho, a argúcia
com que o senhor observa o fenômeno político e o traduz em ações concretas no seio de nossa bancada e aqui
também no plenário do Senado; vai fazer falta a solidariedade com que o senhor sempre me distinguiu, não
só a mim como também aos companheiros de bancada; vai fazer falta a sua palavra serena e firme, o seu jeito
de ser honesto e correto, não apenas do honesto no sentido que foi tão bem ressaltado pelo Líder Agripino,
da ética na vida pública, na inatacabilidade no que diz respeito ao seu comportamento em relação às coisas
públicas, mas também honestidade no trato com os seus colegas, no trato com o seu partido, honestidade
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para com suas ideias, com seus eleitores, para com seus concidadãos. Ouvia, vindo para cá, pelo rádio do automóvel, como está nos ouvindo agora a Senadora Lúcia Vânia, que pede que eu lhe transmita o seu abraço,
uma vez que ela está em Goiás. O nosso colega Jarbas Vasconcelos destacava a sua intensa atividade como Senador, sua presença constante na tribuna, sua assiduidade, sua atuação nas comissões da Casa. E é realmente
admirável que um homem que, já tendo percorrido uma larga e exitosa estrada na vida política – Deputado
Estadual, Deputado Federal, Constituinte, Conselheiro do Tribunal de Consta do Estado –, de repente, por um
desses acasos da vida política, vem ao Senado, já octogenário, mas com uma vitalidade invejável, e assume,
na plenitude, seus deveres de Parlamentar, e não apenas na defesa dos interesses do seu Estado. V. Exª acaba
de lembrar, ainda há pouco, uma reivindicação que levou a um dos Ministérios do Governo a respeito da construção de pontes por onde pudessem trafegar com segurança os veículos no Centro-Oeste, mas também no
escrutínio dos temas mais árduos, que são submetidos à análise no plenário. Concordo com o Senador Jarbas
Vasconcelos. Nesses tempos de desprestígio do Congresso Nacional, desprestígio, às vezes, fundado em boas
razões para que a opinião pública exija de nós, exija desta instituição um comportamento mais consentâneo
com o seu papel institucional, é realmente, para nós, um orgulho termos entre nós um Senador do seu porte,
um Senador da sua envergadura. E eu quero, mais uma vez, dizer neste aparte que, seguramente, não encerrará as nossas relações políticas porque elas têm muito ainda para render. Para mim, sobretudo para minha
alegria, quero reafirmar aqui a profunda amizade, o amor fraterno que surgiu entre nós e que eu quero cultivar
por toda a nossa vida. Muito obrigado.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – V. Exa, Senador Aloysio Nunes, terá sempre a minha amizade, a minha admiração, pelo que V. Exa representa para os seus amigos, pela lealdade, fidelidade de
princípios, coerência de atitudes da qual jamais se afastou.
V. Exa passou por momentos difíceis na defesa dos seus ideais e hoje está aqui no Senado da República
como testemunho de que atitudes firmes de um homem podem, sem dúvida alguma, colocá-lo no altar do
respeito da Pátria. V. Exa conseguiu isso.
Quero dizer a V. Exa, Senador Aloysio, que, como disse ao Senador José Agripino, nos ligam laços imorredouros na figura do nosso grande e falecido amigo João Faustino. Essas jamais serão perdidas no tempo. Não
importa a poeira que possa obnubilar as nossas vistas, mas o nome desse nosso amigo há de sempre nos ligar,
pelos princípios que ele firmou e que se acasalam perfeitamente com os nossos.
V. Exa fez uma observação que me fez lembrar dois pensamentos com relação à Casa em que nós vivemos, à Casa que nós cultuamos, que é o Congresso Nacional.
Eu me recordo do Juiz Simpson, da alta Corte americana, que dizia que não era possível a ele construir
uma catedral. “Não é possível a nós construirmos uma catedral, mas é bem possível que cada um de nós coloque um tijolo para edificá-la.” Esse é o nosso trabalho, que talvez não seja percebido pela opinião pública, mas
é um trabalho de caráter efetivo, tem a amálgama do cimento e jamais isso nos será tirado – jamais. É o que
nós pusemos ao construir.
Quero lembrar outro pensamento que eu considero lapidar, que é de uma figura das mais extraordinárias do cenário da memória brasileira, do General Cândido Rondon, que dizia que, nas contingências da vida,
nós construímos, nós destruímos, tudo depende de nós. Esse é o nosso trabalho, é o trabalho do Congresso
Nacional. Nós estamos aqui para construir e haveremos de construir, sem dúvida nenhuma.
Muito obrigado, Senador Aloysio, pelas suas expressões tão carinhosas, que tocam o meu coração.
Eu gostaria, Srª Presidente, de concluir, depois das emoções dos apartes que recebi.
Dirijo-me agora aos servidores. Pela TV e Rádio Senado, irei assisti-los, ouvi-los, Srªs e Srs. Senadores,
para renovar as forças das recordações dos momentos ímpares que aqui vivi, da vivência confortante com os
servidores da Mesa Diretora desta Casa. Dirijo-me e olho para os senhores agora. Permita-me, Srª Presidente,
que manifeste uma coisa muito íntima que existiu entre nós, porque mantive com todos eles um diálogo pelo
dialeto Guarani. Dizia a eles, quando aqui chegava: “Baechapá...” Ensinei-os a responder: “Yporã itê”. “Como vão
vocês?” “Nós vamos bem, Senador.” A eles, portanto, essa minha homenagem pela atenção que eles sempre
me dispensaram.
Quero me dirigir aos servidores dos meios de comunicação, da TV, Rádio e Agência Senado, que me
permitiram chegar aos lares até dos mais longínquos grotões da nossa Pátria, aos diligentes servidores das
Comissões temáticas, aos mais simples servidores que atendem às portarias de acesso a esta Casa, e àqueles
que zelam pela limpeza dos espaços imensos deste nosso Senado.
Permitam-me, Excelências, expressar o que vem do âmago dos meus sentimentos mais ternos aos que
trabalham no meu gabinete e que me conquistaram pela eficiência, pela lealdade e, sobretudo, pela amizade
que eu considero imorredoura. A todos, fica o reconhecimento da minha gratidão.
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Concluo, Sra Presidente, agradecendo penhoradamente o tempo que me concedeu. V. Exa, para mim, é
sempre generosa, e essa é a imagem que eu levarei para sempre da sua pessoa. Parafraseando o antes rebelde
e incrédulo Paulo de Tarso, afirmo a V. Exas, com sinceridade e no sentido de despedida desta Casa, que me animou, neste momento, o apanágio dos exemplos que trago de meus pais, de saudosa memória. Enfrentei lutas
memoráveis. Combati o bom combate, com ideias cristalinas. Guardei a esperança de que chegará o dia em que
a nossa Pátria deixará de viver dias e anos aziagos que ora vivenciamos, e de que a fé há de sempre nos animar.
Com esses pensamentos, Sra Presidente, e com sentimentos de gratidão, me despeço de todos.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Senador Ruben Figueiró, eu queria agradecer
a V. Exa pelas referências e dizer que, na convivência na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que é a
primeira, às 8h30 da manhã, às quintas-feiras, eu vou ter muita saudade de V. Exa. Sentávamo-nos sempre ao
lado, porque temos muitas afinidades nessa área, e por também preservarmos uma instituição – falamos muito
sobre a Petrobras –, que é a Embrapa, que V. Exa trata com muito carinho, por razões até familiares.
Eu procurei ser uma discípula, uma aluna, olhando os seus passos e ouvindo as suas palavras. Eu penso
que nós aprendemos sempre com quem sabe muito, e V. Exa sabe muito. Mais do que saber da política, V. Exa
sabe da vida, porque quando V. Exa expressa o sentimento de como é o viver, nas palavras de Manoel de Barros,
o que vale nas coisas é o que elas representam para a gente. Então, V. Exª, mais do que tudo, é um professor da
vida, e é isso que nós precisamos.
Eu queria dizer a V. Exª, em sua homenagem, quando V. Exª faz a sua despedida, que me coube a honra, na Comissão de Assuntos Sociais, de relatar um projeto de sua autoria, nº 521, de 2013, que altera a Lei nº
9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano
para fins de transplante e tratamento e dá outras providências, para instituir o consentimento presumido para
doação do sangue do cordão umbilical e da placenta, e para conceder isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados sobre os produtos e equipamentos empregados nesse procedimento, de alto alcance social para
a saúde pública e para as gerações.
Como esse projeto, do qual tive a honra de ser relatora, não pôde ter parecer conclusivo em função de
ter sido este um ano eleitoral e não termos podido realizar uma audiência pública necessária para instruir o
referido projeto, ele irá, pelo Regimento Interno, para o Arquivo.
Mas quero lhe dizer que terei a honra de levá-lo de volta, como autora, em sua homenagem, com os
mesmos termos, assumindo a responsabilidade de conduzi-lo em tramitação aqui. E sempre falando que esse
projeto foi inspirado por V. Exª.
Então, acho que, com essa homenagem, estou retribuindo a todos os ensinamentos que V. Exª prestou
a mim, em particular, e a todos os colegas Senadores, pelo exemplo, pela retidão, pela forma comprometida
com o exercício da boa política.
Parabéns. E leve desta Casa um grande respeito de todos nós.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Minha querida amiga e Senadora Ana Amélia, a
manifestação de V. Exª muito me sensibiliza não somente pelas palavras que sempre ouvi de V. Exª aqui em
plenário e em todos os lugares onde nós nos encontramos a serviço da Pátria. V. Exª me concede um prêmio
de, no início do ano que vem, creio, reapresentar esse projeto cujo significado tem uma expressão ampla para
a saúde de tantas e tantas pessoas.
Quero dizer a V. Exª que V. Exª não está premiando só a mim, mas também o autor intelectual do projeto...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Dr. Paulo.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – ... que é um dos maiores médicos oncologistas,
não só deste País, mas hoje poderia dizer, com muito orgulho para minha família, um médico de expressão internacional, Paulo Marcelo Gehm Hoff. Vou transmitir a ele, e ele talvez esteja ouvindo até pela televisão e, por
ela, talvez, já manifestando espiritualmente o agradecimento a V. Exª.
Vossa Excelência me traz, nesses momentos, sobretudo agora, um sentimento de muita gratidão pela
amizade que V. Exª tem me concedido, pelos conselhos que a sua inteligência me transmitiu. E pode estar certa de que o meu amigo Pompilho, que a admira profundamente e que lutou muito pela sua eleição, conquistando eleitores de Campo Grande até Tupanciretã, onde vivia nos tempos passados, tenha a certeza de que
ele também, neste instante, está ouvindo-a e está prestando-lhe também as homenagens que, de coração, eu
transmito a V. Excelência.
Muito obrigado pela honra da sua manifestação e das suas palavras tão carinhosas.s
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Muito obrigada, Senador Ruben Figueiró. A
Dona Cléia e a Giovanna, que aqui estão, representando a família, devem estar muito orgulhosas. Já sabiam
e já conheciam muito melhor do que todos nós juntos a sua vida e o seu ser, então, pelas manifestações dos
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colegas Senadores, para entender melhor essa personalidade que cativou todos nós aqui, no Senado Federal.
Parabéns, vida longa ao senhor. Feliz Natal e um bom 2015, Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Igualmente à senhora e a todos aqueles que estão
aqui presentes. Muito obrigado a todos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Obrigada, Senador.
Eu convido, para fazer uso da palavra pela Liderança do Democratas, o Senador José Agripino.
Estão inscritos também, para fazer uso da palavra, o Senador Cyro Miranda, o Senador Lindbergh Farias
e o Senador João Capiberibe.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN. Como Líder. Sem revisão do orador) – Srª Presidente Ana
Amélia, Srs. Senadores, nesse final de semana, minha mãe comemorou 93 anos de idade, e nós nos reunimos, a
família toda, para fazer as festas da matriarca. Isso foi em São Paulo porque, coincidentemente, o bisneto mais
jovem dela, o mais novinho, fez um ano no sábado, e aí fomos para São Paulo. Foi a família toda: o meu irmão,
a minha irmã, os filhos, netos, bisnetos. Eu fui para São Paulo, pois tinha um encontro com o Governador Geraldo Alckmin, tinha outro encontro social com a Bancada federal do meu Partido. Então, tive a oportunidade
de um fim de semana diferente porque a gente circula muito, vai a muitos lugares – aeroporto, restaurante,
rua. E é sobre isso que quero falar, fazer alguns comentários.
No café da manhã do hotel em que fiquei, no sábado, fui abordado por gente do Mato Grosso, de Mato
Grosso do Sul, do Senador Figueiró, gente da terra do Senador Aloysio Nunes, de São José do Rio Preto, gente do Paraná, gente do Piauí, gente do Brasil inteiro, e, curiosamente, Senador Aloysio, uma lição me deram.
A gente pensa que tudo aquilo que acontece com o Brasil é responsabilidade do Governo e que isso é
a percepção do povo. Não é não. O povo estava ali cobrando, de mim, como homem de oposição, tomada de
posição com relação ao Governo, que, na opinião deles, é o governo da enganação. Eles não medem as palavras.
Eles dizem claramente: nós fomos enganados, eu não votei nela, mas nós estamos hoje governados por um
governo da enganação, e os senhores vão fazer o quê? Colocam nos ombros da oposição a responsabilidade da
vigilância e chegam às raias de nos cobrar a derrubada do Governo. Chegam a este tipo de raciocínio: é responsabilidade da oposição. E é mesmo. Eles têm razão. Democracia é feita de governo que governa e de oposição
que fiscaliza. E, se o governo vai mal, e muito mal, é responsabilidade da oposição levar o bonde para o trilho.
Curioso ouvir as observações que eu ouvi,a responsabilização, que eu acolhi, e a colocação que foi feita do
governo da enganação. Aí, a gente começa a refletir. Senador Aloysio. Eu fui governador duas vezes. A primeira
vez, tinha 37 anos, em 1982; a segunda vez, em 1990. No segundo governo, eu assumi um Estado destroçado.
Eu não fiz campanha, sabia o que ia assumir, tinha consciência, tanto que dizia – isso ficou muito lembrado na campanha – que ia assumir, teria que consertar um vaso quebrado. A arrecadação do Estado não
pagava a folha de pessoal. Toda a arrecadação não pagava uma folha, e o Estado devia duas folhas e meia. Era
ingovernável.
Quando assumi o governo, em 1991, pronunciei uma frase defronte ao Palácio Potengi, no recebimento
do governo. Eu disse: pelos próximos quatro anos, não vou pensar hora nenhuma em mim próprio, vou pensar no futuro do Estado. Com aquilo ali, passei para as pessoas que eu teria que consertar o Estado. Durante a
campanha, não prometi aquilo que não ia fazer, também não anunciei aquilo que iria precisar fazer. Mas não
fiz o que Dilma, candidata à Presidente, fez; Dilma, candidata a Presidente da República – Senador Aloysio Nunes, V. Exª foi candidato a Vice-Presidente da República, e talvez não se lembre ou se lembre –, disse, em plena
campanha: “Não é necessário fazer choque fiscal no Brasil, porque nossa política fiscal é inquestionável.” Ela
disse isso e repetiu à exaustão.
Lembra-se de que ela demonizava os banqueiros? Que ela espetou Marina e Aécio no canto da parede
quanto à relação com os banqueiros? A primeira coisa que fez – ela, que disse que “não é necessário fazer choque
fiscal no Brasil, pois a nossa política fiscal é inquestionável” – foi escolher uma pessoa, e escolheu até bem, não
quero aqui fazer reparo nenhum à figura de Joaquim Levy, que está exercendo funções em um grande banco.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – E antes convidou o presidente do Bradesco.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – O presidente do Bradesco, que viu a esparrela em
que podia entrar e não aceitou.
Muito bem. Ela dizia que não era necessário fazer choque fiscal no Brasil, pois a nossa política fiscal é
inquestionável, e começou o Governo escolhendo um banqueiro – ela demonizava os banqueiros, dizia que a
política fiscal era inquestionável –, e a primeira coisa que fez foi mandar o malfado PLN nº
36, que é um escárnio à maior preciosidade que temos, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela rasgou, inutilizou, jogou pelo ralo; propôs um superávit primário, no começo do ano, de R$116 bilhões, gastou
às pamparras na campanha eleitoral, tanto que, em setembro, provocou um rombo nas contas públicas de
R$20,4 bilhões.
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Gastou o que não podia gastar, e aí manda o PLN 36, que a Base governista fez o que seu mestre mandou, votou e aprovou, contra o nosso voto, acabando com a Lei de Responsabilidade Fiscal e transformando
um compromisso que é visto internacionalmente como uma coisa sagrada de gastar menos do que arrecada
– 116 bilhões para pagar juros da dívida que contraiu, e transformou esses 116 em 10 bilhões. Ela tomou a responsabilidade, ela que disse: “Não é necessário fazer choque fiscal no Brasil, pois nossa política fiscal é inquestionável.” Começou o Governo fazendo não um choque, mas um terremoto fiscal com o PLN 36. Muito bem.
Senadora Ana Amélia, Senador Aloysio, Senador Aureliano, olhem as pérolas que estão acontecendo conosco e que causam a indignação das pessoas com quem eu convivi em São Paulo e que, seguramente, fizeram
as mesmas observações que farão cidadãos de Pernambuco, do meu Estado, do Estado de Minas Gerais de V.
Exª, do Rio Grande do Sul da Presidente. Já se fala hoje, na maior sem cerimônia, na volta da Cide, aumento de
impostos, aumento de arrecadação. Em vez de fazer aquilo que é preciso fazer, que é a diminuição de gasto
público, ela disse – vou repetir: “Não é necessário fazer choque fiscal no Brasil, porque nossa política fiscal é
inquestionável.” Já está falando em aumentar imposto, o Cide. Vai nos encontrar pela frente na hora em que
vier propor a volta da CPMF, porque está ousando de novo falar em volta da CPMF. Curioso. Ela, que fala em
equilíbrio fiscal, já começou com o tarifaço.
Senador Aureliano, V. Exª se lembra do discurso que ela fez, em cadeia de rádio e televisão, há dois anos,
baixando em 20% a tarifa de energia elétrica? Só neste ano de 2014, já aumentou em 17,6%, já zerou aquilo que
fez em cadeia nacional, já zerou o tarifaço. Para não falar no que já fez logo que passou a campanha eleitoral:
aumentou 3% a gasolina e 5% no óleo diesel da Petrobras. Por enquanto. Por enquanto! Lamentavelmente,
por enquanto.
Demoniza os banqueiros, dizendo que eles são os responsáveis pelas mazelas nacionais, porque cobram
juros, porque arrancam as vísceras da sociedade. Curioso. A taxa de juros, que durante toda a campanha eleitoral estava paradinha, uma maravilha, equilíbrio fiscal sob controle completo, 11%, linear. Linear! Abril, maio,
junho, julho, agosto, setembro, outubro, 11%. Passou a eleição, 11,25. Passou a eleição, 11,75. Daqui a pouco,
vai para 12, para 12,5%. E aqueles que se habituaram a comprar bicicleta, motocicleta ou automóvel com taxa
de juros civilizada, levaram na cabeça. Votaram em Dilma, e elegeram o Governo da enganação – que é o que
eu vi em São Paulo, o Governo da enganação.
Os juros, porque é só nisso que eles sabem ancorar o combate às mazelas no campo econômico, para
desembocar na inflação. Essa é a minha maior preocupação, Senador Aloysio. V. Exª se lembra da inflação de
expectativa. O Plano Real tem muitos méritos, mas o maior dos méritos, com a manutenção dele, é que ele
quebrou a espinha dorsal da inflação de expectativa, que era a componente daquela maquininha de remarcação de preço – plac, plac, plac.
O Plano Real, depois de um tempo, domou a inflação, e a maquininha foi aposentada. Eu tenho medo
daquela maquininha voltar. Sabe por quê? Porque, se você pegar a inflação dos últimos meses no País: em
junho, foi 6,52 e, depois, 6,50; em agosto, foi 6,51; em setembro, 6,75; em outubro, 6,59; em novembro, 6,56.
Todos os meses acima do teto da meta. “Ah, mas 6,5 é pouco.” Pouco, mas está acima do teto da meta, e o Governo não tem mais remédio para consertar. Tudo que fez, fez e não resolveu. Aumenta taxa de juros, vira daqui, vira dacolá, usa a Petrobras, quebra a Eletrobrás, faz miséria, e não consegue domar a inflação, que está no
patamar superior. E como está permanentemente no patamar superior, os agentes econômicos têm o direito
de pensar que a inflação não tem controle e começa a voltar a remarcar preço. Isso é o que me apavora. Isso é
o que eu estou sentindo.
Senador Aureliano, eu já ouvi de empresários grandes neste País que estão pensando em desobediência
civil. Sabe por quê? Eles me dizem que, primeiro de tudo, não têm confiança no Governo, que pagam impostos
e os impostos são malversados. E mais: que eles pagam, e os que não pagam encontram fontes de reformulação dos débitos e fazem os Refis da vida, fazem as composições da vida, e eles, que pagaram em dia, sentem-se logrados, pensando numa coisa que também me apavora, que é a desobediência civil, deixar de pagar as
suas obrigações tributárias.
Esse é o estado de coisas, Senador Aloysio, que nós estamos vivendo. Eu não estou exagerando, eu estou ouvindo isso.
Mais do que tudo, a coisa que mais me apavora é a perda de confiança, a perda da credibilidade do Governo, pela onda de corrupção que invadiu a estrutura radicular do Governo.
A gente imaginava que o mensalão fosse um episódio isolado. O petrolão é uma coisa muitas vezes maior
do que o mensalão, muito mais perversa, muito mais enraizada. E estou convencido, hoje, de que não está na
Petrobras só. Estão nos órgãos que contratam estradas, que fazem portos, que fazem aeroportos, que contratam qualquer tipo de obra de infraestrutura neste País.
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O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Na gestão dos fundos de pensão das empresas estatais.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Isso, que vem de longe, até porque muitos dos gestores, até detrás, têm raízes do Partido dos Trabalhadores e se adestraram, ao longo da vida, a fazer marmotas
nos fundos de pensão. Talvez tenham feito escola nos fundos de pensão. É uma coisa endêmica.
E o pior de tudo, Senador Aloysio: eu, na minha boa-fé, imaginava que a Presidente Dilma, na hora em
que fez aquela carta de próprio punho, dizendo que tinha sido enganada na compra da Refinaria Pasadena,
porque ela, na qualidade de Presidente do Conselho, tinha se valido de um relatório falho e, do ponto de vista
jurídico, imperfeito; hoje, eu estou convencido, depois que evidências surgiram, como o depoimento da Gerente Venina, dado nesse fim de semana, depois do depoimento de uma pessoa de que eu não tinha nenhuma
razão para desconfiar, a Presidente Graça Foster, que veio e disse na CPMI que não tinha informação de malversação nem de coisas malfeitas na Petrobras; do Diretor Cosenza, que disse a mesma coisa e do que a Venina
falou – que alertou por e-mail, exibiu os e-mails das advertências dos malfeitos, as contratações fraudulentas,
dos sobrepreços, tudo aquilo –, eu tenho o direito, hoje, de pensar que aquilo que ocorreu com a Petrobras,
com a direção geral da Petrobras, aquilo é um estado de coisas, é uma epidemia que está dentro do Governo
e que a Presidenta da República sabia, sim – sabia, sim.
Cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Aquilo que ocorre na Petrobras, com figuras como a Presidente
da Petrobras, como diretores em quem a gente confia e que, de repente, aparece uma gerente para desmanchar
a credibilidade e quase que impor a demissão em massa da diretoria, transpõe-se para a estrutura do Governo
como um todo, chegando à Presidente da República.
É por essa razão que, Senador Aloysio, nesta tarde de segunda-feira, alertado por aquilo que eu vi lá no
seu Estado, estou absolutamente convencido de que, em sendo nossa a responsabilidade, sim, de vigiar um
Governo que perdeu a credibilidade da sociedade brasileira, que entende que estamos sendo governados
por um Governo da enganação – que, na campanha, teve um comportamento e que, durante o Governo, está
fazendo justamente o que demonizava, negando aquilo que dizia que não ia fazer nunca, atribuindo a nós o
que ela está fazendo muito mais agora –, estou convencido de que este recesso vai ter que ser um recesso mais
curto para nós, vai ter que ser um recesso diferente para nós, vai ter que ser um recesso onde não é possível
não interromper os trabalhos congressuais, porque essa é uma tarefa institucional, é uma condicionante, é uma
determinação constitucional, mas nós temos que ficar atentos; as comissões temporárias do Congresso – Câmara
e Senado – têm que ficar ultra-antenadas, porque muita coisa estar por vir. O País é de todos nós. A sociedade
espera muito da oposição, a oposição que está no Congresso denunciando com dignidade, com altivez e que
está cumprindo com a sua obrigação. O Governo governa e, se governa mal, a oposição tem trabalho dobrado.
Senador Aloysio, nós temos que pensar em plantões para as festas natalinas e para o mês de janeiro,
para ficarmos antenados e fazermos das comissões temporárias do Congresso um instrumento permanente
de atenção aos reclamos da sociedade, que é o que espera de nós, e tem toda a razão e tem todo o direito de
esperar de nós, daqueles que fazem a oposição e que têm a obrigação de vigiar o malfeito. E o malfeito está
demais, o malfeito transpôs todas as medidas, e cabe a nós segurar e manter as estruturas de fiscalização, de
denúncia e de controle permanentes, vivas, estruturadas, em nome daquilo que nos exige a sociedade brasileira.
Ouço, com prazer, o Senador Antonio Aureliano.
O Sr. Antonio Aureliano (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Exmº Senador José Agripino, a lucidez de V. Exª a
Nação espera por ela. Ainda bem que nós temos lideranças como V. Exª, que conclama a Nação a irmos buscar
cada vez mais a verdade sobre os fatos e sobre as eleições. Particularmente, eu quero dizer a V. Exª que, se nós
não tomarmos cada vez mais atitudes... O Governo é feito pelo Governo e pela Oposição. A Nação toda está,
inclusive o próprio Governo e lideranças importantes, que eu, inclusive, reconheço, homens sérios – e não posso deixar de citar aqui o Senador Paulo Paim, que preside esta sessão, homem honrado, homem sério... Todos
nós temos responsabilidade e, neste momento, não podemos, de maneira nenhuma, deixar a Nação órfã de
uma oposição firme e eficiente. E V. Exª traduz isso de uma maneira muito clara. V. Exª tem história política neste País, V. Exª é decano deste Senado, V. Exª sempre honrou as tradições tanto de V. Exª como a do seu pai, que
eu tive a honra de conhecer, Senador e Governador Tarcísio Maia, com quem tive a oportunidade de conviver
pouco, mas convivi com muita honra. V. Exª dá sequência à vida pública dele de maneira transparente e clara,
pois este Congresso nunca viu ninguém dizer nada que desabone a conduta de V. Exª. Por isso, V. Exª tem autoridade moral de ex-Governador de Estado, de Senador da República, de Deputado, de grande liderança no
nosso querido Nordeste. E fico muito satisfeito de V. Exª ouvir o clamor das ruas e estar neste Parlamento aqui
honrando este clamor e buscando a verdade.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Obrigado, Senador Antonio Aureliano. A minha fala
é muito produto de uma prestação de contas daquilo que a gente ouve e que tem que responder com compromissos.
A sociedade espera que o Governo governe e que a oposição cumpra a sua obrigação. Qual é a preocupação das pessoas? As denúncias agora são semanais, são diárias e são cada vez mais profundas, cada vez mais
graves. A população está com medo de se sentir desassistida. Os meios de comunicação fazem a denúncia,
mas é preciso que, do ponto de vista político, lideranças sustentem a averiguação dos fatos e exijam punições
e atitudes por parte do Governo. E as pessoas estão com medo do buraco negro em que vai se colocar o Congresso Nacional durante o período de recesso.
E a minha proposta e a conversa que eu vou ter com os meus pares do PSDB, do PPS e dos partidos de
oposição, do PSB, é que nós organizemos forças-tarefa para, no período de recesso, exercermos aquilo que a
sociedade está esperando e exigindo da oposição: vigilância, em nome do interesse coletivo e do interesse
público do País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Agripino, a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Agripino Maia,
pela sua fala, e muito bem, Senador Antonio Aureliano.
Eu tenho também essa visão. Não importa o partido – e eu diria que quase uma dezena de partidos está
nesse bolo –, doa a quem doer. Tem muita gente – e não é o caso de Agripino, vou deixar bem claro – que vem
à tribuna e fala como se fosse Deus.
Nós sabemos que há cerca de dez partidos envolvidos nesse bolo, e todos têm que responder, um por
um. Quem errou que vá responder. E V. Exª tem razão: que haja uma operação mãos limpas, como houve na
Itália, doa a quem doer. Tem muita gente que fala e, na hora agá, eu quero ver o que vai explicar. Eu quero
mesmo que todo mundo se explique. Quem errou vai ter que responder, vai ter que devolver o dinheiro, se se
apropriou do dinheiro público – seja quem for, não importa o partido.
Por isso, meus cumprimentos a V. Exª, pela forma como fez o aparte ao Senador Agripino.
O SR. ANTONIO AURELIANO (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Exmº Presidente, Senador Paulo Paim, quero renovar, mais uma vez, o respeito que tenho por V. Exª. Acompanho a vida pública de V. Exª já no segundo
ou terceiro mandato como Senador e sei que V. Exª é um homem honrado, sei o que faz por sua comunidade.
Então, vamos juntar esforços no sentido de limpar o País.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) –Senador Aureliano, meus cumprimentos.
Senador Capiberibe, com a palavra neste momento, para satisfação de todos nós. Tenho certeza que V.
Exª concorda com esta tese: quem pecou que vá pagar os pecados, seja quem for.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, visitantes que estão aqui, nesta galeria do plenário do Senado, democracia pressupõe convivência com
as diferenças e respeito às minorias, e nós temos pouca tradição democrática em nosso País.
Na verdade nós estamos vivendo o mais longo período democrático da história do Brasil, que é de 85
até 2014. Nesse intervalo nós tivemos uma Constituição, escreveu-se uma nova Constituição e garantiram-se
direitos. E entre os que tiveram os seus direitos respeitados estão os povos indígenas. A Constituição de 88
lhes garantiu o direito as suas terras, as terras que habitavam no passado. Mas de lá para cá esse direito vem
sendo assegurado com enormes dificuldades. Também os negros passaram a ter direito às terras quilombolas
que ocuparam ao longo da história. Mas esses direitos são de difícil execução.
E agora, mais do que antes, a democracia em nosso País está com uma tendência muito forte de privilegiar o poder econômico, o poder econômico que está representado nesta Casa, até porque são poucos aqueles
que se elegem que não seja pela força do dinheiro.
As eleições de ano para ano, cada eleição se torna muito mais custosa, gasta-se muito mais dinheiro. E
olhe que se pensava o contrário: à medida que se judicializasse o processo eleitoral se poderia reduzir o preço
das eleições. Aconteceu exatamente ao contrário. Então, no Congresso Nacional, Câmara Federal e Senado, a
representação majoritária é do poder econômico.
Voltando a falar do direito dos povos indígenas, amanhã, Srs. Senadores, a Comissão Especial do Senado
que analisa a PEC 215 já pautou a votação dessa PEC. E essa PEC simplesmente anula os direitos constitucionais
garantidos aos povos indígenas, porque ela transfere para a Câmara e para o Senado – agora imagine se nós
vamos poder realizar isso – a última palavra sobre os processos de identificação de terras indígenas, demarca-
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ção e homologação, ou seja, é a paralisação completa do processo de respeito iniciado com a Constituição de
88, de devolução das terras indígenas.
Nesse sentido, eu gostaria de compartilhar uma informação, uma matéria do jornal O Globo de hoje,
segunda-feira, 15 de dezembro de 2014, assinada pelos jornalistas Vinicius Sassine e Evandro Éboli. A matéria
diz o seguinte, a manchete: “STF julgará deputados por direcionar parecer”. E esse parecer é sobre a PEC 215,
que vai à votação amanhã. E os dois Deputados, um é o Vice-Presidente da Comissão e o outro é o Relator da
Comissão. Eles são integrantes da Comissão sobre Demarcação de Terras Indígenas.
A matéria diz o seguinte:
A Justiça Federal de Mato Grosso enviou na quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) o processo
que investiga possível envolvimento dos deputados federais Osmar Serraglio (PMDB-PR) e Nílson Leitão
(PSDB – MT) em um suposto esquema de invasão de terras indígenas e arrecadação de R$30 mil para
direcionar parecer na comissão da Câmara que trata de demarcação destas terras. A acusação é do Ministério Público Federal em Mato Grosso. Leitão é o vice-presidente da comissão especial que trata do
tema, e Serraglio, o relator. Ambos são ligados aos ruralistas.
A decisão de enviar a investigação ao STF, onde são julgadas autoridades com foro, foi do juiz federal de
Barra do Garça (MT), Cesar Augusto Bearsi. A Procuradoria Geral da República se manifestará pela abertura ou não de processos contra os dois deputados no STF. Escutas realizadas com autorização judicial e
obtidas pelo MP demonstram, segundo os procuradores, o pagamento de R$30 mil ao advogado Rudy
Maia Ferraz, que foi ligado à Confederação Nacional de Agricultura (CNA) e teria auxiliado Serraglio em
seu relatório.
Sebastião Ferreira Prado, presidente de uma associação de produtores rurais do estado, foi flagrado nas
gravações. Foi ele quem revelou o suposto pagamento. O relatório de Serraglio poderá ser votado amanhã [quarta-feira, 16 de dezembro] e prevê que o Congresso dê a palavra final sobre a demarcação de
terras indígenas [Não apenas demarcação, mas também identificação, demarcação e homologação],
e não o Executivo.
Ora, se o Executivo, com a capacidade que tem, com os quadros de que dispõe, com os instrumentos
que tem a sua disposição... De 1988 a 2014, décadas se passaram e esse processo de devolução das terras indígenas continua empacado. Quando não empaca nos procedimentos de identificação, demarcação e homologação, depois que está tudo concluído, uma vez homologado, entra a contestação judicial, mais 10, 15, 20
anos para uma definição final.
Concluindo a matéria:
O relator classificou a acusação do Ministério Público como “ridícula”. O deputado Nilson Leitão disse estar tranquilo com o envio do caso para o STF e não acreditar que a denúncia vá prosperar. O advogado
Rudy Ferraz disse ter saído da CNA no início de 2013 e que seu envolvimento é um “tremendo equívoco”.
Faço questão de registrar essa matéria nos Anais do Senado Federal, porque faço parte da luta dos povos
indígenas para ver reconhecidos os seus direitos. Há uma tentativa clara de paralisar todas aquelas conquistas,
não só paralisar como retroceder as conquistas garantidas na Constituição de 88 e no processo democrático.
É bom lembrar que a democracia só fez bem ao País. Eu acho uma insensatez alguém sonhar, querer
retroceder, chamar os militares, querer de volta uma ditadura. Isso é uma insensatez. Só quem não sabe o que
é uma ditadura, só quem não conhece o que significa a brutalidade, a falta de direitos...
Eu estive, há pouco tempo, Senador Paim, com o Ministro do STJ Francisco Falcão. Eu já contei essa história aqui e vou repetir para que se tenha uma ideia do que significa a ditadura.
O Ministro Francisco Falcão, em 1970, era jovem, saiu com a namorada para ir a uma festa e no caminho
esbarrou num veículo da rua.
Para má sorte dele, o veículo era de um oficial da Marinha que desceu do carro com arma em punho e
o prendeu. Agora, imagine se isso acontecesse nas centenas ou milhares de acidentes que ocorrem em todo
o País, a cada dia. Pois ele foi levado preso para o quartel. E o Ministro Francisco Falcão era filho do Ministro
Falcão. O jovem que hoje é Presidente do STJ, o pai, na época, era Ministro do Supremo. Agora, se eles faziam
isso com o filho de um Ministro do Supremo, imagine com uma pessoa comum do povo. Essa é a imagem da
ditadura. E, depois, nós temos que entender...
Vamos aos indicadores sociais. Senador Aureliano, vamos aos indicadores sociais. A democracia melhorou
este País, isso está claro. A expectativa de vida do brasileiro hoje é de 74 anos e 9 meses, a mortalidade infantil
caiu para 15 por cada mil crianças nascidas vidas, apenas 15. Apenas, não. Ainda é muito. Ainda é consequência da fome, da falta de saneamento. Ainda temos essas perdas, mas nos anos 60 a expectativa de vida era de
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44 anos, 45 anos. A mortalidade infantil era acima de 100. Dos anos 80 para cá, a partir da redemocratização,
esses dados foram melhorando.
Concedo a palavra, com muita satisfação.
O Sr. Antonio Aureliano (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Exmo grande Senador João Capiberibe, digno representante do grande Estado do Amapá, quero dizer a V. Exª que concordo plenamente com as suas colações.
V. Exª tem uma lucidez enorme ao colocar este receio. Nada é justificável para sair da democracia, mas eu quero
dizer a V. Exª que cabe exatamente à oposição evitar que se volte, porque existe ditadura dos dois lados. E o
risco... Na verdade, nós estamos vivendo momentos de admirações pela Venezuela, cada vez mais admirações
por Cuba e de admirações também por ditaduras que nós não queremos. E V. Exª tem toda a razão. A preocupação de V. Exª é a preocupação da oposição. Não podemos voltar nunca mais à ditadura, nem de um lado
nem de outro, porque, às vezes, a gente sente certa admiração.
Eu perguntaria a V. Exª: Cuba é uma democracia? Venezuela é uma democracia? E nós estamos em uma
linha de admiração, dentro de um contexto de admiração. Então eu concordo com V. Exª que houve realmente...
Nós estamos melhorando em várias áreas. De uns 30 anos para cá, logo depois da abertura da nova Constituição, eu acho que nós estamos evoluindo. Vejo dessa forma. Mas isto... O receio de V. Exª é o mesmo receio que
eu tenho e que grande parte do País tem, porque é pendular. Os dois lados... A ditadura é uma coceira que dá
em ambos os lados, e nós temos que evitar essa coceira. V. Exª está corretíssimo. Eu apoio totalmente as colocações de V. Exª, mas também continua... A preocupação de V. Exª é a mesma minha.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Muito obrigado, Senador Aureliano.
Eu me coloco numa situação até difícil de explicar, de manifestar. Eu não tenho muita identidade ou quase nenhuma identidade com o discurso do Governo e muito menos com o discurso da oposição, não tenho.
Eu imaginei e lutei por isso lá nos anos, no início dos anos 90, para que houvesse uma alternância de fato. Democracia pressupõe alternância de poder. E eu queria muito ver este País com uma outra condução. E aí veio
a grande vitória, a espetacular vitória de Lula em 2002. Assumiu o governo. Continuou os avanços que tinham
sido iniciados, aprofundou os avanços que tinham sido começados com Fernando Henrique. Essa é a grande
verdade. Continuou trilhando os caminhos da democracia.
O que nós vivemos hoje não é, digamos, o resultado apenas de um ou de outro governo. É o resultado
da construção democrática da sociedade brasileira. Essa é a minha leitura. Daí por que eu tenho dificuldade
de me identificar com os discursos da oposição e da situação aqui nesta Casa, até porque nós, no ano passado,
vivemos um momento de grande mobilização no País. E eu interpretei, naquele momento – e continuo interpretando –, que a democracia bateu no teto. Mas não significa que a gente tem que retroceder. Significa, para
mim, que nós temos que avançar. Senador Paim, nós temos que avançar.
Senador Paim, nós temos que avançar, nós temos de dar resposta aos anseios que vêm da rua. Neste
momento está todo mundo aqui muito tenso, muito preocupado com o futuro, porque vão cair no nosso colo,
daqui a pouco, as manifestações do Judiciário envolvendo Senadores, envolvendo Deputados, envolvendo
autoridades. Aí vamos ter de dar respostas. Talvez eu tenha algumas limitações para falar sobre o que vivi. Fui
Governador do Amapá durante oito anos. Tive uma relação muito difícil naquele momento com o Governo,
mas prezei tanto a democracia – e prezo –, que me comportei como Governador de oposição e fui tratado
como Governador de oposição. Tive oportunidade de fazer algumas denúncias de corrupção sobre as quais
que me pediram para silenciar. Disseram: “Por favor, não fale disso.” Então, a corrupção, realmente, aflige a sociedade. Não me parece que o discurso da polaridade seja o melhor discurso para este momento. Acho que
precisamos construir alternativas para apresentar à sociedade uma solução, uma definição clara do rumo que
precisamos tomar.
É por isso que não me alio ao Governo, muito menos à oposição. Estou aqui na tentativa de construir
um caminho pelo centro que possa dialogar com o conjunto da sociedade. Acho que essa, sim, está inquieta
e espera da gente uma posição para o próximo ano, porque esta é praticamente a última semana do mês de
dezembro em que vamos estar no plenário, pois acredito que na semana que vem já não estejamos aqui,
voltando somente em fevereiro. E, quando voltarmos, em fevereiro, vamos ter de encarar essa nova situação,
que não é de hoje.
Hoje, temos mais meios, mais mecanismos de identificar a corrupção do que tínhamos no passado. A gente sabe que, no período da ditadura, algum jornalista que denunciasse malversação corria o risco de ser preso.
Eu tenho uma situação inusitada, Senador Aureliano. O meu Estado, o Amapá, foi criado por uma Disposições
Transitórias da Constituição de 1988. Mas, antes disso, foi governado pelos militares da Marinha. O Amapá foi
governado pela Marinha; Rondônia, pelo Exército e Roraima, pela Aeronáutica, Senador Paim.
A herança desses governos das três Forças é que, no Amapá, os governos que passaram por lá – foi mais
de um – dotaram o Estado de uma esquadra de navios mercantes. Várias dezenas de embarcações, de pou-
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quíssima utilidade, mesmo naquela época. Ainda há umas lá que nunca funcionaram. Mas eram dezenas de
navios, inclusive alguns grandes, para 300 passageiros, 400 passageiros.
Roraima: eles têm uma esquadrilha de aviões. É só perguntar para um Senador de Roraima quantos aviões eles herdaram do período da ditadura militar – são vinte e tantos aviões. Agora, imagina, para que o Estado quer 22 ou 23 aviões?
E Rondônia tinha a maior frota de máquinas pesadas do País, porque lá era o Exército, então havia batalhão de engenharia e máquinas à vontade. Claro, isso não era de conhecimento, porque havia censura, havia
restrições à comunicação. Hoje, não. Hoje temos os dados, as informações nos portais de transparência, os
gastos públicos estão à mostra. O que precisa é a sociedade ir lá e fiscalizar, acompanhar.
Acho que hoje nós temos muito mais meios de detectar e até de propor novas soluções, porque a corrupção... Nós estamos aqui no Estado Nacional. O Parlamento Nacional se preocupa com a corrupção nacional,
mas ela é uma pirâmide. Os Estados brasileiros são praticamente inviabilizados, a maioria dos Estados, porque
as assembleias legislativas, as instituições, os Poderes dos Estados gastam uma parcela enorme do Orçamento
Público – uma parcela que faz falta para colocar rede de esgoto, que faz falta para colocar água na torneira –
porque há uma elite que se apropria desse recurso sem controle.
Então, imagino que nessa crise... A crise sempre dá margem para uma saída melhor. Temos que aproveitar o momento de crise para buscar novos caminhos, para que a gente possa não apenas no âmbito nacional,
de ter um controle mais efetivo da corrupção, do desvio, do mau uso do recurso do contribuinte, mas que a
gente baixe isso para os Estados e chegue aos Municípios.
Temos que pensar, e aí a gente tem que pedir a colaboração de todos aqueles que nos ouvem. Quem
estiver nos escutando neste momento, que tiver uma contribuição a dar, em forma de ideias, de projetos, que
nos encaminhe, para que a gente possa transformar em leis, na tentativa de abrir essa nova vereda, que é a
vereda da cidadania e de respeito a todos os contribuintes brasileiros.
Muito obrigado, Presidente.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR JOÃO CAPIBERIBE EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– “STF julgará deputados por direcionar parecer”, O Globo, de 15/12/2014, p. 5.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Capiberibe.
Senador Antonio Aureliano, se V. Exª puder presidir, para que eu faça um registro, em nome da Liderança
do PT, eu agradeço muito a V. Exª.
Para quem não sabe, S. Exª é filho do ex-Presidente. Pode ser que nem todos saibam, faço questão de
registrar ao convidá-lo para a tribuna, que S. Exª é filho do ex-Vice-Presidente do Brasil Aureliano Chaves. Aureliano Chaves, além de Vice-Presidente, foi governador de Minas, Deputado Federal e Deputado estadual.
Eu digo a V. Exª que na época eu era sindicalista e fui uma vez recebido por ele como Vice-Presidente. E
foi um momento importante. Ele tinha uma visão importante do processo democrático.
Com satisfação, passo a presidência a V. Exª.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Aureliano.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Aureliano. Bloco Minoria/PSDB – MG) – Com a palavra, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Senador Aureliano, repito, filho de um dos políticos mineiros que foi Vice-Presidente da República, é uma alegria V. Exª estar
presidindo a Casa neste momento em que quero fazer dois registros.
O primeiro deles, Senador Aureliano, recebi da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), em
que falam da importância de uma petição pela ratificação da Convenção Interamericana contra a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância e a ratificação da Convenção Interamericana contra Toda Forma
também de preconceito.
As entidades e pessoas signatárias vêm, perante a Presidência da República [e por isso é importante
lembrar a figura de um ex-Vice-Presidente] e o Congresso Nacional, [...] [para que haja] a ratificação da
Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e [todas] Formas Correlatas de
Intolerância e [ainda] da Convenção Interamericana [deixe bem claro que ela é] Contra Toda Forma de
Discriminação e [...] [preconceito].
A Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou, em 5 de junho de 2013, as
referidas convenções elaboradas com o propósito de prevenir, punir e erradicar o racismo e toda forma
de discriminação e intolerância.
Essas convenções reafirmam e aprimoram os parâmetros de proteção já consagrados nos âmbitos interno e internacional [em matéria de política de direitos humanos].
Também avançam no âmbito interamericano, a partir de uma convenção específica para o tema discriminação, além de condenar expressamente a discriminação baseada em orientação sexual, identidade
e expressão de gênero.
O Brasil confirmou a importância desses documentos, protagonizando a elaboração e tornando-se o
primeiro Estado a assinar ambas as convenções.
Para prosseguir nessa luta, é preciso realizar o processo de ratificação dessas convenções com a aprovação [por esta Casa], pelo Congresso Nacional Brasileiro, na forma do §3º do art. 5º da [nossa] Constituição [...], e o posterior depósito do instrumento [...] [ratificado] na Secretaria-Geral da Organização dos
Estados Americanos.
Por isso, as entidades e signatários conclamam a Presidência da República e o Congresso Nacional a iniciarem, desde logo, os trâmites para o processo de adesão às convenções, destacando a luta pelos direitos
humanos e [...] [enfrentando todo e qualquer tipo de preconceito e] discriminação.
O texto que ora li, Sr. Presidente, a pedido da Ajuris, é assinado pela Associação de todos os juízes lá do
meu querido Rio Grande do Sul.
Sr. Presidente, o Congresso Nacional está aguardando a mensagem do Poder Executivo com as devidas
convenções. Por isso, o apelo aqui, neste momento, para que as convenções cheguem à Casa para o Congresso se manifeste.
Tenho certeza de que o Congresso há de se manifestar a favor das duas convenções, para evitar todo e
qualquer tipo de preconceito.
Sr. Presidente Aureliano, permita-me, ainda, vou tomar a liberdade, eu tive a alegria de ser, aqui, o Senador que costurou, construiu, desde o primeiro momento, a proposta de regulamentação de uma lei para os
autistas, os deficientes que são autistas.
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E recebi uma carta da Srª Berenice Piana di Piana.
Berenice Piana di Piana é a mãe de um autista e um belo dia procurou-me aqui no Senado e disse: “Olha,
procurei inúmeros setores, inúmeros pessoas da sociedade civil organizada, e alguém me disse: ‘Tenta falar lá
com o Paim.’” E ela veio falar comigo, e a partir daí construímos a lei, em conjunto.
E, como sou muito de “a César o que é de César”, a autora da lei é ela, Berenice Piana di Piana, e não eu.
Nós somos, aqui, instrumentos, somos ferramentas, com assessoria técnica do Senado, elaboramos o que nos
chega, transformamos em projeto, vai à votação nas comissões e nas duas Casas e vira lei.
Dei o nome dessa lei de Lei Berenice Piana di Piana, uma homenagem à mãe de um autista, uma guerreira, uma lutadora.
Ela remeteu-me uma carta que eu quero, neste momento aqui, dividir, compartilhar, com V. Exª e com
o Brasil.
Enfim, quero registrar aqui uma carta que recebi da Srª Berenice Piana di Piana, uma incansável lutadora
dos direitos humanos, mais precisamente aqui, dos autistas.
A sua intenção, a sua intenção e atuação, ao procurar o Congresso, foi fundamental para que surgisse
a Lei nº 12.764, de 2012, que instituiu a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista e se tornasse realidade, a Lei Berenice Piana di Piana.
Berenice Piana di Piana, mãe de um autista, remete-me a seguinte carta:
Exmo Sr. Senador Paulo Paim, hoje lhe escrevo mais uma carta, desta vez com uma mistura de sentimentos,
que podem ir da alegria à tristeza, do sentimento de vitória, por um lado, e de derrota, por outro. Quero
lembrar, no entanto, o velho hábito de meu pai, Saraiva Piana, que me ensinou a agradecer sempre tudo
e jamais esquecer o bem recebido.
É com esse espírito que hoje me reporto a V. Exª quando estamos prestes a completar dois anos, no dia 27
de dezembro, da sanção da Lei 12.764/12, que trouxe ao País a Política Nacional de Proteção aos Direitos
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, batizado por V. Exª de “Lei Berenice Piana [di Piana]”.
Foi a mais bela homenagem, Senador, que recebi em toda minha vida, muito embora saiba o imenso
valor [aqui ela divide] que Ulisses da Costa Baptista e Fernando Cotta tenham tanto mérito quanto eu,
pela vontade, atitudes e disposição em lutar (...) [para que essa lei se tornasse realidade]
No entanto, tudo isso trouxe consigo inúmeros frutos, abrindo portas para que a luta pelos direitos das
pessoas com autismo não parasse jamais.
Prezado Senador, é justo se mencione o nome da Senadora Gleisi Hoffmann, que acompanhou o processo todo nos apoiando enquanto Ministra da Casa Civil, até o momento da sanção presidencial, tendo se
mantido fiel à causa e com grande carinho pelos autistas sempre!
Foi através da mesma pessoa [hoje de volta ao Senado], hoje Senadora Gleisi Hoffmann, que entramos
com um pedido de um decreto regulamentador dessa lei.
Quase dois anos depois, o decreto foi assinado, contendo um item não aceito [aqui ela faz a sua reclamação] por nós, pais, familiares de pessoas com autismo.
Autistas precisam de centros especializados, por se tratar da alta complexidade.
Há que se dar aos autistas o que eles realmente necessitam, o que os fará progredir rumo à independência.
O que diz a lei tão desejada por todos nós e por Vossa Excelência!
Quero lembrar, caro Senador, que a lei 12.764 foi o primeiro caso de sucesso na CDH, e único até hoje, por
legislação específica e participativa.
Há de concordar comigo que esse primeiro caso de sucesso não pode, em hipótese alguma, ser desvirtuado.
Não podemos lembrar lá na frente de um primeiro caso de sucesso que não foi cumprido a rigor.
Não podemos deixar que um decreto, falho numa intenção de regulamentar, venha deixar o autista em
uma situação de desvantagem sobre outras deficiências, de famílias em desespero.
Eu conto com o apoio dos mesmos parlamentares e de tantos outros que estão chegando à Casa que nos
levaram a essa vitória, para corrigir a grave falha no momento da regulamentação.
Agradeço sim a todos. Destaco aqui alguns em nome de todos: Senador Cristovam Buarque, Senador
Lindbergh Farias, Senadora Ana Rita, Mara Gabrilli, Esgário, Deputado Hugo Leal, Deputada Rosinha
da Adefal, Senador Eduardo Suplicy.
Avançaremos na intenção da correção desse decreto, com a certeza de que justiça será feita ao autista
brasileiro.
Quero destacar, no entanto, que o fato em si de essa lei já existir permitiu que ela começasse a ser cumprida no exato local onde nasceu, em minha querida cidade [no caso, a dela] Itaboraí, Rio de Janeiro.
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Depois da lei sancionada, procurei o prefeito de minha cidade, Helil Cardozo, levando a ideia da Clínica
Escola do Autista.
Nessa conversa, contei-lhe como começou nossa história, desde a primeira mensagem que enviei a V.
Exa, a resposta imediata, as audiências públicas e tudo que veio a surgir a partir de sua boa vontade, sua
atenção aos excluídos!
Foi com grande emoção que nosso prefeito Helil Cardozo [nem sei o partido, mas não importa, estamos
aqui falando de causas e de nomes, mas não importa o partido] recebeu tudo isso. No mesmo dia, ele
chamou a Secretária de Educação e demos início a um projeto que vem trazendo emoção, alívio, conforto e esperança a 97 famílias.
Sim, este é o número de autistas da Primeira Clínica Escola do Autista do Brasil [97 famílias], inaugurada
no dia 1º de abril de 2014, “o Dia da Verdade”.
Já temos fila de espera e esperamos em breve ampliar o projeto para contemplar mais famílias. Esse foi
o meu sonho.
Esse foi meu sonho, Senador, durante anos, mostrar que é possível fazer, que o dinheiro público pode ser
bem aplicado em benefício do povo!
Senador Lindbergh, acabei de fazer uma homenagem aqui a V. Exa por parte da nossa querida Berenice
Piana Di Piana. Fez questão de que eu citasse o seu nome.
Lá na Clínica Escola do Autista, não visamos a segregação e sim a preparação desse aluno para a escola
regular, com acompanhante especializado.
O atendimento multidisciplinar, com fonoaudióloga, psicóloga, psicopedagoga, fisioterapeuta, neuropediatra, terapeuta, nutricionista, bem como assistente social, já vem sendo feito desde maio do corrente
ano. A escola está sendo implantada e estará funcionando a partir de 2015.
Esperamos que V. Exªs, Senadores, em breve possam vir aqui no Rio, conhecer os frutos da sua boa vontade, dos seus desejos de ver, verdadeiramente, um Parlamento do povo que enxerga sempre além do glamour,
que se preocupa, sim, com os excluídos.
Por falar em enxergar além, faço questão de destacar aqui, outro momento importante dessa trajetória,
onde o bem se multiplica, onde a vontade de ser útil ultrapassa as fronteiras do comodismo e avança.
Há exatamente um ano, minha sobrinha Nádia Kramer, grávida dos gêmeos Alice e Arthur, deu à luz no
Hospital São Vicente de Paula, lá em Passo Fundo [no seu Rio Grande, Senador].
Logo após a cesariana, o quadro complicou-se e ela teve uma hemorragia violenta, vindo a ficar com a
quantidade de sangue abaixo do mínimo.
O tipo sanguíneo de Nadia Kramer é raro e não havia no estoque, nem doadores...
O desespero da família foi grande e eu liguei [no meio da noite] para Vossa Excelência num sábado, [e V.
Exª, depois que ouviu minhas súplicas] rogando ajuda.
Qual não foi a minha surpresa [quando eu achei que V. Exª me tratou bem e ia desligar o telefone], quando me avisaram que havia uma fila enorme de doadores no hospital, entre bombeiros [Fica aqui a minha
homenagem não ao pedido que fizemos com a assessoria pelas rádios, mas sim aos bombeiros. Eles é que
foram os heróis.] e brigadianos, salvando a vida de Nádia e deixando o estoque de sangue do hospital
lotado para outros pacientes. No desejo de salvar uma vida, salvamos muitas! Isso é o bem multiplicado,
é a solidariedade dando seus frutos!
Dia 21 de novembro, os gêmeos [que estavam ali com risco de vida] completaram um ano de vida, com
seus pais, Luiz Urbano dos Santos e Nádia Kramer ao lado, felizes. Esse é o milagre da existência, caríssimo Senador.
Fazer a diferença na vida de outra pessoa, movidos pela solidariedade, movidos pelo bem apenas, sem
qualquer outro interesse [Não voto aí no Rio Grande.], não sei se posso contar nos dedos de uma mão
só quantos [homens e mulheres, neste País, são beneficiados por gestos ou agem dessa forma, quando
recebem um telefonema num sábado à noite].
Disse-me o senhor: não importa de onde vem a solidariedade, contanto que venha. [E uma frase que eu
gosto muito: o importante é fazer o bem, não olhando a quem].
Eu só posso agradecer muito a Deus [diz ela] por esse momento, por essa amizade, por semear valores,
dar lindos exemplos e nos fazer crer em seres humanos, em que é possível, sim, fazer grandes mudanças!
Hoje, olhado para trás, eu e Ulisses falamos com tranquilidade de consciência – e V. Exa também, e tantos outros que aqui citei, tenho absoluta certeza –, de que nossa luta foi limpa, nossa conduta, hones-
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ta, nossos passos, firmes, com a firmeza dos que têm a consciência tranquila! Por isso, quem sabe, Deus
também ajudou.
Não temos do que nos envergonhar e se a lei ainda não aconteceu para todos, como nós gostaríamos,
vai acontecer, mais dia menos dia, porque continuamos na luta sempre, para que todos os Municípios
brasileiros tenham Clínica Escola e contemplem dois milhões de autistas brasileiros.
Quero hoje, como há um ano, repetir a frase que lhe deixei, Senador. Perdoe a repetição, mas não encontraria nada mais adequado para este momento [e aqui ela termina].
Do Hino do Rio Grande do Sul, que parece ter sido escrito para o senhor especialmente [ela diz]: “Que sirvam vossas façanhas de modelo a toda a Terra!”
[Isso faz parte do meu querido hino do Rio Grande].
Tenho dito!
Berenice Piana de Piana – mãe de um jovem autista, Dayan Saraiva Piana de Piana.
Era isso, Sr. Presidente. Agradeço V. Exa pela tolerância.
Eu estava há dias para ler a carta, mas queria lê-la em um momento que não atrapalhasse outros Senadores. Eu sei que eu não atrapalhei o Lindbergh, porque na minha fala deu tempo de ele chegar ao plenário
inclusive. Ele também é homenageado aqui. E eu estendo essa homenagem ao Senador Aureliano e também
ao Senador Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Aureliano. Bloco Minoria/PSDB – MG) – Senador Paulo Paim, eu não posso
deixar de cumprimentá-lo neste momento, porque o tema que V. Exa colocou é da maior importância e mesmo porque, se há uma coisa em que a sociedade brasileira tem evoluído, graças a Deus, é exatamente nesse
tema da inclusão, inclusão das pessoas. Isso é extraordinário. Estava faltando. Essa Lei Berenice Piana di Piana,
no 12.764, é uma lei importantíssima, porque inclui o autista, que é, na verdade, muito tema de pesquisa.
E nós vamos dar uma contribuição muito grande no que se refere ao nível internacional, com essa pesquisa, porque ainda pouco se sabe sobre o autismo, e é fundamental. E V. Exª sempre preocupado com os grandes temas, de maior importância.
Eu parabenizo V. Exª e me emociono, porque a vida pública vale por esses momentos de estar incluindo
as pessoas. Se há uma coisa em que a sociedade, no mundo inteiro, tem evoluído, nós temos que reconhecer,
é trazer todos para participar do processo humano.
Parabéns, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Obrigado, Senador. Muito obrigado mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Aureliano. Bloco Minoria/PSDB – MG) – Com a palavra, o Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Senador Aureliano, quero primeiro saudar o pronunciamento do Senador Paulo
Paim a respeito da lei que garante maior atenção aos autistas e agradecê-lo pela referência que fez, inclusive,
a mim como um dos que apoiaram a aprovação da lei por ele referida.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Apoiou, defendeu e votou, porque fazia parte da
Comissão de Direitos Humanos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito bem.
Mas, querido Senador Paulo Paim, em 2013, fiz uma visita ao Banco Palmas, em Fortaleza, já pela segunda vez, e vi o extraordinário sucesso do empreendimento de economia solidária que o João Joaquim de Melo
realizou ali.
Trata-se de uma iniciativa tomada num bairro que se ergueu depois que a população de uma área próxima da praia, em Fortaleza, mas considerada uma favela, foi removida para um lugar mais distante.
Eis que, nesse bairro, as pessoas começaram a se organizar em formas cooperativas e também para a
formação de um banco comunitário. E ali se criou uma moeda social denominada “palmas”, que se constituiu
por um cartão magnético, de débito ou de crédito, que aquele banco comunitário emitia, provendo os moradores. Com esses recursos, eles só poderiam gastar ali, no comércio local. Foi uma forma de estimular a economia local do bairro, e isso teve grande sucesso. E justamente o João Joaquim de Melo tem assessorado outros
lugares, inclusive em sintonia com a Secretaria de Economia Solidária, cujo responsável é o Prof. Paul Singer.
Pois bem, há três semanas, encontrei em Fortaleza, numa reunião do Diretório Nacional, o Presidente
Washington Quaquá, de Maricá, um Município ali próximo de Niterói, vizinho a Niterói, e a cerca de 50 minutos do Rio de Janeiro, de automóvel, e, em dias de grande tráfego, como hoje, mais demorado ainda. E eis que
ali tive a oportunidade de assistir à exposição por parte do Secretário de Direitos Humanos, Miguel Moraes. E
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gostaria aqui de informar a respeito do que é que aconteceu em Maricá, um exemplo para tantos outros Municípios no Brasil.
No dia 2 de janeiro de 2013, o Prefeito Washington Quaquá convidou o Miguel Moraes para assumir a
Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Marica. E o Prefeito orientou que fosse feito um levantamento,
em todos os bairros de Marica, para saber o perfil socioeconômico da cidade. O levantamento compôs-se dos
seguintes resultados: população de Maricá, segundo o IBGE, mais de 130 mil habitantes; mais de 70% das famílias com renda inferior a três salários mínimos; no levantamento realizado, mais de 13,5 mil famílias tinham
renda até um salário mínimo.
A partir desses dados, o Prefeito Washington Quaquá pediu que fizessem um estudo sobre a implantação
de uma moeda social no Município e fosse apresentada uma proposta para resolver a situação socioeconômica.
Após os estudos realizados com experiências de moedas sociais em comunidades e prefeituras, o Secretário
de Direitos Humanos foi à comunidade de Palmeiras, em Fortaleza (CE), conhecer a realidade de onde tudo começou sobre moedas sociais. Ficando bem impressionado com aquela experiência, apresentou os resultados
ao Prefeito, que determinou que fosse implantada em Maricá uma moeda social e sugeriu que fosse chamada
de Moeda Social Mumbuca e fosse criado um programa social de economia solidária e combate à pobreza.
Então, o Vice-Prefeito, Marcos Ribeiro, também colaborou. E foi apresentado esse projeto depois de várias
audiências com a sociedade civil, com a Câmara Municipal. Disso resultou a Lei Municipal 2.448.
Na verdade, houve cinco audiências públicas, em diversos pontos de Maricá: no Colégio Cenecista de
Maricá; de abril até setembro, no Distrito de Cordeirinho; no Distrito de Inoã; no 4º Distrito, de Itaipuaçu; no 1º
Distrito, no centro de Maricá. E também houve reuniões com formadores de opinião: na Igreja Católica; Vicariato; com lideranças das igrejas evangélicas de Maricá; lideranças de religiões afrodescendentes; agentes de
saúde do programa Saúde da Família; profissionais da Secretaria de Educação. E também houve apresentação
do projeto ao Poder Legislativo
Esta Lei 2.448 foi aprovada, por unanimidade, em 26 de junho de 2013. E ela tem por objetivo a implantação da Moeda Social Eletrônica; a criação do programa social Bolsa Mumbuca; a criação do Conselho
Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social, formado com
representação do Poder Público e da sociedade civil; critérios para cadastramento, no programa social Bolsa
Mumbuca, das famílias com renda de até um salário mínimo, dos pequenos comerciantes, micro e pequenos
empreendedores; a contratação de instituição sem fins lucrativos; e a criação do Banco Comunitário Mumbuca.
Então, foi formado um conselho municipal para gerir o Fundo Municipal e o Banco Comunitário de Maricá, com tesouraria, contabilidade, os agentes, o pessoal de campo, a assessoria. E as atribuições, por exemplo,
do Conselho Municipal eram de decidir sobre o planejamento, deliberar sobre a utilização dos recursos, sobre
programas e projetos, sobre investimento, sobre política de crédito, sobre as ações na área de crédito. O Fundo Municipal é o agente de captação e de fomento dos recursos que serão enviados ao Banco Comunitário
Municipal também com a finalidade de desenvolver políticas sociais de crédito.
O Banco Comunitário de Maricá tem, como finalidade, ser o agente repassador do programa social Bolsa
Mumbuca e do programa de financiamento de máquinas e equipamentos para micro e pequenos empreendedores, e também atender as necessidades básicas da comunidade de regiões com ausência de agências bancárias. Cabe à Tesouraria administrar todos os recursos existentes no Banco Comunitário de Maricá, desenvolvendo políticas de captação de recursos, através de prestação de serviços, como recebimento de pagamento
de taxas e outros expedientes. E cabe ao serviço de contabilidade fazer todo o serviço de escrituração contábil
da receita, das despesas e demais serviços que possam existir – a Contabilidade apresenta o balancete contábil
e o balancete anual do exercício anterior.
Aos agentes cabe desenvolver a ação e organização para estratégia de credibilidade da moeda social
junto à população. Cabe ao agente acionar processos de capacitação e conscientização, formando equipes,
como assessor, mediador, facilitador e educador, aperfeiçoando as mudanças. Ao pessoal de campo cabe realizar pesquisas para levantamento de índice de pontos estratégicos para o fortalecimento da moeda social;
executar medidas, conforme orientação técnica; orientar a população com relação aos meios de proliferação
positiva da moeda social; repassar aos agentes os problemas de maior grau de complexidade; e registrar as
informações referentes às atividades executadas em formulários específicos.
E há, ainda, uma assessoria jurídica, econômica, comercial e administrativa, que procura assegurar a forma como são regidos e escritos os convênios, toda a relação entre o banco e terceiros, dentro dos princípios
legais: à assessoria econômica cabe garantir que os contratos e os convênios sejam realizados de forma que
sejam sempre viáveis do ponto de vista financeiro e nunca representem prejuízos; à assessoria comercial cabe
buscar políticas que possam ser desenvolvidas pelo Banco Comunitário de Maricá, sem que causem danos à
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instituição e à sociedade maricaense; e à assessoria administrativa cabe garantir que a administração do banco
seja feita de forma subordinada ao Presidente da fundação e ao conselho.
O que é a Moeda Social Mumbuca? Eu, aqui, mostro o desenho, a fotografia: “Banco Comunitário Popular de Maricá, Moeda Social Mumbuca, economia solidária melhorando a vida do povo.” Início do programa,
dezembro de 2013. Há o número de inscrição, a validade e, por exemplo, o nome da pessoa.
E eu, hoje, tive a honra de dar a uma moradora de Maricá uma Moeda Social Mumbuca. Essa é uma moeda diferente das até hoje criadas no Brasil, pois se trata de uma moeda eletrônica em que a sua carga e recarga, para garantia de créditos, são feitas automaticamente a cada mês, sem necessidade de o beneficiário
ter de comparecer ao banco para recarregar. Esse modelo de moeda eletrônica nos assegura objetivos que os
demais programas não conseguem assegurar, como, por exemplo, a segurança de a comercialização ser efetuada dentro do próprio Município; a facilidade de controle sobre a sua utilização no comércio local, e ainda
dificultando que a moeda seja utilizada para compra de produtos ilegais.
O programa social Bolsa Mumbuca, na sua primeira fase, tem, hoje, 14,126 mil famílias beneficiadas.
O valor atual é de 85 mumbucas, que equivalem a R$85, e a previsão é de que, até o ano de 2016, este valor
chegue a 300 mumbucas, que equivalem a R$300. Mensalmente, esse valor representa mais de 1,2 milhão de
mumbucas, que equivalem a R$1,2 milhão e que são injetados na economia da cidade.
A segunda fase do programa social Bolsa Mumbuca trata de uma linha de crédito para atender os micro
e pequenos empreendedores, como agricultores familiares, pescadores artesanais, costureiras, cabeleireiras, tapeceiras, bordadeiras e todo o pessoal que tem o artesanato como fonte de renda. Essa linha de financiamento
dá o direito de obter empréstimo de até 15 mil mumbucas, o que equivale a R$15 mil a juros de 0,25% ao mês,
e, de acordo com o tipo de empreendimento, carência de até seis meses. Inicialmente, serão disponibilizados
3 milhões de mumbucas, que equivalem a R$3 milhões, nessa segunda fase do programa.
Esse programa, já iniciado com um pré-cadastro, será analisado por um comitê de analise de crédito,
constituído por representantes do Conselho Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social; representantes do Poder Executivo; e representantes de instituição gestora
do programa. E terá como objetivo aprovar ou não o crédito.
Queria registrar que o Bolsa Mumbuca é finalista do Prêmio Internacional do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). E o programa Moeda Social Mumbuca de Maricá, primeira moeda social eletrônica do
Brasil, foi indicado por um júri técnico do banco como um dos cinco finalistas – Colômbia, Costa Rica, Guatemala
e a cidade de São Paulo – da 2ª edição do prêmio “Governarte: Arte do Bom Governo”, do BID, que premiará as
melhores iniciativas de inclusão social por meio da tecnologia. Assim, é importante assinalar que o exemplo
do Banco Palmas, em Fortaleza, no bairro de Palmeiras, e agora do Bolsa Mumbuca e do Banco de Economia
Solidária, agora em Maricá, no Estado do Rio de Janeiro, constituem um exemplo para muitos outros.
Quero dizer que fui convidado, primeiro, para ouvir essa exposição e também para falar da perspectiva
daquilo que será um dia a Renda Básica de Cidadania. E estavam presentes – no Centro de Artes e Esportes
de Maricá, há três meses inaugurado pela então Ministra da Cultura Marta Suplicy – todos os secretários do
Prefeito Washington Quaquá, e também estava presente um grande número de pessoas que lotou aquele auditório, inclusive algumas ciganas que, ao final da palestra, fizeram uma dança cigana muito bonita. Cumprimento o Secretário Miguel Moraes e o Prefeito Washington Quaquá por essa iniciativa tão importante para o
Brasil, muito obrigado.
Obrigado Senador Lindbergh Farias, por ter invertido a ordem comigo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Aureliano. Bloco Minoria/PSDB – MG) – Com a palavra, o Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Senador Aureliano Chaves, que preside esta sessão, quero primeiro dirigir-me ao Senador Eduardo Suplicy, que esteve hoje na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, falando sobre a Mumbuca; conheceu essa
experiência.
Senador Eduardo Suplicy, Maricá, na próxima quinta-feira, vai se transformar na primeira cidade, acima
de 100 mil habitantes, a implantar tarifa zero no transporte coletivo. O prefeito criou também uma empresa
municipal, rompeu uma lógica de monopólios. Então, há uma experiência muito interessante sendo construída
no Município de Maricá. Muito obrigado pela presença do senhor hoje lá no nosso Estado do Rio de Janeiro.
O Senador Paulo Paim também falou aqui da luta dos autistas e de suas famílias. Falou também em Berenice Piana, que foi uma grande lutadora – nós aprovamos neste Congresso Nacional a Lei Berenice Piana. E
quero também cumprimentar o Senador Paulo Paim pelo pronunciamento.
Quero dizer, antes de começar, Senador Aureliano Chaves, que tive uma relação de amizade com o seu
pai. Vários encontros como líder estudantil, depois daquele movimento do impeachment, e tivemos longas
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conversas, a juventude, com Aureliano Chaves naquele momento. Ele teve um importante papel na história,
em todo aquele importante período, dada inclusive a sua ligação com o nosso Presidente Itamar Franco, que
assumiu logo depois naquele processo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores, público que nos assiste pela TV Senado e que nos
ouve pela Rádio Senado, o Uruguai, nosso querido vizinho, é um país pequeno. Tem apenas 167 mil quilômetros
quadrados, sendo menor que o Estado do Paraná. Sua população, de somente 3,5 milhões de pessoas, equivalente à área metropolitana do Distrito Federal, é uma das menores da América continental. No entanto, o que
o Uruguai carece de tamanho físico tem de sobra em tamanho político e moral. E não é de hoje, Sr. Presidente.
Com efeito, o Uruguai, à exceção do período autoritário que viveu, entre as décadas de 70 e 80 do século passado, sempre foi um país que esteve à frente de seu entorno regional, principalmente no que tange à
política e à promoção e proteção dos direitos civis de seus habitantes.
Em 1907, Senador Paim, o Uruguai foi o primeiro país da América Latina a aprovar o divórcio, muitas
décadas antes do Brasil e dos demais países da região. Em 1915, bem antes do Brasil e de outras nações sul-americanas, implantou a jornada de trabalho de oito horas. No ano de 1932, tornou-se o segundo país das
Américas, após os EUA, a conceder o direito de voto às mulheres. Naquela época, o Uruguai já tinha uma legislação trabalhista e previdenciária semelhante à dos países mais avançados da Europa e desfrutava de um nível
de desenvolvimento social e político invejável.
O Uruguai era chamado, por seus avanços democráticos e por sua estabilidade política, de “Suíça da
América do Sul”.
Seguiu-se, no entanto, em épocas mais recentes, um período de retrocesso autoritário, de estancamentos dos avanços, que só foi efetivamente superado com a ascensão da Frente Ampla, de Tabaré Vázquez e de
José Mujica, ao poder. Com esses governantes, Senador Paulo Paim, o Uruguai retornou decididamente à sua
tradição de vanguarda política da América Latina.
Assim, praticamente um século depois da aprovação do divórcio, o Uruguai se tomou, em 2007, o primeiro Estado latino-americano a conceder a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Ainda no que se refere aos
direitos dos homossexuais, o parlamento uruguaio abriu as portas para a adoção de crianças por casais gays em
2009. No ano seguinte, o governo decretou o fim da restrição à entrada de homossexuais nas Forças Armadas.
Há seis anos, o legislativo uruguaio também aprovou a lei que castiga os pais que inflijam punições físicas
a seus filhos, atrás apenas de países escandinavos e, outra vez, à frente do Brasil e de outros países da região.
Questões delicadas da área médica também foram enfrentadas pelos uruguaios. Desde 2009, é permitida a realização da eutanásia, nos casos em que os doentes terminais expressem sua vontade de interromper
tratamentos médicos para o prolongamento da vida. Da mesma forma, o aborto foi totalmente descriminalizado em 2012, graças ao projeto de lei proposto por José Mujica.
Mais recentemente, o mesmo Mujica esteve à frente da descriminalização da venda e do uso, com determinadas regras, da maconha. Embora inevitavelmente polêmica, essa medida revela a coragem uruguaia
de tomar medidas avançadas, que saem dos esquadros estreitos dos clichês e dos preconceitos arraigados.
Pois bem, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, essa mesma coragem, esse mesmo destemor
animou mais uma decisão extraordinária do governo uruguaio. Refiro-me à decisão de abrigar no Uruguai seis
ex-detentos dessa excrescência chamada Guantánamo. Trata-se de um grupo composto de quatro sírios, um
tunisiano e um palestino, que foi trazido ao Uruguai a bordo de um avião militar dos Estados Unidos. É o maior
grupo a deixar o campo de concentração de Guantánamo desde 2009 – desde o início de novembro, sete outros presos foram transferidos de Guantánamo, incluindo três para a Geórgia, dois para a Eslováquia, um para
a Arábia Saudita e um para o Kuwait. O pequenino Uruguai ficou com a maioria.
Entre os presos, apenas o tunisiano não teve sua identidade informada. Os demais são Mohammed Tahamatan, palestino de 35 anos; Abu Wael Dhiab, sírio de 43 anos; Abd Hadi Faraj, sírio de 39 anos; Ali al Shabaan,
sírio de 32 anos; e Ahmed Adnan Ahjam, sírio de 36 anos. Todos foram capturados na fronteira do Afeganistão
com o Paquistão e estavam no “campo de sequestrados” de Guantánamo, incomunicáveis, desde 2002.
Sr. Presidente, senhoras e senhores, quando uso a expressão “campo de sequestrados”, não estou sendo
exagerado ou leviano. Na realidade, estou muito bem acompanhado, nessa conceituação. Foi o próprio José
Mujica que, em entrevista ao canal público uruguaio TNU, afirmou que a base de Guantánamo “não é uma prisão, mas um cativeiro para sequestrados, uma vez que uma prisão pressupõe a aplicação de algum sistema jurídico, a presença de alguma fiscalização, as decisões de um juiz, qualquer que seja, mas lá nada disso acontece”.
Tem toda razão o Mujica. Um preso é normalmente submetido a alguma forma de processo legal. Ele é
acusado de algum crime, submetido a um julgamento, de preferência com direito à defesa, e, conforme o desfecho, o acusado é condenado ou libertado.
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Mesmo em ditaduras, há, muitas vezes, arremedos de processo legal. Na ditadura militar brasileira, por
exemplo, os que sobreviviam à tortura eram enquadrados em algum dispositivo da terrível Lei de Segurança
Nacional, julgados por tribunais de exceção e condenados às penas correspondentes. Em Guantánamo, nem
isso há. Os sequestrados que por lá passaram nunca foram acusados formalmente de nada, nunca foram a julgamento, mesmo depois, Senador Paulo Paim, de 12 anos.
Os 775 sequestrados que por lá passaram, ou ainda passam, estavam ou ainda estão num conveniente
limbo jurídico. Não são réus. Não são acusados. Não são prisioneiros de guerra. Não são sequer seres humanos. São simplesmente “terroristas”. Seres que, de acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos
da América, estão aquém dos direitos humanos e até do direito humanitário, que protege os prisioneiros de
guerra contra a tortura e outros maus-tratos.
A famosa Convenção de Genebra não chega a Guantánamo, apesar da decisão da Suprema Corte dos
EUA, que decidiu que a Convenção se deveria aplicar aos sequestrados de Guantánamo. Eles, os sequestrados,
são menos que animais, pois estes são protegidos nos EUA contra maus-tratos. E são tratados como tal. Como
menos que bichos. Guantánamo, até Obama chegar à presidência, era, além de um campo de sequestrados,
um campo de tortura, como Abu Ghraib e vários outros. Há testemunhos sólidos e incontestáveis.
O soldado norte-americano Brandon Neely, por exemplo, que serviu por seis meses em Guantánamo,
decidiu levar a público as barbaridades que viu e de que participou no campo dos Estados Unidos da América localizado em território cubano. Brandon, que começou a trabalhar em Guantánamo em janeiro de 2002,
revelou ao público aquilo que denominou de uma série de violações aos direitos humanos cometidas pelo
Exército: a chegada de detentos em jaulas, abuso sexual cometido por médicos, afogamento, espancamentos
brutais que deixavam o chão encharcado de sangue, desrespeito a práticas religiosas – como fazer o detento
muçulmano comer carne de porco ou assistir a profanações do Corão –, detenções de criança etc. Ele também
presenciou a primeira entre as muitas greves de fome no local.
Na semana passada, Senador Paulo Paim, na terça-feira ou na segunda, a Comissão de Inteligência do
Senado dos Estados Unidos divulgou um extenso relatório que prova que o governo norte-americano praticou
sistematicamente, e de forma extensa, tortura contra prisioneiros acusados de terrorismo e contra soldados
inimigos. Guantánamo é o ponto central desse relatório.
Esse relatório, Senador Paulo Paim – e eu passo, daqui a pouco, a palavra a V. Exª –, levou cinco anos para
ser feito por essa comissão do Senado e tem mais de seis mil páginas. Foram divulgadas 524 páginas.
Entre os métodos descritos pela comissão do Senado estão banhos de gelo, isolamento, torturas psicológicas e ameaças de morte. Alguns dos presos chegaram a ser deixados durante dias dentro de compartimentos que lembravam um caixão. Ao menos cinco detentos foram submetidos a procedimentos de reidratação
ou alimentação retal sem necessidade médica, técnica classificada pelo chefe de interrogatórios da CIA como
forma de impor “controle total sobre o prisioneiro”.
Ao todo, diz o relatório, 119 prisioneiros passaram pelas instalações secretas da CIA – não só Guantánamo
– a partir de 2002. Destes, 26 foram detidos sem se enquadrarem nos critérios do “Memorando de Notificação”,
assinado pelo presidente George Bush, em 2001, que autorizava a agência a capturar indivíduos envolvidos
com atividades terroristas. “Esses presos incluíam um homem com deficiência mental, cuja detenção foi usada
com o único propósito de fazer com que um membro da sua família fornecesse informações” – afirma o relatório, que é da comissão do Senado.
Os registros da CIA mostram que 39 prisioneiros foram torturados. Diante dos abusos, muitos deles deram
informações falsas aos agentes, levando a operações fracassadas. Sete não revelaram nenhuma informação.
Ainda de acordo com o relatório, o comitê reviu os 20 principais exemplos de operações bem-sucedidas
contra o terrorismo. Isso é muito interessante, porque eles dizem que, a partir dessa tortura, tinham operações
bem-sucedidas. O relatório do Senado mostra que não. Ele reviu todas essas operações usadas pela agência
para justificar os interrogatórios e descobriu que eles “estavam errados em aspectos fundamentais”.
Apesar disso, o alto escalão da CIA ressaltava a importância do programa para as operações, tanto em
relatórios confidenciais para o governo quanto em discursos públicos. Um exemplo disso é a operação que levou à morte de Osama Bin Laden, em maio de 2011. Os registros mostram que a informação mais importante
para o caso foi dada por um prisioneiro antes que ele fosse submetido à tortura.
Isso é muito interessante, porque mostra que não é verdade que as operações bem-sucedidas foram
aquelas em que pessoas foram submetidas à tortura.
Mas eu volto a falar de Guantánamo. Guantánamo, Senador Paulo Paim, supera, assim, os piores pesadelos imaginados por Kafka. Lá, os homens são insetos submetidos a processos incompreensíveis e esmagadores.

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feita 16

255

Sr. Presidente, é inconcebível que Obama, que assinou, em 22 de janeiro de 2009, a Executive Order que
mandava fechar o campo de sequestrados no prazo de um ano, até agora não tenha conseguido o seu intento.
Já se passaram praticamente seis anos, Sr. Presidente!
As resistências foram e são muitas, no Congresso dos Estados Unidos e fora dele. É possível entender a
razão: uma revisão dos casos dos prisioneiros de Guantánamo, feita pela administração de Obama, chegou à
conclusão de que, caso houvesse a instauração de processos legais contra os sequestrados, apenas 20, entre os
775, poderiam ser efetivamente condenados. Contra a esmagadora maioria que lá estava, não havia provas ou
evidências que possibilitassem uma condenação. Daí a conveniência desse terrível e kafkiano limbo jurídico.
Sr. Presidente, há muito casos de condenação sem provas, inclusive aqui no Brasil. Mas os Estados Unidos inovaram: inventaram a condenação sem acusação. Não se trata mais do uso indevido do “domínio de
fato”; trata-se do uso abusivo do “fato do domínio”. Os Estados Unidos da América são a única superpotência
do Planeta, dominam amplamente e agem como se estivessem acima das convenções internacionais, do direito internacional público. Sobretudo, agem com indisfarçável hipocrisia. Condenam regimes que lhes são
inconvenientes com base na “proteção dos direitos humanos”, mas negam a seus perseguidos direitos que
não negados sequer aos animais.
Mas Obama, Sr. Presidente – e eu passo logo depois ao Senador Paulo Paim, ao qual agradeço a presença, acompanhando...
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Para o aparte, não há nenhuma pressa. Eu acho que
é importante que V. Exª conclua todo o seu pensamento, porque está dando aqui um conhecimento ao País
de uma situação que muitos desconheciam. Parabéns a V. Exª.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
Mas Obama, justiça seja feita, quer de fato fechar Guantánamo. As recentes liberações de sequestrados
fazem parte de uma estratégia de esvaziar, literalmente, o campo de Guantánamo para, posteriormente, fechá-lo em definitivo. Por isso, Clifford Sloan, funcionário do Departamento de Estado americano que negociou a
transferência dos sequestrados para o Uruguai em janeiro deste ano, disse: “Estamos muito gratos ao Uruguai por
essa ação humanitária importante. O apoio que estamos recebendo de nossos amigos e aliados é fundamental
para que alcancemos o objetivo comum de fechar Guantánamo, e esta transferência é um marco importante”.
Entende-se: Guantánamo tornou-se uma nódoa para a consciência mundial. É um crime monumental
que não deu nenhuma contribuição para o “combate ao terrorismo”. Acima de tudo, Guantánamo tornou-se
um enorme e inútil embaraço para a única superpotência do Planeta. Daí a pressa atual em fechá-lo, transferindo o problema para outros países. Há malícia, portanto, nessa súbita “ação humanitária”. Além de transferir
os “indesejados” para outros países, os Estados Unidos querem evitar possíveis ações futuras por violações de
direitos e reparações de danos.
Ainda assim, a “ação humanitária” é temperada por reivindicações escabrosas. Mujica revelou que os Estados Unidos da América fizeram um pedido para que os detentos permanecessem ao menos dois anos em
uma prisão uruguaia. O Uruguai, obviamente, rejeitou o pedido hipócrita e absurdo. Mujica afirmou que acolhe os ex-detentos como refugiados e homens livres, e que eles poderão deixar o Uruguai “no dia seguinte, se
assim desejarem”.
Sr. Presidente, mesmo com essas recentes liberações propiciadas pela “ação humanitária” tardia dos Estados Unidos, permanecem em Guantánamo 136 sequestrados, mantidos incomunicáveis em suas masmorras.
Assim, a abjeta agressão dos Estados Unidos contra os princípios mais elementares dos direitos humanos e do
direito humanitário continua. E continua não apenas em Guantánamo. Guantánamo é somente a face mais
evidente e chocante de uma política externa baseada no unilateralismo, no desrespeito às instituições multilaterais, no recurso reiterado da força militar para resolver conflitos e no uso hipócrita da questão dos direitos
humanos e da democracia para perseguir e condenar quaisquer regimes que se queira destruir.
Iraque, Afeganistão, Líbia, Síria, Ucrânia, Palestina revelam um padrão desastrado e destruidor de intervenções feitas em nome da democracia e dos direitos humanos. Um padrão que acirra conflitos pré-existentes
e que sacrifica os direitos humanos e a paz que afirmam defender. Guantánamo é a penas um sintoma, o nome
da doença é “arrogância imperial”.
Sr. Presidente, eu vou para o fim do meu discurso dizendo que, ao contrário do pequenino Uruguai, os
Estados Unidos são o quarto maior país do mundo, têm mais de 300 milhões de habitantes. Os Estados Unidos
são, também, a maior economia do Planeta e a grande potência militar do mundo. Mas o que sobra em tamanho e poder aos Estados Unidos lhes falta em envergadura moral para se converterem em verdadeiros líderes.
Lidera-se, sobretudo, pelo exemplo, e não pela força.
Nesse sentido, o pequenino Uruguai de José Mujica tem mais liderança legítima que o colosso arrogante
e hipócrita presidido por Obama. No cenário simbólico mundial, o modesto Davi uruguaio está ganhando de
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goleada do Golias norte-americano. E está ganhando sem atirar nenhuma pedra. O Uruguai ganha atirando
belos exemplos para o mundo.
Muito obrigado.
Passo, imediatamente, para o Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Lindbergh Farias, permita que eu comece o
meu aparte saindo do eixo do seu pronunciamento.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Claro, Senador.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – E sabe o que eu vou dizer? Vou dizer que o Rio de Janeiro entendeu que, neste momento, V. Exª não precisava ser governador daquele Estado, porque o povo do
Rio de Janeiro não queria abrir mão de V. Exª aqui no cenário desta Casa do Senado da República. V. Exª, toda
vez que vai à tribuna – e falo isso porque muita gente assiste aos seus discursos e adora... Eu queria dizer a essas pessoas que, em todas as vezes que o senhor subir à tribuna, elas devem parar para ouvir e olhar um grande pronunciamento; um pronunciamento corajoso, autêntico, verdadeiro e com conteúdo. É o discurso a que
assistimos de V. Exª nesta tarde, pegando um exemplo aqui do lado, do nosso Uruguai, que está fazendo uma
verdadeira revolução, como diz V. Exª, muito bem, sem jogar uma pedra. Eu diria mais, até alcançando flores.
Mujica, no Rio Grande, é uma liderança incontestável – lá no meu Rio Grande! –, reconhecidíssimo por tudo
que fez e que, tenho certeza, o sucessor, apoiado por ele, há de continuar fazendo. Tenho assistido ao debate
dessa questão específica de Guantánamo e ao apelo que Barack Obama faz para que outros países aceitem,
em tese, os presos que estão lá em uma situação de tortura. Nós dizemos sempre: tortura nunca mais, em nenhum país do mundo, porque temos uma visão universal dos direitos humanos, que V. Exª também tem. Oxalá
o Brasil siga alguns exemplos do nosso querido Uruguai, aqui do lado, e participe dessa cruzada internacional
dos direitos humanos para que, de uma vez por todas, fechem-se os cárceres em Cuba liderados pelos Estados
Unidos. Este é o meu aparte. É muito mais para cumprimentar V. Exª pela coragem, pela garra, pela firmeza,
que fazem com que eu, um pouco mais velho, lembre-me do líder dos Caras Pintadas no Brasil: V. Exª. Ainda
hoje, pela manhã, na Comissão de Direitos Humanos, eu dizia que queria que tivessem surgido alguns líderes na jornada de junho. Não consegui enxergá-los, mas gostaria muito! V. Exª é fruto de uma grande jornada
da Nação brasileira, do povo brasileiro, de uma grande caminhada em defesa da própria democracia. O seu
exemplo na Casa é algo que nos deixa feliz. E é exemplar para que outros jovens que estão assistindo a V. Exª,
neste momento, vejam na política um caminho, o caminho da transformação, da mudança e da revolução que
o Uruguai está fazendo. Parabéns a V. Exª.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Eu que agradeço, Senador Paulo Paim. Agradeço a gentileza, a generosidade.
Devo dizer que V. Exª é que é uma referência para nós, porque V. Exª, com as suas bandeiras de direitos
humanos, defesa dos trabalhadores, demonstra para nós da esquerda do PT que nós não podemos perder o
caminho das nossas origens, o que nos levou a entrar nessa luta.
Acho que V. Exª é – e não digo isso para retribuir o elogio –, talvez, entre todos nós aqui no Parlamento,
o que mantém a maior coerência com as suas origens. Então, V. Exª é um alerta também para nós, militantes
desse Partido, o Partido dos Trabalhadores, porque nós não podemos nos afastar das nossas lutas originárias.
E V. Exª conquistou algumas vitórias. Defendeu, aqui, o fim do fator previdenciário, sozinho, durante muito tempo. E sei da satisfação de V. Exª ao ver aprovado, na última reunião da direção do PT, esse ponto, que é
uma bandeira, agora, a ser defendida por todo o Partido.
Então, quero retribuir, de fato, e dizer que o Mujica virou essa referência para a juventude, para uma gente
que quer mudança no mundo, no País. Acho que seria muito bom agora, inclusive com o fim do seu mandato,
tentarmos trazê-lo à Comissão de Direitos Humanos. Essa pode ser uma iniciativa.
E eu quero me associar a V. Exª, também, na discussão com o Governo brasileiro, porque acho que o
Governo brasileiro pode, assim como fez o Uruguai, fazer um gesto humanitário, igualmente, de acolher prisioneiros de Guantánamo. Isso o Brasil pode fazer, e acho que seria um passo importante. Quando tivermos
a oportunidade de discutir isso com o Ministério de Relações Exteriores, acho que essa é uma pauta que tem
que ser tratada.
Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
Passo a palavra ao Senador Eduardo Amorim.
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/PSC – SE) – Senador Lindbergh, só para ser solidário com
o pensamento do Senador Paim, quero dizer que também é muita coragem de V. Exª trazer esse tema. Mas o
senhor nos faz lembrar, também, o tempo todo, Senador Paim: poderíamos ser nós, também, um exemplo.
Poderíamos ser nós – o Brasil ser esse exemplo e estar liderando, realmente, no mundo, ou na América Latina,
ou na América como um todo, dando esse bom exemplo. Sei que esses países geograficamente menores es-
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peram de nós brasileiros esse exemplo. Mas que pena que nós não temos esse exemplo para dar! Ao contrário.
Hoje, um seminário importante no nosso Estado mostra que o Brasil tornou-se um dos países mais violentos
do mundo, Senador Paulo Paim, lamentavelmente. Então, os desafios são muitos. Quando vejo o senhor citar
o Uruguai como bom exemplo, fica aqui aquela boa inveja, porque ainda há muito que se fazer. Mas o parabenizo pelo discurso corajoso e pela lembrança, pela reflexão que nos traz aqui nesta hora da noite e de forma
permanente, porque não é só hoje, sobre momentos como hoje. Ainda há muita coisa a trilhar. Este País tem
jeito, mas o jeito quem dá somos nós com as nossas escolhas, com as nossas opções. Eu acredito muito nele.
Assim como Mujica sempre acreditou no seu Uruguai, acreditemos nós também num Brasil melhor. Parabéns
pelo corajoso discurso.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Muito obrigado, Senador Eduardo Amorim.
Eu queria só lembrar que acho que a Comissão Nacional da Verdade teve uma importância no relatório
apresentado por olhar o passado, responsabilizar quem cometeu crimes no passado, mas também de olhar
para o futuro.
Eu queria destacar, Senador Eduardo Amorim, um ponto como muito importante: a recomendação da
discussão da desmilitarização das nossas polícias. Nós temos hoje no Brasil uma máquina em que temos a polícia que mais mata e que mais morre; os policiais estão sendo vítimas também.
No domingo, no Rio de Janeiro, teve uma passeata, na praia do Rio de Janeiro, de familiares de policiais
mortos. Por outro lado, está tendo uma política de extermínio da juventude negra no nosso País, genocídio,
extermínio, por uma política de guerra às drogas que não está funcionando em canto algum do mundo. Essa
juventude negra, Senador Paulo Paim, está morrendo na mão da polícia, na mão de traficante, na mão de miliciano. Há uma campanha da Anistia Internacional agora. Então, eu acho que nós temos que fazer isso avançar,
é preciso uma outra preparação da nossa polícia. A polícia não pode estar preparada apenas para o combate,
como se fosse o Exército; a polícia tem que estar preocupada em proteger o cidadão. Então, eu acho que nós
temos que avançar.
Eu sou autor da PEC nº 51, que fala da reestruturação da segurança pública brasileira, fala da desmilitarização, mas fala também do ciclo completo porque só no Brasil existe essa situação em que a Polícia Militar
faz o trabalho ostensivo e preventivo e não faz a investigação, a investigação é a outra polícia. Não existe isso
em lugar algum do mundo. Quem assiste a qualquer seriado na televisão vê que é o policial que está na ponta, fazendo o policiamento ostensivo, que começa a investigação. Então, nós temos que mudar a estrutura de
segurança pública do nosso País porque do jeito que está nós vamos continuar matando os nossos jovens, em
especial os jovens negros.
Está ali, o Senador Eduardo Amorim mostra o jornal, que diz que homicídios no Brasil matam 400% mais
do que na Europa inteira.
Infelizmente, quem mais sofre, Senador Paulo Paim, e é outra pauta sua, é essa juventude, principalmente
a juventude que mora nas comunidades, no subúrbio, na periferia: 70%, jovens negros.
É isso que temos que mudar. Por isso, parabenizo a Comissão da Verdade, por entrar nesse ponto. E o
Brasil vai ter que enfrentar essa discussão.
Muito obrigado aos senhores.
Muito obrigado pela tolerância de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Aureliano. Bloco Minoria/PSDB – MG) – Com a palavra, o Senador Eduardo
Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos
os que nos acompanham pelas redes sociais, na primeira metade do século passado, os ideais de progresso e
desenvolvimento do Estado de Sergipe estavam restringidos pela falta de mão de obra capacitada, qualificada. O Estado queria crescer, queria ver sua vocação agrícola florescer para, a partir daí, abrir novos horizontes
econômicos e sociais para o povo sergipano. Mas faltavam escolas capazes de formar administradores, professores, bacharéis, médicos e tantos outros profissionais capazes de colocar Sergipe no rumo do crescimento.
Mas em 1948, com a criação da Faculdade de Ciências Econômicas e da Escola de Química, começa a
história da futura Universidade Federal de Sergipe (UFS), a única universidade pública que até hoje o povo
sergipano tem. Não há outra. Em Sergipe não existe universidade estadual e não existe outra universidade
pública. Há somente, desde a década de 1940, a Universidade Federal de Sergipe. E ela vem conduzida com
muito esforço pelos reitores que lá passaram. E cito hoje o Prof. Angelo Antoniolli, um vocacionado com o qual
conversei hoje sobre a luta incansável e o pires na mão atrás das emendas parlamentares.
Pois bem, Sr. Presidente. Naquela época, final da década de 1940, reúnem-se a primeira escola a Faculdade de Direito e a Faculdade Católica de Filosofia, em 1950, em seguida a Escola de Serviço Social, em 1954,

258 Terça-feira 16

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

e, por fim, a Faculdade de Ciências Médicas – pela qual me formei e graduei –, em 1961, e alcança-se o número
de Escolas Superiores necessário à criação da universidade, somente na década de 1960, efetivada em 15 de
maio de 1968, pelo Decreto-Lei n° 269.
Institui-se à época a Fundação Universidade Federal de Sergipe no âmbito do sistema federal do ensino
superior. Sob a Fundação, agrupam-se todas as demais entidades de ensino superior que existiam no Estado.
Sergipe cresceu e, consequentemente, aumentou a demanda por profissionais de diversas áreas. Coincidentemente, também, Sergipe cresceu na área de extração mineral, de extração de petróleo.
Enfim, a universidade prosperou. Na década de 1980, as quatro unidades de ensino do campus da UFS
(Universidade Federal de Sergipe) – o Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, o Centro de Ciências Biológicas
e da Saúde, fui um dos primeiros alunos a entrar naquele campus, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas e o
Centro de Educação e Ciências Humanas – foram transladadas à Cidade Universitária Professor José Aloísio de
Campos, localizada no Município de São Cristóvão, na Grande Aracaju.
O novo campus da Universidade Federal de Sergipe foi acolhido com orgulho pela pequena São Cristóvão, que havia sido a primeira capital do Estado e que é, até então, a quarta cidade mais antiga do Brasil – ou
seja, o Brasil começou por lá também. Em sua paisagem urbana hoje se misturam os edifícios do centro de ciências e o centro arquitetônico histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
em 23 de janeiro de 1967, do qual fazem parte a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória e o Convento de São
Francisco, na nossa querida São Cristóvão.
Nesse cenário, a Universidade Federal de Sergipe construiu a sua história. Aumentou a oferta de cursos,
promoveu o aperfeiçoamento do seu corpo docente e ofereceu educação de qualidade a milhares e milhares
de sergipanos, atendendo a milhares e milhares de famílias.
Em 1989, eu mesmo recebi ali meu primeiro diploma de nível superior na Universidade Federal de Sergipe. Graduei-me, Senador Paim, médico pela minha universidade.
O campus de São Cristóvão ficou pequeno. A universidade expandiu-se para outras cidades do Estado
até então. Atualmente, funciona não só em Aracaju, mas em Itabaiana – minha cidade natal –, Laranjeiras e
Lagarto, último campus instalado no ano de 2012. Agora, com o sonho de se expandir ainda mais, indo para o
Alto Sertão sergipano, Nossa Senhora da Glória.
Muitas dificuldades, muitas! Se V. Exªs, Senador Paim e Senador Aureliano, ouvirem o reitor da universidade verão o desejo e o sonho de querer expandir, de chegar a cantos importantes do nosso Estado, mas faltam
recursos. O contingenciamento tem sido feito frequentemente, e a nossa Universidade, nossa única universidade, tem sido atingida no centro, no seu coração.
Hoje, em seus cinco campi, a Universidade Federal de Sergipe oferece mais de 100 opções de cursos de
graduação presenciais, entre os quais estão Engenharia Química, Direito, Medicina, Farmácia e tantos e tantos
outros. Oferece dezenas de cursos a distância, como Ciências Biológicas, Física e Filosofia.
Na pós-graduação, conta com cursos de Mestrado e Doutorado nas diversas áreas de Ciências Fisiológicas, Arqueologia, nos centros de engenharia, enfim. O programa de pós-graduação em Arqueologia, inclusive,
foi o segundo Mestrado acadêmico nessa área de conhecimento a ser criado em toda a Região Nordeste e o
quarto no Brasil.
No campus de São Cristóvão, 95% do professores são doutores. Em todas os demais, a maioria dos docentes também tem título de doutor.
Hoje, já são mais de 20 mil alunos que frequentam os cursos de graduação, pós-graduação e ensino a
distância oferecidos pela nossa Universidade Federal de Sergipe.
Três dos seus estudantes, inclusive, estão em Brasília hoje, representando o Estado na final do Desafio
Universitário Empreendedor de 2014. Eles foram os vencedores da etapa estadual do Desafio Universitário Empreendedor do Sebrae, superando mais de 600 concorrentes em mais de 13 instituições de ensino.
Entre os ex-alunos, há eminentes figuras públicas brasileiras. Graduou-se pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Sergipe, ainda em seu começo, em 1962, o ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal
Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto.
Passaram também por aquela instituição de ensino superior o atual Ministro do TST Augusto César Leite
de Carvalho, o empresário, político e amigo, Dr. Albano Franco, e os Senadores da República aqui, então, Senador Antonio Carlos Valadares e Senadora Maria do Carmo Alves. A artista plástica Hortência Barreto também
estudou na nossa Universidade Federal, assim como o cidadão itabaianense, como eu, e Desembargador do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região Dr. Vladimir Souza Carvalho.
No campo da pesquisa, os alunos de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe vêm desenvolvendo projetos de substancial importância para o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. Entre
eles, gostaria de mencionar, na área das Ciências Agrárias, os grupos de investigação sobre Manejo de Solos e

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feita 16

259

Sustentabilidade e Engenharia, Tecnologia e Ciência de Alimentos. Na área de Ciências Biológicas, os de Genética e Conservação de Recursos Naturais e a Biota do Nordeste.
E para citar apenas mais uma área, dentre tantas de pesquisa em nossa universidade e com a qual me
sinto pessoalmente conectado, refiro-me às Ciências da Saúde, com projetos relacionados à Dor e Motricidade,
além de Imunoterapia e Imunologia e de Anatomia Molecular.
Inúmeros outros assuntos vêm sendo tenazmente investigados nas áreas das Ciências Sociais, das Humanas e das Ciências Exatas. E as pesquisas rendem, como rendem, bons frutos!
A dissertação de mestrado da advogada Lara Freire Bezerra de Sant’Anna, “Judiciário Como Guardião da
Constituição: Democracia ou Guardiania?”, acaba de ser publicada em livro. É mais um dos frutos gerado pelo
curso de mestrado em Direito Público, que a autora concluiu na nossa Universidade Federal de Sergipe.
Toda essa produção científica, que cresceu e vem crescendo nos últimos anos, deve-se ao aumento da
quantidade de professores doutores nos quadros da nossa universidade federal, além do crescimento do número
de bolsistas do CNPq. E é desse conhecimento que nosso Estado precisa para desenvolver suas potencialidades.
A Universidade Federal de Sergipe, ao longo dos últimos 45 anos, vicejou em São Cristóvão e se tornou
uma das grandes instituições de ensino superior do Brasil, segundo ranking da Folha de S.Paulo de 2014 das
192 universidades federais brasileiras. Subiu quase 20 posições se compararmos com a que ocupava em 2013.
Conquistada com esforço de sucessivas reitorias e de seu corpo docente, a solidez acadêmica da nossa
universidade é incontestável, mas precisa de ajuda, Senador Paim, precisa de ajuda. Não dá para cortar o orçamento, precisa de emendas parlamentares, precisa da ajuda de toda a Bancada Federal, que tem sido solidária,
que tem sido compreensiva, mas é preciso mais.
O reitor Angelo Antoniolli ainda hoje me apresentava um projeto de lá instalar um hospital de referência
em odontologia. Para tanto, ele foi ao gabinete de cada Parlamentar sergipano pedir ajuda, pedir auxílio, para
que esse hospital de referência em odontologia, que nós não temos hoje em Sergipe, fosse instalado. Conta
não só com a minha, mas espero poder contar realmente com a colaboração de toda a Bancada sergipana. É
lamentável, Senador Paim, que os recursos que destinamos para a saúde, metade das emendas, não possam ser
também colocados para a nossa universidade. Deveriam poder. O recurso que vai para universidade tem o dobro
de destino, porque forma, qualifica e faz parte da construção de um SUS melhor, porque lá estão professores,
doutores, lá estão especialistas, lá estão aqueles que aprenderam e que querem aprender, como eu aprendi.
E faço aqui um apelo a todo o Congresso Nacional, para que possamos mudar a lei e melhorar, e que os
recursos do orçamento da saúde, assim como podemos mandar para as instituições filantrópicas, também possam ser encaminhados para as instituições públicas, especialmente as nossas universidades, sobretudo para
a infraestrutura dessas universidades. Se eu quiser mandar recurso a que eu tenho direito de emenda para a
infraestrutura, para construir o hospital universitário, para construir o hospital de odontologia, infelizmente
não posso. Não poderei fazer isso.
Então, aqui fica esse apelo para toda a Bancada e aos colegas Parlamentares, para que possamos melhorar e qualificar mais ainda, porque mandar recurso para a universidade significa mandar recurso para o SUS e
mandar recurso para aqueles que são graduados e qualificados.
Se podemos mandar para instituições filantrópicas, por que não podemos construir um ambiente melhor,
um ambiente preparado, um ambiente qualificado? Por que não podemos mandar para a construção de novos
hospitais e melhorar a infraestrutura? Então, fica aqui esse apelo a toda a Bancada e aos colegas Parlamentares.
E, para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de chamar atenção para aquilo que mostrava aqui ao Senador
Lindbergh. Aqui, na semana passada, mais uma vez, fiz um apelo à Presidente Dilma: que, neste seu segundo
mandato, ela não esquecesse, fosse veemente, tivesse um plano efetivo de combate à violência no País.
Coincidência ou não, esta semana, um dos principais semanários do nosso Estado, o Jornal Cinform, traz
na sua capa, chamando atenção não só do povo sergipano, mas do povo brasileiro: o Brasil é o País onde mais
ocorrem homicídios no mundo, 400% mais que toda a Europa. Não dá para ficar passivo e não dá para cruzar
os braços diante de tanta maldade, diante de tanta perversidade.
É preciso um plano nacional efetivo de combate à violência. É preciso chamar toda a sociedade, mas o
Estado comandando isso, para que não se cometam tantos crimes no nosso País. O nosso número é maior do
que o número de toda a Índia, que tem quatro vezes mais habitantes.
Lamentavelmente, o meu pequenino Sergipe, geograficamente falando, hoje é o terceiro Estado mais
violento do País, onde mais se mata no Brasil. Fruto do descaso, fruto, realmente, de um Governo descompromissado.
Senador Aureliano, é impressionante como, diariamente, diuturnamente, vemos nas redes sociais: ocorreu um homicídio na capital, ocorreu um homicídio numa cidade do interior. Virou rotina. Não podemos perder
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o senso de indignação. Não podemos cruzar os braços diante de tamanha a violência no nosso País, especialmente no nosso Estado. É muito descaso. Isso pode acontecer com qualquer família.
É verdade aquilo que disse aqui o Senador Lindbergh: isso tem ocorrido com os mais pobres, com os
negros, com aqueles de classe social mais inferior, mas nenhum cidadão brasileiro está longe de ser atingido
por uma dessas violências.
Falo de homicídios. Não falo de outro tipo de crime, não. Não falo de roubos, não. Falo de homicídios.
É inaceitável isso que esteja acontecendo no nosso País. E, mais uma vez, apelo à Presidente. O palanque, no
meu entender, já foi desarmado. Faço parte do time do quanto melhor, melhor, mas, quando está ruim, quando
está pior, é hora de fazer a reflexão e é hora de dar um não. Basta! Chega disso que nós estamos vivendo aqui.
Senhora Presidente, precisamos, urgentemente, do País, do Governo Federal comandando um plano
nacional que seja efetivo, que traga esperança para o povo brasileiro, que devolva a esperança para o povo
brasileiro e que também essa esperança chegue ao povo sergipano. Gasta-se muito mais em segurança do que
se gastava antigamente, mas os números da violência no nosso País só têm sido crescentes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência de nos escutar, mas eu não poderia jamais deixar de trazer
estes dois temas importantes: a nossa Universidade Federal de Sergipe precisa de ajuda e não dá mais para
suportar a dor de milhares e milhares de famílias brasileiras, tamanha a violência instalada em todos os cantos
deste País.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Aureliano. Bloco Minoria/PSDB – MG) – Caro Senador Eduardo Amorim,
quero dizer a V. Exª que eu tenho uma estima enorme pelo Estado de Sergipe e V. Exª representa o Estado com
muita dignidade.
Eu não poderia deixar de me lembrar do primeiro Prefeito de Aracaju, Dr. Godofredo Diniz, com que eu
tive oportunidade de conviver, e com o seu filho, que foi um grande Parlamentar na Câmara Federal, Dr. Raimundo Diniz, com quem eu convivi fraternamente, e com toda a família. Sempre tive a oportunidade de ir a
Aracaju e conviver com esse povo maravilhoso que é o povo sergipano, preparado, inteligente, culto e muito
trabalhador, extraordinário. Aracaju é uma cidade organizada, ordenada, planejada. Mas todas as preocupações
de V. Exa são muito fundamentadas, e V. Exa representa com muita dignidade um Estado que eu tanto amo, que
é o Estado de Sergipe. Meus parabéns, Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Obrigado. Mas o povo sergipano hoje sofre,
e sofre muito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Senador Aureliano, me
permite, pela ordem?
Senador, é só porque eu havia me comprometido. No meu Rio Grande, nesse fim de semana, eu estive
participando de um grande encontro dos motoristas de ambulância. É um projeto em cuja coordenação tive
a alegria de ajudar, para que ele fosse aprovado e sancionado. Eles esperavam que eu falasse hoje. Eu quero
só comunicar, já que eles estão assistindo à TV, sob vossa Presidência, e ouvindo a Rádio Senado, a Agência
Senado, que falarei amanhã.
Na mesma linha, quero também informar que o Prefeito de Imbé inaugurou nesse fim de semana um
belo centro esportivo onde eu tive a alegria de estar. Hoje seria o grande momento. Eles fizeram uma pré-inauguração comigo nesse fim de semana. A inauguração oficial da cancha de esportes foi no dia de hoje,
nesta segunda-feira. E também o pessoal de Torres, onde participei de um congresso nacional dos motoristas
de caminhão, dos caminhoneiros. Recebi lá uma bela homenagem e disse que comentaria aqui, como iria comentar a questão dos motoristas de ambulância, mas farei isso também amanhã.
Também o Prefeito e o Vice de Tramandaí instalaram rampas para que as pessoas com deficiência possam chegar, inclusive com a sua cadeira de rodas, diretamente ao mar, já que eles não têm como, naturalmente, fazer que a cadeira de rodas circule na areia. Eles fizeram rampas que permitem especificamente a eles ir
ao mar, tomar seu banho e voltar.
Foi uma agenda belíssima desse fim de semana, que culminou lá em São Sebastião de Caí, terra do meu
chefe de gabinete, que é deficiente visual. É o Santos Fagundes, que está na chefia do meu gabinete há mais
de 12 anos, desde que eu cheguei ao Senado. Eu fui lá a convite dele. Estava lá o prefeito, o vice, mais de 700
convidados, num grande evento, onde eu pude falar sobre o trabalho que nós todos fizemos aqui em relação
à vida, ao dia a dia dos idosos e dos aposentados e pensionistas.
Mas sobre esses temas, com os quais me comprometi, falarei amanhã.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Aureliano. Bloco Minoria/PSDB – MG) – Mais uma vez, quero parabenizar V.
Exª, Senador Paulo Paim, por mais uma iniciativa extraordinária, como V. Exª sempre tem feito pelo País. Parabéns.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Aureliano. Bloco Minoria/PSDB – MG) – Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 24 minutos.)
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