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Ata da 60ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 29 de abril de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jorge Viana, Casildo Maldaner, da Srª Ana Amélia
e do Sr. Anibal Diniz
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerra-se às 20
horas e 9 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 87
a 90, de 2013, em conformidade com o inciso III do
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) –Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para
apresentação de emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 2012 (nº
1.804/2011, na Casa de origem), de iniciativa do
Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre
a criação de funções comissionadas no Quadro
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 18ª Região (GO) e dá outras
providências;
– Projeto de Lei da Câmara nº 126, de 2012 (nº
4.365/2012, na Casa de origem), de iniciativa da
Presidência da República, que altera as Leis nºs
8.691, de 28 de julho de 1993, 11.539, de 8 de
novembro de 2007; cria cargos do Plano Geral
de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei
nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, da Carreira
de Analista de Infraestrutura, de que trata a Lei
nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, do Plano
de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho
de 1993, da Carreira da Previdência, da Saúde
e do Trabalho, dos Planos de Carreiras e Cargos
do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de que trata a Lei nº 11.355, de
19 de outubro de 2006, dos cargos da Agência
Nacional de Saúde Suplementar, de que trata a
Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004; e dá outras providências; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 2013 (nº
2.207/2011, na Casa de origem), de iniciativa da
Presidência da República, que dispõe sobre a
criação da Universidade Federal do Sul da Bahia
– UFESBA, e dá outras providências.
Aos projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Esgotou-se na última sexta-feira o prazo previsto
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que
tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
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– Projeto de Lei da Câmara nº 114, de 2011
(nº 5.368/2009, na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre a obrigação
de os laboratórios farmacêuticos inserirem nos
rótulos dos medicamentos alerta sobre a existência da lactose na composição de seus produtos;
– Projeto de Lei do Senado nº 428, de 2011, do
Senador Jorge Viana, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inscrição de frase de advertência
sobre o corante tartrazina, nas embalagens dos
alimentos que o contenham;
– Projeto de Lei do Senado nº 451, de 2011,
da Senadora Angela Portela, que altera a Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para tornar obrigatória a
adoção, pelo Sistema Único de Saúde, de protocolo que estabeleça padrões para a avaliação
de riscos para o desenvolvimento psíquico das
crianças;
– Projeto de Lei do Senado nº 508, de 2011,
do Senador Humberto Costa, que acrescenta os
arts. 242-A e 258-C na Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, para tornar crime a venda de bebidas
alcoólicas a menores de dezoito anos, e dá outras providências; e
– Projeto de Lei do Senado nº 90, de 2013,
do Senador Vital do Rêgo, que altera o parágrafo único da Lei nº 11.372, de 2006, que regulamenta o § 1º do art. 130-A da Constituição
Federal, para dispor sobre a forma de indicação
dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público oriundos do Ministério Público e criar
sua estrutura organizacional e funcional, e dá
outras providências.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado nºs 451 e 508, de 2011; e 90, de 2013, aprovados,
vão à Câmara dos Deputados.
Com referência ao Projeto de Lei da Câmara nº
114, de 2011; e o Projeto de Lei do Senado nº 428, de
2011, rejeitados, vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – A Presidência comunica o término do prazo
estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de
2002-CN, em 28 de abril do corrente, para apresentação
de projeto de decreto legislativo regulando as relações
jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 581, de
2012, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº
32, de 2012, e cujo prazo integral de vigência expirou
em 28 de fevereiro de 2013.
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Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista
destinada à apreciação da matéria, nos termos do §
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – A Presidência comunica o término do prazo
estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de
2002-CN, em 28 de abril do corrente, para apresentação
de projeto de decreto legislativo regulando as relações
jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 582, de
2012, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº
1, de 2013, e cujo prazo integral de vigência expirou
em 28 de fevereiro de 2013.
Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista
destinada à apreciação da matéria, nos termos do §
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 112, de 2013,
na origem, do Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, encaminhando o Ofício nº
121, de 2013, da Senadora Lídice da Mata, que solicita
a reconstituição do Projeto de Lei do Senado nº 220,
de 2012 – Complementar.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 112/2013-CDR/PRES
Brasília, 24 de abril de 2013
Assunto: Reconstituição do PLS 220/12.
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a especial atenção
para que sejam feitas, nos termos do art. 267 do Regimento Interno do Senado Federal, e em atendimento ao Ofício da Senadora Lídice da Mata, em anexo,
todos os procedimentos necessários à reconstituição
do Projeto de Lei do Senado nº 220, de 2012-Complementar, que está no âmbito desta Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo com carga para
o Gabinete da referida Senadora, que é Relatora da
Matéria.
Certo da compreensão de Vossa Excelência,
agradeço antecipadamente.
Respeitosamente, – Senador Antonio Carlos
Valadares, Presidente Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo – CDR.
Of. GSLMAT nº 121/2013
Brasília, 23 de abril de 2013
Exmº Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a V. Exª,
com fulcro no art. 267 do Regimento Interno do Sena-
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do Federal, a reconstituição do processado do PLS nº
220, de 2012 – Complementar, devido ao seu extravio.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de elevada estima e consideração. – Lídice da Mata,
Senadora.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A matéria retorna à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, nos termos do § 3º do art.
267 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
(*) Of. GP/BR/IL Nº 4/2013
Brasília, 26 de março de 2013
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra
de comunicar a Vossa Excelência que foi reinstalado
no Congresso Nacional, em 20 do corrente, o Grupo
Parlamentar Brasil – Israel. Na mesma oportunidade,
foi eleita e empossada a nova Diretoria da qual Vossa
Excelência como Presidente do Senado Federal, faz
parte como Presidente de Honra, juntamente com o
Presidente da Câmara dos Deputados.
Este Grupo Parlamentar foi criado pela Resolução
nº 16/87, de 21-9-1987, da Câmara dos Deputados.
O Projeto de Resolução nº 81/87, de autoria do então
Deputado Adolfo Oliveira, do Rio de Janeiro, visava
criar referido Grupo Parlamentar como serviço de cooperação interparlamentar e tinha por objetivo intensificar o relacionamento entre as Casas Legislativas do
Brasil e do Estado de Israel. O Grupo é formado por
66 Deputados e 28 Senadores.
Encaminho, em anexo, para os devidos registros,
cópia da Ata da Reunião de Reinstalação do Grupo
Parlamentar Brasil – Israel, na 54ª Legislatura, a relação dos Parlamentares que o integram e a composição de sua Diretoria, onde tive a satisfação de ver
meu nome escolhido por meus pares do Congresso
Nacional para, no próximo biênio, presidir este importante Grupo Parlamentar.
Na certeza de que Vossa Excelência dará o necessário apoio às ações que serão desenvolvidas, em
sintonia com a Representação Diplomática do Estado
de Israel e, em especial, no relacionamento entre nossos Parlamentos, antecipo agradecimentos.
Respeitosamente, – Senador Flexa Ribeiro, Presidente do Grupo Parlamentar Brasil – Israel
(*) Os documentos a que se refere este ofício encontram-se publicados neste Diário (vide item 4.1).
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 151, DE 2013
Cria a Guia Única do Trabalho Doméstico
(GTD), estabelece alíquotas para as contribuições referentes ao contrato de trabalho
doméstico e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A contribuição previdenciária e do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decorrente
do contrato de trabalho do empregado doméstico será
recolhida em Guia Única do Trabalho Doméstico (GTD)
observando-se as seguintes alíquotas:
a) contribuição previdenciária a cargo do empregado doméstico, em valor correspondente a cinco
por cento do salário-de-contribuição;
b) contribuição previdenciária a cargo do empregador, em valor correspondente a cinco por
cento do salário-de-contribuição;
c) contribuição social para o financiamento do
benefício previsto no art. 57 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, e de outros concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, a cargo do empregador, no importe de
um ponto percentual;
d) contribuição para o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, em valor correspondente a
um por cento do salário-de-contribuição;
Art. 2º Compete ao empregador efetuar o desconto referente à alínea a do art. 1º e promover o recolhimento conjunto das contribuições compreendidas
na GTD, até o décimo quarto dia do mês seguinte ao
mês de competência, na forma de regulamento.
Art. 3º O empregador deverá manter as Guias
Únicas do Trabalho Doméstico que utilizar, pelo prazo prescricional máximo referente às contribuições
recolhidas.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos
noventa dias de sua publicação oficial.
Justificação
O presente projeto de lei é apresentado no intuito de simplificar e de reduzir os custos do contrato de
trabalho doméstico.
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Como todos sabemos, a Emenda à Constituição nº 72, de 2013, que regulamenta o trabalho
doméstico é uma das medidas legislativas de maior
destaque nesta Sessão Legislativa, pela sua dimensão simbólica e pelos notáveis efeitos sociais que
gerou e gerará.
Ocorre que, em nosso entendimento, a despeito
da justa e adequada extensão dos direitos dos empregados domésticos, temos de levar em conta, também
as necessidades dos empregadores domésticos.
O trabalho doméstico se reveste, sem dúvida, de
características especiais, decorrentes do fato de que
é prestado por trabalhador no âmbito residencial do
empregador em atividade sem caráter lucrativo.
Por esse motivo, o empregador doméstico se caracteriza por ser pessoa ou unidade familiar, que muitas vezes não possui conhecimento jurídico adequado
para a prática das rotinas administrativas referentes à
manutenção do contrato.
Refiro-me especificamente à necessidade de
guias diferentes para os recolhimentos das contribuições previdenciárias e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. É injusto que, para conveniência do
Estado e em detrimento do contribuinte, seja mantido
esse modelo.
O exemplo do Simples já demonstra ser factível a
adoção de guia única para o recolhimento de diversos
impostos e contribuições, por esse motivo apresento
o presente projeto, de recolhimento das contribuições
referentes ao contrato de trabalho doméstico, por meio
de um único documento, a Guia Única do Trabalho
Doméstico (GTD).
Um único documento para facilitar de forma marcante, o mister do empregador doméstico, ao permitir
que um único e simplificado documento seja utilizado
para promover todos os recolhimentos incidentes.
Não nos parece que haja qualquer problema no
tocante à operacionalização da medida, dado que o
Simples já reúne número bem maior de impostos e
contribuições, de natureza diversa, e permite seu recolhimento por meio de documento único.
Aproveitamos a ocasião para estabelecer valores distintos de recolhimento do trabalho doméstico,
de forma a reduzir seu custo para o empregador e
para o empregado. Essa redução, entendemos, será
essencial para o aumento do grau de formalização do
trabalho doméstico, combatendo esse que é o principal problema que o aflige.
Dadas suas evidentes qualidades e a sua necessidade, pedimos, a nossos pares seu apoio para
sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Ruben Figueiró.
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LEGISLAÇÃO CITADA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 72
Altera a redação do parágrafo único do art.
7º da Constituição Federal para estabelecer
a igualdade de direitos trabalhistas entre
os trabalhadores domésticos e os demais
trAs Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do § 3º do art.
60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:
Artigo único. O parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º ...................................................................
....................................................................................
Parágrafo único. São assegurados à categoria
dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos
incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,
XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a
simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação
de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos
incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua
integração à previdência social.” (NR)
Brasília, em 2 de abril de 2013.
Trabalhadores urbanos e rurais.
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários
meios indispensáveis de manutenção, por motivo de
incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou
morte daqueles de quem dependiam economicamente.
....................................................................................
....................................................................................
Art. 57. A aposentadoria especial será devida,
uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao
segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada
pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
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§ 2º A data de início do benefício será fixada da
mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.
....................................................................................
....................................................................................
(Às Comissões de Comissão de Assuntos Sociais; e de Assuntos Econômicos, cabendo à
última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 152, DE 2013
Acrescenta §§ 5º e 6º ao art. 55 e § 9º ao art.
57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
para dispor sobre a contagem do período
de defeso no âmbito da pesca como tempo
de contribuição e definir regras para a concessão de aposentadoria especial para os
pescadores e trabalhadores em atividades
afins; e acrescenta o art. 4º-A e o inciso XVIII
ao art. 19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, para instituir o salário-ambiental
durante o período de defeso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar acrescida das seguintes alterações:
“Art. 55. ..............................................................
........................................................................
§ 5º O período de defeso na atividade pesqueira e afins, fixado por ato administrativo ou
normativo da União, será considerado como
tempo efetivo de contribuição para efeito de
concessão de benefícios previdenciários e
será descartado no cálculo do valor do salário-de– benefício.
§ 6º O Instituto Nacional do Seguro Social averbará como tempo de contribuição o período de
defeso na atividade pesqueira e afins, fixado
por ato administrativo ou normativo da União,
mediante simples requerimento do segurado
que comprove sua inscrição no Registro Geral
da Pesca.” (NR)
“Art. 57. ..........................................................
........................................................................
§ 9º Os segurados vinculados a atividade pesqueira e afins, em face do disposto nos §§ 5º
e 6º do art. 55 desta Lei, não se submetem às
exigências contidas no § 3º deste artigo.” (NR)
“Art. 58. ..............................................................
........................................................................
§ 5º A concessão de aposentadoria especial
para os segurados vinculados a atividade pesqueira e afins considerará como preponderante
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a ação dos agentes naturais para o deferimento
do benefício.” (NR)
Art. 2º A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 4º-A. O pescador e os trabalhadores em
atividades afins fazem jus ao salário-ambiental
no período de defeso, nos termos de resolução do CODEFAT.
Parágrafo único. O salário-ambiental é o substituto do seguro-desemprego quando a paralisação ou suspensão das atividades profissionais
decorrer de expressa disposição legal ou de
ato administrativo ou regulamentar expedido
pelo Poder Executivo da União.”
“Art. 19. ..........................................................
........................................................................
XVIII – definir o cronograma de pagamento do
salário-ambiental ao pescador e aos trabalhadores em atividades afins, durante o período
de defeso no valor do piso salarial da categoria; ou no valor do piso regional ou do salário
mínimo, garantido o maior valor.” (NR)
Art. 3º Não será excluído do Registro Geral da
Pesca o segurado que no período de defeso exercer
outra atividade profissional.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A presente proposição pretende adequar a legislação previdenciária às normas de proteção ao meio
ambiente. Como todos sabemos, anualmente, são fixados períodos de defeso com o objetivo de proteger a
fauna marinha, fluvial e lacustre, da pesca predatória.
A fiscalização dos órgãos ambientais tem sido
cada vez mais rigorosa e os pescadores, regularmente
inscritos no Registro Geral da Pesca, ficam proibidos
de trabalhar durante esse período.
Ora, tal proibição é de ordem pública, motivada
por decisão governamental, com base na legislação
de proteção ao meio ambiente. Ocorre que, além de
perderem sua renda, os pescadores não fazem jus a
esse período de serviço para efeitos previdenciários.
Não bastasse isso, caso resolvam, nesse período, exercerem outra atividade profissional, em que
possam ser enquadrados como segurados obrigatórios
do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, são
excluídos do Registro Geral da Pesca.
Trata-se, portanto, de situação excepcional, onde
se pretende a preservação da profissão de Pescador
além de assegurar-lhes a contagem de tempo de contribuição durante o período de defeso de tal forma que
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não percam a condição de segurados do RGPS e não
necessitem trabalhar mais que 35 anos para repor o
tempo perdido com a época de defeso.
Também alteramos a Lei nº 8.213, de 1991, para
dispor sobre a aposentadoria especial devida ao Pescador e afins em face das peculiaridades de sua atividade profissional, estabelecendo e ajustando os critérios legais que devem preponderar nesta situação.
Na nossa proposta, no período do defeso, o pescador receberá o salário-ambiental, no valor do piso
salarial da categoria, do piso regional ou do salário
mínimo, o que for maior. Este salário dará oportunidade ao trabalhador da pesca a ingressar em cursos de
qualificação profissional ministrado pelo Ministério da
Pesca, Ministério do Trabalho e Emprego e/ou através
de convênios com os Sindicatos do ramo de atividade.
Ao meu sentir, Senhoras e Senhores Senadores
(as), as medidas propostas são de inteira justiça e se
harmonizam às necessidades do ser humano, com a
preservação tão desejada do meio ambiente. Por estas razões, esperamos o apoio de nossos Pares pela
aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Seção V
Dos Benefícios
Subseção III
Da Aposentadoria por Tempo de Serviço
Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na
forma estabelecida no Regulamento, compreendendo,
além do correspondente às atividades de qualquer das
categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei,
mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:
I – o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no § 1º do art. 143 da Constituição
Federal, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral
de Previdência Social, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas
ou aposentadoria no serviço público;
II – o tempo intercalado em que esteve em gozo
de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;
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III – o tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo; (Redação dada pela Lei nº 9.032,
de 1995)
IV – o tempo de serviço referente ao exercício de
mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde
que não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência social; (Redação
dada pela Lei nº 9.506, de 1997)
V – o tempo de contribuição efetuado por segurado depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrava no art. 11 desta Lei;
VI – o tempo de contribuição efetuado com base
nos artigos 8º e 9º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de
1991, pelo segurado definido no artigo 11, inciso I,
alínea “g”, desta Lei, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência. (Incluído pela Lei nº
8.647, de 1993)
§ 1º A averbação de tempo de serviço durante o
qual o exercício da atividade não determinava filiação
obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social
Urbana só será admitida mediante o recolhimento das
contribuições correspondentes, conforme dispuser o
Regulamento, observado o disposto no § 2º. (Vide Lei
nº 8.212, de 1991)
§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador
rural, anterior à data de início de vigência desta Lei,
será computado independentemente do recolhimento
das contribuições a ele correspondentes, exceto para
efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.
§ 3º A comprovação do tempo de serviço para
os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação
administrativa ou judicial, conforme o disposto no art.
108, só produzirá efeito quando baseada em início
de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo
de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no
Regulamento.
§ 4o Não será computado como tempo de contribuição, para efeito de concessão do benefício de que
trata esta subseção, o período em que o segurado
contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído
na forma do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do § 3o do mesmo artigo. (Incluído
pela Lei Complementar nº 123, de 2006)
Subseção IV
Da Aposentadoria Especial
Art. 57. A aposentadoria especial será devida,
uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao
segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
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cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada
pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 2º A data de início do benefício será fixada da
mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.
§ 3º A concessão da aposentadoria especial
dependerá de comprovação pelo segurado, perante o
Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente,
em condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física, durante o período mínimo fixado.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 4º O segurado deverá comprovar, além do
tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos
químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo
período equivalente ao exigido para a concessão do
benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições
especiais que sejam ou venham a ser consideradas
prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho
exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência
Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.
(Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição
de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas
de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa
permita a concessão de aposentadoria especial após
quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 9.732, de
11.12.98) (Vide Lei nº 9.732, de 11.12.98)
§ 7º O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do
segurado sujeito às condições especiais referidas no
caput. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)
§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado
aposentado nos termos deste artigo que continuar no
exercício de atividade ou operação que o sujeite aos
agentes nocivos constantes da relação referida no art.
58 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos,
físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados
para fins de concessão da aposentadoria especial de
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que trata o artigo anterior será definida pelo Poder
Executivo. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS, emitido pela empresa ou
seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos
termos da legislação trabalhista. (Redação dada pela
Lei nº 9.732, de 11.12.98)
§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência
de tecnologia de proteção coletiva ou individual que
diminua a intensidade do agente agressivo a limites de
tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo. (Redação dada pela Lei
nº 9.732, de 11.12.98)
§ 3º A empresa que não mantiver laudo técnico
atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores
ou que emitir documento de comprovação de efetiva
exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)
§ 4º A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades
desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica
desse documento.(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)
....................................................................................
LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990
Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras
providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei regula o Programa do Seguro-Desemprego e o abono de que tratam o inciso II do
art. 7º, o inciso IV do art. 201 e o art. 239, da Constituição Federal, bem como institui o Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT)
....................................................................................
Do Programa de Seguro-Desemprego
Art. 4º O benefício do seguro-desemprego será
concedido ao trabalhador desempregado, por um período máximo de 4 (quatro) meses, de forma contínua ou
alternada, a cada período aquisitivo de 16 (dezesseis)
meses, contados da data de dispensa que deu origem
à primeira habilitação. (Vide Lei nº 8.900, de 1994).
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Parágrafo único. O benefício do seguro-desemprego poderá ser retomado a cada novo período aquisitivo,
satisfeitas as condições arroladas no art. 3º desta Lei,
à exceção do seu inciso II.
Gestão
Art. 19. Compete ao Codefat gerir o FAT e deliberar sobre as seguintes matérias:
I – (Vetado).
II – aprovar e acompanhar a execução do Plano
de Trabalho Anual do Programa do Seguro-Desemprego e do abono salarial e os respectivos orçamentos;
III – deliberar sobre a prestação de conta e os relatórios de execução orçamentária e financeira do FAT;
IV – elaborar a proposta orçamentária do FAT,
bem como suas alterações;
V – propor o aperfeiçoamento da legislação relativa ao seguro-desemprego e ao abono salarial e
regulamentar os dispositivos desta Lei no âmbito de
sua competência;
VI – decidir sobre sua própria organização, elaborando seu regimento interno;
VII – analisar relatórios do agente aplicador quanto
à forma, prazo e natureza dos investimentos realizados;
VIII – fiscalizar a administração do fundo, podendo solicitar informações sobre contratos celebrados ou
em vias de celebração e quaisquer outros atos;
IX – definir indexadores sucedâneos no caso de
extinção ou alteração daqueles referidos nesta Lei;
X – baixar instruções necessárias à devolução
de parcelas do benefício do seguro-desemprego, indevidamente recebidas;
XI – propor alteração das alíquotas referentes às
contribuições a que alude o art. 239 da Constituição
Federal, com vistas a assegurar a viabilidade econômico-financeira do FAT;
XII – (Vetado);
XIII – (Vetado);
XIV – fixar prazos para processamento e envio
ao trabalhador da requisição do benefício do seguro-desemprego, em função das possibilidades técnicas
existentes, estabelecendo-se como objetivo o prazo
de 30 (trinta) dias;
XV – (Vetado);
XIV – (Vetado);
XVII – deliberar sobre outros assuntos de interesses do FAT.
Art. 19-A. O Codefat poderá priorizar projetos das
entidades integrantes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) desde que: (Incluído
pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)
I – o ente federado de vinculação da entidade
que solicita o recurso possua o respectivo Plano de
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Atendimento Socioeducativo aprovado; (Incluído pela
Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)
II – as entidades governamentais e não governamentais integrantes do Sinase que solicitem recursos
tenham se submetido à avaliação nacional do atendimento socioeducativo.
....................................................................................
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle; e de
Assuntos Sociais, cabendo à última a decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 370, DE 2013
Solicita informações ao Ministro de Estado
da Fazenda a respeito do impacto orçamentário-financeiro de isenção do Imposto de
Importação –II incidente sobre os produtos
classificados na TIPI sob código 8541.40 (
dispositivos fotossensíveis e outros).
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no § 2º
do art. 50 da Constituição Federal, que, ouvida a Mesa,
sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Fazenda,
as seguintes informações:
a) arrecadação de 2012 do Imposto de Importação – II, incidente sobre os produtos classificados
na Tabela do Imposto Sobre Produtos Industrializados (TIPI) na subposição 8541.40. – “Dispositivos fotossensíveis semicondutores incluindo
as células fotovoltaicas, mesmo montadas em
módulos ou painéis, diodos emissores de luz”;
b) estimativa do impacto orçamentário-financeiro
nos exercício financeiro de 2012, em função de
alterações propostas na minuta de projeto de
lei em anexo.
Justificação
Diante da importância dos produtos fotovoltaicos para a utilização de energia limpa, é de interesse
da sociedade a redução da carga tributária sobre os
mesmos. Assim, tenho elaborado minuta de projeto
de lei com tal intenção, que aguarda a estimativa do
impacto orçamentário e financeiro para sua conclusão.
A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), estabelece
as normas de finanças públicas voltadas para a res-
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ponsabilidade na gestão fiscal, tratando da Renúncia
de Receita no art. 14 e da Geração da Despesa nos
arts. 15 e 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhada da estimativa do impacto
orçamentário-financeiro.
A Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012, Lei
de Diretrizes Orçamentárias – LDO-2013, determina
no art. 90 que a estimativa do impacto orçamentário-financeiro deverá ser elaborada ou homologada por
órgão competente da União e acompanhada da respectiva memória de cálculo.
O Ministério da Fazenda é o órgão apropriado
para apresentar essas informações.
Sala das Sessões, – Senador Ataídes Oliveira.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 371, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto
de Lei do Senado n.º 122, de 2013, de autoria da Senadora Lúcia Vânia, que “Dispõe sobre a transferência
direta de recursos aos beneficiários do Programa Bolsa
Família para aquisição de material escolar”, seja encaminhado à Comissão de Educação, Cultura e Esporte
para que esta se pronuncie sobre o mesmo.
Sala das sessões em, 18 de abril de 2013. – Senador Cyro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Quero cumprimentar os colegas Senadores presentes – Senadora Ana Amélia, Senador Mário Couto,
Senador Mozarildo Cavalcanti e Senador Paulo Paim
–, cumprimentar todos os que nos acompanham através da TV e da Rádio Senado e dizer que é um prazer
estarmos aqui, às 14 horas, começando mais uma semana de trabalho no Senado Federal.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu queria me inscrever pós-Ordem do Dia, se houver Ordem
do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não. Mesmo que não tenha, por conta de a
pauta estar trancada por uma medida provisória, abrindo e encerrando a Ordem do Dia, V. Exª será inscrito
como o primeiro orador logo após a Ordem do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
o agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O primeiro orador inscrito é o meu querido colega, Senador Paulo Paim.
Eu queria, só aproveitando, Senador, enquanto
V. Exª caminha até a tribuna, agradecer, da tribuna do
Senado, à população de Cruzeiro do Sul, no Acre. O
povo acreano, ontem, viveu um dia de autoestima elevada, pelo sucesso que os nossos bons cruzeirenses
ou bons acreanos de Cruzeiro do Sul fizeram no Programa do Faustão, quando – vou inclusive fazer um
pronunciamento daqui a pouco – ganharam a Dança
da Galera e fizeram um trabalho extraordinário, misturando a nossa cultura indígena, a cultura da floresta
com o talento da juventude e da população de Cruzeiro do Sul e fazendo uma oportunidade, que é nesse
Programa da TV Globo, de mostrar a cultura acreana,
o jeito de o acreano ser, especialmente daquela parte
do Acre, no Juruá, em Cruzeiro do Sul.
Então, parabéns a todos!
Eu, como acreano de pai, mãe e avô, fiquei muito
orgulhoso e já, já vou fazer um pronunciamento, como
orador inscrito, por conta do sucesso que o Acre fez,
graças à população de Cruzeiro do Sul, na tarde do
domingo de ontem.
Como a palavra V. Exª, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Jorge Viana, uso a palavra, nesta segunda-feira, para
falar sobre o dia 1º de maio, que será na quarta-feira.
Nós não estaremos aqui, porque é feriado, então, falo
hoje sobre o dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, e
sobre os 70 anos da CLT, nossa Consolidação das
Leis do Trabalho.
Começo citando uma frase que está escrita na
obra Germinal, de Émile Zola, que descreve as condições de vida subumanas de uma comunidade de
trabalhadores de uma mina de carvão na França. Ele
diz: “A alegria de viver desaparece quando não há
mais esperança”.
Sr. Presidente, o Dia do Trabalhador é uma data
que remete, diretamente, à luta por melhores condições
de vida e de trabalho e à resistência contra qualquer
tipo de injustiça.
Esse embate e essa trincheira ajudaram a dar
forma e a moldar, decisivamente, o mundo contemporâneo. Não há conquista social relevante que não
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tenha, em sua origem, uma participação importante
dos movimentos dos trabalhadores.
Da mesma forma, mudanças no mundo do trabalho refletem-se, ampla e imediatamente, no ambiente
social. Fatores como nível de emprego e de desemprego, salário e tempo dedicado ao trabalho são variáveis
decisivas para entendermos e avaliarmos uma sociedade, mas também para intervirmos e transformarmos
a vida social. Daí a importância das políticas públicas
voltadas para o trabalho e para os trabalhadores.
Podemos lembrar que a crise que hoje assola
a Europa teve repercussão negativa lá – todas as incursões erradas no campo da economia –, o que, no
Brasil, não aconteceu devido à força de trabalho do
nosso povo, à valorização do salário mínimo e à própria distribuição de renda, que sustentou o enfrentamento com a crise.
Sr. Presidente, o Brasil tem passado por mudanças importantes: a volta da democracia nos anos 80,
a estabilidade econômica, avanços sociais, aumentos
salariais consideráveis, a própria valorização do salário mínimo, com uma política duradoura e de longo
prazo, saindo de US$60, há 11 anos, e hoje chegando a US$363.
A manter-se essa política, até 2023, teremos um
salário mínimo em torno de US$1 mil.
Entre 2001 e 2011 e principalmente a partir da
metade da década, a taxa de desemprego caiu regularmente no Brasil até atingir, em dezembro de 2012,
a menor taxa da série histórica iniciada em março de
2002, que foi 4,6%, enquanto que, na Europa, o desemprego chega hoje a 26%.
Mesmo a forte crise financeira mundial, que afetou o mundo inteiro em 2008 e 2009, não foi felizmente
suficiente para reverter essa tendência. Se o índice de
desemprego, em 2009, cresceu 1,3 ponto percentual,
já em 2011 caiu 1,8 ponto.
A composição do mercado de trabalho também
teve variações significativas ao longo do período de
2001 a 2011.
Em 2001, Sr. Presidente, os trabalhadores com
11 anos ou mais de escolaridade constituíam 30% do
total de ocupados. Em 2011, a proporção aumentou
para 50%. Ao mesmo tempo, caiu a participação do
grupo de trabalhadores com baixa escolaridade: de
25% dos ocupados em 2001 para 15% em 2011. Isso
reflete não só a queda de participação das pessoas
menos escolarizadas, mas também – aí, sim, um fato
positivo – a entrada maior no mercado de trabalho de
jovens com maior escolaridade, uma evolução positiva
na educação no nosso País.
Outra variável, o grau de informalidade entre
os ocupados apresentou queda contínua e longa, a
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mais longa de toda a década passada, que também é
positivo. Em 2001, a informalidade atingiu 55,1% dos
trabalhadores; agora, em 2011, baixou 45%.
Sr. Presidente, temos também que avançar. Olhando mais de perto, vemos diferenças importantes nesse crescimento do rendimento dos trabalhadores, o
que significa, sem sombra de dúvida, avanços, como
eu dizia.
Um dado importante é que a taxa de crescimento do rendimento entre as mulheres de 2001 a 2011
foi de 27,5%, superior à taxa de crescimento entre os
homens, que foi de 19,1%.
Como no período também aumentou a participação feminina no total de ocupados, isso mostra uma
melhora significativa da inserção das mulheres no mercado de trabalho. Também cresceu proporcionalmente
mais o rendimento dos negros em comparação com
os trabalhadores não negros, e aí avançamos também
na valorização dos mais jovens em comparação com
os mais velhos.
Tudo isso contribuiu para uma redução acentuada
do grau de desigualdade de rendimento no mercado
de trabalho do nosso País, como comprova a evolução
do coeficiente de Gini para o rendimento do trabalho
principal: de 0,552, em 2001, para 0,485, em 2011.
Com relação às mulheres, lembro que a Comissão de Direitos Humanos aprovou projeto do Deputado
Marçal Filho, que contou com a nossa relatoria, que
prevê multa para aquelas empresas que pagarem,
para as mulheres, salário menor do que pagam para
os homens, quando ambos realizam a mesma atividade. Atualmente, o projeto está na CCJ, com relatoria
da Senadora Ana Rita.
Espero que o parecer seja favorável, como tenho
certeza de que será, porque conheço a Senadora Ana
Rita, Presidente da Comissão de Direitos Humanos.
País justo, País sem miséria é país também onde não
há desigualdade em tratamento salarial de todas as
formas para os homens e para as mulheres.
Sr. Presidente, esse breve mapa da situação do
trabalho, no Brasil, traz, sem dúvida nenhuma, boas
notícias, mas o fato é que ainda precisamos lutar contra
problemas importantes e injustiças graves que afetam
as condições de trabalho no País. Repito: um País sem
miséria não admite discriminação de sua gente, por nenhum motivo, mas podíamos lembrar aqui, por gênero,
por raça, por cor, por religião ou por orientação sexual
Temos, ainda, um longo caminho a percorrer.
Sempre digo que o rufar dos tambores tem que estar
diariamente nas ruas, nas praças, nos campos, nas florestas, nas canhadas, nas montanhas e nos rios. Pois
só assim é que os poderes constituídos ficam saben-
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do que a nossa gente tem voz e a batida do tambor é
uma forma de reclamar e de cobrar.
O Brasil necessita da redução de jornada de
trabalho, das atuais 44 horas para 40 horas semanais
– projeto de minha autoria com o Senador Inácio Arruda, que se encontra ainda na Câmara dos Deputados;
que lá apresentamos quando éramos deputados. Seria
um extraordinário avanço essa aprovação, que geraria
mais de três milhões de novos empregos.
O Brasil aguarda, ansiosamente, também, o fim
do fator previdenciário, considerado por todos o maior
inimigo dos trabalhadores. Essa fórmula rouba – rouba, sim, é um roubo –, na hora da aposentadoria, tira
50% do salário da mulher e 45% do salário do homem
celetista.
Felizmente o Senado já cumpriu sua parte. O
Senado aprovou, ainda em 2008, essa proposta que
aqui apresentei, por unanimidade: o fim do fator previdenciário.
Sr. Presidente, infelizmente o projeto está parado há cinco anos na Câmara, na mão dos Deputados
Federais.
O Senado também aprovou em 2008, na mesma noite, no mesmo dia, eu diria, dois outros projetos
que apresentamos, que vão ao encontro das lutas de
milhões de aposentados: o que recompõe o valor das
aposentadorias e pensões e o que reajusta as aposentadorias e pensões pelo mesmo percentual dado
ao salário mínimo, ou seja, inflação mais PIB ou pelo
crescimento da massa salarial.
Esses dois projetos, também por nós apresentados e aprovados, estão onde? Lá na Câmara dos
Deputados, à espera de votação por parte daqueles
Parlamentares.
Senhoras e senhores, aposentado também é trabalhador – por isso é que lembro a homenagem que
eu faço no dia 1º de maio. Engana-se quem pensa o
contrário. São homens e mulheres de cabelos brancos
que deram a sua vida para a construção deste País.
Nós, aqui, aprovamos também a desaposentadoria. A desaposentadoria nada mais é do que um grito
de justiça a respeito de quem pagou contribuições da
Previdência antes e depois de se aposentar e voltou
a trabalhar.
O cidadão se aposentou, voltou ao trabalho, voltou a contribuir. O que ele está pedindo é que somente
deem a ele, via cálculos atuariais e pela legislação vigente, um benefício de acordo com o número de anos
que ele contribuiu para a Previdência, ou seja, o custo
para o Governo é zero, porque ele só vai receber sobre
aquilo que ele pagou.
Sr. Presidente, o Tribunal de Contas da União já
reconhece a desaposentadoria para todos.
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Também o Poder Judiciário reconheceu já esse
direito, e agora está no Supremo Tribunal Federal,
com posição favorável por parte do Relator, o Ministro
Celso de Melo.
Quero dizer, Sr. Presidente, também neste dia que
não posso me esquecer da importância dos motoristas
no nosso País. Estamos debatendo o Estatuto do Motorista. A ideia é levar direitos e benefícios à profissão
de todos aqueles que têm seu sustento ao volante de
caminhões, ônibus, vans, motos, táxi.
Entre esses direitos e benefícios que constam no
projeto estão a aposentadoria especial por 25 anos de
serviço e o limite para o tempo de direção.
Não tenho dúvidas de que o Estatuto do Motorista, que apresentei há três anos, vai diminuir o conflito
entre empregados e empregadores e, com isso, todos
ganham. O Estatuto ajudará também na melhoria da
vida dos motoristas, dos seus familiares, dos trabalhadores que rodam por este País.
Já realizamos inúmeras audiências públicas. Vamos realizar outras, se necessário, para melhorar a
vida de milhões de profissionais, para que, com sua
aprovação e sanção da Presidenta, garanta-se a eles,
por exemplo, a aposentadoria especial.
Sr. Presidente, dados rápidos exemplificam a
importância da aprovação do Estatuto do Motorista:
mais de um terço da categoria roda mais de 13 horas
por dia; quase 80% sente o peso do sono ao volante;
e 64% reconhecem colegas que se drogam para dirigir. O resultado desse quadro são quase quatro mil
mortes por ano nas rodovias federais, envolvendo caminhões e ônibus.
Sr. Presidente, neste 1º de maio, nós marcamos
também a data dos 70 anos da CLT, CLT criada por
Getúlio Vargas, através do decreto assinado em 1º de
maio de 1943.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Os direitos assegurados nessa legislação são importantíssimos: Carteira de Trabalho e Previdência Social, vale-transporte, férias, adicional noturno, salário mínimo,
licença-paternidade, 13º, FGTS, PIS, entre outros.
Essas conquistas, Senador Mozarildo, do PTB,
trabalhistas – e vou permitir, em seguida, um aparte a
V. Exª, com a tolerância do nosso Presidente, já que
estamos numa segunda-feira –, não foram alcançadas
de graça. Foram forjadas a duras penas, em uma luta
de anos e anos do nosso povo.
Aqui lembramos, com muito orgulho, que foi na
era de Getúlio Vargas que a CLT foi construída. Foi,
e continua sendo, uma questão de justiça. Por isso,
devemos estar atentos, redobrando a nossa vigilân-
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cia. Eu não posso deixar de comentar que mais se
avizinha um processo que pode flexibilizar a CLT e os
artigos que tratam dos direitos sociais, com o que nós
não concordamos.
Tramitam na Câmara vários projetos, Sr. Presidente, nesse sentido, (Fora do microfone.) como o PL
nº 951, o nº 4.330; um trata do Simples Trabalhista, o
outro trata da terceirização, o outro cria um novo código
do trabalho, um outro cria o contrato por hora, depois,
o outro, do trabalho eventual.
Quero dizer que a Anamatra disse, em certo momento, numa audiência pública: “São um grande retrocesso no Direito do Trabalho do Brasil e uma afronta
à Constituição esses projetos que estão na Câmara”.
Sabemos também que está em gestação uma
proposta que cria, como eu diria, o salário eventual e
por hora de trabalho. Alertamos a todos que a declaração de um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho
também nos preocupou muito quando ele disse que é
preciso flexibilizar os direitos dos trabalhadores.
Sr. Presidente, eu estou simplificando aqui o meu
pronunciamento, estou passando folhas e folhas, que
vão na mesma linha. Temos que saudar...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador, acho que V. Exª, com todo o respeito
a todos os colegas, tem uma vida dedicada à causa
dos trabalhadores. Nós estamos, de fato, na semana
de 1º de maio. Tudo bem V. Exª pular algumas partes
de seu discurso, mas é mais do que justo ouvirmos
aqui a fala de V. Exª inaugurando a sessão de hoje,
a semana dos nossos trabalhos, trazendo tema que
tem que estar presente. Se, no Brasil hoje, estamos
vivendo o pleno emprego, o maior desafio do mundo
é emprego. Então, pode ficar certo de que a tolerância
será a necessária para que o tema receba o respeito,
e nós possamos ouvir V. Exª sobre o Dia do Trabalho.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Senador Jorge Viana.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA. Fora do
microfone.) – Merecidamente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Senador Mário Couto.
Eu vou tentar chegar ao final, pois quero muito
receber um aparte do Senador Mozarildo.
No que se refere à eliminação do trabalho precário no Brasil, não podemos deixar de mencionar, nesta ocasião, a importante decisão desta Casa quando
aprovávamos a PEC da doméstica. Chega a ser espantoso que foi apenas agora que se reconheceu o
trabalhado doméstico. Foi um dia histórico, que jamais
esqueceremos. Temos de saudar o fim dessa situação
de discriminação e desigualdade totalmente injustificada. Cumprimento, neste momento, tanto a Câmara
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quanto o Senado. Poderemos dizer, com o passar dos
anos, que nós estávamos lá, nós participamos daquele
momento tão importante da vida nacional.
O Brasil, Sr. Presidente, não pode virar as costas
para a situação também do trabalho escravo.
Recebi um exemplar, recentemente, da primeira
edição da revista Labor, do Ministério Público do Trabalho. Na capa consta a chamada: “Trabalho escravo,
um problema do Brasil contemporâneo”. É uma publicação que reúne histórias de homens e mulheres, de
norte a sul do País, que sofrem ou sofreram desrespeito aos seus direitos fundamentais no ambiente de
trabalho e o enfrentamento a essa realidade realizado
pelos procuradores do trabalho.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A revista,
Sr. Presidente, traça, por exemplo, um perfil do trabalho escravo contemporâneo e conta como o Ministério
do Trabalho resgatou já milhares de trabalhadores de
oficinas têxteis, de fazendas no interior do País, de
frigoríficos e assim por diante.
Mediante a leitura, podemos ver que os trabalhadores escravos são, em sua maioria: migrantes,
analfabetos, clandestinos, pessoas com deficiência,
doentes, alcoolistas e pessoas que nunca tiveram sequer um documento.
Segundo o Ministério do Trabalho, 85% dos resgatados começaram a trabalhar com menos de 12 anos
de idade e normalmente são analfabetos ou possuem
somente até dois anos de estudo.
Parece mentira, mas, em pleno século XXI, segundo dados da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo, do Ministério do Trabalho
e Emprego, mais de 43 mil trabalhadores foram resgatados, entre 1995 e 2012, em 3.353 estabelecimentos
inspecionados durante as operações de fiscalização
para erradicação do trabalho escravo moderno.
O trabalho forçado, a servidão por dívida, a jornada exaustiva ou o trabalho degradante, apesar de
serem crimes tipificados, no art. 149 do Código Penal,
ainda são uma realidade no campo e nas cidades brasileiras. Temos, com isso, que aprovar a PEC nº 57,
de 1999, sobre o combate ao trabalho escravo, de autoria do ex-Senador Ademir Andrade, que determina
a expropriação de terra ou de prédio urbano, ou seja,
quem mantiver sob sua jurisdição, sob seu espaço,
seja no campo ou na cidade, onde ele é proprietário,
trabalhador sob regime de escravidão vai perder a
propriedade! – atualmente, a PEC está na CCJ, sob a
relatoria do nobre Senador Aloysio Nunes.
(Soa a campainha.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que temos de nos esforçar para eliminar essa situação, que mais lembra o
século XIX do que o século XXI, temos de olhar para
adiante, considerando o impacto nas relações laborais
e nas condições de trabalho das grandes transformações econômicas e tecnológicas associadas com a
globalização. Entre um passado que insiste em querer
se prolongar no presente e um futuro cheio de novos
desafios é que o Brasil tem de equacionar os problemas que surgem no domínio das relações de trabalho,
melhorando as condições de vida e trabalho de toda
nossa gente.
Sr. Presidente, terminando, acredito que estamos
caminhando bem, no sentido de construir o Brasil que
queremos – claro que, aqui, teci elogios, fiz crítica a
algumas situações, mas reconheço que estamos avançando. Fizemos muito, mas temos muito o que fazer!
Acredito que, se fizermos isso com fé e boa vontade,
estruturados em bases sólidas, como a justiça social,
a igualdade de oportunidade, o respeito à dignidade,
o respeito aos direitos humanos, certamente pousaremos nossos olhos sobre o justo tratamento que
o trabalhador merece. Certamente descansaremos
nossas consciências, cientes de que o esforço diário
dos trabalhadores está, realmente, sendo reconhecido e que nossas homenagens estão sendo sentidas,
não somente no discurso, não somente na palavra e
mesmo aqui na tribuna, mas, sim, no mundo real de
cada homem, de cada mulher que trabalha, de cada
desempregado ou aposentado neste País.
O trabalhador poderá pagar suas contas, usufruir da casa própria, desfrutar de um jantar saudável,
planejar um fim de semana, com lazer, com direito ao
cinema, com acesso à luz, à água e ao saneamento
básico. O trabalhador vai poder pensar que ele e seus
filhos têm o direito de ir a um parque de diversão ou
a qualquer outra opção de lazer, descansar tranquilo, sabendo que tem acesso à saúde, à educação, à
segurança e que pode alcançar um próspero futuro
para os filhos.
Com certeza, esse dia há de chegar! Por que
há de chegar?
Porque os nossos trabalhadores merecem, porque eles são gente de fibra, gente que luta e enfrenta
as dificuldades de cabeça erguida.
O Brasil é feito de gente que não se entrega, que
cumpre suas obrigações e não foge à luta!!!
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não foge
a um bom combate.
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E é por isso, Sr. Presidente, que eu convoco a
todos a acolher a sua gente, a olhar nos olhos dos
seus trabalhadores, a encarar as dificuldades que eles
expressam, a encarar o grito de quem se sente injustiçado, o cansaço de quem se sente desanimado, a
tristeza de quem se sente vencido, a profunda dor de
quem se sente abandonado!
Vamos honrar os nossos trabalhadores e trabalhadoras, porque, sem eles, não existe Brasil. O Brasil
é feito por eles e com eles. Eles é que fazem com que
este país seja, abra aspas, “O BRASIL”!
Enfim, Sr. Presidente, termino aqui minhas palavras, lembrando a importância do dia 1º de Maio, Dia
do Trabalhador, reiterando, mais uma vez, nosso empenho e nossa dedicação à causa do trabalho e dos
trabalhadores no Brasil.
A todos os trabalhadores brasileiros e a todas
as trabalhadoras brasileiras e do mundo meu abraço
fraternal e meus sinceros agradecimentos por tudo o
que fazem pela grandeza desta Pátria.
E aqui, mais uma vez, eu cito Émile Zola, que
disse: “A alegria de viver desaparece quando não há
mais esperança”.
Para nós, há esperança. Fizemos muito, mas, com
certeza, faremos muito mais, por toda a nossa gente.
Sr. Presidente, naqueles dois minutos ali indicados, se o Senador Mozarildo Cavalcanti puder fazer
um aparte, eu agradeceria muito.
Eu encerrei definitivamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com certeza, porque aí eu chamaria o próximo
orador, mas é justo..
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Senador Paulo Paim, peço a palavra apenas para
cumprimentá-lo pelo brilhante pronunciamento feito.
Quero dizer, como disse o Presidente Senador Jorge
Viana e o Senador Mário Couto, que V. Exª é um ícone na batalha em favor dos direitos dos trabalhadores
nesta Casa. E V. Exª...
(Soa a campainha.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) –
... fez uma menção que considero uma justiça à história
do trabalhador: a realidade do trabalhador começou
a mudar com Getúlio Vargas, com a CLT. E temos de
pensar, como disse V. Exª, não só no trabalhador que
está na ativa, mas principalmente no trabalhador que
está aposentado e que já deu a sua vida toda em benefício do trabalho em favor da Nação. Parabéns a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Se V. Exª
permitir, eu diria apenas: Getúlio Vargas, Pasqualini e
eu tinha e tenho um carinho por Leonel Brizola.
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Sr. Presidente, eu agradeço muito a V. Exª. O Senador Mozarildo Cavalcanti fez um belo aparte. Não
usou os dois minutos, mas eu já usei mais do que
vinte minutos.
Agradeço muito a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Paulo Paim, pelo
pronunciamento.
Foi bom ter recebido apoio do Plenário, por conta
do tema que V. Exª estava tratando, abrindo, da melhor maneira, a semana em que celebramos o dia 1º
de Maio, o Dia do Trabalhadores e das Trabalhadoras.
Com a palavra, o Senador Luiz Henrique, como
orador inscrito.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, 1º Vice-Presidente desta Casa; Srªs e Srs. Senadores, é importante quando um homem público realiza uma obra física,
quando pavimenta uma estrada, quando constrói uma
escola, um posto de saúde, um hospital, uma universidade. Mas o que marca efetivamente a presença do
homem público é fazer nascer uma instituição, é criar
um sistema, é criar um processo. É criar algo de caráter
intangível que se torna tangível ao longo dos tempos.
Os homens que são capazes de criar novas instituições são aqueles que ficam para sempre na história.
É o caso do gaúcho Luiz Fernando Cirne Lima, um dos
estadistas mais respeitados da história do nosso País.
Cirne Lima é responsável pela criação do grupo
de trabalho que resultou na criação da Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Essa empresa está neste ano comemorando o seu
40º aniversário. É um 40º aniversário, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a ser comemorado com grande
retumbância neste País, porque a Embrapa é a prova,
a prova indiscutível de que se o País fizer o esforço na
pesquisa científica e tecnológica, se o País priorizar a
pesquisa, obterá resultados na área industrial, na área
de serviços, na área da informação, nas demais áreas
que não têm hoje a liderança, o protagonismo internacional que tem a agricultura e a pecuária brasileiras.
Não fora aquele gesto grandiloquente do estadista Cirne Lima, não teríamos Embrapa, não teríamos
pesquisa agropecuária no nível que temos e não teríamos uma agricultura representando o que representa no Produto Interno brasileiro e nas exportações de
grãos e de carne.
São hoje, Sr. Presidente, 9.506 empregados atomizados, disseminados por todo o País. São 2.355
pesquisadores, dentre os quais 2.061 doutores, que
formam essa notável massa crítica capaz de realizar
o milagre que houve no nosso País.
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O Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária,
comandado pela Embrapa, produziu números fantásticos que colocaram o Brasil na liderança do processo
da produção agropecuária.
No período entre 1976-2011, a área destinada a grãos e sementes oleaginosas aumentou
43,92%, enquanto a produção aumentou por
volta de 249,56%, e os rendimentos [do País]
aumentaram 2 vezes [4%] . [...]
A produção de carne bovina, de carne suína e
de carne de aves, aumentou de forma gradual de 4.270 mil toneladas métricas, em 1978
– aumentou de 4.270 mil toneladas métricas,
em 1978 –, para 24 mil toneladas métricas,
em 2011. [Significa dizer que aumentou seis
vezes num período tão curto. Entre os anos
de] [...] 1978 e 2011, a produção de carne de
aves aumentou de 1.096 mil toneladas para
12.863 mil toneladas, [ou seja, aumentou] 12
vezes, a produção de carne suína aumentou
de 1.060 mil toneladas para 3.362 mil toneladas, [ou seja, aumentou] três vezes; e a produção de carne bovina aumentou de 2.114 mil
toneladas para 8.448 mil toneladas. [Ou seja,
aumentou] quatro vezes.
[Nesse mesmo] [...] período, entre 1978 e 2011,
as taxas anuais de crescimento registradas
para a carne bovina, carne de aves e carne
suína foram, respectivamente, de 6,2%, 11,3%
e 5,1%. [...] A produção de leite, aumentou extraordinariamente de 11,16 bilhões de litros, em
1980, para a 32,09 bilhões de litros em 2011.
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
São números incontestáveis, que colocam a nossa
Embrapa na condição de grande centro de irradiação
do conhecimento na área agropecuária. Essa mesma
expertise o Ministro Marco Antonio Raupp e o seu antecessor, o Ministro Aloizio Mercadante, querem levar
para o setor industrial através da criação da Embrapi.
Nada mais lógico do que fazer transbordar para outros
setores da economia a experiência exitosa, fantasticamente exitosa, da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária.
Faço aqui, Sr. Presidente, este registro para demonstrar que o Brasil, por obra da iniciativa pública e
da iniciativa privada, tem que aumentar o seu esforço
na pesquisa científica e tecnológica.
Mal saímos de pouco mais de 1% do PIB em
pesquisa científica e tecnológica. No Brasil, no entanto, 70% dessa pesquisa é bancada pelo Governo,
seja nas universidades, seja nos centros de excelên-
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cia, seja nas empresas estatais, como a Petrobrás. O
grande esforço pela inovação ainda se produz no setor
público; o setor privado acorre apenas com um terço
desse esforço.
É preciso que haja uma consciência nacional para
que a sociedade se agregue a essa verdadeira necessidade urgente, inadiável, patriótica de dispor de pesquisadores, de instrumentos e de centros de pesquisa.
Comemorando os 40 anos da Embrapa, nós queremos deixar aqui, perante o Plenário desta Casa e
perante a Nação, através daqueles que nos escutam
e que nos veem pela TV Senado...
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC)
– ...pesquisar mais, aumentar a capacidade de inovação nacional é fundamental para que o Brasil seja
competitivo em tudo como é competitivo na produção
de alimentos, representando hoje uma das grandes
forças mundiais nessa área. Pesquisar mais é preciso. Ontem, não já; ontem. Que, na próxima década,
o Brasil reproduza o exemplo da Embrapa e, quando
comemorarmos os seus 50 anos, estejamos comemorando outros jubileus.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Eu o cumprimento, Senador Luiz Henrique. Eu acho
que V. Exa, como ex-Ministro da Ciência e Tecnologia,
ex-governador, ex-prefeito, e uma pessoa comprometida
com a agropecuária brasileira e com o meio ambiente,
traz dados fundamentais para que melhor se compreenda e até se celebre: enquanto o mundo inteiro vive
uma situação de dificuldade, o Brasil aumentou em
13% a produção de grãos no ano passado, em plena
crise. Isso tudo decorre dos produtores, mas também
da nossa Embrapa. Parabéns a V. Exa.
Com a palavra, Senador Cícero Lucena. (Pausa.)
Não está presente.
O próximo orador é o Senador Ruben Figueiró,
que está aqui. Eu não tenho nenhuma comunicação
inadiável. V. Exa, Senador Ruben Figueiró; em seguida, o Senador José Pimentel, Líder; Casildo Maldaner
e, logo em seguida, eu. Já chegaremos aos colegas.
Com a palavra V. Exa, Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, eu pretendia
dar um aparte ao eminente Senador Luiz Henrique, mas
o faço agora para dizer a S. Exa que o seu discurso a
respeito da Embrapa foi de uma profundidade tal que
chamou minha atenção. Eu me associo integralmente
à sua exposição.
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Mato Grosso do Sul talvez tenha sido um dos
Estados brasileiros que mais recebeu influxos positivos da Embrapa. Nós temos lá três unidades: uma
unidade de gado de corte, em Campo Grande; uma
unidade dedicada exclusivamente à agricultura, a Embrapa Oeste, em Dourados; e a Embrapa Pantanal,
que cuida daquela imensa riqueza que o Brasil tem.
Em todas essas unidades, há um trabalho extraordinário de pesquisa e melhoramento não só do gado
de corte, não só das sementes, como da preservação
do meio ambiente e da criação de condições de vida
para o homem pantaneiro com a Embrapa Pantanal.
E, aliás, esse é inclusive um dos motivos do meu pronunciamento hoje.
Quero dizer a V. Exª, ao associar-me ao seu discurso, que nós precisamos nos lembrar também de
duas outras pessoas que foram muito importantes na
implantação da Embrapa: os engenheiros Eliseu Alves
e Alysson Paulinelli. Eu tenho absoluta certeza de que,
no seu discurso, o senhor se lembrou mentalmente
dessas pessoas. A eles também a nossa homenagem
por esse extraordinário trabalho que, ao longo de 40
anos, a Embrapa tem feito em favor da economia rural
do nosso País.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Se
V. Exª me permite...
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Com o maior prazer.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – São
dois brasileiros de grande dimensão. A eles, evidentemente, cabe dividir esse laurel. O ex-Ministro Alysson
Paulinelli teve um papel determinante nesse processo.
Quando eu me referi ao Ministro Luiz Fernando Cirne
Lima, quis englobar todos os protagonistas que, integrando ou não aquela comissão que ele criou, foram
responsáveis pelo surgimento da Embrapa. Parabéns
a V. Exª!
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Muito obrigado.
Eu sei que V. Exª, sem dúvida nenhuma, tem
como reconhecida pela população brasileira a participação inolvidável desses três vultos da economia
rural do nosso País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores...
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador...
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Com muita honra, Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu sei que
o tema que V. Exª vai tratar não deve estar diretamente vinculado à questão abordada pelo Senador Luiz
Henrique, com muita propriedade, com muita justiça,
nessa homenagem que fez aos 40 anos da Embrapa.
Eu não gostaria de deixar passar este momento de
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renovar a importância e a relevância desta empresa,
que é orgulho e patrimônio dos brasileiros em razão
do protagonismo evidenciado pelos números que o Senador Luiz Henrique apresentou. Ele é do Estado de
Santa Catarina, que hoje orgulha o Brasil também pelo
esforço feito pelas autoridades do Governo, inclusive
do nosso colega Luiz Henrique, na qualidade sanitária
do rebanho catarinense. A Organização Internacional
de Epizootias (OIE), com sede em Paris, reconhece,
pela primeira vez, um território isolado, no País, como
livre de aftosa sem vacinação há mais de uma década.
Essa é uma conquista, e os catarinenses precisam ter
o nosso reconhecimento pelo esforço que fizeram. Então, não é pouca coisa o esforço que Santa Catarina
fez para conseguir essa condição privilegiada, fruto da
dedicação. A Embrapa, nesse papel e nesse contexto, Senador Ruben Figueiró, teve... E V. Exª também
é prova disso porque tem um filho que é embrapiano,
como se fala, não é?
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Com muita honra.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – De fato,
é sempre bom exaltarmos, como fez o Senador Luiz
Henrique, como o senhor fez também, na segunda-feira passada, 22 de abril, em que realizamos aqui,
neste plenário, sessão em homenagem aos 40 anos
da Embrapa – e a Câmara, no dia seguinte, 23 –, na
semana em que a empresa completou os 40 anos. O
Senador Jorge Viana, que preside esta sessão, estava comandando também a sessão daquela manhã de
segunda-feira. Foi um momento importante, porque
vieram todos os representantes da Embrapa do País
inteiro. E o pronunciamento do Senador Luiz Henrique
completa o que V. Exª também reafirmou agora, no início do seu discurso. Eu queria apenas manifestar esta
opinião, de novo reconhecendo o papel que a Embrapa
tem para a economia brasileira, especialmente na produção agropecuária, para o pequeno agricultor, para
a agricultura familiar, para o médio agricultor, para o
grande agricultor. O Brasil precisa de todos para continuar no protagonismo que tem hoje no mundo. Muito
obrigado, Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Senadora, eu me associo às suas palavras e as dirijo ao Senador Luiz Henrique, porque o seu Estado
também constitui um exemplo em relação àquilo que
se deve fazer de combate à aftosa.
Realmente, foi um trabalho extraordinário, que
tenho quase certeza de que teve o estímulo de V. Exª,
Senador Luiz Henrique, quando Governador do Estado de Santa Catarina.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC. Fora do
microfone.) – V. Exª me permite um aparte?
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O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Com o maior prazer, como sempre.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Eu tive
a honra, como Governador, de receber um diploma, em
Paris, concedido pela Organização Mundial de Saúde
Animal, declarando Santa Catarina um Estado livre de
aftosa sem vacinação. Foi um momento marcante na minha presença à frente do governo estadual. Mas há em
Santa Catarina uma atividade de pesquisa agropecuária
e de extensão rural que data de 38 anos. A Acaresc e a
Epagri são empresas públicas estaduais contemporâneas da Embrapa, uma extensão republicana da Embrapa,
que fazem um papel combinado com a empresa. E a
nossa pesquisa agropecuária catarinense foi responsável
pela liderança do nosso Estado na produção de maçã,
na produção de cebola, na vitivinicultura, que hoje produz vinhos de qualidade capazes de competir com os
melhores da América do Sul. A Acaresc e a Epagri são
responsáveis por esse trabalho. V. Exª refere-se ao seu
Estado, que, além de ser um exemplo na produção de
grãos, na produção pecuária, concorre para os números
expressivos que acabei de citar.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Muito obrigado a V. Exª, Senador Luiz Henrique.
Realmente, hoje concluímos, com chave de ouro,
as comemorações do 40º aniversário da Embrapa.
Na segunda-feira passada pela homenagem que a
Senadora Ana Amélia prestou, tendo a iniciativa de
se lembrar da Embrapa; e, hoje, com as palavras experientes de V. Exª, mostrando, de maneira tão clara,
tão incisiva o quanto a Embrapa serviu ao seu Estado
e está servindo ao País.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Sr. Presidente, peço a V. Exª tolerância de algum tempo, porque preciso adentrar o assunto que me traz a
esta Casa neste momento.
Sr. Presidente, o PSDB de Mato Grosso do Sul
realizou, no último sábado, dia 27, sua convenção regional para renovação estatutária do seu Diretório. Foi
uma festa cívico-democrática onde mais uma vez os
tucanos sul-mato-grossenses renovaram seus mais lídimos propósitos pela implantação das teses da social
democracia, respeitados os postulados de um sistema
de governo parlamentarista, eis que só nele impera a
vontade do povo constantemente renovada.
Deixa a Presidência Regional o Deputado Federal Reinaldo Azambuja com as marcas de uma liderança corajosa, firme e que projetou o partido para as
disputas decisivas de 2014. E, como seu sucessor, o
Deputado Estadual...
(Interrupção do som.)
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O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
...Márcio Monteiro, também jovem como o Deputado
Reinaldo Azambuja. Márcio Monteiro tem o (Fora do
microfone.) pulso firme de um líder tanto que lhe asseguram a condição de destemido timoneiro na condução
do PSDB nos embates que se avizinham.
A essas duas lideranças e aos demais companheiros, tanto da Comissão Executiva como membros
do Diretório Regional, a minha solidariedade e confiança no tino do comando partidário. Também quero
expressar o quanto me tocou o coração ser considerado o Presidente de Honra do partido em meu Estado.
Mas, Sr. Presidente, a minha presença nesta
tribuna é também para, especificamente, abordar um
assunto que não tem só importância para o meu Estado, transcende as fronteiras dele, ganhando dimensão
nacional, eis que se trata da preservação de uma das
relíquias mais importantes da nossa ecologia.
Falarei, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
sobre os danos ambientais que ocorrem em uma das
mais importantes bacias hidrográficas da imensidão
do Pantanal mato-grossense. Dois terços de sua área
encontram-se sobre o pálio do Estado de Mato Grosso
do Sul, o meu berço.
Trata-se de uma questão que se discute há aproximadamente 30 anos. O transbordamento das águas
do Rio Taquari, corrente d’água que nasce no leste do
Estado, quase na fronteira com o Estado de Goiás, recebe em seu leito as águas do seu importante tributário, o Rio Coxim, e desce os contrafortes da Serra de
Maracaju para adentrar a região pantaneira.
Sobre esse assunto tenho ouvido as mais diferentes opiniões. O tema tem sido recorrente desde
quando fui Deputado Federal e Constituinte e, depois,
quando ocupei o cargo de Secretário Estadual de Agricultura e Pecuária do governo Marcelo Miranda, em
Mato Grosso do Sul.
Na época, procurei locar recursos orçamentários
federais para atender às demandas da região, como
tive oportunidade de executar, pela Secretaria, o programa de microbacias...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
... na região Planaltina de São Gabriel do Oeste, que
recuperou 31 mil hectares de terras em processo de
erosão que levavam detritos arenosos para os afluentes
do Rio Taquari, a causa mater, no meu entendimento, do levantamento da lâmina aquática desse grande
rio que adentra e irriga parte significativa do Pantanal
sul-mato-grossense.
No curso do tempo, muito se falou, muito se propagou, muito se discutiu, mas nada de efetivo, por par-
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te de autoridades, tanto federais, quanto estaduais e
municipais, se fez no sentido de equacionar e resolver
a questão do assoreamento do Rio Taquari. Deixaram
a água correr...
O resultado aí está: um desastre ecológico monumental que hoje chamamos de “deserto aquático”.
Na chamada região do Caronal, no Município de
Corumbá, há os famosos “arrombados”, locais onde a
água sai do leito, extravasa pela planície e que atinge
milhões de hectares que, no passado, apascentavam
mais de 500 mil reses de bovinos.
Aqui gostaria de, porque me vem à memória, falar
de uma proposta da subcomissão do interior da Câmara dos Deputados, da qual fui presidente, e que visitou
a região nos meados da década de 1980 a convite do
Sindicato Rural de Corumbá. A subcomissão levou ao
Ministro da Integração da época, João Alves, a ideia
de utilização de três dragas: duas da então autarquia
da Portobras, e uma da então Superintendência da
Bacia do Prata, para a dragagem, desde a foz do Rio
Taquari, no local então denominado Ilha do Cavalo –
hoje inexistente pela inundação –, e daí acima, o que
permitiria o início da desobstrução que assoreava o rio.
Apesar das promessas ministeriais, nada se efetivou.
No momento, a questão volta a ganhar corpo em
face do impasse surgido entre produtores pantaneiros
e uma colônia de pescadores com base na cidade de
Coxim.
O conflito foi criado porque, de um lado, os produtores construíam barragens para impedir que suas
terras fossem invadidas pelas águas, e os pescadores,
por outro, derrubavam-nas para poder...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– ...ter acesso aos locais onde os peixes ficavam aprisionados, decorrente da formação de bacias aquíferas.
Sr. Presidente, mais alguns segundos para eu
concluir o meu pronunciamento. Grato a V. Exª.
Criou-se uma luta entre os dois segmentos, que,
posteriormente, foi agravada pelo fato de que, à esteira
da atividade pesqueira, surgiram denúncias de que o
tráfico internacional de drogas e o contrabando começaram a atuar na região.
Esse quadro conflitante chamou a atenção do
Ministério Público Federal. Todo esse processo redundou em uma audiência pública realizada na sexta-feira,
dia 05 de abril, para debater a questão das chamadas
“bocas fechadas”, que se tornavam ponto vital para o
desenvolvimento das atividades pecuárias.
Finalmente, Srªs e Srs. Senadores, o Ministério
Público Federal parece que começou a compreender
o problema do Rio Taquari, deixando de lado alguns
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maniqueísmos que colocam os produtores da região
como o lado mal da questão, enquanto os pescadores
e as ONGs ambientais apareciam como o lado bonzinho do processo.
A Embrapa Pantanal realizou uma pesquisa profunda sobre o assunto e, recentemente, publicou um
livro importantíssimo intitulado Impactos Ambientais e
Socioeconômicos na Bacia do Rio Taquari-Pantanal,
no qual discorre, tecnicamente, sobre as causas e
consequências desse verdadeiro desastre ambiental,
mostrando claramente que as medidas adotadas pelos
produtores de fazer o barramento do rio é a maneira
mais correta para preservar a região.
Mas atitudes equivocadas do mesmo Ministério
Público Federal terminaram criminalizando, ao longo
dos anos, os fazendeiros, impedindo-os de preservarem suas propriedades. Daí surgiram os chamados
arrombados, produzindo um processo erosivo de proporções catastróficas.
Foi um erro provocado talvez pelo açodamento
ideológico somado ao desconhecimento técnico do
processo. Mas as consequências permanecem até
hoje, empobrecendo não somente a região pantaneira, mas também todo nosso Estado.
Pelos estudos da Embrapa Pantanal, atualmente
a área inundada permanente no cone aluvial do Rio
Taquari atinge mais de 3 milhões de hectares. São 335
as fazendas afetadas. No período de 1970 a 1996, houve uma redução de quase 500 mil cabeças de gado. O
prejuízo estimado no processo é extraordinário para
todo o Estado e para o País.
Ao mesmo tempo, a produção pesqueira diminuiu progressivamente, seguida de danos ambientais
catastróficos: o aumento das inundações destruiu a
vegetação, provocando uma alteração florística de 757
espécies (40% da flora do Pantanal).
Srªs e Srs. Senadores, eu teria que me alongar
um pouco mais, mas, diante da precariedade do tempo,
quero apenas pedir a V. Exª, Sr. Presidente, que considere como lida uma reportagem publicada no maior
jornal do meu Estado, Correio do Estado, publicada
recentemente, na qual me parece que a questão conflituosa da Bacia do Alto Taquari acena rumo à pacificação, agora que o Ministério Público Federal conheceu
as reais nuances do problema, mercê, sobretudo, da
manifestação técnica criteriosa da Embrapa Pantanal
– quero aqui ressaltar –, através da sua chefia e devido também às palavras contundentes dos pantaneiros
taquarizanos que tiveram suas terras inundadas.
Finalizo, Sr. Presidente, reiterando a V. Exª que
mande transcrever, na íntegra, o texto dessa reportagem
e também algumas das manifestações da minha lavra.
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Quero dizer a V. Exªs, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, que, no próximo dia 15 de maio, a Comissão
de Desenvolvimento Regional, sob a presidência do
lúcido Senador Antônio Carlos Valadares, vai ouvir a
Drª Emiko Resende, Chefe-Geral da Embrapa Pantanal, e o Sr. Luciano Aguilar Rodrigues Leite, Presidente
do Sindicato Rural de Corumbá, que farão exposição
sobre a realidade do Rio Taquari e, como está, um fático dano à natureza de nosso Pantanal, riqueza igual
no mundo não há.
Sr. Presidente, mais uma vez, o meu reiterado
agradecimento pela tolerância que V. Exª teve à continuidade do meu pronunciamento.
Obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR RUBEN FIGUEIRÓ
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Sem apanhamento taquigráfico.) –
Discurso Tema: intervenção no Rio Taquari
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o PSDB de
MS realizou no último sábado, dia 27, sua convenção
regional para renovação estatutária do seu Diretório.
Foi uma festa cívico-democrática onde mais uma vez
mais os tucanos sul-mato-grossenses renovaram seus
mais lídimos propósitos pela implantação das teses da
social democracia, respeitados os postulados de um
sistema de governo parlamentarista, eis que só nele
impera a vontade do povo constantemente renovada.
Deixa a Presidência Regional o deputado federal
Reinaldo Azambuja com as marcas de uma liderança
corajosa, firme e que projetou o partido para as disputas decisivas de 2014. O sucede o deputado estadual Márcio Monteiro, também jovem como o deputado
Reinaldo Azambuja. Márcio Monteiro tem o pulso firme
de um líder tanto que lhe asseguram à condição de
destemido timoneiro na condução do PSDB nos embates que se avizinham,
A essas duas lideranças, demais companheiros,
tanto da comissão Executiva como membros do Diretório Regional, a minha solidariedade e confiança no
tino do comando partidário. Também quero expressar
o quanto me tocou no coração ser considerado o Presidente de Honra do partido no Estado.
Mas, Sr. Presidente, a minha presença nesta
Tribuna é também para especificamente abordar um
assunto que não tem só importância para o meu Estado, transcende as fronteiras dele, ganhando dimensão
nacional, eis que se trata da preservação de uma das
relíquias mais importantes da nossa ecologia.
Falarei, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
sobre os danos ambientais que ocorrem numa das
mais importantes bacias hidrográficas da imensidão
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do Pantanal Mato Grossense, da qual 2/3 de sua área
encontram-se sobre o palio do Estado de Mato Grosso
do Sul, o meu berço.
Trata-se de uma questão que se discute há aproximadamente 30 anos, o transbordamento das águas
do Rio Taquari, corrente d’água que nasce no leste do
Estado, quase na fronteira com o Estado de Goiás, recebe em seu leito as águas do seu importante tributário, o Rio Coxim e, desce os contrafortes da Serra de
Maracaju para adentrar na região Pantaneira.
Sobre este assunto tenho ouvido as mais diferentes opiniões. O tema tem sido recorrente desde
quando fui deputado federal e constituinte, depois
quando ocupei o cargo Secretário Estadual de Agricultura e Pecuária do governo Marcelo Miranda, em
Mato Grosso do Sul.
Na época procurei locar recursos orçamentários
federais para atender as demandas da região como tive
oportunidade de executar, pela Secretaria, o programa
de microbacias na região Planaltina de São Gabriel do
Oeste, que recuperou 31 mil hectares de terras em processo de erosão que levavam detritos arenosos para
os afluentes do Rio Taquari, a causa mater, no meu
entendimento, do levantamento da lâmina aquática
deste grande rio que adentra e irriga parte significativa
do pantanal sul-mato-grossense.
No curso do tempo, muito se falou, muito se propagou, muito se discutiu, mas nada de efetivo, por parte de autoridades, tanto federais, quanto estaduais e
municipais, se fez no sentido de equacionar e resolver
a questão do assoreamento do Rio Taquari. Deixaram
a água correr....
O resultado está aí. Um desastre ecológico monumental que hoje chamamos de “deserto aquático”.
Na chamada região do Caronal, no município de
Corumbá, há os famosos “arrombados” (locais onde a
água sai do leito e extravasa pela planície e que atinge
milhões de hectares que, no passado, apascentavam
mais de 500 mil reses de bovinos).
Aqui gostaria de, porque me vem à memória, falar
de uma proposta da subcomissão do interior da Câmara dos Deputados, da qual fui presidente, e que visitou
a região nos meados da década de 1980 a convite do
sindicato Rural de Corumbá. A subcomissão levou ao
Ministro da Integração da época, João Alves, a idéia
de utilização de três dragas, duas da então autarquia
Portobras, e uma da então superintendência da Bacia
do Prata para a dragagem desde a Foz do Rio Taquari
no local então denominado Ilha do Cavalo (hoje inexistente pela inundação) e daí rio acima, o que permitiria
o início da desobstrução que assoreava o rio. Apesar
das promessas ministeriais nada se efetivou.
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No momento, a questão volta a ganhar corpo face
ao impasse surgido entre produtores pantaneiros e uma
colônia de pescadores com base na cidade de Coxim.
O conflito foi criado porque, de um lado, os produtores construíam barragens para impedir que suas
terras fossem invadidas pelas águas, e os pescadores,
por outro, derrubavam-nas para poder ter acesso aos
locais onde os peixes ficavam aprisionados, decorrente
da formação de bacias aqüíferas.
Criou-se uma luta entre os dois segmentos, que,
posteriormente, foi agravada pelo fato de que, à esteira
da atividade pesqueira, surgiram denúncias de que o
tráfico internacional de drogas e o contrabando começaram a atuar na região.
Esse quadro conflitante chamou a atenção do
Ministério Público Federal. Todo esse processo redundou em uma audiência pública realizada na última
sexta-feira (dia 05 de abril) para debater a questão das
chamadas “bocas fechadas” que se tornaram ponto vital para o desenvolvimento das atividades pecuárias.
Finalmente, Srªs e Srs. Senadores, o Ministério
Público Federal parece que começou finalmente a
compreender o problema do Rio Taquari, deixando de
lado alguns maniqueísmos que colocam os produtores da região como o lado mal da questão, enquanto
os pescadores e ONGs ambientais apareciam como
o lado bonzinho do processo.
A Embrapa Pantanal realizou uma pesquisa profunda sobre o assunto e, recentemente, publicou um
livro importantíssimo intitulado “Impactos Ambientais
e Socioeconômicos na Bacia do Rio Taquari-Pantanal”, no qual discorre tecnicamente sobre as causas
e conseqüências desse verdadeiro desastre ambiental, mostrando claramente que as medidas adotadas
pelos produtores de fazer o barramento do rio foi e é
a maneira mais correta de preservar a região.
Mas atitudes equivocadas do mesmo Ministério
Público Federal terminaram criminalizando ao longo
dos anos os fazendeiros, impedindo-os de preservarem suas propriedades. Daí surgiram os chamados
arrombados, produzindo um processo erosivo de proporções catastróficas.
Foi um erro provocado talvez pelo açodamento
ideológico somado ao desconhecimento técnico do
processo. Mas as consequências permanecem até
hoje, empobrecendo não somente a região pantaneira, mas também a todo nosso Estado.
Pelos estudos da Embrapa Pantanal atualmente a área inundada permanente no cone aluvial do rio
Taquari atinge mais de 3 milhões hectares
São 335 as fazendas afetadas. No período de
1970 a 1996 houve uma redução de quase 500 mil
cabeças de gado. O prejuízo estimado no período de
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1975 a 2003, em função de perda de mercado, alcançou 2,6 milhões reses, com prejuízo na ordem de R$
1,2 bilhão para a nossa economia, com queda de arrecadação de ICMS da ordem de R$ 50 milhões anuais
em valores de 2003.
Ao mesmo tempo a produção pesqueira diminuiu progressivamente seguida de danos ambientais
catastróficos: o aumento das inundações destruiu a
vegetação, provocando uma alteração florística de 757
espécies (40% da flora do Pantanal).
Esse fenômeno provocou profundas alterações
socioeconômicas e ambientais nas sub-regiões dos
Paiguás e da Nhecolândia, expulsando centenas famílias de suas propriedades, promovendo intensa migração para Corumbá e de Ladário, inchando a periferia
destas cidades com altos índices de exclusão social
e miserabilidade.
O quadro é gravíssimo e causa espanto o descaso
das autoridades com assunto tão urgente e importante.
Srs. e Srªs Senadores, destaco aqui reportagem
do jornal Correio do Estado, de Mato Grosso do Sul,
publicada do último domingo, dia 07 de abril, na qual
parece-me que a questão conflituosa da Bacia do Alto
Taquari acena rumo à pacificação, agora que o Ministério Público Federal conheceu as reais nuances do
problema, mercê sobretudo da manifestação técnica
criteriosa da Embrapa Pantanal, através da sua chefia
e devido também às palavras contundentes dos Pantaneiros taquarizanos que tiveram suas terras inundadas.
Para conhecimento de Vossas Excelências, transcrevo aqui, integralmente, e a ele me associo, a reportagem assinada pelo competente jornalista Sílvio de
Andrade, que vive na região e que conhece o problema
muito melhor e muito mais do que eu.
Permita-me, senhoras e senhores senadores,
transcrever aqui a reportagem altamente responsável, cujo título é: “Enfim, o consenso: intervir no Rio
Taquari é preciso”.
“Estudos da Embrapa Pantanal e relatos de
taquarizanos sustentam o que somente agora o Ministério Público enxerga: dragagem e
manutenção das margens do rio e recuperação do solo no planalto podem recompor 1,5
milhão de hectares debaixo d’água e o pulso
das inundações.
A recuperação do Rio Taquari, que perdeu
seu curso, entupiu o leito e invadiu milhões de
hectares no Pantanal de Corumbá devido ao
assoreamento em 30 anos, finalmente é um
consenso. À frente, carregando a bandeira,
está o Ministério Público, no passado contrário às intervenções, ás quais, se executadas,
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poderiam ter interrompido um dos maiores
desastres ambientais do País.
A audiência pública realizada na sexta-feira
pelo MPF em Campo Grande não se prendeu
ao embate entre fazendeiros de Corumbá e
pescadores profissionais de Coxim, embora
tenha polarizado parte das discussões. Os donos das terras alagadas hoje têm autorização
do Estado para recompor as margens arrombadas do rio, embora os pescadores aleguem
que a medida mata os peixes.
Enquanto se discutia quem tinha a razão nesse conflito, com o Ministério Público pendendo
para o lado dos pescadores – hoje acusados
de praticar a pesca com rede para tirar o que
restou do estoque pesqueiro do rio, reduzido
em 90% -, as suas águas avançaram pelos
campos anteriormente ocupados por 500 mil
cabeças de gado. Algumas ações equivocadas
do MP contribuíram para a morte lenta do rio.
Além desses desacertos judiciais, a não intervenção no Taquari deve ser debitada aos
governos federal e estadual, além dos parlamentares. A questão, como bem frisou o pantaneiro Nilson de Barros, ex-chefe da Embrapa
Pantanal, não é apenas desinteresse ou falta
de vontade política, ‘Não existe memória pública’, disse ele. ‘Muda governo, muda promotor,
e projetos e estudos são esquecidos’.
É o caso do Taquari, cujas (poucas) ações
foram descontínuas, além de controvertidas,
centrando o foco na questão dos arrombados
– fechar ou não fechar?.
Depois de mandar a Polícia Federal e o Ibama
lacrarem a draga que estava fechando o arrombado do Caronal, em março, o procurador da
República de Coxim, Daniel Fontenele, decidiu
buscar o entendimento na audiência pública.
O encontro reuniu fazendeiros e pequenos
sitiantes do Taquari, os pescadores de Coxim
e pesquisadores ‘para quebrar mitos’, avisou
o procurador. ‘Não se trata aqui nem de vilões
ou mocinhos, mas discutirmos um problema
comum, caso contrário todos saem perdendo’, ponderou Fontenele, depois de acatar a
denúncia dos pescadores contra o fazendeiro
que fechava a “boca” do Caronal.
De fato, o debate mudou o curso e ganhou
corpo a idéia de que era preciso ‘transformar
vontades (políticas) em obrigações’, como definiu o procurador, se referindo ao minucioso
programa de intervenções proposto pelo governo federal em 2008, não executado por falta
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de dinheiro. Definido em 18 metas, o programa
previa dragagem do rio, recuperação das margens e ações de sustentabilidade.
O velho discurso do presidente da colônia de
pescadores de Coxim, Armindo Batista, argumentando que ‘os arrombados dão vida às
baías’, foi desmistificado com a explanação
da bióloga Emiko Kawakani Resende, chefe
da Embrapa Pantanal. Ela mostrou que acabou o peixe, com a quebra da cadeia alimentar
Finalmente, o pantaneiro Pedro Lacerda disse
que o Taquari não tem baías.
Ao final de 3h40min de discussão, com alguns
devaneios proporcionados por pesquisadores
e assistentes, a audiência pública foi consenso:
é preciso intervire a conta deve ser paga pela
União. Partindo da premissa de que o governo
incentivou a exploração agrícola no planalto
de forma desordenada, o procurador Daniel
Fontenele entende que é sua responsabilidade recuperar o estrago no Taquari.
Então, Sr. Presidente, é esta a reportagem do
jornalista do Correio do Estado, Silvio Andrade, sobre
esta grave situação.
Permita-me ainda Vossas Excelências informar
que no próximo dia 15 de maio, a comissão de Desenvolvimento Regional, sob a presidência do lúcido senador Antônio Carlos Valadares, vai ouvir a senhora Dra,
Emiko Resende, chefe-geral da Embrapa Pantanal e
o senhor Luciano Aguilar Rodrigues Leite, presidente
do Sindicato Rural de Corumbá, que farão exposição
sobre a realidade do Rio Taquari e, como está, um fático dano à natureza de nosso Pantanal, riqueza igual
no mundo não há.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Ruben Figueiró.
V. Exª será atendido, nos termos do Regimento,
na solicitação que fez de incorporar nos Anais do Senado entrevista citada por V. Exª.
Convido para fazer uso da palavra o meu colega e Líder do Governo no Congresso, Senador José
Pimentel, como orador inscrito.
Mas, antes, Senador Pimentel, o Senador Alvaro
está pedindo pela ordem?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Apenas para pedir a minha inscrição para falar como Líder
do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Como Líder? V. Exa será inscrito pela Liderança,
Senador Alvaro Dias.
Por gentileza, Senador José Pimentel, como orador inscrito, V. Exa tem a palavra.
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O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, eu quero começar
registrando que na próxima quarta-feira, 1º de maio, a
nossa CLT – Consolidação das Leis do Trabalho completará 70 anos.
É uma longa caminhada de proteção dos trabalhadores brasileiros a que temos assistido, por parte
da consolidação da nossa CLT, e, ao mesmo tempo,
pelas inovações que são introduzidas ali em face do
novo mercado de trabalho, da nova realidade, das novas demandas.
Portanto, os nossos trabalhadores, que durante
esse período todo se organizaram em seus sindicatos,
em suas associações, nas suas várias formas de luta,
podem registrar neste 1º de maio, além da comemoração dos 70 anos da nossa CLT, também o momento
de bom desempenho da nossa economia para o setor
dos trabalhadores.
Nós podemos observar a nossa luta pelo salário
mínimo equivalente, no mínimo, a US$100,00, nos anos
70, nos anos 80, nos anos 90 e em parte deste novo
século. Nós sempre nos dedicamos a isso. Lembro aqui
as lutas do Senador Paulo Paim, Deputado Federal e
sindicalista, do Vicentinho e de tantos outros que se
engajaram nessa bandeira a partir do nosso ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que pudéssemos
ter um salário mínimo equivalente a US$100,00. Hoje,
esse salário mínimo ultrapassa US$350,00.
É uma luta permanente dos trabalhadores na
recuperação do seu poder de compra, na distribuição
da riqueza nacional.
E podemos, neste 1° de maio, comemorar este
salário mínimo em torno de US$350,00, que tem uma
política permanente de reajuste, um reajuste que traz
a inflação.
Nos anos 80, nos anos 90, a nossa luta era para
receber parte da inflação. E eu me lembro muito bem
dos decretos-leis do final dos anos 70, durante os anos
80, que determinavam que, na data-base, tanto o salário mínimo como os trabalhadores não receberiam
a inflação integral.
Hoje não se discute mais a inflação. O que se
discute é o ganho real, é a participação nos lucros.
Neste mês de abril, tivemos a aprovação, na Comissão Mista das Medidas Provisórias, de um critério que
isenta do imposto de renda rendimentos de até R$6
mil na participação de lucros.
Evidentemente que nós queríamos, integralmente, que aqueles valores que os trabalhadores recebem
como participação nos lucros não tivessem a carga tributária, em especial o imposto de renda, como
acontece com os dividendos da empresa. Aquele que
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recebe dividendos não paga imposto de renda. É um
avanço a isenção até R$6 mil, mas precisamos continuar atentos a essa demanda.
Se nós analisarmos os anos 80 e os anos 90, a
época da reengenharia do mercado de trabalho, da
reengenharia do emprego no Brasil, a grande luta dos
sindicatos era exatamente pela estabilidade no emprego, porque ninguém tinha certeza de ter a segurança
no mercado de trabalho.
Hoje, com o pleno emprego no Brasil, assistimos,
por parte dos sindicatos, a uma discussão de um piso
nacional para cada ramo de atividade e também a melhor qualificação desses trabalhadores. E esse conjunto
de ações só foi possível porque o Brasil tem uma estrutura sindical dos trabalhadores e dos empregadores
muito forte, que constroem as suas relações de trabalho, que constroem as suas relações de convivência
dentro da empresa, criando esse ambiente onde todos
possam ter uma recuperação do seu poder de compra
e, ao mesmo tempo, uma participação mais efetiva na
vida da empresa.
De 2003 para cá, observamos que já são mais
de 19 milhões de empregos formais, empregos com
carteiras assinadas, empregos de verdade, e o Brasil
gerou acima do saldo que nós tínhamos no início daquele ano, sem esquecer que, nesse período, tivemos
a segunda maior crise econômica a que a humanidade
assistiu. A primeira foi a quebra da bolsa de valores
norte-americana, como todos nós sabemos, em 1929,
e a segunda, agora em 2008, quando, novamente, o
sistema financeiro norte-americano entrou em colapso,
trazendo uma grave crise para as economias centrais,
em especial as chamadas economias do Mercado
Comum Europeu, com reflexo muito forte nos países
emergentes. E o Brasil soube enfrentar esse problema
da grave crise. Sofremos um pouco, é verdade. Ainda
estamos sofrendo, mas, de certa forma, passamos
com desgaste menor que outros países.
Nosso índice de desemprego hoje está na casa
de 5,5%, enquanto que, na Espanha, está em torno de
25%. E, para a juventude, aqueles que têm até 29 anos
de idade, está na casa de 52% de desempregados. Se
você vai à França, a Portugal, à Itália e a tantos outros
países, verifica que o número do desemprego ainda
é muito alto. Enquanto que, no Brasil, conseguimos
administrar esse processo, conjugando crescimento
econômico com distribuição de renda e formalização
do mercado de trabalho.
É verdade que nós queríamos ter crescido muito mais, particularmente nos anos 2011 e 2012, mas,
nesse período, geramos em cada um desses anos
mais de 1,3 milhão de empregos formais. E, no ano
de 2013, no ritmo em que a econômica está andan-
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do, na dedicação que têm nossos empregadores e os
nossos trabalhadores, deveremos gerar mais de 1,7
milhão de empregos.
Ao mesmo tempo, temos clareza da necessidade
de formar ainda mais a mão de obra dos nossos trabalhadores, para assumirem os bons empregos que
o Brasil está gerando. Exatamente por isso, nós terminamos de modificar o Pronatec na Comissão Mista
das Medidas Provisórias. Agora, encontra-se na Mesa
da Câmara dos Deputados para fazer essa alteração,
como forma de oferecer mais vagas na formação da
mão de obra, e possamos chegar em 2014, com no
mínimo, oito milhões de trabalhadores sendo qualificados e requalificados para essa realidade.
Não podemos também nos esquecer do papel das
micro e pequenas empresas na economia brasileira.
Se analisarmos, após a aprovação do Simples Nacional, em dezembro de 2006, tivemos um crescimento
significativo desse setor dos micro e pequenos empresários brasileiros, chegando a 7,3 milhões empregos
formais nesse mês de março de 2013. E, se voltarmos
a janeiro de 2007, junto às micro e pequenas empresas, tínhamos algo em torno de 1.337 milhão de micro
e pequenas empresas formais no Brasil.
Nesse curto espaço de tempo, mais de seis milhões de micro e pequenas empresas se formalizaram
no Brasil, permitindo a geração de emprego e permitindo trazer o Brasil para o pleno emprego. Exatamente
por isso precisamos ter um olhar todo especial para
a geração das micro e pequenas empresas, para a
qualificação, para a questão do crédito, das compras
governamentais e, principalmente, para a proteção desse setor junto aos governos estaduais, que resolveram
criar a chamada substituição tributária para eliminar os
efeitos das micro e pequenas empresas. Dos trabalhadores que têm carteira assinada no Brasil, neste abril
de 2013, mais de 60% deles trabalham na micro e na
pequena empresa, enquanto nas médias e grandes
empresas – alguns setores têm gerado emprego – a
média delas, a cada ano, é negativa.
Portanto, quem está sendo responsável pela
geração de emprego, pelo primeiro emprego daquele
jovem que entra no mercado de trabalho, são, exatamente, as micro e pequenas empresas. O papel dos
empreendedores individuais, basicamente, iniciou-se
em fevereiro de 2009, e já são mais de três milhões de
empreendedores individuais formalizados, que serão,
no dia de amanhã, médios e grandes empresários, que
é o desejo de todos que querem crescer.
Este setor, quando fizemos todo esse trabalho
de formalização, dizia que tinha três grandes objetivos: o primeiro deles, ser formal, porque não aceitava
mais continuar à margem do Estado nacional. Outro
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grande objetivo desse segmento era fidelizar a sua
clientela, porque, não sendo formal, não tinha local
para fidelizar sua clientela. O terceiro grande objetivo
era emitir a nota fiscal dos seus negócios e, com isso,
ter acesso ao crédito.
Esses três milhões de empreendedores individuais, hoje, podem comemorar esse feito. Exatamente por
isso, neste 1º de maio, na quarta-feira, esperamos que
outro segmento dos trabalhadores, que são as trabalhadoras domésticas, também possa ter a regulamentação dos seus direitos, objeto do reconhecimento da
Emenda Constitucional nº 72.
Tive o cuidado de apresentar um projeto de lei
complementar para que a diarista – temos algo em
torno de 1,9 milhão de diaristas no Brasil – possa se
formalizar como empreendedora individual que é e,
dessa forma, ter a sua proteção previdenciária, os
seus direitos garantidos e, ao mesmo tempo, poder
se formalizar, como nós já fizemos com os empreendedores individuais.
Esse público vai exigir, principalmente do Sebrae,
muito mais qualificação e melhoria do desempenho das
suas atividades, para que, no dia de amanhã, todos nós
possamos dizer, ao completar 70 anos da nossa CLT,
que temos um mundo do trabalho muito mais justo e,
acima de tudo, muito mais competitivo. E essa forma
de competição passa pela formação da mão de obra,
pela qualificação dos nossos trabalhadores e pela ampliação da chamada nova classe média.
Por isso, Sr. Presidente Jorge Viana, nesse 1º de
maio, nós temos o que comemorar e comemorar principalmente esses 70 anos de existência da nossa CLT.
Muito obrigado. Era o que eu tinha a dizer, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento o Senador e Líder José Pimentel,
pelo pronunciamento e convido para fazer uso da palavra, como orador inscrito pela Liderança, o Senador
Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, eu gostaria de fazer referência a um evento para o qual fui convidado
na última sexta-feira – e agradeço a gentileza do convite e a cordialidade na recepção – no Clube Militar,
no Rio de Janeiro, convite feito pelos clubes das três
armas: Aeronáutica, Exército e Marinha. Lá pudemos
debater os problemas nacionais, não apenas aqueles
mais diretamente ligados às Forças Armadas, como
o sucateamento das Forças Armadas, as implicações
da Comissão da Verdade, outros assuntos referentes
àquelas instituições, mas, sobretudo, questões de interesse nacional, os problemas do País, o futuro do Brasil,
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o que ocorre presentemente e quais as consequências do atual modelo de gestão que estamos vivendo.
Tivemos oportunidade de dissertar sobre o que
pensamos deste modelo, que particularmente considero
promiscuo, que haverá de legar uma herança malquista,
certamente, para as futuras gerações de brasileiros.
Há um prejuízo colossal em curso ou uma bomba
relógio de efeito retardado sendo armada pela incúria
administrativa.
A ausência de um projeto de nação, sobretudo, e
a falta de um planejamento estratégico redundam nos
embaraços com os quais nos desfrontamos.
Não são poucos os impasses enfrentados pelo
País que exigem e impõem à Chefe de Estado atenção
e dedicação redobradas. No entanto, a Presidente da
República assumiu a condição de candidata e, prematuramente, passou a direcionar sua agenda à consolidação de uma candidatura extemporânea.
Recentemente o jornal O Estado de S. Paulo, em
editorial, qualificou, com o rigor apropriado, a inadequada postura presidência, quando afirmou: “já é difícil
de dizer onde termina a presidente e onde começa a
candidata”. “Embora tenha um país a administrar, tem
dedicado parte considerável de sua agenda dos últimos tempos a eventos eleitoreiros mal disfarçados de
compromissos oficiais”. É o que diz o editorial
Suas ações e deslocamentos são minuciosamente
calculados à luz das próximas eleições.
Tendo como seu 40º ministro o marqueteiro
João Santana, a Presidente não dá um passo
com outro objetivo que não seja o de consolidar
sua candidatura precocemente oficializada e
avançar em redutos de seus possíveis adversários. Os problemas do Brasil – e de todos
os brasileiros – que esperem.
Não é possível reverter o atual cenário de adversidades generalizadas priorizando o marketing e o
palanque próximo. Vejamos uma recente análise sobre
os entraves logísticos.
Um estudo do professor Paulo Rezende da Fundação Dom Cabral estima que o Brasil “perde anualmente 83 bilhões de dólares apenas com o susto
logístico”. Não é possível ampliar nosso crescimento
econômico diante de tantos gargalos estruturais. “Se
o Brasil produzisse 20% a mais de grãos, os portos
de Santos e Paranaguá travariam. Em suma, não só a
safra de 2014, mas também a de 2015 já estão comprometidas”, avalia o professor Rezende.
As deficiências de nossa infraestrutura logística se agravam a cada dia. Os sistemas rodoviários
e ferroviários estão esgotados. O sistema portuário
brasileiro é um dos mais lentos do mundo. Cada navio
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que chega ao País aguarda quase 6 dias para ter a
mercadoria liberada por órgãos como Receita Federal,
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Docas e Ministério da Agricultura. A média mundial é de
três dias. O Brasil é o 106º no ranking de 118 países
nesse quesito de eficiência portuária.
Os dados são da Firjan – Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro –, ao analisar o tempo
de autorização para entrada ou saída dos contêineres.
Os órgãos responsáveis pela liberação das mercadorias funcionam apenas em horário comercial e ainda fazem pausa no horário de almoço. Se algum navio
atracar durante a noite no porto do Rio de Janeiro, por
exemplo, não consegue dar início a todo o processo.
Somos o único país, entre as principais economias do
mundo, que não disponibiliza esses serviços 24 horas.
Temos que dar tempo para o almoço.
O governo privilegia o curto prazo em detrimento do amanhã. Uma prova desse direcionamento foi o
pacote de incentivos para os setores químico e o de
etanol. O rol de medidas inclui a desoneração do PIS/
COFINS e a liberação de linhas de crédito com juros
reduzidos para produção e estocagem. Outro incentivo
será o aumento de 20% para 25% da mistura de etanol
na gasolina a partir do dia 1º de maio.
Como mostra o especialista Adriano Pires, as
medidas anunciadas “parecem estar mais relacionadas
aos problemas que a Petrobras vem enfrentando do
que aos problemas do setor de etanol. É sabido que o
aumento da mistura vai aliviar o caixa da empresa, na
medida em que reduz em quase 50% as necessidades
de importações de Gasolina A”.
Na avaliação da mais abalizada voz sobre infraestrutura do País, Adriano Pires registra que:
Do ponto de vista do setor de etanol, as medidas não são suficientes para incentivar o
investimento. O pacote, mais uma vez, tem
característica de política de Governo e não de
Estado, por atacarem apenas o curto prazo, ao
invés de se preocupar com a previsibilidade,
tão necessária para fundamentar as decisões
empresariais.
Enquanto se revela ou se consagra a incompetência de gerenciamento no atual governo, verificamos
que o processo de corrupção caminha célere e sem
ser contido.
Neste final de semana, o Jornal O Globo revela,
em matéria assinada pela Gabriela Valente, que:
pequenos construtores subcontratados para
tocar obras do Minha Casa, Minha Vida, em
Municípios com menos de 50 mil habitantes,
revelam que só conseguiam entrar no progra-
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ma se pagassem propina à Empresa RCA Assessoria. Segundo empresários ouvidos pelo
O Globo, a empresa montada por ex-funcionários do Ministério das Cidades cobrava das
empreiteiras uma taxa que variava de 10% a
32% do valor do imóvel construído. Em alguns
casos, o pedágio teria inviabilizado o trabalho e
as obras acabaram sendo abandonadas. Apesar das declarações dos empreiteiros, a RCA
nega cobrar qualquer taxa das construtoras.
Nós lembramos que, a respeito dessa denúncia,
o Líder do PSDB, Aloysio Nunes Ferreira, aprovou requerimento que reivindica do Tribunal de Contas da
União uma auditoria no Ministério das Cidades, no Programa Minha Casa, Minha vida, e nós apresentamos
um requerimento que convida o Ministro das Cidades
para debater esse assunto no âmbito da Comissão de
Assuntos Econômicos.
Espero que, no dia de amanhã, esta comissão
possa deliberar sobre esse requerimento.
Encaminhei também um pedido de informações,
com base na Lei da Acesso à Informação, para que o
Ministério responda a alguns questionamentos, já de
forma preliminar, a respeito dessas denúncias.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Portanto, Sr. Presidente, nós estamos aguardando amanhã,
na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, a
aprovação desse requerimento. E também estamos
aguardando do Ministério das Cidades a resposta ao
questionamento que fizemos; além disso, do Tribunal
de Contas, a instauração de um processo de auditoria.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exa, Senador Alvaro Dias.
Eu gostaria de convidar meu colega da Mesa...
Se bem que ele é o próximo orador. Então, depois que
V. Exa, por gentileza, fizer o pronunciamento, eu sou
logo em seguida a V. Exa. Peço que, se V. Exa puder,
me substitua, para que eu possa fazer uso da palavra.
Mas V. Exa é orador inscrito, e eu o convido para fazer
uso da tribuna, Senador Casildo Maldaner.
O que eu estou falando é que, logo após o pronunciamento de V. Exa, se V. Exa poderia ficar um pouquinho
na Mesa, até que eu possa fazer, daqui do Senado,
uma saudação ao povo acreano de Cruzeiro do Sul,
que ontem fez o maior sucesso no Brasil, ganhando
com uma belíssima apresentação a disputa da Dança
da Galera no programa do Faustão, da Rede Globo.
Eu vou fazer o registro aqui da tribuna.
Mas, Senador Casildo, V. Exa tem a palavra, como
orador inscrito.
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Jorge Viana, nosso Vice-Presidente
do Senado, que está presidindo a sessão no dia de
hoje, é com muita honra que, logo após – e serei breve,
não haverei de demorar –, respeitando atualmente o
que prevê o Regimento, irei substituí-lo na direção da
Mesa, para que o Brasil possa acompanhar a exposição de V. Exa, principalmente em relação aos temas
do Acre, que, sem dúvida nenhuma, atingem a todos
nós brasileiros.
O Governo Federal anunciou mais um pacote
de incentivos, Sr. Presidente e caros colegas, desta
vez destinado ao setor de produção de álcool. É mais
uma desoneração pontual que expõe certa falta de
planejamento de longo prazo, seja especificamente
para o setor de combustíveis, seja, de forma ampla,
para a questão tributária no País. Quer queiram, quer
não, setores que aguardam nichos de mercado serem
contemplados também com alguma desoneração ficam
naquela expectativa.
E aí, se há previsões de investimentos, se há
previsões de novos negócios, aguardam para ver se
o nosso setor da economia... Como já há 30, 40 ou 50
setores que recebem desonerações alternativas ou se
são daquelas já contempladas, querem saber se essa
desoneração terá uma sequência, se será somente
de curto prazo ou se podem as empresas, podem os
investidores calcar planos a médio e longo prazo. E aí
as dúvidas começam a surgir, quer de investidores do
País, quer mesmo de fundos internacionais que pensam em aplicar no Brasil. Mas há aquela expectativa:
vai durar? Por quanto tempo? Porque tudo é calculado
para ver se existe uma credibilidade no setor, se terá
certa permanência ou se é alguma questão casual.
Isso, sem dúvida alguma, gera controvérsias.
As medidas incluem a redução a zero da cobrança
de PIS/Cofins sobre o combustível, hoje equivalente
a R$0,12 por litro de etanol. A renúncia fiscal, no caso
do etanol, será da ordem de R$970 milhões, em 2013,
segundo a Fazenda.
Também foi anunciada a redução da taxa de
juros de linhas de financiamento destinadas à produção de cana. Uma delas pode desembolsar até R$4
bilhões para o plantio ou renovação das plantações de
cana-de-açúcar, com uma taxa de juros subsidiada de
5,5% ao ano. A taxa de financiamento de construção
de armazéns para estocar a produção de etanol também foi reduzida.
Para incrementar a demanda, a partir de 1º de
maio, a parcela de etanol na mistura da gasolina vai
aumentar, passando de 20% para 25%. O objetivo do
pacote de incentivo, segundo o Ministro da Fazenda,

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Guido Mantega, é dar ao setor condições de ampliar
o investimento e expandir a produção – sem garantias de que haverá uma necessária redução de preço
nas bombas.
Não há dúvidas de que o etanol é uma das grandes alternativas da matriz de combustíveis brasileira
e exemplo de fonte energética limpa para o mundo.
O problema está na volatilidade das políticas governamentais para o setor, que não inspiram, muitas
vezes, a segurança necessária aos investimentos. Aí
é que está a questão, o nó górdio é isto: a volatilidade
das políticas, muitas vezes, é que deixa setores em
dúvida em relação a isso.
Tomando o exemplo do etanol, podemos verificar
essa verdadeira montanha-russa. Em meados dos anos
70, tivemos o famoso Proálcool, criado na esteira da
primeira crise internacional do petróleo. Seu fim foi melancólico, nos anos 80, com produtores abandonando
o álcool para apostar no açúcar, com maior aceitação
e preço no mercado internacional.
Vinte anos depois, tivemos um novo boom, encorajado pelo Governo: o surgimento dos carros flex e a
alta do petróleo fizeram do biocombustível o “salvador
da pátria”. Com isso, metade da frota brasileira chegou
a ser abastecida com álcool.
O aumento do consumo impulsionou toda a cadeia do etanol: do plantio da cana até a fabricação de
máquinas e equipamentos. Em três anos, 2004 a 2007,
surgiram 130 novas usinas só na Região Centro-Sul do
País. A produção de cana dobrou. O Brasil, que levara
500 anos para produzir 300 milhões de toneladas até
2003, passou a produzir 600 milhões de toneladas de
cana em menos de uma década. Dobrou em menos de
uma década aquilo que levou 500 anos para produzir.
No entanto, ao mesmo tempo, o Governo Federal
e a Petrobras começaram a segurar artificialmente os
preços da gasolina – estratégia que provoca, sem dúvida, prejuízos à companhia até hoje. Com a crise de
2008 e embalados pela promessa do pré-sal, o projeto
da “Arábia Saudita verde” – entre aspas, naturalmente
–, mais uma vez, foi deixado de lado.
O resultado foi terrível. De acordo com informações divulgadas pela revista Piauí, edição de março
último, na excelente reportagem da jornalista Consuelo
Dieguez, um estudo realizado por instituição bancária
mostra que, das quase 400 usinas atuais, 18% estão
quebradas e sem salvação: pesadamente endividadas,
elas não têm geração de caixa para se sustentar e pagar a dívida. Outro conjunto de usinas sofre para arcar
com as dívidas, mas dificilmente se recuperará em curto
prazo. O esforço exigido para o pagamento impedirá
que façam qualquer investimento nos próximos anos.
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Por fim, diz o estudo, há um grupo de 40% das
usinas capitalizado e com caixa para investir. É com
essas usinas que o Governo terá que contar para suprir a necessidade de etanol no mercado brasileiro,
nos próximos anos. O plano atual é mais um esforço
para resgatar e dar novo impulso ao setor.
Fica evidente, contudo, a ausência de uma política consistente voltada à matriz de combustíveis do
País – não apenas voltada à extração do pré-sal e dos
nossos campos de petróleo, mas com diversificação
de atividades.
Com relação ao petróleo, que não pode e não será
relegado a segundo plano em curto e médio prazo, é
de vital importância ampliar nosso parque de refino.
Nosso déficit atual amplia a necessidade de importação
de derivados, provocando prejuízos enormes ao País.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Não demoro, Sr. Presidente.
Além do etanol, outros biocombustíveis merecem
nossa atenção, entre eles o biodiesel e o bioquerosene.
Durante a Rio+20, tivemos oportunidade de participar
de um voo experimental, com uma aeronave totalmente movida à bioquerosene – evidenciando-se uma fantástica possibilidade de substituição do querosene de
aviação, à base de petróleo, por uma alternativa natural.
Em São Paulo, uma frota de dois mil ônibus já
circula utilizando o B20, uma mistura do diesel fóssil
com 20% de biodiesel. Em 2012, foram consumidos
2,72 bilhões de litros de biodiesel no Brasil, terceiro
maior produtor mundial, atrás apenas dos Estados
Unidos e Argentina.
Hoje, a proporção determinada pelo Ministério
de Minas e Energia é o B5, quer dizer, 5% de biodiesel. A elevação desse índice será um forte estímulo ao
setor, que compõe uma espécie de “tripé da sustentabilidade”: é economicamente viável, socialmente justo
e ambientalmente responsável.
O direcionamento de um plano estratégico da
matriz de combustíveis é primordial para o Brasil, pois
produz resultados diretos, não apenas para o consumidor comum, mas em toda a cadeia logística.
Justamente por isso, tal ferramenta deve ser utilizada com a responsabilidade e visão de futuro que
o tema exige, com perenidade e segurança, sem o
risco de alterações de rumo que atendam quaisquer
interesses que não sejam o desenvolvimento do País.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Essas são, Sr. Presidente, nobres colegas, as
reflexões que não pude deixar de trazer na tarde de
hoje. Por isso, muitos setores, entre eles agora o eta-
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nol, assim como o biodiesel e outros, são alternativas
a serem buscadas, mas, quanto às desonerações,
temos que ter cuidado, porque há muita expectativa
e não pode haver o capricho da volatilidade, que não
dá segurança aos que investem. Temos que ter credibilidade, segurança, que são fatores aguardados pelos investidores. É essa a expectativa. Não podemos
deixar de lado o etanol e outras energias limpas como
o biodiesel, e o Brasil está preparado para ir do B-5
para o B-7. Quer dizer, adicionar 7% de biodiesel no
diesel será um grande passo, porque a infraestrutura
já está preparada, já está pronta para o Brasil, e não
só para o B-7, mas para o B-10, sem dúvida alguma.
Essas são as considerações que trago na tarde
de hoje, Sr. Presidente e nobre colegas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª. Enquanto V. Exª caminha
para dar o privilégio de me substituir para que eu possa
fazer uso da palavra como orador inscrito, aproveito
para ler expediente que está sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa, como membro suplente,
o Deputado Sandro Mabel, em vaga existente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 599, de 2012, conforme Ofício
nº 477, de 2013, da Liderança do PMDB, na Câmara
dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of/GAB/I/nº 477
Brasília, 29 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para ratificar o nome
do Deputado Sandro Mabel, na qualidade de Suplente,
para integrar a Comissão Mista destinada a apreciar e
dar parecer à Medida Provisória nº 599/2012, conforme
Of/GAB/I/nº 75 de 19 de fevereiro de 2013.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
Deputado Eduardo Cunha, – Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Passo a Presidência para o nobre Senador
Casildo Maldaner, para que eu possa fazer uso da
palavra como orador inscrito, informando aos colegas
Senadores que os próximos inscritos são: Senador
Rodrigo Rollemberg, Senador João Capiberibe, Senadora Ana Amélia, Senador Mozarildo e Senador
Jarbas Vasconcelos.
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São esses os oradores inscritos. O Senador Mário Couto fica para após a Ordem do Dia, pela minoria.
Desculpe-me, Senador Anibal, meu caro colega: V. Exª não está aqui ainda, mas certamente vai
se inscrever.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com muita honra, passo a palavra,
então, ao eminente representante do Acre Senador
Jorge Viana, para que o Brasil possa acompanhá-lo.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Casildo Maldaner, que preside a sessão, muito obrigado pelas palavras; colegas Senadoras e Senadores,
semana passada foi uma semana muito própria do
Parlamento, de debates, de questionamentos, tanto
aqui no plenário como no noticiário, e esta semana
agora começa com uma conversa entre os dirigentes
do Congresso e dirigentes do Poder Legislativo.
Tive a oportunidade de me expressar sobre essa
semana nas páginas do jornal O Globo de ontem, em
uma entrevista que dei na quarta-feira e que foi publicada ontem, de página inteira, e amanhã – estou aqui
informando aos colegas – pretendo também dar minhas
impressões sobre este abril, de que nós estamos chegando ao fim, vinculadas às candidaturas a presidente, aos casuísmos, às disputas antecipadas de 2014.
Então, amanhã, vou me inscrever – vou ver se falo
com meu Líder, Wellington Dias, para poder falar pela
Liderança; senão, como orador inscrito, após a Ordem
do Dia – e devo fazer um pronunciamento tratando do
tema que dominou o mês de abril. E vou trazer aqui
um pouco a coerência do PT, do nosso Governo e, ao
mesmo tempo, fazer um questionamento sobre a incoerência dos nossos adversários ou dos partidos que
disputam conosco a condução do nosso País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho para
cá, para a tribuna, sem dúvida... Acho que é bom, pelo
menos há alguma coisa boa, quando assumimos a
vaidade que carregamos, o ego que carregamos. Confesso que, na madrugada, o avião veio lotado de Rio
Branco até chegar a Brasília, às 7 horas da manhã –
mais uma noite de sono perdida.
Mas eu vi, naquele avião, duas coisas fortes:
primeiro, 60 haitianos, com um olhar, uma feição daqueles que encontraram o destino e a possibilidade de
começar uma vida nova aqui no Brasil, coisas pelas
quais o Senador Anibal, que está aqui, o Governador
Tião Viana, todos nós batalhamos tanto.
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Mas a outra coisa é que, desde ontem à tarde, o
ego, a alegria, a autoestima do acriano não cabe em
si mesmo, por uma coisa, parece até corriqueira, mas
não é. Uma competição, num programa televisivo, no
caso da TV Globo, no programa de grande audiência
no domingo, Domingão do Faustão, eles, com muita
competência, criaram a Dança da Galera, e andaram
30.000 km no Brasil, chegaram numa cidade, noutra,
reunindo a juventude, as pessoas, como motivação social, e fazem uma mobilização de cidade contra cidade,
mas disputando explicitar a cultura desses povos; e,
ontem, foi a disputa de Guarapari contra Cruzeiro do
Sul, no meu Estado do Acre.
Cruzeiro do Sul é uma cidade muito especial.
Se o acriano tem – herdou um pouco dos gaúchos –
esse orgulho... O Presidente Lula sempre fala que dois
lugares que aonde ele chega o pessoal canta o Hino
são os gaúchos – com todo o respeito, tem também
o Senador Jarbas Vasconcelos, que vai já dizer que
os pernambucanos que têm essa fibra, e têm mesmo
–, mas os gaúchos, os acrianos – nós aprendemos
com os gaúchos –, vibramos muito. Brigamos para ser
brasileiros, lutamos. E, se o acriano é desse jeito, o
acriano cruzeirense é mais ainda. Tem uma paixão e
nos faz viver uma verdadeira paixão pelo lugar em que
vivemos. Tenho um amigo que diz: “Nós não somos só
brasileiros, somos um povo que faz parte do Brasil e
temos orgulho de ser brasileiros.”
E, ontem foi espetacular! Crianças, milhares de
pessoas – quem não viu, está na Internet, está na minha fan page, está no meu site; com a equipe, conseguimos pôr –, ontem, a população de Cruzeiro do Sul
não só ganhou R$100 mil do prêmio, não só ganhou
R$100 mil para a Pastoral da Criança – e queria parabenizar a Rede Globo, o Faustão, os atores e todos
os envolvidos –, mas a população de Cruzeiro do Sul
ganhou o Brasil ontem. Foi uma coisa fantástica! A vibração de todo mundo do Acre, todo mundo esqueceu
um pouco seus problemas, as suas dificuldades, para
celebrar a nossa cultura, a nossa história. E começou
com a apresentação dos nossos índios, nossos irmãos,
nossos parentes, que são talvez o maior e melhor representante dessa raiz bem brasileira; e, depois, numa
área enorme, próxima do Igarapé Preto, em Cruzeiro
do Sul, que é um dos igarapés melhores para tomar
um banho – pena que eu tome tão pouco banho lá,
porque vamos sempre para trabalhar e nunca para um
momento de lazer – eles fizeram uma apresentação
e, com milhares de pessoas, formaram o mapa do
Brasil, com um diferencial – só deu para ver de cima,
não sei como filmaram, se com helicóptero: o Acre e
Cruzeiro do Sul.
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Logo em seguida, eles se modificaram completamente, e tudo isso, talvez, seja uma espécie de pré-Copa do Mundo. Imaginem se tivermos a sorte de
explicitar a cultura brasileira – tomara que aconteça!
–, durante a Copa do Mundo no ano que vem para 2
bilhões de pessoas do mundo inteiro, que, certamente,
vão estar assistindo.
Depois, eles formaram o sapo Kambô, que virou matéria no Fantástico, ontem à noite ainda, que
é de onde os índios tiram o suor para curar – V. Exª
que é médico –, para se livrar do panema. Panema é
o mau-olhado, a coisa da pessoa que pega tudo que
não presta, tudo que é ruim cai sobre a pessoa, não
caça nada, não pesca nada, tem problemas com a
mulher, com os parentes, com os amigos. Quando se
está meio assim, os índios dizem que a pessoa está
com panema. Aí, toma a vacina do sapo, o panema vai
embora e, daqui a pouco, não pega nem gripe. Isso é
da cultura nossa, do povo da floresta, que virou uma
reportagem do Fantástico questionando do ponto de
vista médico os riscos. Claro, a pessoa pega algo bem
da cultura e vai fazer disso para ganhar barato, curtição, pode dar errado.
Mas o certo é que fizeram o desenho do sapinho, que dele se tira esse suor, esse líquido, que pode
ser fundamental para você ficar com a sua imunidade
mais ativa.
Depois, eles se juntaram e formaram um índio
com arco e flecha, uma flecha com pessoas virando,
uma flecha dinâmica que atinge e forma Cruzeiro do
Sul. Esse negócio foi tão forte que eu resolvi colocar na
minha fan page, uma página despretensiosa, que, até
hoje, 12 mil pessoas curtiram. O certo é que fiz uma
postagem e me assustou o que aconteceu de ontem à
noite para cá, Senador Mozarildo, caro colega Anibal.
Na postagem que eu fiz, Senador Jarbas – Cruzeiro
do Sul tem menos de 80 mil habitantes, fica a 680km
de Rio Branco –, na minha fan page, parabenizando
Cruzeiro do Sul, os acrianos de Cruzeiro do Sul, falando dessa importância e de mostrar os nossos índios,
a nossa cultura da floresta, a vibração do nosso povo,
Cruzeiro do Sul, que é a terra da melhor farinha do
mundo, mas que tem um povo que é o seu maior patrimônio – estou aqui com meu iPad aberto – 77.344
pessoas visualizaram essa postagem sobre o espetáculo de ontem.
É quase a população de Cruzeiro do Sul, é mais
do que a população da cidade. É óbvio que aí há gente
do mundo inteiro. Mas, para ver, são 2.374, até agora,
compartilhamentos, pessoas que têm as suas páginas,
seus perfis no Facebook, que levaram. Qual é a reportagem que você faz que coloca 251 comentários na
minha página, só na minha página sobre isso? E 1.562

22296 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

pessoas curtiram. Eu nunca tinha imaginado que essas novas ferramentas de comunicação tivessem uma
força como eu estou vendo aqui. É impressionante. A
minha fan page é nada. Não sou profissional disso; trabalho como minha equipe. Fizemos um texto aqui, em
que eu parabenizo a população; felicito a Apae; faço o
registro pela Rede Globo por ter promovido algo que
valoriza a cultura; cumprimento mais uma vez o próprio Faustão; e, de modo muito especial e carinhoso,
a Monique Alfradique e o Sergio Marone, que foram
os dois que foram lá...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... a
mando, encaminhados pela Rede Globo, para fazer a
organização dessa coreografia, ensaiando, treinando.
Quero parabenizar a TV Rede Amazônica em
Cruzeiro do Sul, a TV Acre em Cruzeiro do Sul, a direção da TV Acre, a direção da TV Cruzeiro do Sul
e o Dr. Felipe Dal, da Rede Globo de Televisão, por
sempre valorizar – no caso a Rede Amazônica, que é
repetidora da Globo –, o meio ambiente, a cultura, a
história do nosso povo. Então, dentro desse aspecto,
mais uma vez, eu parabenizo. Devo dizer que a Pastoral da Criança está de parabéns.
É enorme a alegria de todos nós de termos vivido esta tarde de domingo, na qual o Acre ganhou a
sensibilidade do brasileiro e recebeu os parabéns de
todo o Brasil por dar valor à sua cultura e à história
de seu povo.
Eu ouço aqui com a compreensão do Presidente,
rapidamente, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
(Soa a campainha.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) –
Senador Jorge Viana, o pronunciamento emocionado
de V. Exa tem toda razão de ser. Eu também sou amazônida – embora V. Exa seja lá do extremo-oeste, da
nascente do Rio Moa, que está no seu Estado, e eu
do extremo-norte –, a Amazônia é uma coisa que nos
apaixona. E eu fiquei realmente ontem acompanhando aquele programa e vibrando com a apresentação
e, depois, com o resultado. Realmente, a Rede Globo
presta um grande serviço ao divulgar para o Brasil essas porções do Brasil, que alguns costumam chamar
de rincões, de lugares onde só existem, realmente,
coisas ruins. E eu fiquei muito emocionado, também,
de ver aquela apresentação de ontem e o resultado
que aconteceu. Quero parabenizar V. Exª, o Governador Tião Viana, e dizer que, também, fico satisfeito de
saber que o prêmio se destina à Pastoral da Criança.
Portanto, vai para uma grande ação que é a ação de
cuidar das crianças.
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O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
bem. Eu, mais uma vez, para concluir aqui, Sr. Presidente, eu só queria, de fato, cumprimentar toda a direção da TV Globo, da TV Acre, especialmente da TV
Cruzeiro do Sul e os embaixadores, os atores Sérgio
Marone e Monique Alfradique, que foram os embaixadores de Cruzeiro do Sul, mas de modo muito carinhoso
e especial, porque a vitória ontem foi exclusivamente
do nosso povo. Não houve ação institucional maior,
o Governador Tião Viana vibrou, todos do Município
de Cruzeiro do Sul, foi uma vitória bem acriana, bem
brasileira, porque o que o Brasil tem de melhor é seu
povo. O mundo inteiro hoje inveja esse jeito de ser do
brasileiro e quanto mais nós promovermos essa coisa
da nossa cultura, da nossa história, da nossa relação
com o meio ambiente, com as tradições, nós só temos
a ganhar com isso.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Então,
aqui, encerrando, há recadinhos, como, na minha página, Maria José Leão: “Tenho orgulho de ser acriana.
Uma belíssima apresentação que, tenho certeza, emocionou o Brasil inteiro. Cruzeiro do Sul está de parabéns.” A Magna Melo Freitas diz: “Hoje Cruzeiro do Sul
deu um show e é muito merecida a vitória. Parabéns à
Pastoral da Criança.” Aí, Manoel Domingos: “Chorei de
emoção ao ver o povo da minha terra ganhando uma
competição de nível nacional. Parabéns Cruzeiro do
Sul, parabéns meu querido Estado do Acre.” Maria do
Socorro diz: “Verdade, tudo encantador, para orgulho
de todos nós acrianos.”
Então, eu poderia repetir, aqui, muitas, a Ana
Paula: “Foi lindo demais. Fiquei muito orgulhosa de ser
do meu Estado, ver meu Estado brilhando, mostrando
sua cultura.” O Anderson fala: “Que maravilha, ouvir o
Brasil elogiando os nossos Municípios acrianos. Parabéns ao meu povo do Acre.”
Então, aí, eu encerro dizendo, a Samira Louzada
diz: “Me emocionei com a apresentação de Cruzeiro
do Sul. Foi uma lição.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Nós estamos felizes por morarmos num Estado que respeita
seu povo, suas florestas.”
E, aí, eu, ontem ainda, no Twitter, estava reproduzindo uma manifestação da Glória Perez, que, agora,
faz o Brasil ficar atento à novela. A Glória Perez que é
acriana, que tem muito orgulho de dizer que é acriana,
de contar nossas estórias, como fazia Armando Nogueira, que lamentavelmente não está mais conosco.
E estamos perto de celebrar os 80 anos de João
Donato, outro grande acriano, que quer fazer isso: ou-
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vir a sonoridade dos nossos índios, do nosso povo e
passar isso para o mundo inteiro.
Então, muito obrigado, Presidente, pela tolerância.
E queria, do fundo do coração, expressar daqui,
da tribuna do Senado, os meus agradecimentos, assim como todo o povo do Acre hoje, a todas as cruzeirenses e os cruzeirenses, por terem feito o Brasil
inteiro parar, emocionar-se, para conhecer e ver essa
belíssima vitória da nossa cultura, que é, nada mais,
nada menos, essa cultura do povo brasileiro, desses
200 milhões de cidadãos do mundo, que são motivo
de uma inveja do ponto de vista positivo.
(Soa a campainha.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Senador Anibal, só para...
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Queria,
rapidamente, congratular-me com V. Exª pelo pronunciamento, pelo reconhecimento do povo do Cruzeiro do
Sul. E, logo mais, vou falar da tribuna também e fazer
o meu cumprimento especial ao povo de Cruzeiro do
Sul. E quero parabenizar também o grupo que está à
frente da Pastoral da Criança em Cruzeiro do Sul, que
tem um trabalho que está completando 25 anos. Teve
o total merecimento ao receber esse prêmio de R$100
mil. Houve a vitória da Dança da Galera, e o beneficio
vai para uma causa nobre, que é justamente a Pastoral
da Criança. Então, cumprimento V. Exª pelo reconhecimento e pelo belo testemunho do mérito daquele povo,
que fez uma apresentação linda, vista por milhões de
brasileiros através do Programa do Faustão. Parabéns.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, Senador. Agradeço e incorporo o aparte de
V. Exª.
E quero dizer que o que me fez dar certo como
prefeito, governador, procuro fazer o mesmo...
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Senador Jorge Viana, a Mesa me alerta que os participantes que estão saindo são senhoras do programa Mulheres Mil, do Instituto Federal de
Brasília. E a Mesa as cumprimenta, ao saírem, com o
beneplácito do orador que se encontra na tribuna, que
é o Vice-Presidente do Senado, Senador Jorge Viana.
Todos nós estamos saudando as Mulheres Mil,
do Instituto de Brasília.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Parabéns, bem-vindas ao Senado. (Palmas.)
Boa visita.
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Então, Sr. Presidente, o que me fez certamente
dar certo foi fazer tudo com paixão, com dedicação ao
nosso Estado do Acre, ao nosso povo. Deu certo. E isso
é uma das boas qualidades: deixar o pessimismo de
lado, substituir o pessimismo pelo otimismo. E foi isso
que Cruzeiro do Sul fez ontem a gente viver.
Está de parabéns todo o povo acriano.
(Soa a campainha)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – E, por
fim, digo que o Governador Tião Viana, que, institucionalmente, representa todos, deve estar muito feliz. E
ele está também de parabéns, por liderar o Acre numa
hora tão especial como esta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Valeu, Cruzeiro do Sul!
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Sem dúvida alguma, Senador Jorge
Viana.
Se não me engano, no domingo passado, Bento
Gonçalves com Corumbá disputaram, e houve um empate. E, agora, vem Cruzeiro do Sul, do Acre. Lembro-me de que, em outro mandato que tivemos aqui, havia
um Senador, o Sr. Nabor Júnior, que era de Cruzeiro
do Sul. Ele foi governador do Acre também e falava
muito de Cruzeiro do Sul. E, agora, vem Cruzeiro do
Sul derrubar Guarapari, no Espírito Santo, a grande
Guarapari, Ganhou, não empatou! Então, vem, sem
dúvida alguma, o Acre encantar o Brasil inteiro.
Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – E meus cumprimentos aos Senadores
e ao povo acriano!
Na sequência, antes de devolver a Presidência
ao Vice-Presidente do Senado, o Senador Mozarildo
Cavalcanti, em permuta com o Senador Rodrigo Rollemberg.
V. Exª tem a palavra, de acordo como Regimento
Interno, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Queria só, com a compreensão do orador, que
está na tribuna, dizer que, logo após a fala do Senador,
vou passar, rapidamente, à Ordem do Dia, e seguiremos com os oradores inscritos, tendo em vista que a
pauta está trancada, como explicarei daqui a pouco,
e também o horário, 16 horas.
Senador Mozarildo, V. Exª tem a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
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orador.) – Sr. Presidente, Senador Tião Viana, digo, Senador Jorge Viana – lembrei-me, agora, do seu irmão,
Governador e ex-Senador –, é uma honra falar aqui,
hoje, após o emocionante pronunciamento de V. Exª.
Mas o tema que quero abordar, hoje, não é um
tema que emocione; é um tema que preocupa. Vimos,
há poucos dias, outra manifestação dos médicos, através das suas diversas associações e representações,
inclusive o Conselho Federal de Medicina, fazendo um
ato de protesto contra a ação dos planos de saúde.
Sr. Presidente, não é só porque eu sou médico
que estou aqui me solidarizando com os colegas, mas,
sobretudo, porque me preocupo com esses dados que
vêm-se agravando em relação ao atendimento ao paciente. E o pior: o paciente, mesmo sendo pobre, às
vezes, faz um plano de saúde na ilusão de que será
melhor atendido e termina sendo mal atendido por exigências descabidas dos planos de saúde.
Nós ouvimos, há poucos dias, na Comissão de
Assuntos Sociais – aliás, foi um comparecimento espontâneo, ou seja, ele próprio pediu para vir falar –,
o Ministro da Saúde, que fez uma panorâmica sobre
todas as questões de saúde da sua pasta e, principalmente, enfocou essa questão dos planos de saúde e
do SUS – Sistema Único de Saúde –, que atende o
paciente que realmente não tem plano algum.
Sr. Presidente, ficamos em uma posição lamentável. Estamos vendo que, recentemente, a Agência
Nacional de Saúde Suplementar tem tomado medidas
contra planos de saúde que têm adotado posturas e
procedimentos que prejudicam não só o médico, mas
especialmente o paciente.
Primeiro, é aviltante o valor que se paga em uma
consulta médica. Consulta médica significa atendimento
a uma pessoa que está doente, que pode, portanto, vir
a falecer, que pode ter a doença agravada. No entanto,
o que se vê é que as consultas variam de R$15,00 a
R$60,00 – a mais complexa é R$60,00!
E mais: os planos de saúde ainda exigem produtividade e impõem regras – o que é mais descabido – sobre o procedimento do médico. Se um médico
solicita determinado exame para esclarecer uma patologia ou uma doença, o paciente, quando chega ao
laboratório para fazer o exame, às vezes ouve: “Esse
exame não tem cobertura do plano de saúde. Só poderá ser feito se for pago.”
Então, é preciso que haja, realmente, um verdadeiro mutirão em defesa muito mais do paciente
do que mesmo dos profissionais da área de saúde. O
que se vê é uma deterioração da profissão tanto do
médico quanto dos outros profissionais da área de
saúde; um sucateamento dos hospitais no que tange
a equipamentos, a materiais elementares, inclusive de
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procedimentos; erros grosseiros, como, por exemplo,
aplicar na veia do paciente em vez do medicamento o
alimento, quando o cateter é outro. Todas essas coisas estarrecem, revoltam a população e, sobretudo,
desanimam os mais jovens de serem médicos. Isso é
muito sério e é preciso realmente...
Eu ouvi atentamente a explanação do Ministro da
Saúde. Sei que ele é um homem competente, honesto,
e que tem procurado tomar posições muito enérgicas
com relação a isso, mas é preciso de fato que nos somemos, Câmara e Senado, ao próprio Ministro, para
que possamos encontrar caminhos a fim de que a saúde
passe a ter saúde. Hoje, do jeito que está a situação,
há um setor de saúde doente sob todos os aspectos:
doente no que tange à tristeza de ver aquelas filas intermináveis nos hospitais; o atendimento das pessoas
deitadas nos corredores; e, o pior, o aviltamento da
profissão pelo pagamento irrisório através dos planos
de saúde. E ainda dizem os planos de saúde que aumentaram o valor da consulta médica em tantos por
cento. Só que passaram a cobrar do usuário do plano
cerca de 400%. Então, é um trabalho voltado simplesmente para o lucro.
É lógico que não vamos pretender que uma empresa que tenha um plano de saúde vá fazer filantropia.
Não! Realmente é uma empresa que visa arrecadar,
remunerar e ter um bom lucro, mas não se pode fazer da saúde um esquema de mercantilização. E eu
lamento muito ver essa situação.
Quero aqui hipotecar solidariedade, como eu
disse, não só aos médicos que protestaram contra o
aviltamento da profissão, mas, principalmente, àqueles
que alertarem a própria população para que vejam que
os planos de saúde estão descumprindo. Tanto estão
descumprindo que mais de algumas centenas já foram
punidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Vejo que a Senadora Ana Amélia pretende fazer
um aparte e eu tenho muito prazer em ouvi-la.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Rapidamente, Senador Mozarildo. V. Exª conhece profundamente
as questões de saúde, porque é médico e tem dado
uma atenção muito grande a essa prioridade nacional. Quero lhe dizer que me preocupa enormemente
a situação grave de endividamento das comunidades,
das entidades filantrópicas que atuam no atendimento
hospitalar; dos hospitais filantrópicos, melhor dizendo,
das Santas Casas de Misericórdia no meu Estado, imagino que na sua Roraima também, em São Paulo, no
Rio Grande do Sul. Tenho uma preocupação enorme
com esse endividamento que inviabiliza a continuidade
das atividades dessas instituições. Há uma defasagem
enorme da correção das tabelas do SUS para essas
instituições e para os serviços de atendimento médico,
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como o próprio valor pago a um médico numa consulta.
Isso é extremamente grave no momento em que essas
instituições são responsáveis por um número muito
grande de atendimento à comunidade mais carente
pelo Sistema Único de Saúde. É preciso fortalecer
o sistema e criar mecanismos de financiamento. Se
não fizermos isso, nós criaremos um grave problema
no atendimento à saúde da população mais carente.
Eu queria, então, me somar à manifestação de V. Exª
nesse sentido, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Senadora Ana Amélia, V. Exª complementa
o meu pronunciamento, porque eu enfoquei bem no
protesto dos médicos, das categorias médicas, através das suas associações, com relação aos planos
de saúde. Mas, como V. Exª citou, as instituições filantrópicas, como as Santas Casas – a Santa Casa
foi o meu hospital-escola; e vários e vários milhares
de estudantes fizeram o seu aprendizado nas Santas
Casas – e as beneficências, estão vivendo momentos
piores ainda, porque não recebem adequadamente do
SUS nem recebem de planos de saúde.
Então, como eu disse, a saúde pública no País,
de um modo geral, até mesmo para aqueles que têm
plano, está doente. É preciso tomar uma medida radical.
E fico muito preocupado quando apenas se simplifica, Senadora Ana Amélia, a questão, dizendo que
o que falta é haver mais recursos para a saúde. O que
falta mais no gerenciamento da saúde é...
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) –... seriedade. É preciso acabar com a corrupção no setor de saúde. Inclusive, há um projeto meu
e outro do Senador Paulo Davim, tornando crime hediondo a corrupção na área de saúde. É inadmissível
ver, como constatou a própria CGU, que, nos últimos
anos, mais de R$ 500 milhões foram desviados da
Fundação Nacional de Saúde.
Então, tenho confiança de que o Ministro Padilha,
pela explanação que fez na Comissão de Assuntos Sociais, vai, de fato, tomar medidas para que possa haver
– tenho certeza de que as medidas não são complexas – uma boa fiscalização do Datasus e dos órgãos
de fiscalização, como os Tribunais, etc., fazendo que
nós possamos, de fato, mudar essa realidade tanto do
SUS quanto dos planos de saúde; tanto dos hospitais
públicos como dos privados e dos filantrópicos.
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB –
RR) – Portanto, Sr. Presidente, quero agradecer-lhe e
deixar esse registro já na semana do Dia do Trabalho,
chamando a atenção para o trabalhador da área de saúde.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Cumprimento V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Passo à
ORDEM DO DIA
Hoje é a segunda sessão em que se encontra na
pauta a Medida Provisória nº 602, de 2012.
Conforme acordo de Liderança, a pauta continua sobrestada, e a Presidência transfere as matérias
constantes da pauta de hoje para a Ordem do Dia da
próxima sessão deliberativa.
Nesse sentido, eu encerro a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 602, DE 2012
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 602, de 2012, que autoriza a prorrogação
de contratos por tempo determinado no âmbito
do Centro Gestor e Operacional do Sistema de
Proteção da Amazônia – CENSIPAM e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
– FNDE; altera as Leis nºs 12.337, de 12 de
novembro de 2010, e 10.480, de 2 de julho de
2002; revoga dispositivo da Lei nº 12.469, de
26 de agosto de 2011; e dá outras providências.
Parecer sob nº 10, de 2013, da Comissão
Mista, Relator: Deputado Beto Faro (PT/PA);
e Relator Revisor: Senador Aníbal Diniz (PT/
AC), favorável à Medida Provisória e pela rejeição das emendas oferecidas perante a Comissão Mista.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 117, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 280, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 117, de 2012 (nº 7.330/2010, na
Casa de origem) de iniciativa da Presidência da
República, que dá nova redação ao art. 9º da Lei
nº 11.803, de 5 de novembro de 2008 (autoriza o Banco Central do Brasil a abrir crédito aos
Bancos Centrais da República Argentina e do
Uruguai, sob a forma de margem de contingência reciprocamente concedida no âmbito do Sistema de Pagamentos em Moeda Local – SML).
Pareceres favoráveis, sob nºs 207, de 2013,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo
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Suplicy; e 208, de 2013, de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Humberto Costa, com
a Emenda nº 1-CAE, que apresenta.
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 84, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 2013 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 209, de 2013,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Humberto Costa), que
aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2013.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 85, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 330, de 2013)
Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2013,
do Senador Eduardo Lopes, que susta os efeitos da resolução administrativa expedida pelo
Tribunal Superior Eleitoral nos autos da Petição nº. 9.495/AM, que redefine o número de
Deputados Federais, Estaduais e Distritais.
Pendente de parecer da CCJ.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
89, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta §
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2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de cargo público
que tiverem sua escolha aprovada previamente
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52,
III, f, devem comparecer a essa Casa, anualmente, para prestar contas de suas atividades
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatária a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão
e Tocantins.
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Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que
oferece, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira,
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda à
Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que
oferece, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira,
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda à
Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 115, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal, para
vedar a instituição de impostos sobre os medicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece.
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11
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 163, DE 2000
Discussão, em turno único, do Substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
163, de 2000 (nº 6.167/2002, naquela Casa),
do Senador Luiz Pontes, que cria o Fundo de
Apoio à Cultura do Caju – FUNCAJU (desenvolvimento da produtividade da cajucultura).
Pareceres sob nºs 1.380 a 1.382, de 2012,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício de Oliveira, pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da
matéria (em parecer preliminar, nos termos do
Requerimento nº 48, de 2009-CAE);
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
Wellington Dias, favorável ao Substitutivo da
Câmara, exceto quanto às alterações feitas
pela Câmara ao texto da ementa e à redação
do art. 1º; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Benedito de Lira, favorável.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 101, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005,
na Casa de origem, do Deputado Paulo Rubem Santiago), que institui o Dia Nacional do
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 102, de 2008 (nº 6.046/2005, na
Casa de origem, do Deputado Gonzaga Patriota), que institui o Dia Nacional dos Agentes
de Autoridade de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 64, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.
14
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 60, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado nº 60, de 2010, do Se-
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nador Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de
2011, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora
Marta Suplicy.
15
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 61, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado nº 61, de 2010, do Senador
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de
2011, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora
Marta Suplicy.
16
REQUERIMENTO Nº 316, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 316, de 2012, do Senador Jorge Viana,
solicitando voto de aplauso à Comissão Pró-Índio do Acre, instituição criada em fevereiro
de 1979, pelo exemplo de trabalho na defesa
da cidadania dos povos indígenas nas áreas
de educação, saúde, cultura e meio ambiente.
Parecer favorável, sob nº 283, de 2013, da
Comissão Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Vital do Rêgo.
17
REQUERIMENTO Nº 270, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
270, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 42, de 2010, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(fornecimento e instalação dos equipamentos
de medição de energia elétrica).
18
REQUERIMENTO Nº 277, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
277, de 2013, do Senador Pedro Simon, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-
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do nº 275, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania (divulgação da razão social e de
documentação de emissoras de radiodifusão).
19
REQUERIMENTO Nº 307, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
307, de 2013, de autoria do Senador José Pimentel, que requer, nos termos do art. 258 do
RISF, a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei da Câmara nºs 93 e 129, de 2011, com os
Projetos de Lei do Senado nºs 270, de 2010;
466 e 700, de 2011; 101, 147 e 259 de 2012;
e 25, de 2013, por versarem sobre a mesma
matéria.
20
REQUERIMENTO Nº 308, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
308, de 2013, de autoria do Senador Vital Do
Rêgo, que requer, nos termos regimentais,
que o Projeto de Lei do Senado n° 270, de
2011, que tramita em conjunto com os Projetos de Lei do Senado n°s: 381, de 2011; 516,
de 2011; 565, de 2011; 42, de 2006; 70, de
2011; 71, de 2011; e com o Projeto de Lei da
Câmara n° 57, de 2011, seja submetido ao
exame da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, além das Comissões Constantes
do despacho inicial.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 372, DE 2013
Requeiro, nos termos do inciso I do art. 279 do
Regimento Interno, que o Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 136 de 2011, que “Estabelece medidas de
proteção à mulher e garantia de iguais oportunidades
de acesso, permanência e remuneração nas relações
de trabalho no âmbito rural e urbano”, seja apreciado
pela Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, além
das comissões constantes do despacho inicial.
Sala das Sessões, de abril de 2013. – Senador
Romero Jucá, PMDB-RR.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sigo com a lista de oradores, que passou por
uma modificação.
Peço a compreensão do Senador Capiberibe,
que está presente, mas o Senador Mário Couto se inscreveu como primeiro orador e Líder da Minoria, logo
após a Ordem do Dia, e tem preferência como Líder.
Logo em seguida, será V. Exª, Senador João Capiberibe, querido e bom amigo.
Então, com a palavra, o Senador Mário Couto.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – V. Exª explicou que
a Ordem do Dia está sobrestada, em função de haver
medida provisória trancando a pauta.
Eu quero saber se requerimentos que foram encaminhados à Mesa serão apresentados, haja vista
que já foi encerrada a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Nós só temos um problema, Senadora Ana Amélia.
Eu já estive conversando com a assessoria da Mesa
e, regimentalmente, temos o problema do quórum
baixo. Então, pode ser que tenhamos uma mudança
no quórum e, sem nenhum problema, aquilo que não
está trancado por força regimental, passada a Ordem
do Dia, certamente, pode ser apreciado.
Vamos só observar o número de registros no
painel e cumprir o Regimento, do ponto de vista do
número necessário.
Com a palavra, o Senador Mário Couto, como
Líder da Minoria e primeiro orador inscrito após a Ordem do Dia, pelo tempo de 20 minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srª Senadora, Srs. Senadores,
inicialmente quero dizer da minha alegria de ter, neste
final de semana, visitado as cidades de São Caetano
de Odivelas e Vigia de Nazaré, no nordeste do Estado
do Pará; cidades pesqueiras, que vivem da extração
da pesca, que vivem à margem dos oceanos e que
nos causaram uma profunda alegria por passarem,
esse final de semana, junto com meus irmãos de São
Caetano e de Vigia.
Sr. Presidente, às vezes, fico a me perguntar,
principalmente nesses últimos dias: para onde estamos
caminhando? Que Brasil é este? Me causa uma profunda interrogação com o nosso futuro. Me causa uma
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profunda preocupação com o futuro do meu Estado,
da Virgem de Nazaré, da minha querida padroeira, dos
meus irmãos paraenses e dos meus irmãos brasileiros.
A inflação chegou. A ditadura parece que se aproxima. Aquele partido que outrora combatia medidas que
hoje ele mesmo faz, ele mesmo proclama.
Pasmem, senhoras e senhores: tudo orquestrado
pelo Governo do PT. A Pátria lê os jornais, lê as revistas,
e deve se perguntar: “para onde estamos indo?” Aqui,
nesta tribuna, por muitas vezes, este Senador alertou
aonde íamos chegar. Por várias vezes, eu disse aqui,
nesta tribuna, que a ditadura estava chegando novamente a esta Pátria. Ninguém quis ouvir. Talvez alguns
tenham dito, silenciosamente, que eu poderia estar
doido, e outros disseram: “como esse cara é enjoado”.
Está aí. Semana passada, no maior cinismo,
queriam derrubar a candidatura da Marina Silva. Não
queriam deixar, e não querem. Não querem deixar se
criar mais partidos neste País. Mas o tiro está direcionado para cima da Marina. Ordem do Governo, aquele
mesmo Governo que pregava a democracia, que dizia
ser democrático, que mentirosamente enganava o povo
brasileiro. Agora tudo está vindo à tona, Sr. Presidente.
Olhe o cinismo, Sr. Presidente. Para onde estamos indo, Presidente? Qual é a direção que este País
está tomando, meu Jarbas Vasconcelos? Olhe, Pátria
amada! Olhe como as revistas começam a divulgar
as notícias: “a vingança dos mensaleiros”. A vingança
dos mensaleiros!
Querem tirar a atribuição do Supremo Tribunal
Federal, para os mensaleiros não irem para a cadeia,
Brasil!
Onde estamos, País querido? Para onde vamos,
Brasil?
Só falta dizer que vão prender o Joaquim Barbosa. Coitado! É só o que falta dizer. É só o que falta
fazer. Eu disse aqui que os mensaleiros não iriam para
a cadeia. Eu disse aqui.
Este é o PT que pregava a democracia. Este é o
PT que pregava a seriedade. Este é o PT que pregava
respeito à Constituição Federal.
Querem ou já rasgaram a Constituição. Querem
tirar atribuições do Supremo Tribunal Federal, que era
em que o brasileiro confiava, que é em que o brasileiro
confia. O brasileiro já foi consultado milhões de vezes.
Ele não confia neste Senado, ele não confia na Câmara, ele confia no Supremo Tribunal Federal. E querem, agora, tirar o poder do Supremo Tribunal Federal
e colocar o poder para cá, onde, sempre e de vez em
quando, descobrem-se escândalos.
Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora de Nazaré, minha padroeira querida, onde estamos? Para
onde vamos?
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Querem tirar o poder de investigação do Ministério Público, Jarbas Vasconcelos. Querem tirar o poder.
Olha aonde chegamos. Querem acabar com o Ministério Público, simplesmente para ir à forra. Querem
dizer ao Ministério Público: “Tu denunciaste os mensaleiros, pois agora nós vamos tirar de ti a atribuição
de investigação”.
Malditos petistas! Aonde querem levar a nossa
Pátria, por cuja democracia tanto lutamos?
Meu Presidente, para onde vamos? Para onde
estamos caminhando, Presidente? Tirar uma atribuição do Ministério Público? Tirar o poder do Supremo
Tribunal Federal, para absolver os mensaleiros, para
eles não irem para a cadeia?
Tirar o direito de cada brasileiro que queira se
candidatar a Presidente da República, especialmente
o de uma senhora de respeito neste Brasil, chamada
Marina Silva? Por que estão com medo? Com medo
de quê?
Para onde vamos? Para onde vamos, Brasil? É
preciso refletir, Brasil. É preciso, Pátria amada, dizer ao
teu povo, mostrar ao teu povo o que está acontecendo
nesta Pátria. É preciso ter voz. É preciso ter coragem.
É preciso ter determinação. Isso é uma vergonha! A
ditadura chega, bate à porta.
Querem calar? Querem calar? Para onde Vamos,
Presidente?
Presidente, a inflação também chegou, aquela
inflação que nós combatemos tanto quanto combatemos a ditadura, e sofremos tanto quanto sofremos
para acabar com a ditadura.
O poder de mando, o poder ditatorial, fazer aquilo
que o Governo quer.
Eu olhava assustado, na votação passada, para o
Plenário. Pensei que os Senadores, na sua totalidade,
iriam derrubar aquele projeto. Muitos votaram ainda a
favor. Assusto-me com isso, minha Pátria querida. Eu
me preocupo com isso, minha Pátria querida.
Eu que vejo a corrupção tomar conta desta Pátria. São quase 100 bilhões – bilhões! – roubados por
ano da minha Pátria querida. Corrupção generalizada.
Eu que vejo a inflação corroer o salário do pobre
operário brasileiro.
Eu que vejo a maior inflação deste País chegar
a minha terra querida. A maior inflação está na nossa
terra paraense. A maior inflação é a do Estado do Pará.
A base, Presidente, da comida do paraense é o
açaí com farinha de mandioca, principalmente no interior do interior, onde está aquele mais pobre, aquela
mais pobre. O litro do açaí foi a quase 200% de aumento, Presidente. A farinha de mandioca passou de R$2,00
para R$10,00, Dilma. Ô Dilma, tu não comes farinha,
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nem tomas açaí, Dilma. Tu só comes filé-mignon. E tu
nem sabes o preço, hoje, do filé-mignon.
Presidente, o quilo de feijão, do tomate, da batata,
da cebola. Aí aumentam os juros para conter a inflação.
Não adianta, Presidente, não adianta. Fizeram um mal
terrível para este País. Não tem economista capaz de
conter a inflação brasileira. Colocar a culpa na safra é
mentira, é mais uma mentira do PT.
Não fizeram, Presidente, a infraestrutura de que
o País precisa para produzir. Nós não temos estradas,
Presidente. Nós não temos escoamento dos produtos.
Não há como! Pode aumentar juro como quiser. O Produto Interno Bruto não vai chegar à meta, Presidente.
Estão mentindo de novo. O Produto Interno Bruto não
vai chegar à meta!
Para onde vamos, Brasil? Onde estamos, Brasil?
Numa inflação galopante e num sinal ditatorial, num
sinal de ditadura evidente, que ninguém pode negar
hoje! A Presidenta está mostrando do que ela é capaz.
Uma Presidenta tirar o poder de um Supremo Tribunal
Federal! Eu não digo que é o Deputado A, B, C ou D,
porque eles são mandados, eles obedecem. Eles não
querem perder a migalha que vem a eles do Planalto.
Eles não sabem nem o que estão fazendo à Pátria,
nem o que estão fazendo à Pátria! Mas ela sabe.
A Dilma sabe o que é tirar do Ministério Público
a atribuição de investigar. Ela sabe o que é tirar o poder do Supremo Tribunal Federal, para que os mensaleiros não vão para a cadeia. Ela sabe! Ela sabe o
que é cortar o direito daqueles que têm o direito de
se candidatar à Presidência da República. Ela sabe!
Ela sabe que não tem mais condições de conter a inflação. Ela sabe!
Presidente, só existe um jeito: eu vou apresentar um projeto de lei para o próximo salário mínimo.
Eu quero ver, Presidente, quem é que vai estar contra
R$700,00. Ora, ora, Jarbas! Bolsa Família. Tudo bem,
Jarbas. Como está o Bolsa Família com a inflação, Jarbas? Perdeu o sentido. A inflação corrói a bolsa família.
Não temos saúde. Não temos educação. Cinco
litros de açaí e já foi a bolsa família, sem contar com a
farinha de mandioca! Bastam cinco litros de açaí e já foi
a bolsa família, sem contar com a farinha de mandioca!
Eu mandei comprar, Presidente, mas não quis
trazer para colocar aqui em cima porque um Senador
me disse: “Olha, tu vais virar aí um Sílvio Santos, colocando os produtos aqui em cima da mesa. Não faz
isso, Mário Couto!” Aí eu acabei seguindo o conselho
do Senador. Foi um Senador da Paraíba que me pediu
para não trazer o açaí. Eu até dei o açaí. Mas eu senti
que o pobre assalariado não tem condições de ter um
salário mínimo de R$700,00 neste País!
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Eu estou entrando, na forma que preceitua o
art.7º, inciso IV, da Constituição Federal de 5 de outubro
de 1988, com a fixação de R$1.400,00 para o valor do
salário mínimo nacional. Eu quero ver quem vai estar
contra o que eu estou propondo aqui! Não tem outra
forma, não tem outra forma de salvar o povo brasileiro
da fome! Não adianta mentir. Chega de mentira! Dão
para os Deputados fazerem o que não tem coragem
de dizer: “Sou eu que quero tirar o poder do Supremo.
Sou eu que não quero a Marina como candidata. Sou
eu que quero tirar a atribuição do Ministério Público.
Sou eu que quero caminhar em direção da ditadura
neste País”. Eu não tenho como controlar, Brasil! Eu
não tenho mais como controlar!”
Não tem economista, no mundo inteiro, que controle a inflação. Não tem ninguém, porque não cuidaram da infraestrutura do País. Não existe, Presidente.
E agora querem dar R$700,00 de salário mínimo para
o povo brasileiro viver, com o custo dos produtos que
estão na prateleira do supermercado.
Mata! Dilma, mata! Mata, Dilma! Tortura, Dilma!
Liquida, Dilma!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Vou
descer, Presidente. Vou descer.
Presidente, isto aqui dá um filme: “A vingança
dos mensaleiros”. Isso aqui dá um filme. Se eu fosse
produtor de cinema, eu faria um filme. Isto é um filme.
Condenaram os caras e se criou o mito, no Brasil, chamado Joaquim Barbosa. Esse é o homem que
conseguiu colocar na cadeia um bando de petistas que
tinham roubado o Brasil. E depois de um mês, este
Senador subiu nesta tribuna...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ...
eles vão se vingar do Supremo, além de não serem
presos. Pior: não vão ser presos, mas vão se vingar do
Supremo tirando as atribuições máximas do Supremo,
rasgando a Constituição nacional!
E quem faz isso? Ah, são os Deputados. Mentira,
Presidente! Quem faz isso é a Dilma, Presidente. Ela
tem, no sangue, o sabor da ditadura. E o chavismo está
chegando no País, Presidente. Prepare-se!
(Soa a campainha.)
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr.
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Após as palavras do Senador Mário
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Couto, agora, vamos ouvir, pela inscrição, o eminente Senador João Capiberibe, pelo Estado do Amapá.
V. Exª está com a palavra, Senador.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, antes
de entrar no tema que me trouxe à tribuna, eu queria
cumprimentar o casal que está aqui, a Luciana, o Ralf
e a Valentina, um bebê de três meses que trazem no
colo. São lá do meu Estado do Amapá. Os dois são
empresários e fabricam um dos melhores sorvetes que
eu, que gosto muito de sorvete, já tomei.
Sr. Presidente, senhores telespectadores da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, o Fantástico, revista dominical exibida pela Rede Globo, está mostrando ao País os gargalos que impedem o crescimento
sustentado do Brasil.
Em reportagens anteriores, o programa mostrou
bilhões de reais desperdiçados no sistema elétrico, na
transposição do Rio São Francisco e em ferrovias e
portos, na série “Brasil, quem paga é você”.
Na questão dos desperdícios e gargalos na logística, a repórter Sônia Bridi apresentou um dado
preocupante. Abre aspas:
No preço de tudo que a gente compra, 20%
são o custo do transporte. Dá R$2,00 em cada
R$10,00. Isso tem consequência. Este ano,
por exemplo, o Brasil teve uma supersafra de
grãos. E a comida ficou mais barata? Não.
Porque o preço do transporte fica mais caro
ano a ano. De 2003 até 2011, o frete desde a
lavoura até o consumidor mais do que triplicou.
É uma situação absurda. E essa conta acaba
sendo paga por todos nós. A velocidade que
o Brasil precisa ainda não entrou nos trilhos.
É preciso uma caminhonete fazendo as vezes
de trem para percorrer a Ferrovia Norte-Sul no
centro do País.
Vi a reportagem sobre os gargalos nas ferrovias
e portos e um detalhe me chamou a atenção: Bernardo
Figueiredo, Presidente da Empresa de Planejamento e
Logística, apresentou um mapa de 10 mil novos quilômetros de ferrovia para escoar as cargas do País, no
qual o Porto de Santana, no Amapá, não está incluído.
O curioso, Sr. Presidente, é que, dos 39 mil quilômetros
de ferrovia existentes no País, pelo menos de 12 a 15
foram construídos por Dom Pedro II. Isto mostra por
que nós estamos pagando 20% de frete nos produtos
que consumimos. Imaginem que nós somos um País
que não tem como retirar as riquezas produzidas nas
regiões mais distantes.
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Bernardo Figueiredo apresentou um mapa de
10 mil novos quilômetros de ferrovia para escoar as
cargas do País, repito, no qual o Porto de Santana, no
Amapá, não está incluído.
O Porto de Santana, antigo Porto de Macapá,
existe desde 1982, com a finalidade de original de
atender à movimentação de mercadorias, por via fluvial,
transportadas para o Estado do Amapá e para a Ilha
de Marajó. Todavia, pela sua posição geográfica privilegiada, tornou-se uma das principais rotas marítimas
de navegação, permitindo conexão com portos de outros continentes, além da proximidade com o Caribe, os
Estados Unidos, a China e a União Europeia, servindo
como porto de entrada e saída da Região Amazônica.
É bom lembrar de que nós estamos no Hemisfério Norte, estamos lá em cima, bem mais próximos
dos países ricos.
A área de influência do Porto de Santana compreende toda a Bacia Amazônica e os principais portos da região.
Em 2002, o Porto de Santana movimentou
476.118 toneladas e, 10 anos depois, em 2012, embarcou 9.574.176 toneladas de carga, com ênfase para
os minérios de ferro, cromita e manganês e, ainda, madeira, cavaco de eucalipto e pinus, biomassa e pasta
de celulose. Pelo que se vê, é só matéria-prima. Nós
somos exportadores de natureza, Sr. Presidente, infelizmente. Desde o Império até hoje, não conseguimos
mudar essa condição de exportadores de natureza.
A não inclusão no mapa apresentado à repórter
Sônia Bridi pelo dirigente da Empresa de Planejamento
e Logística (EPL) do Porto de Santana demonstra que
alguma coisa estranha está no ar – aliás, estranhíssima. Um porto com esse potencial ficar fora de qualquer
planejamento logístico deste País é muito estranho.
Afinal, não faz muito tempo que o Conselho de
Autoridade Portuária (CAP) deu ciência de autorização expedida pela Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (Antaq) que permite o uso temporário da
área pertencente à Companhia Docas de Santana
(CDSA) para construção de silos da empresa Companhia Norte de Navegação (Cianport). A solicitação
para a implantação do projeto de construção de três
silos para o armazenamento de grãos, para a construção de correias transportadoras e para a instalação de
balança de fluxo foi feita ainda no ano de 2012. Após a
aprovação da Antaq, as obras de construção dos silos
foram iniciadas e deverão ser finalizadas, de acordo
com o cronograma da Cianport, em outubro de 2013.
Além de ampliar a competitividade da exportação
de grãos no Norte do Brasil, esse projeto também gerará emprego e renda no Município de Santana, pro-
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porcionando o desenvolvimento da economia local e
o fortalecimento do setor naval na região.
O objetivo da Cianport é explorar as oportunidades do corredor logístico BR-163/Rio Tapajós, que será
capaz de escoar até 20 milhões de toneladas de grãos
do Mato Grosso pela Região Norte e que vai exigir investimentos de R$3 bilhões na construção de estações
de transbordo, de armazéns, de terminais portuários,
de empurradores e de barcaças, reduzindo, dessa forma, o custo do frete e aumentando a competitividade.
Por isso, é estranho que o Porto de Santana não
esteja nas prioridades da EPL para atenuar os gargalos de logística no escoamento das safras de grãos
produzidas na Região Centro-Oeste. Há um interesse
muito grande de produtores da Região Centro-Oeste
em canalizar e escoar seus grãos pelo Porto de Santana. Eles nos têm visitado com muita frequência.
Com certeza, alguma coisa deve estar por trás
dessa omissão. Isso não pode ser de graça. Como diz
o ditado popular, “o tempo é o senhor da razão”.
Pois não é que veio à baila na semana passada
um fato ocorrido em dezembro de 2002, que se pode
relacionar com a não inclusão do Porto de Santana
no planejamento da EPL? Uma informação de 2002
pode estar relacionada com a não inclusão do porto
no planejamento de logística portuária.
Vamos aos fatos ocorridos há 11 anos.
Em 2002, a então Governadora e hoje Deputada
Federal Dalva Figueiredo, pelo PT do Amapá, fez várias
reuniões com técnicos do Ministério dos Transportes,
inclusive com o próprio então Ministro João Henrique
de Almeida Sousa, mostrando a importância de o Governo do Amapá ter o controle da administração do
então Porto de Macapá.
Eu tenho aqui o documento que a Governadora
enviou para o Ministro no dia 13 de novembro de 2002,
manifestando esse interesse em gerenciar o porto. Dalva encaminhou, no dia 13 de novembro de 2002, ofício
ao Ministro deixando claro o interesse do Estado em
administrar o porto. No documento, ficam evidentes os
encontros que técnicos do Poder Executivo do Amapá
tiveram em Brasília. Havia uma negociação em curso.
“Em decorrência dos proveitosos e oportunos
contatos mantidos entre nosso governo e esse Ministério, dirijo-me a V. Exª para manifestar o interesse deste
Governo em tornar-se autoridade portuária do Porto
de Macapá, em Santana, desvinculando-o da administração das Docas do Pará”, diz a então Governadora
Dalva Figueiredo no documento enviado ao Ministro.
Vale lembrar, que ao assumir o Governo, em 5
de abril de 2002, Dalva, que foi minha sucessora no
Governo do Amapá depois de dois mandatos, tomou
como bandeira a administração do porto. Nas entre-
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vistas que deu na época, ela tinha o pensamento de
que o Estado era o melhor ente para assumir essa
responsabilidade.
Infelizmente para o Amapá, um mês depois, em
14 de dezembro de 2002, a União transferiu a administração da Companhia Docas de Santana para a Prefeitura Municipal de Santana. Assinam o convênio – aqui
está o convênio assinado no dia 14 de dezembro de
2002 – o ex-Ministro dos Transportes João Henrique de
Almeida Souza, o ex-Presidente da Companhia Docas
do Pará Carlos Nunes, o ex-Prefeito de Santana Rosemiro Rocha e o ex-Presidente da Companhia Docas
de Santana Rodolfo dos Santos Juarez.
O acordo é endossado pelo Senador peemedebista José Sarney e pelos, hoje, ex-Senadores Gilvam
Borges, do PMDB, e Sebastião Bala, do PDT, que assinam o documento de transferência como testemunhas
do convênio, ficando clara uma poderosa articulação
política para transferir a gestão do porto das Docas do
Pará para a Prefeitura de Santana.
Em uma manobra política, para que o Porto de
Santana não fosse gerido pelo Governo do Amapá, as
autoridades de então, ao entregarem o porto para a
prefeitura, decretaram sua estagnação, pois a municipalidade não teria condições de gerir um porto como o
de Santana. Na verdade, a Prefeitura de Santana mal
consegue tapar os buracos da cidade; a cidade está
em situação absurdamente precária.
Naquela ocasião, existiam dois cais, chamados
de A e B, um armazém de 2,8 mil metros quadrados
para carga geral, um galpão de 1,5 mil metros quadrados, um pátio de 3 mil metros quadrados e um pátio
de contêineres com 16,5 mil metros quadrados. Passados 11 anos, o patrimônio físico é absolutamente
o mesmo. Não existe sinal de nenhum investimento.
O porto ficou estagnado em sua estrutura apesar do
crescimento do volume de cargas.
Alguém ganhou com essa transferência irresponsável, pois, em termos práticos, o Amapá não ganhou
absolutamente nada, o Amapá perdeu. E o Município de Santana perdeu muito mais, porque deixou de
gerar milhares de empregos. O desenvolvimento do
porto geraria os empregos de que a comunidade de
Santana necessita.
Na verdade, desde 2002, a Companhia Docas
de Santana tem servido somente para fins políticos e
eleitoreiros. Isso ficou claro no dia 3 de junho de 2011,
quando o ex-Prefeito Antônio Nogueira e o atual Prefeito, Robson Rocha, trocaram acusações em uma
emissora de rádio.
Robson acusou o então Prefeito de malversação
de recursos da Companhia Docas. Disse que Nogueira
fez uma transferência ilegal, no valor de R$4 milhões,
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para a conta da prefeitura, que, depois, teria sido repassado para a Santana Previdência.
Na outra ponta, o então Prefeito Antônio Nogueira rebateu Robson com fortes criticas ao ex-Prefeito
Rosemiro Rocha, pai de Robson Rocha. Segundo
Nogueira, na gestão do pai do atual Prefeito, foram
desviados recursos do Porto de Santana. Por conta
disso, o ex-Prefeito foi preso na Operação Pororoca,
deflagrada em novembro de 2004.
Por conta das denúncias de desvio de recursos
e de estagnação, o Governador Camilo Capiberibe
decidiu buscar apoio em Brasília para modernizar o
porto, para desenvolvê-lo, ampliá-lo. Na avaliação dele,
a Companhia Docas de Santana, apesar de estar concedida à Prefeitura de Santana, pertence à União, e o
desenvolvimento daquela Companhia é de interesse
do povo do Amapá.
Por isso, o Governador do Amapá e a Secretaria
dos Portos da Presidência da República pretendem
investir R$5 milhões em projetos de modernização
do porto, apesar da falta de visão estratégica da EPL,
que ignora solenemente o Porto de Santana no Plano
Nacional de Logística Portuária.
Para que a história de 2002 não se repita é que
estamos atentos.
Eu, o Senador Randolfe Rodrigues e parte da
bancada federal apoiamos o Governo do Amapá na
retomada dessa luta, pois parece que foi estratégico
deixar a administração das Docas sob a responsabilidade da Prefeitura de Santana. Quem fez isso sabia
que a prefeitura não teria como promover o desenvolvimento do porto. O objetivo da irresponsabilidade de
2002 era o de deixar o porto não crescer.
A mão invisível que não quer o desenvolvimento
do Amapá se tornou visível, com a descoberta do documento de 14 de dezembro de 2002, que transferiu
o Porto de Santana para quem não dispunha de mínimas condições de administrá-lo.
Por isso, Sr. Presidente, é preciso estar atento
e forte.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Ouvimos as palavras de V. Exª, Senador
Capiberibe, relatando sobre logística e sobre a expectativa em relação ao Porto de Santana, no Amapá, e
dizendo que temos de ficar vigilantes.
Há aqui a inscrição da Senadora Ana Amélia
e, depois, a do Senador Mozarildo. Aliás, o Senador
Rodrigo Rollemberg permutou com o Senador Mozarildo Cavalcanti. O Senador Jarbas Vasconcelos vem
na sequência. E, como Líder, também está inscrito o
Senador Armando Monteiro.
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Consulto a Mesa: o Senador Capiberibe falou
como orador inscrito? (Pausa.)
S. Exª falou como orador inscrito.
V. Exª permite que a Senadora Ana Amélia faça
o seu pronunciamento?
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– É claro, é claro!
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Vejo outro Senador aqui. Quando aqui
cheguei, já se encontrava no plenário o Senador Jarbas Vasconcelos, que vai falar por Pernambuco e pelo
Brasil. Aliás, o Senador Armando Monteiro também é
de Pernambuco.
Tem a palavra a Senadora Ana Amélia, do grande
Rio Grande do Sul, que fala ao Brasil.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, Senador Casildo Maldaner;
caros Senadores; senhoras e senhores telespectadores
da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado; atenciosos servidores desta Casa, o tema que vou abordar,
Senador Casildo Maldaner, diz respeito às questões
que estamos debatendo agora nesta encrenca institucional, e deveremos fazer tudo para que não amplie
sua repercussão.
Não vejo nenhum risco hoje quanto à boa harmonia entre os Poderes. O Supremo Tribunal Federal
está cumprindo rigorosamente seu papel, nós aqui
estamos fazendo o que devemos fazer, mas temos
de zelar também pelo direito das minorias, Senador
Jarbas Vasconcelos.
Antes disso, eu queria apenas dizer que me surpreendi. Costumamos fazer solicitações a determinados
órgãos públicos, especialmente no plano federal, e é
demorado o retorno. Eu queria, então, fazer um registro.
Encaminhei ao Secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, no dia 23 de abril,
na semana passada, uma correspondência, porque
fui representante da comissão brasileira, liderando a
representação parlamentar, em um encontro da União
Interparlamentar na cidade de Quito, capital do Equador,
no mês de março. Lá, recebi uma delegação do Iraque
pedindo a intermediação dos Parlamentares brasileiros,
que estavam lá sob minha liderança, para que fosse
renegociada uma dívida do Iraque. Eu encaminhei a
solicitação ao Secretário, Carlos Márcio Cozendey, e,
no dia 26 de abril, eu recebo essa correspondência
com uma clara resposta e um posicionamento.
Então, eu queria, publicamente – porque aqui a
gente critica –, agradecer. Claro que muitos pensarão: essa é a obrigação do Secretário de responder a
um Senador. Mas, como isso é raro, eu queria, então,
agradecer ao Secretário de Assuntos Internacionais do
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Ministério da Fazenda pelas informações que me envia
sobre o processo, que é complexo, dessa renegociação
da dívida com o governo do Iraque. Penso que é também positivo que a gente reconheça esses avanços.
Mas eu queria retomar a questão, Senador Casildo, porque penso que o fortalecimento das instituições
nas três esferas de Poder da Federação, Executivo, Legislativo e Judiciário, deve ser prioridade dos agentes
que lideram essas estruturas. Quanto mais eficientes
forem o Congresso Nacional, a Suprema Corte, o Ministério Público, as Polícias Federal, Civil, Rodoviária,
Estaduais, Militares ou quaisquer instituições públicas
e foco no cidadão, isso será muito melhor para a sociedade e, sobretudo, para a democracia. Essa eficiência
é mais bem-alcançada quando há independência e
liberdade de atuação, que é a essência democrática
para essas instituições se tornarem mais fortes.
Nos últimos dias, as interações na minha página
nas redes sociais, mais especificamente na minha página e nos meus perfis do Facebook, demonstraram a
preocupação da sociedade com o fortalecimento das
instituições. Num post relacionado à PEC nº 37, no
qual eu informei sobre a minha presença no ato contra essa proposta, na última quarta-feira, 24 de abril,
mais de 25 mil internautas interagiram na página. Entre
os que comentaram, mais de 90%, Senador Casildo,
posicionaram-se contra a PEC nº 37, que atribui exclusividade de investigação às Polícias Federal e Civil
para investigar crimes e limitar o poder de atuação do
Ministério Público.
Eu dou especial atenção à instituição Ministério
Público não só porque o meu Estado, o Rio Grande
do Sul, tem um Ministério Público extremamente competente e dedicado aos compromissos em defesa do
interesse da sociedade, que é esse o papel do Ministério Público, mas também porque sou viúva de um
Procurador de Justiça do meu Estado. Por isso, tenho
pela instituição um especial carinho não só institucional, mas também pessoal.
Boa parte da população, Senador, já percebeu
que a autonomia para investigar crimes, por exemplo,
aumenta as chances de solução de delitos. Por isso
sou favorável ao fortalecimento do Ministério Público
nas diferentes áreas de atuação do órgão, sejam elas
estaduais, federal, trabalho e outras, e também a autonomia das instituições competentes para realizar investigações criminais. Qualquer interferência contrária
é um retrocesso, um descompasso em relação à lógica
da cidadania e da moralidade.
Como jornalista que fui durante mais de quarenta anos na minha vida profissional, não posso admitir
qualquer tentativa de amordaçamento do Ministério Pú-
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blico nem de outras instituições, como a imprensa, por
exemplo, fundamentais para os debates democráticos.
Agora há pouco, uma repórter de um jornal do Rio
Grande do Sul me pergunta se o Senado havia tocado
no caso rumoroso de várias prisões envolvendo autoridades do meu Estado na área do meio ambiente. Não.
Nós não falamos, mas isso prova, e se espera, que as
instituições policiais, como a Polícia Federal, estejam
agindo republicanamente, com a sua responsabilidade
nesses casos. É a única forma de que a democracia e
os compromissos com a Constituição estejam sendo
respeitados.
Investigações importantes e recentes puderam
ser elucidadas porque as autoridades competentes coletaram o maior volume de dados e informações sobre
crimes bárbaros e lamentáveis. Talvez até essa discussão sobre a PEC nº 37 tenha mostrado um empenho
mais, digamos, prioritário das polícias para mostrar a
sua eficácia. É aquela velha máxima do Deng Xiaoping:
“Não importa que o gato seja preto ou pardo, desde
que cace o rato.”
Não vamos discutir aqui o mérito dessas investigações, se as polícias estão agindo com mais eficácia,
para justificar que seja ampliado o poder da polícia e
reduzido o poder do Ministério Público. Não é disso que
se trata. Todos têm que desempenhar o seu papel. O
que não podemos é limitar ao Ministério Público esse
poder investigativo.
As investigações feitas pelas autoridades policiais
do meu Estado, o Rio Grande do Sul, permitiram, em
rápido espaço de tempo, a prisão de Luan Barcelos da
Silva, de 21 anos, que confessou ter assassinado seis
taxistas no meu Estado em um curto espaço de tempo.
Os crimes ocorreram há menos de um mês. Nas duas
noites em que aconteceram as mortes, o jovem acenou para táxis na rua. Em seguida, sentava no banco
traseiro e indicava um destino. Ao chegar ao local, ele
retirava, sacava um revólver calibre 22 de uma pasta
e disparava à queima roupa dois tiros na cabeça do
motorista, sem anunciar o assalto. Antes de deixar o
carro, o jovem recolhia o celular e o dinheiro da vítima – ao todo, o rapaz, o bandido roubou R$870,00 –,
e depois voltava a andar na rua para procurar outro
taxista e repetir o crime.
Felizmente, a polícia do Rio Grande do Sul agiu
com eficiência, porque ela tinha aquilo de que mais
precisa: informação, inteligência. É isso que é a base
da eficácia no desvendamento de crimes rumorosos.
O mesmo caso aconteceu agora com a dentista Cinthya Magaly Moutinho de Souza, de 47 anos,
que morreu queimada no próprio consultório, em São
Bernardo do Campo, no ABC paulista, por ter apenas
R$30,00 na sua conta bancária. Esse é também ou-
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tro exemplo da importância do trabalho de cada uma
das instituições.
Assim como o Ministério Público tem importância como fiscal das leis, as autoridades policiais são
essenciais para permitir soluções rápidas contra a
violência. Graças à independência dos Poderes e ao
fortalecimento das instituições, a Justiça decretou, na
última sexta-feira, a prisão temporária de Jonathan
Cassiano Araújo, de 21 nos, suspeito de atear fogo e
matar a dentista.
Hoje, de manhã, foi anunciada, no noticiário de
televisão, a prisão de todos os envolvidos nesse bárbaro crime, que assustou o nosso País, porque também
a impunidade é uma das causas do aumento dessa
violência e desses crimes com requintes de crueldade.
Portanto, esses fatos precisam ser considerados.
Os ganhos com instituições mais fortes superam as
instâncias da segurança pública. Recentemente, ao
avaliar a importância dos programas de transferência de renda para a diminuição da pobreza em nosso
País, o Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Marcelo Neri, destacou a estabilização econômica e o fortalecimento das instituições
democráticas como as bases fundamentais, na última
década, para o aumento da inclusão social e melhor
distribuição dos rendimentos na América Latina. Dos
17 países do continente, 13 apresentaram melhora
nos índices sociais registrados nos últimos 10 anos,
segundo o Ipea.
Essa também é a avaliação do Diretor-Geral
da Fundação Botín para o Fortalecimento da Gestão
Pública na América Latina, Íñigo Sáenz de Miera. Em
artigo publicado em março, no jornal Valor Econômico,
o especialista afirma que o motor do desenvolvimento
das sociedades é a força que reside em cada uma das
pessoas que as integram. A condição necessária para
que essa força gere crescimento é o bom e correto
desempenho das instituições, sobretudo as públicas.
Para que uma sociedade experimente longo período de desenvolvimento sustentável, suas instituições
públicas precisam funcionar bem, de maneira adequada
ao papel que lhes é correspondente e desempenhando
esse papel com transparência e eficiência. Não fosse
essa prerrogativa, não existiria, por exemplo, o inquérito que resultou no independente julgamento da famosa Ação Penal nº 470, pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), mais conhecida como mensalão. A imprensa
também teve papel relevante nesse processo rumoroso e considerado histórico em nosso País.
Sou, portanto, favorável à independência e ao
entendimento.
Ontem, inclusive, o jornal O Globo, publicou reportagem com base em depoimentos de historiado-
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res, indicando, Senador Jarbas Vasconcelos, que os
conflitos entre os Poderes são recorrentes na nossa
história, mas que o princípio fundamental de divisão
de atribuições dos Poderes deve ser respeitado. É por
isso que nós temos que lutar sempre, mantendo a vigilância sobre essa situação. Na democracia, restringir
a independência e a competência das instituições é,
como disse antes, um retrocesso.
Para encerrar, quero dizer que fiquei muito entusiasmada com a iniciativa do Senador Rodrigo Rollemberg de levar um grupo de Senadores – V. Exª, inclusive – ao Ministro Gilmar Mendes, que é o Relator
do processo gerado pela provocação feita pelo Senador Rollemberg a respeito do direito da minoria. Nós,
aqui, no regime democrático, não podemos deixar de
admitir que a minoria tenha o seu direito. Ora, se um
partido político, recentemente, teve o direito de ser
constituído com base na lei em vigor, por que o mesmo
direito não pode ser dado à ex-Ministra Marina Silva,
que tenta criar aqui o seu partido político? Como já
aconteceu em passado não muito remoto aqui nesta
Casa, o Supremo Tribunal Federal foi invocado para
que as minorias pudessem constituir uma CPI aqui, no
Senado Federal, para investigar questões rumorosas
de malfeitos em nosso País. Agora, da mesma forma, a
minoria precisa ficar atenta ao resgate desse direito. O
que nós fizemos aqui, na sessão da semana passada,
foi exatamente impedir uma votação, a toque de caixa,
que visava, unicamente, a podar, cercear, amordaçar,
tirar a liberdade e o direito da Senadora Marina Silva
de ter a sua própria agremiação partidária com vista
ao pleito de 2014.
Todos os jornais desse fim de semana trouxeram
uma informação preocupante, o que, para mim, não
é nenhum tipo de crise entre os Poderes, mas tão somente uma manifestação clara da responsabilidade
que tem esta Casa, que tem o Supremo, que tem o
Poder Executivo.
Tomara que a conversa entre o Presidente Renan
Calheiros e o Presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, seja também nesse nível. O Congresso não
pode cobrar nada do Supremo, como o Supremo não
pode. Apenas o Supremo tem o direito de, sobre aquilo
que nós não fazemos, como aconteceu em relação ao
FPE, como aconteceu em relação ao trâmite das medidas provisórias, o Supremo tem que se manifestar
para que a gente cumpra o dever de casa. Então, não
podemos reclamar quando a Corte coloca nos eixos
aquilo que nós devemos cumprir.
Por fim, Senador Casildo Maldaner, Srs. Senadores, eu queria reforçar a importância do depoimento que a Presidente da Petrobras, Graça Foster, fará
nesta Casa, mais especificamente na Comissão de
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Assuntos Econômicos, a meu requerimento, agendada para o dia 21 de maio, presidida pelo nosso atento
e dedicado Senador Lindbergh Farias.
Todos os jornais desse fim de semana trazem
uma informação que preocupa: Petrobras tem queda
de 16,5% no lucro. Segundo o balanço da empresa,
o lucro líquido da companhia foi, nos três primeiros
meses deste ano, de R$7,693 bilhões. No primeiro trimestre do ano passado, o lucro da Petrobras alcançou
R$9,200 bilhões. Com esse desempenho, o valor de
mercado da estatal caiu 27%, na comparação com o
mesmo trimestre de 2012. Passou de R$311,659 bilhões para os atuais R$228,203 bilhões.
Ainda que essa queda tenha sido esperada pelos
analistas de mercado, é importante avaliar com mais
profundidade os motivos que levaram a empresa a
apresentar os recentes resultados. Segundo a Petrobras, o aumento de despesas com tributação sobre o
lucro foi um dos motivos dessa queda. É preciso considerar o atual momento da empresa. A própria Presidente, que conhece bem o setor, reconheceu que,
nos últimos anos, a companhia passou por dificuldades
que precisam ser superadas, como a insuficiência de
refino do petróleo.
É preciso atenção aos novos projetos e à nossa
ainda consequente dependência de petróleo e combustíveis importados. É preciso entender as dificuldades para cumprir as metas de produção e formas de
modernizar ainda mais a gestão da empresa. Desde
1997, a companhia ficou mais competitiva.
É preciso aproveitar também a elevada capacidade intelectual dos profissionais que atuam no setor
de óleo e gás e criar condições para a geração sustentável de mais emprego e renda oriundos do setor
de energia. Em tempos de incertezas, precisamos
aumentar o foco na gestão de qualidade, sobretudo
na gestão transparente, eficiente e qualificada, e fortalecer a Petrobras economicamente. Essa é a maior
empresa estatal brasileira. Precisamos que ela seja
não só um instrumento político, mas também um instrumento de fomento ao crescimento da nossa própria
economia, na área de ciência e energia. Isso sendo
feito, estaremos no caminho de fortalecer não apenas
as instituições públicas, mas também instituições, como
a Petrobras, que são essenciais para o nosso País no
campo econômico e até em termos da própria inflação,
Senador Casildo Maldaner, porque, afinal, o preço da
gasolina, quando aumenta, se reflete sobre todos os
demais preços.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senadora
Ana Amélia, por ter abordado – se não estou equivo-
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cado – três temas, como a PEC 37, que desenvolve
a independência dos poderes, que harmonicamente
funcionam, e, preocupada, culmina com a questão da
Petrobras.
Com a palavra, o eminente Senador Jarbas Vasconcelos, pelo grande Estado de Pernambuco.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do
orador.) – Meu caro Presidente, Senador Casildo Maldaner, que preside esta sessão, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, quero pedir atenção especial desta Casa
para a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nº 18/2013, de minha autoria, que altera o art.
55 da Constituição Federal para tornar automática a
perda do mandato de parlamentar nas hipóteses de
improbidade administrativa ou de condenação por crime contra a Administração Pública.
A aprovação dessa PEC, Sr. Presidente, tornou-se ainda mais premente, em minha opinião, diante do
equívoco cometido na semana passada pela Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, ao
aprovar uma proposta que dá ao Congresso Nacional o
poder de rever decisões do Supremo Tribunal Federal.
Já conversei com o ilustre e operoso Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça, Senador Vital
do Rêgo, para que ele designe, assim que for possível,
um relator para a PEC nº 18, de 2013. Não peço algo
de natureza pessoal, mas estou convicto de que precisamos colocar um ponto final nessa conduta do Partido
dos Trabalhadores contra o Supremo Tribunal Federal.
É de se perguntar, Sr. Presidente: que País é este?
Com certeza não era o País que imaginávamos
quando fizemos a campanha das Diretas Já, há 30
anos; quando promulgamos a Constituição Cidadã,
como a batizou o Doutor Ulysses Guimarães, há 25
anos. Nesse período, nunca vi o Estado democrático
de direito ser tão bombardeado como ultimamente.
Srªs e Srs. Senadores, nas últimas semanas,
assistimos algumas discussões sobre propostas que
colocam em risco o Estado de direito e deixam todos
nós em alerta. Propostas autoritárias pensadas e respaldadas politicamente pelo Governo da Presidente
Dilma Rousseff e pelo PT. A responsabilidade disso é
da Presidente Dilma, que comanda essas ações perigosas contra o Estado de direito, contra o Congresso
Nacional e contra o Supremo. Tivesse a presidente voz
altiva, firme, com toda certeza o Partido dos Trabalhadores não agiria desta forma, sobretudo na Câmara
dos Deputados.
Exemplos não faltam, Sr. Presidente, como a PEC
nº 37, a que também se refereriu a Senadora Ana Amélia, que me antecedeu na tribuna, que retira o poder de
investiga do Ministério Público; temos também a pro-
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posta reiterada do PT pelo controle da mídia, que, vez
por outra, surge na imprensa; outro abuso é o Projeto
de Lei da Câmara n° 14/2013, que pretende impedir o
surgimento de candidaturas à Presidência da República de oposição, como a da ex-Ministra e ex-Senadora
Marina Silva; e, finalmente, essa esdrúxula PEC n°
33/11, que obteve o aval escandaloso da Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.
Espero que essa decisão da CCJ da Câmara
seja reavaliada, que essa insensatez não represente o sentimento da maioria dos Deputados Federais.
Espero que tenha sido apenas um ato isolado de um
grupo de radicais que tomou de assalto a Comissão de
Constituição e Justiça, em mais uma tentativa torpe,
mesquinha e inconstitucional do PT e dos seus aliados
em retaliar a Suprema Corte por causa da condenação
imposta aos envolvidos no escândalo do mensalão.
É ainda mais assustador saber que essa PEC,
de autoria do Deputado Nazareno Fonteles, do PT
do Piauí, foi aprovada sem debate, numa sessão esvaziada da mais importante Comissão da Câmara. E
os dois notórios Deputados mensaleiros do PT, José
Genoíno e João Paulo Cunha, tiveram o disparate e
a cara de pau de participar da votação na qual a proposta foi aprovada.
Sinceramente, Srªs e Srs. Senadores, não me surpreendem episódios desse tipo, pois eram passíveis de
ocorrer, desde o momento no qual o PT indicou os dois
Deputados para integrar a mais importante Comissão
da Câmara dos Deputados – apesar da condenação
determinada pelo Supremo Tribunal Federal.
Conflitos localizados entre os Poderes da República podem até ser considerados normais. O Brasil,
por incrível que pareça, ainda precisa consolidar muitas das conquistas efetivadas na Constituição de 1988.
Infelizmente, ainda persistem “bolsões autoritários” na
representação política brasileira.
Existem setores expressivos do Governo – em
especial do PT – que esperam transformar o Brasil
numa réplica das “repúblicas bolivarianas” que se
multiplicam pelo Continente. Aqui e ali surgem novas
ideias para controlar a imprensa, cercear o Poder Judiciário, descaracterizar o Ministério Público e para
esmagar a oposição.
Assim, Sr. Presidente, gostaria muito de ver o
Congresso Nacional reagir contra os excessos cometidos pelo Poder Executivo, da mesma forma que faz
com o Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, é de
responsabilidade da base governista o esvaziamento
das prerrogativas do Legislativo. O que prevalece, aqui,
no Senado Federal, e na Câmara Federal é a pauta
estabelecida no Palácio do Planalto.
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É a Presidente Dilma que conduz e dá respaldo
a sua base governista, que é esmagadora na Câmara e no Senado, para fazer essas estripulias. Afinal, o
que se pode esperar de uma presidente que cunhou a
frase: “Nós podemos fazer o diabo quando é a hora da
eleição”. Eu não concordo. Não é possível se comportar
de uma maneira no exercício do mandato e de outra
nas eleições. Espera-se do mandatário uma conduta
uniforme: o prefeito de uma cidade deve se comportar como prefeito de uma cidade; o governador de um
Estado deve ter conduta de governador de Estado; E
assim se espera de um Presidente da República, que
não pode ter uma conduta no exercício do cargo e outra
em cima de um palanque eleitoral. Este pensamento
está completamente equivocado.
Não posso concordar, Sr. Presidente Casildo, com
o Presidente do Senado – não V. Exª, que hora preside esta sessão, mas com o Senador Renan Calheiros,
que acusou o Supremo de ingerência nos assuntos
do Legislativo. Não é verdade. O STF resguardou os
direitos da minoria para que ela não fosse esmagada,
como aqui falou, com muita competência, a Senadora
Ana Amélia.
Foi vergonhoso o que aconteceu aqui neste plenário, na noite de quarta-feira da semana passada, dia
24. Sem nenhuma cerimônia, após ser derrotado pelos
democratas desta Casa, o Presidente Renan abriu uma
nova votação apenas com os Líderes. Esse episódio
não foi um ato contra a oposição, como alguns podem
acreditar, foi uma ofensa à democracia.
Portanto, a atuação do Supremo Tribunal Federal foi oportuna e legítima. Não restam dúvidas: é uma
questão racional. É bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou após ser provocado por um
Senador da República, o nobre companheiro Rodrigo
Rollemberg, a quem concedo, inclusive, o aparte.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – Só
para cumprimentar V. Exª, Senador Jarbas Vasconcelos,
que, com toda a sua experiência e sabedoria, assume
a tribuna no dia de hoje para fazer uma avaliação do
processo político. O que se procura chamar, na verdade, de crise institucional é uma falta de bom senso de
partidos e Parlamentares que têm demonstrado, cada
vez mais, um viés autoritário. Eu apenas cumprimento
V. Exª, daqui a pouco vou ocupar a tribuna para tratar
deste tema, e inclusive para registrar que eu estou
solicitando ao Ministro Gilmar Mendes uma audiência,
para que possamos reafirmar a nossa confiança no
Supremo Tribunal Federal. Já tive a oportunidade de
consultar V. Exª, a Senadora Ana Amélia, o Senador
Pedro Taques, o Senador Randolfe Rodrigues, entre
outros, que já manifestaram a intenção de ir ao Supremo, mas parabenizo V. Exª, como homem experiente
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que é, fazendo uma avaliação absolutamente correta
do papel do Supremo Tribunal Federal como guardião
da Constituição Federal.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB –
PE) – Agradeço muito o aparte de V. Exª. Reitero que
a decisão do Ministro Gilmar Mendes foi de absoluta
racionalidade. O ministro se pronunciou para assegurar os direitos da minoria. Se deixarmos a maioria governista fazer o que quer e bem entende, não teremos
democracia: nem aqui dentro, nem fora daqui.
Senador, pode contar com a minha presença
quando for ao Supremo Tribunal Federal para reforçar
o apoio à decisão do Ministro Gilmar Mendes.
Como bem destacou o jornalista Merval Pereira, o Supremo tem a palavra final. Essa prerrogativa
é assegurada pela Constituição Federal. Não é um
mero capricho dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. É um direito previsto na Constituição, que é a
Lei Maior do País.
Por isso que venho pedir o apoio dos meus pares à PEC nº 18/2013. É necessário que o Congresso
Nacional passe a ter uma postura proativa em vez de
apenas reagir quando é atingido, como tem ocorrido.
Eu tenho acompanhado o comportamento do
Presidente Renan Calheiros na condução dos trablhos
desta Casa em busca de uma agenda positiva. Nesse
sentido, nada mais positivo do que o presidente apoiar
a proposta de emenda a que me refiro que é de minha
autoria, apoiada por mais 27 senadores. É um projeto
proativo que extingue qualquer controvérsia em torno da perda de mandato parlamentar. Pela proposta
a perda será automática e declarada pela respectiva
Casa, quando resultar de condenação por improbidade administrativa ou da prática de crime contra a
Administração Pública, com sentença transitada em
julgado. Desta forma, quem decide, definitivamente,
sobre a perda de mandato parlamentar é o Supremo
Tribunal Federal, restando ao Legislivo, apenas, cumprir
sentença judicial.Concedo o aparte ao nobre Senador
Randolfe Rodrigues.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP)
– Senador Jarbas, quero cumprimentar V. Exª e, primeiro, suscitar que propostas que deveriam andar com
celeridade nas duas Casas do Congresso Nacional
deveriam ser como a de V. Exª. Aliás, sua proposta já
tramita há algum tempo. Estranhamente, a Comissão
de Justiça da Câmara coloca para votar, na frente de
várias outras propostas de emenda à Constituição uma
que retira as atribuições que, na prática, insurgem contra as atribuições do Supremo Tribunal Federal. Estou
preocupado, Senador Jarbas, pois estamos em uma
escalada perigosíssima: de um lado, apresenta-se uma
proposta de emenda à Constituição que retira atribui-
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ções do Ministério Público, a chamada PEC 37, e o
Presidente da Câmara já marca a votação dessa PEC
para agora em junho. Ele nos informou isso diante de
Promotores de Justiça e de Procuradores da República. Aprovada, essa proposta de emenda à Constituição é característica de ditaduras. Retirar poder de
Ministério Público... Um Ministério Público sem poder
investigatório só existe em ditaduras. Aí, logo em seguida, uma outra proposta de emenda constitucional
cujo mérito poderia até ser debatido. O problema é o
inusitado de ser apresentada como medida retaliatória. É a mesma coisa da proposta do Projeto de Lei
da Câmara nº 14, que nós barramos aqui no Senado,
cuja tramitação foi suspensa pelo Supremo. O mérito do projeto poderia até ser debatido, poderia fazer
parte do bojo de um contexto de reforma política, mas
ele é apresentado circunstancialmente, deslocado de
outros temas necessários de reforma política, só para
atender a um interesse casuístico. Nenhuma democracia resiste à tentação do casuísmo continuado e
nenhuma democracia resiste a tentações autoritárias
de se retirarem poderes de outras instituições e de se
retirem atribuições de outras instituições. O Supremo
Tribunal Federal, quando suspende a tramitação de um
projeto aqui é porque um dos poderes da República,
neste caso, o Congresso Nacional, está exacerbando
nas suas atribuições e legislando em função de casuísmos, e não em função da democracia e da República.
Cumprimento V. Exª.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Agradeço a V. Exª, Senador Randolfe Rodrigues. Sua voz é sempre uma daquelas vigilantes aqui,
permanentemente, contra todas as ofensivas da base
governista contra o chamado Estado de direito. O que
aconteceu na quarta-feira próxima passada foi um ato
que realmente nos deixou mal. Prova disso é que o Supremo, rapidamente, por intermédio de uma das figuras
mais importantes daquela Corte, o ministro Gilmar Mendes, concedeu liminar aceitando o pedido do senador
Rodrigo Rollemberg, determinando a paralisação da
tramitação do projeto. Aqui, em todos os momentos,
surgem ideias, ações para controlar a imprensa, para
cercear o Poder Judiciário, para descaracterizar o Ministério Público e, sobretudo, reiteradamente, ações
para tentar esmagar a oposição. Esse tipo de postura
vai contar sempre com a nossa oposição, com a nossa
voz e com a nossa conduta vigilante.
Muito obrigado.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Eu gostaria de pedir só um... Desculpe.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Ah, desculpe. O companheiro Casildo, tinha
deixado a Presidência e dito a mim que gostaria de
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me apartear. Foi um equívoco meu. Mas é com prazer
que concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC)
– Justamente passei a Presidência à eminente Senadora Ana Amélia para fazer um breve aparte a V.
Exª, tendo em vista a preocupação que V. Exª traz
com respeito aos Poderes constituídos. Provocado o
Supremo, se não cumprido dispositivo do Regimento
ou coisa que o valha, o Supremo tem de dirimir as
dúvidas. Agora, também não podemos concordar, no
caso daquela proposta da CCJ da Câmara, em se
querer uma decisão do Supremo, do órgão máximo.
Com o quórum exigido, analisou a questão constitucional, entendendo que é isso, e aí voltar, fazendo
com o Congresso Nacional venha a fazer a última
deliberação sobre aquilo de quem tem o poder e a
obrigação compulsoriamente de analisar dispositivo
da Constituição. Isso não nos cabe. O que poderíamos
fazer, Senador Jarbas Vasconcelos, e este Poder, o
Congresso Nacional, se entender que o Supremo, por
razões outras, algumas janelas ficaram, uma janela
ou mais no dispositivo constitucional, na legislação
que o Congresso elaborou, se não é o princípio, se
o legislador entender que não é aquilo que o povo
pensa, o que lhe cabe é elaborar uma proposta de
emenda à Constituição ou de uma lei complementar
ou de lei ordinária; se entender que houve distorções
do Supremo, corrigir possíveis janelas, mas jamais
sobre a coisa julgada, jamais sobre matéria decidida
pelo Supremo, matéria vencida. Não cabe a nós. Se
entendermos que, no fundo, o que o legislador gostaria e queria era dar um outro sentido, então que o
faça pelos caminhos corretos que cabem ao legislador, mas não entender que uma decisão do Supremo,
para ter valor, venha ao Congresso para decidir se
tem valor ou não algo que o Supremo decidiu. Isso
não pode. Aí não dá. Aí vira uma anarquia. Por isso
quero cumprimentá-lo pela preocupação que V. Exª
traz na tarde de hoje, Senador Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Muito obrigado, Senador Casildo Maldaner.
Para mim não é surpresa o comportamento de
V. Exª, porque eu o conheço há muito tempo e sei da
sua atuação em defesa do seu Estado, mas sei, sobretudo, da sua luta a favor da liberdade, a favor da
democracia, ontem e hoje. Eu tenho certeza de que a
sua voz se junta à de todos os democratas que se insurgem contra qualquer afronta à democracia. Mesmo
o Brasil tendo um processo democrático consolidado,
precisamos ficar atentos a atitudes que atentem contra a democracia e devemos combatê-las, uma a uma,
aqui da tribuna do Senado Federal.

22314 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Durante o discurso do Sr. Jarbas Vasconcelos,
o Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Jarbas Vasconcelos e
fico feliz que tenhamos afinidade no pronunciamento
feito hoje, em relação às prerrogativas dos poderes,
especialmente nessa relação entre o Poder Legislativo
e o Poder Judiciário.
Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança do PTB, o Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna, no dia
de hoje, para registrar a minha preocupação com os
mais recentes resultados das nossas contas externas.
A conjuntura econômica tem sido especialmente
severa com o comércio exterior brasileiro. Fechamos
2012 com uma queda de quase 35% no superávit comercial em relação a 2011, significando uma redução
nesse superávit de US$10 bilhões. E os primeiros
resultados de 2013 acentuam essa tendência de deterioração no primeiro trimestre do ano. A economia
brasileira acumula um déficit de US$5 bilhões, o maior
já registrado no período desde 2001.
Na semana passada, tivemos o pior resultado
semanal da balança comercial desde 1998. A consequência é que o desempenho negativo, até agora, já
vai alcançando a marca de US$6,5 bilhões.
Essa deterioração também já atingiu o saldo em
conta corrente, o resultado de transações correntes
do País, que, como é sabido, envolve o resultado da
balança comercial, da conta de serviços e da conta,
também, de movimentação de capitais.
No mês passado, foi registrado um déficit na conta de transações correntes de 6,9 bilhões, um recorde
para o mês desde o início da série histórica, que foi
iniciada em 1980.
No acumulado do primeiro trimestre, o déficit bateu em US$25 bilhões, o dobro do saldo negativo em
igual período do ano anterior.
Além da balança comercial, meu caro Senador
Cyro Miranda, influenciou esse resultado a maior remessa de lucros e dividendos e os gastos da conta de
serviços no exterior. Com isso, o déficit na balança de
rendas e serviços alcançou cerca de US$14 bilhões
no primeiro trimestre, um aumento de 57% em relação
ao mesmo período do ano passado.
Em 12 meses, o déficit em conta corrente já se
aproxima de 3% do PIB. O problema é que esse resultado já ultrapassou a soma do ingresso de investimento
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estrangeiro, que foi tradicionalmente, e tem sido, a fonte
de financiamento desse déficit em transações correntes.
No ano passado, o forte ingresso da conta de
investimentos propiciou o financiamento, gerando ainda um excedente em relação ao déficit de transações
correntes. Este ano, volto a dizer, a entrada de investimento estrangeiro direto no País não compensou
o déficit em transações correntes já registradas. Novamente registre-se: essa defasagem não acontecia
desde novembro de 2010.
Fatores conjunturais e estruturais explicam essa
situação das contas externas. No aspecto conjuntural,
o fraco desempenho das exportações pode ser explicado pelo redirecionamento das vendas de petróleo
bruto para o mercado interno e as restrições impostas
pelo governo da Argentina às compras externas. Essas medidas restritivas ainda não foram flexibilizadas.
Tudo isso tem afetado, de forma muito severa, as exportações brasileiras.
Além disso, a estabilidade da taxa de câmbio – ou
seja, da taxa nominal de câmbio – este ano, vis-à-vis
o diferencial de inflação interna e externa, leva de fato
a uma apreciação cambial em termos reais.
Ora, se a nossa inflação, que afeta os custos de
produção internos, é maior do que a inflação externa,
a taxa de câmbio se aprecia em decorrência desse fenômeno. Esse resultado, combinado a um mercado de
trabalho ainda aquecido, dá suporte ao aumento das
importações e dos gastos com serviços no exterior.
Por exemplo, somente em março os gastos dos
brasileiros com viagens internacionais avançaram
15%, enquanto os gastos de viajantes estrangeiros
ao Brasil caíram 5%.
Pelo lado estrutural, antigos problemas afetam a
competitividade das nossas exportações, que correspondem à expressão que já foi cunhada e que define
bem esse processo, chamada “custo Brasil”: um conjunto de ineficiências sistêmicas que concorre para que
a produção doméstica tenha uma perda crescente de
competitividade, custos tributários, custos logísticos,
custos que decorrem da burocracia, das questões de
financiamento, em suma, todas aquelas deficiências
e desvantagens do nosso País.
Ao analisar os principais destinos das nossas exportações, os resultados são preocupantes: a participação brasileira no mercado latino-americano, sempre tão
estratégico para nós, recuou de 26% para 19%. Esse
cenário levou também a que até mesmo a Europa, mergulhada numa grave crise, revertesse o déficit que tinha
na conta de comércio com o Brasil. Depois de muitos
anos, estamos comprando mais do que vendendo ao
velho continente, como bem registrou reportagem do
jornal O Estado de S.Paulo. O Brasil já responde, só
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o Brasil, por 25% do superávit externo da União Européia, atrás apenas dos Estados Unidos e da Suíça.
Ao observarmos a composição da balança comercial, a situação é ainda mais grave. No ano passado,
o déficit na balança de manufaturados atingiu US$94
bilhões, ou seja, o déficit considerando apenas a importação e a exportação de manufaturados.
É relevante registrar que esse déficit era de apenas US$6 bilhões em 2006. Vejam a escalada desse
déficit, que é impressionante. Em pouco mais de 6
anos, em 6 anos, o déficit se elevou de 6 para US$94
bilhões. No ano de 2000, os bens manufaturados representavam 60% da nossa pauta de exportações.
Passados 12 anos, a participação declinou para 37%.
O recuo do peso das manufaturas nas vendas
externas brasileiras pode ser considerado como uma
“reprimarização” das exportações, ou seja, a prevalência dos produtos primários ou commodities, a exemplo do padrão que ocorria no período em que a nossa
industrialização se iniciava, ainda no século passado,
na década de 50.
Dos US$242,6 bilhões exportados pelo País no
ano passado, nada menos do que US$146 bilhões se
originaram da venda de produtos básicos e semimanufaturados, ou seja, 60,3% do total. Somente o minério
de ferro respondeu por US$31 bilhões. O problema é
que esse tipo de exportação gera menor valor agregado ao longo das cadeias produtivas e contém, evidentemente, menor conteúdo tecnológico, gerando
um efeito multiplicador menos expressivo no conjunto
da economia.
Outro problema constatado nesse cenário é a
queda do número de empresas exportadoras, minha
cara Presidente Ana Amélia. As dificuldades para exportar, aliadas a um mercado interno ainda firme, que
mantém a demanda, têm reduzido o número das empresas exportadoras brasileiras.
Levantamento da CNI, feito com base em dados
do MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, revela que mil empresas deixaram
de exportar entre 2011 e o ano passado. As empresas exportadoras, que somavam 19,2 mil, aproximadamente, em 2011, caíram para pouco mais de 18 mil
em 2012, um recuo de quase 6%.
A redução no número de empresas exportadoras leva à concentração da pauta e dos destinos das
exportações, o que nos torna mais vulnerável aos movimentos da economia internacional, sobretudo nos
mercados de commodities.
Por outro lado, Srª Presidente, movimento inverso tem ocorrido com as nossas importações, que
atualmente representam quase 10% do nosso PIB. É
a segunda maior marca desde 2003. Nos últimos dez
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anos, o Brasil praticamente dobrou o volume das suas
compras no exterior.
Outra preocupação é o perfil das importações.
O coeficiente de importação, que representa a
parcela do consumo interno atendida por produtos
estrangeiros na indústria de transformação, cresceu
cerca de 11 pontos percentuais, passando de 10,5%
do PIB, em 2003, para 22,3% em 2012.
Nesse caso, o que preocupa não é propriamente
o percentual em si mesmo, porque o Brasil ainda se
caracteriza como uma economia relativamente fechada se medirmos o coeficiente de importação sobre o
PIB global, mas o que preocupa, Senador Cyro, é a
velocidade com que esse processo vem se dando,
ou seja, estamos dobrando esse percentual em menos de uma década, o que é algo que, mantida essa
tendência, nós estaremos deslocando mais e mais a
indústria brasileira.
Ou seja, grande parte da expansão de demanda
do País em produtos industrializados tem sido atendida
crescentemente por meio de produtos importados. Assim, terminamos 2012 com quase 83% da nossa pauta
de importados composta por produtos manufaturados.
Srª Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, esses efeitos, como é do conhecimento de V. Exªs,
são imensamente danosos para a indústria nacional e
o próprio futuro do Brasil.
A maior penetração da importação em desfavor
da produção doméstica é muito sintomática. Ela dá
sinais claros de que o Brasil pode estar vivendo, sim,
um sério processo de desindustrialização de alcance
ainda desconhecido. Em razão disso, Srª Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a tendência em
curso precisa ser urgentemente estancada e revertida.
Se tomarmos o exemplo da nossa relação com
a China, o nosso principal parceiro comercial, poderemos perceber melhor o risco que corremos diante
do atual cenário.
Cerca de 98% – vejam bem: cerca de 98% – do
que nós compramos dos chineses são bens de alto
valor agregado e de alta tecnologia. Em contrapartida,
aproximadamente 83% do que vendemos para eles
são produtos básicos, em grande medida commodities
minerais e agrícolas.
As quantidades importadas de manufaturados
oriundas da China vêm tendo um crescimento contínuo,
o que equivale a dizer que estamos gerando empregos
no exterior em detrimento dos empregos domésticos
no setor industrial nacional.
O Brasil não pode caminhar, no século XXI, sobre bases como essas. É imprescindível reduzir os
custos da contratação do capital humano e desonerar
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os investimentos para estimular a indústria nacional e
elevar a nossa competitividade.
Nesse sentido, iniciativas como o programa Reintegra vêm se somar aos esforços para dotar de mais
capacidade de competição a indústria brasileira.
O programa, como V. Exªs são sabedores, restitui
3% do faturamento com exportações de manufaturas
para compensar a cobrança de tributos residuais pagos ao longo da cadeia produtiva e não recuperáveis
pelo processo de cumulatividade ainda presente no
nosso sistema tributário. É uma política ampla, minha
cara Presidente. O Reintegra é um dos principais instrumentos da política de apoio ao comércio exterior,
porque é uma medida horizontal, ampla, que contempla todo o setor exportador.
Portanto, é fundamental renovar o Reintegra e,
mais do que isso, ampliar o seu horizonte para que o
setor exportador possa ter o mínimo de previsibilidade
na sua estratégia de ocupação de mercados.
Veja o paradoxo, meu caro Senador Ferraço, a
receita do Reintegra, essa bonificação ao setor exportador que foi criada para compensar resíduos tributários,
é tributada, minha cara Senadora Ana Amélia! Dessa
forma, aquilo que é para compensar resíduo tributário, paradoxalmente, é objeto de tributação. Então, o
Reintegra, que é, no Brasil, bem menor do que o que
se oferece aos países emergentes, na realidade, não
é sequer 3%, porque 3% é o valor sujeito a tributação.
Portanto, como Relator da Medida Provisória nº
601, a contribuição que queremos oferecer é ampliar
o Reintegra para um horizonte de cinco anos e tornar
a receita tributária do Reintegra isenta, imune a qualquer tributação, para que seja efetivamente uma bonificação que venha a ser apropriada pelo exportador
e não pelo Governo.
Também é fundamental, como já me referi, isentar a cobrança de tributos dos valores ressarcidos pelo
Reintegra.
Além disso, nos setores contemplados com a
desoneração da folha de salários, o efeito dessa desoneração é pleno quando as empresas exportam, ou
seja, não há o recolhimento incidindo sobre faturamento
decorrente das vendas externas.
No caso da desoneração da folha, a receita de
exportação também não é onerada com aquela cobrança do faturamento, que é feita para compensar.
Aliado a medidas dessa ordem, é preciso estabelecer uma política de comércio exterior mais ousada em
termos de inserção internacional das nossas empresas, que precisam inovar em seus produtos e buscar
a exportação de produtos de mais alto valor agregado.
Portanto, Srª Presidente, é preciso aproximar e
conjugar, cada vez mais, as medidas de política in-
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dustrial como uma estratégia de fortalecimento das
nossas exportações. São faces da mesma moeda; se
fortalecem ao se complementarem. É importante dizer:
quanto mais propensa à exportação, sobretudo de manufaturados, mais competitiva é uma economia. Não
há como exportar ineficiências estruturais. Portanto,
uma economia introvertida, uma economia que não
tem abertura é uma economia condenada à estagnação e ao isolamento.
Para concluir, Srª Presidente, afirmo que só assim, estimulando a nossa indústria com mecanismos
que a tornem competitiva, poderemos elevar o nível de
inovação no setor, qualificar a nossa pauta de exportações com produtos de alto valor agregado e retomar o
crescimento do superávit da nossa balança comercial.
Era essa a nossa mensagem.
Agradeço pela tolerância. Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Armando Monteiro, como sou de um
Estado com vocação exportadora, sei da relevância
da proposição de V. Exª, que é pertinente, oportuna e
necessária, visto que não podemos compactuar com
essa situação em que está a economia brasileira em
relação, sobretudo, ao comércio exterior. Estamos
muito pequenos para o tamanho do País. Somos um
grande mercado interno, mas não podemos pensar
apenas nele; temos que pensar no que podemos gerar, porque, hoje, estamos gerando empregos lá fora
e não aqui dentro, e a exportação pensa e vai na direção contrária.
Cumprimentos.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB –
PE) – Agradeço.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Eu queria convidar o próximo orador a fazer uso
da palavra. Pelo Regimento, seria um orador inscrito;
porém, o próximo orador inscrito, o Senador Ricardo
Ferraço, fez uma permuta com o Senador Rodrigo Rollemberg, que falará pela Liderança do PSB.
Então, em função dessa permuta com o Senador
Ricardo Ferraço, convido o Senador Rodrigo Rollemberg a fazer uso da palavra.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, prezados Senadores,
prezadas Senadoras, a imprensa registra que, neste
momento, o Presidente do Senado Federal e o Presidente da Câmara dos Deputados estão reunidos com
o Ministro Gilmar Mendes, a fim de discutir a liminar
dada no mandado de segurança impetrado por mim e
deferido pelo Ministro Gilmar Mendes, que suspendeu
a tramitação do projeto de lei que procurava restringir
a criação de novos partidos, numa clara retaliação a
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algumas candidaturas presidenciais, especialmente a
organização da Rede Sustentabilidade, liderada pela
ex-senadora Marina Silva.
Em primeiro lugar, eu quero registrar que não vejo
nessa decisão do Supremo Tribunal Federal qualquer
indício de crise entre os Poderes. Absolutamente! O
que nós estamos a ver é o Supremo Tribunal Federal,
guardião maior da Constituição brasileira, defendendo
o direito, reconhecendo o direito de um parlamentar
que ingressou com mandado de segurança, que se
sente constrangido de participar de um processo para
apreciação de um projeto claramente inconstitucional.
E quero registrar, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, que não é a primeira vez que isso acontece. Em
outras ocasiões, o Supremo Tribunal Federal já assim
se posicionou. Foi o caso, por exemplo, da apreciação
da proposta de emenda à Constituição que adotava
a pena de morte no Brasil. O parlamentar ingressou
no Supremo, o Supremo solicitou informação à Casa
e, aí, o projeto foi arquivado, demonstrando bom senso: reconhecendo-se equívoco na apreciação de uma
matéria claramente inconstitucional, adotou-se o seu
arquivamento.
Na verdade, não há crise, Senador Armando Monteiro, Senador Ricardo Ferraço, Senador Cyro Miranda.
O que há, na verdade, é a manifestação preocupante
de um viés autoritário, por partidos e por parlamentares, que ultrapassa as respectivas prerrogativas.
É importante dizer isto para percebermos que
nós não estamos tratando de um caso isolado, que
nós não estamos tratando apenas desse objetivo que
constrangeu muitos Senadores, mas que constrangeu
Senadores e está constrangendo Senadores do PT que
têm a sua trajetória vinculada à luta pelas liberdades
democráticas.
Mas esse não é um fato isolado. Basta apreciarmos qual a agenda que se busca colocar na pauta
nesta quadra importante da vida do País: PEC nº 33.
O que diz a PEC nº 33? Busca reduzir os poderes do
Supremo Tribunal Federal e retirar do Supremo Tribunal Federal a sua missão de ser a última palavra em
matéria constitucional. A PEC nº 37 busca retirar, reduzir os poderes de investigação do Ministério Público,
Ministério Público que foi uma conquista da população
brasileira inserida na Constituição de 1988. Além dessas PECs, a regulação da mídia, a tentativa de impor
restrições à liberdade de imprensa em nosso País e,
agora, a tentativa de restringir a liberdade de organização partidária. Mas não se busca apenas restringir
a liberdade de organização partidária, mas restringir
a liberdade de organização partidária para atingir determinados projetos de possíveis candidaturas à Presidência da República.
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Quando assumi, pela primeira vez, esta tribuna
– e isto já faz alguns meses – para denunciar essa
manobra, que estava sendo urdida na Câmara dos
Deputados, de restringir a liberdade de organização
partidária e tentar impedir ou dificultar a criação de
novos partidos que têm representatividade na sociedade, que representam parte de um pensamento, ali
eu já dizia que, naquele momento, eu não entrava no
mérito da questão, da decisão, se correta ou incorreta, mas que nós não poderíamos dar tratamento diferenciado, em uma mesma legislatura, para partidos e
parlamentares iguais. Nós não podemos, numa mesma
legislatura, entender que o PSD pode se organizar e
que aqueles partidos que assinaram a sua ficha de
fundação levam consigo o tempo equivalente de televisão e os recursos do Fundo Partidário e que outros
partidos, na mesma condição, na mesma legislatura,
não teriam o mesmo direito.
Repito: naquela ocasião, não entrei no mérito
da questão de se correta ou não a decisão, mas, sim,
disse que não poderíamos ter tratamento diferente.
Estudando o assunto com mais profundidade e
visitando algumas decisões do Supremo, quando derrubou, quando declarou ilegal e inconstitucional a lei
que buscava impor a cláusula de barreira e a própria
decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade movida
no caso do PSD, pude entender que, efetivamente, a
questão é muito mais profunda, e o Supremo Tribunal
Federal entende o pluralismo político como fundamento do Estado democrático de direito, e a liberdade de
organização partidária está fixada no artigo 17.
Alguns questionam e buscam ameaçar – o que
é muito grave, inaceitável e, certamente, não terá nenhum resultado – resolver a questão política através
de pressões ao Supremo Tribunal Federal.
Eu quero lembrar que os Ministros do Supremo
são indicados pela Presidenta da República. A Presidenta da República, eleita com a maioria dos votos
da população brasileira, é quem indica os Ministros
do Supremo Tribunal Federal. Esses Ministros são sabatinados e sua indicação é apreciada e votada pelo
Senado Federal; em primeiro lugar, na Comissão de
Constituição e Justiça do Senado e, depois, posteriormente, no Plenário desta Casa. Portanto, não há que
se indagar quanto à legitimidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
O que é claro e precisa ficar claro, porque parece
que não está claro para alguns, é que a última palavra
em matéria constitucional, na República Federativa do
Brasil, é e deve ser do Supremo Tribunal Federal. E foi
por entender que se estava burlando a Constituição
brasileira que o Ministro Gilmar Mendes entendeu de
suspender o processo de apreciação. E o fez corre-
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tamente. Pergunto: o que justificaria, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, que um projeto dessa magnitude, com
tal impacto no sistema político brasileiro, como diz a
liminar – e vou ler o final da liminar do Ministro Gilmar
Mendes –, fosse apreciado com tamanha correria, com
tamanha pressa, a ponto, Senador Ricardo Ferraço, de
esse projeto ser aprovado na Câmara dos Deputados
à noite, vir correndo para o Senado Federal na mesma
noite, ser lido na mesma noite e, já no dia seguinte,
na abertura da sessão, o Vice-Líder do Governo, Senador Gim, apresentar um requerimento de urgência
para apreciação da matéria? Que urgência justificaria
tal...? Por que não passar pela Comissão de Constituição e Justiça, onde, certamente, seria derrotado por
ser claramente inconstitucional?
Tenho dito, Srªs e Srs. Senadores, que alguns
Parlamentares estão, sim, perdendo a medida das
coisas. Assim, quando perdem a medida das coisas,
obrigam outros Parlamentares – é o meu caso – a
buscarem o apoio do guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, porque até para imposição da
maioria em relação à minoria há limites, os limites da
Constituição brasileira, Constituição que foi interpretada recentemente...
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
Rollemberg, permite-me um aparte?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – ... pela Ação Direta de Inconstitucionalidade
– vou lhe dar o aparte –, no caso do PSD. E é cristalino o voto do Ministro Dias Toffoli, Relator da matéria,
manifestando a posição clara de qual a extensão do
entendimento do Supremo Tribunal Federal para a liberdade de organização partidária. E nós não podemos, de forma alguma, querer, com uma lei ordinária,
modificar o entendimento, a interpretação recente do
Supremo sobre a Constituição brasileira.
Ouço, com prazer, o Senador Anibal Diniz.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
Rollemberg, cumpro o dever de me opor à posição de
V. Exª por alguns aspectos. O primeiro deles é porque
nós vivemos aqui, no Parlamento, uma espécie de crise
de identidade. Permanentemente, nós, Parlamentares,
reclamamos da invasão das nossas atribuições ora
pelo Executivo, pelo excesso de medidas provisórias,
ora pelo Judiciário, dando a última palavra sobre alguns assuntos de constitucionalidade. Até aí eu não
vejo maior gravidade. Vejo maior gravidade quando
uma proposição legislativa é apresentada na Câmara, é aprovada com 240 votos e tem a urgência aprovada, em outubro de 2012, inclusive com o apoio do
PSDB. Aí, essa matéria é aprovada por ampla maioria
na Câmara e vem para o Senado. Mas, antes mesmo
de essa matéria ser apreciada no Senado, já existe
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um mandado de segurança, proposto por V. Exª, para
que o Supremo Tribunal Federal impeça a discussão
e a apreciação da matéria. V. Exª está aqui falando
na defesa da democracia e na defesa da liberdade.
Pergunto aos Srs. Senadores: é correto impedir que
haja a discussão nesta Casa, inclusive sabendo que
o pedido de urgência que foi proposto foi derrotado,
que não foi aprovado, e que, ainda assim, trata-se esta
Casa como se aqui não houvesse uma Comissão de
Constituição e Justiça com capacidade para analisar
a constitucionalidade das matérias? Então, o que quero dizer é que, em minha opinião, V. Exª se precipitou,
porque poderia muito bem esperar a apreciação da
matéria aqui no Senado. Uma vez apreciada, se mantivesse a discordância de V. Exª, aí, sim, seria cabível
entrar no Supremo Tribunal Federal para ter, aí sim,
a última palavra. Neste momento, a questão está sub
judice. Não sabemos se ela vai ser ou não discutida
aqui no Senado porque o mandado de segurança de
V. Exª propôs a não discussão. A não discussão, para
mim, é a prova maior de antidemocracia e de falta de
liberdade. Acho que V. Exª, ainda que possa ter tido a
melhor das intenções, agiu no sentido de contribuir para
a antidemocracia nesta Casa ao pedir que o Supremo
Tribunal Federal impedisse a discussão da matéria.
Nesse sentido, acho que V. Exª atravessou o samba
com algo que poderia ser feito de outra forma. Aí sim,
a gente poderia estar sendo acusado de algo que pudesse ter cometido. Mas até a reflexão, a discussão
aprofundada da matéria não nos foi permitida porque o
mandado de segurança proposto por V. Exª nos impediu de fazer a discussão da matéria aqui nesta Casa.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Não foi, não, Senador Aníbal Diniz. Permita-me discordar de V. Exª. Se o Senado quisesse, efetivamente, discutir essa matéria, ela teria sido enviada
para a Comissão de Constituição e Justiça para que
a discussão fosse feita lá, de maneira clara, tranquila,
transparente, e não teria preparado o rolo compressor que preparou. Isso só não foi votado na semana
passada em função do constrangimento criado pela
repercussão dessa medida na opinião pública e pela
indignação de vários Senadores neste plenário, inclusive Senadores do seu Partido. E o que nós estamos
buscando fazer ao procurar o Supremo, guardião maior
da Constituição brasileira, é reduzir o constrangimento,
constrangimento pelo qual passou o Senador Jorge
Viana e constrangimento pelo qual passou o Líder do
nosso Bloco, Senador Wellington Dias, que, na véspera, admitindo o casuísmo da proposta, disseram
que iam apresentar emendas para que só passasse
a valer depois da eleição. Foram enquadrados. Foram
enquadrados e gerou um constrangimento. Mas cons-
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trangimento maior viverá esta Casa se for retomada
a apreciação dessa matéria e aprovada, porque ela,
certamente, será declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Basta ler o acórdão da Ação
Direta de Inconstitucionalidade relativa ao PSD. O que
se busca fazer aqui é reduzir o constrangimento que
nos está sendo imposto, porque, repito, são atitudes
como essa que desmoralizam o Poder Legislativo.
O próprio Ministro Gilmar Mendes, numa atitude
corajosa e correta – vou ler como conclui seu voto –,
diz claramente:
(I) considerando a excepcionalidade [é importante que só em casos muito graves o Supremo atue assim, mas é o caso de que estamos
falando, em função da] do presente caso, confirmada pela extrema velocidade de tramitação
do mencionado projeto de lei – em detrimento
da adequada reflexão e ponderação que devem
nortear tamanha modificação na organização
política nacional; (II) a aparente tentativa casuística de alterar as regras para criação de
partidos na corrente legislatura, em prejuízo
de minorias políticas e, por conseguinte, da
própria democracia; e (III) a contradição entre
a proposição em questão e o teor da Constituição Federal de 1988 e da decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 4430;
vislumbro possível violação do direito público
subjetivo do parlamentar de não se submeter
a processo legislativo inconstitucional e defiro
o pedido de liminar para suspender a tramitação do PLC 14/2013.
Este é o voto. E, com todo respeito, Senador Anibal Diniz, entre qualquer Parlamentar desta Casa e o
Supremo Tribunal Federal na interpretação da Constituição, eu fico com a interpretação do Supremo Tribunal Federal.
Ouço o Senador Ricardo Ferraço.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – Senador Rodrigo Rollemberg, no período recente da política brasileira, da política conjuntural brasileira, temos
observado, circunstancialmente, não apenas no Senado, mas também na Câmara – portanto, no Congresso
Nacional –, a formação de maiorias circunstanciais,
as quais não têm permitido que as minorias possam
se manifestar. Não é a primeira vez que o Congresso
Nacional, ao arrepio da Constituição Federal, tenta
aprovar uma medida como essa. E, em bom tempo –
creio eu –, V. Exª se socorreu do Supremo Tribunal Federal, para que este pudesse, por ser o guardião, por
ser a mais alta Corte da Justiça brasileira, manifestar
sua interpretação sobre essa medida casuística. Eu
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pude aqui me manifestar, porque o sentido é correto,
pois o conteúdo finaliza na direção do fortalecimento
dos nossos partidos políticos. Isso é bom para a democracia brasileira, mas não pode ser bom – e não é
bom – que se altere a regra do jogo com o jogo sendo
jogado. Mas não é a primeira vez que o Congresso
Nacional se aventura nessa direção. Chamo a atenção
de V. Exª para duas outras votações muito duras e polêmicas neste plenário do Senado Federal. Uma delas
foi a iniciativa que tentou estabelecer uma nova distribuição dos royalties, ao arrepio daquilo que consagra
o art. 20 da Constituição Federal, definindo royalties
como compensação pelos impactos ambientais. O Congresso Nacional, o Senado Federal fez vista grossa,
deu de ombro e votou, ajuizando e judicializando um
tema como esse, que poderia e deveria ter sido alvo de
um entendimento convergente nesta Casa. Mas isso
ocorreu não apenas dessa vez. Nós aprovamos aqui
a Resolução nº 13, que deveria ser alvo de lei complementar, e, portanto, Senado e Câmara deveriam
opinar sobre ela. Assim não entendeu o Senado. Está
lá no Supremo Tribunal Federal também essa matéria
sendo judicializada. Então, é preciso que o Congresso
Nacional, Senado e Câmara, faça um juízo de valor
no sentido de que nós não estamos acima de tudo e
de todos. Pelo contrário, nós precisamos olhar para a
nossa Constituição Federal como guardiã da normalidade democrática. Não podemos aqui, porque somos
representantes do povo ou porque, em algum momento,
a circunstância nos interessa, fazer qualquer tipo de
arranjo. Contra isso está o Supremo Tribunal Federal,
que sempre dará a última palavra. Por isso, somo-me
a V. Exª. E, por isso, amanhã, estaremos com V. Exª e
com o Ministro Gilmar Mendes, para manifestar nossa
visão republicana sobre quem cabe a última palavra
em termos constitucionais. E isso cabe ao Supremo
Tribunal Federal. Muito obrigado, Sr. Senador.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Ricardo Ferraço.
Vou ouvir também o Senador Randolfe, mas, antes, quero registrar que, em função disso, para manifestar a confiança de um grupo grande de Senadores
desta Casa no Supremo Tribunal Federal e a preocupação com o viés autoritário de algumas agendas que
se pretendem impor ao País, solicitamos uma audiência com o Ministro Gilmar Mendes. Já confirmaram
presença V. Exª, o Senador Aloysio Nunes, o Senador
Randolfe, o Senador Pedro Taques, a Senadora Ana
Amélia, o Senador Jarbas Vasconcelos, o Senador
João Alberto Capiberibe. Vamos consultar outros. É
importante manifestar a posição de grande parte do
Senado Federal, que está preocupada com o movimento de buscar reduzir os poderes do Supremo Tribunal
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Federal e os poderes de outras instituições extremamente importantes para a República.
Quero também aqui registrar, Senador Anibal, a
decisão tomada agora pelo Ministro Dias Toffoli sobre
o mandado de segurança impetrado pelos Deputados
Roberto Freire e Carlos Sampaio, buscando sustar a
tramitação da PEC nº 33, por ser esta claramente inconstitucional e ofensiva ao equilíbrio entre os Poderes. O próprio fato de ele ter solicitado informações a
esta Casa já demonstra o reconhecimento do direito
subjetivo do Parlamentar de questionar a tramitação
de um projeto sabidamente inconstitucional. Já existem decisões em vários mandados de segurança no
Supremo Tribunal, e nós apresentamos isso na nossa inicial, mostrando que já havia precedentes nesse
sentido quanto ao direito do Parlamentar de não ser
constrangido a participar de um processo claramente
inconstitucional.
Agradecendo o aparte ao Senador Ricardo Ferraço e somando-me às suas preocupações, ouço o
Senador Randolfe.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP)
– Senador Rodrigo, nesse fim de semana, ouvi muitas argumentações de que a medida liminar tomada
pelo Ministro Gilmar Mendes, atendendo, inclusive,
a uma provocação de V. Exª, interferia no processo
legislativo e, por isso, seria um absurdo. Parece-me
que está invertida a ordem: absurdo é qualquer um
dos Poderes da União, qualquer um dos Poderes da
República interferir na Constituição. Ora, há um direito
consagrado na Constituição, que é, inclusive, um dos
fundamentos da República e que, tenho certeza, V.
Exª utilizou como argumento no seu pedido de liminar
junto ao Supremo Tribunal Federal, que é o pluralismo político, o qual, claramente, esse projeto afetava.
Há um segundo direito assegurado também no nosso
texto constitucional, que é o direito a minorias, que,
inclusive, tem sua maior expressão no Parlamento: há
o direito de um terço do Parlamento, quando quiser,
instalar Comissões Parlamentares de Inquérito. Além
do mais – reitero aqui o que já disse, o que já foi dito
nesta tarde –, tenho declarado o casuísmo da matéria. Reitero: não está em debate o mérito da matéria.
Alguns podem até argumentar que é meritório. Mas
veja: se há tanto mérito no tema do PLC nº 14, por
que ele não veio no bojo de outros temas também de
uma reforma política necessária?
(Soa a campainha.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP)
– Por que ele não veio acompanhado, por exemplo, de
financiamento público exclusivo de campanha ou de
modificação do sistema de voto, do voto distrital, do

Abril de 2013

voto distrital misto? Por que não veio acompanhado
de alteração de outros temas que são da agenda da
reforma política? Esse tema veio repartido, descompartimentado do bojo do que seria uma reforma política.
É por isso que ele tem criado tanto constrangimento
na Casa! E é por isso que a medida adotada pelo Ministro Gilmar Mendes, diga-se de passagem, foi uma
medida que teve a audiência deste Plenário. No mesmo dia em que foi adotada essa medida pelo Ministro
Gilmar Mendes, alguns, por constrangimento, não se
manifestaram, mas uma clara maioria parlamentar se
manifestou contrária à tramitação desse projeto. Então,
não vejo, não vejo...
(Interrupção do som.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP) –
O que vejo com preocupação são medidas de retirada
de atribuições constitucionais de Poderes da República. Vejo, com preocupação, a Proposta de Emenda à
Constituição nº 37. Vejo que é inadequada a Proposta
de Emenda à Constituição nº 33, aprovada, açodadamente, por parte da CCJ da Câmara. Quanto a isso,
deve haver o compromisso de todos que tenham compreensão republicada, que tenham a compreensão do
que significa, em um Estado democrático de direito, a
preservação dos Poderes, a preservação das atribuições de cada um dos Poderes. É por isso que atendi
de pronto o convite de V. Exª feito hoje. Fomos ao Ministro Gilmar Mendes, para dizer que, claramente, no
Parlamento, existe outra posição, contrária àqueles que
acham que podem modificar o texto constitucional e a
legislação infraconstitucional de acordo com sua conveniência. Um Parlamento que começa a legislar de
acordo com casuísmo e com conveniência não pode
ser um Parlamento à altura do Brasil.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Randolfe.
Agradeço à Senadora Ana Amélia pela benevolência, pela tolerância quanto ao tempo.
Agradeço todos os apartes.
Agradeço, de forma especial, ao Senador Ricardo Ferraço, que me concedeu a oportunidade de falar
neste momento.
Muito obrigado a todos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg, pela abordagem do tema, que ocupou a atenção de muitos Senadores em toda esta tarde aqui. Eu até registro que...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Srª Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Eunício
Oliveira.
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu gostaria que a senhora me inscrevesse como
Líder do PMDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela Liderança do PMDB?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sim, senhora.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito, Senador Eunício Oliveira.
Pela relevância do tema, acompanham lá do interior do Rio Grande do Norte toda a sessão em que
se debate a respeito da relevância das instituições.
Quero agradecer, então, as referências.
Concedo a palavra ao Senador Ricardo Ferraço,
que estava inscrito e que havia feito permuta com o
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exma Srª Presidente desta sessão, Senadora Ana
Amélia; Srªs Senadoras; Srs. Senadores, em nosso
País, não é muito comum ouvirmos e testemunharmos
histórias de instituições públicas ou privadas, de instituições não governamentais e de instituições que se
formam tendo como propósito o fortalecimento coletivo
que conseguiram atravessar décadas de maneira sólida, de maneira sustentável, com resiliência, superando
seus desafios e atravessando 50 anos de fundação. É
justamente uma dessas histórias, Srª Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, que me motivou a vir à tribuna do
Senado, nesta noite de segunda-feira.
Quero falar de uma história de sucesso, de uma
história de muito trabalho, de uma história que, em
meu Estado, o Estado do Espírito Santo, tem produzido
excepcionais resultados econômicos e sociais. Venho
registrar aqui o trabalho desenvolvido pela maior cooperativa de café Conilon e de café Robusta do mundo,
Srª Presidente.
O café Conilon e o café Robusta nos têm dado a
enorme condição de participarmos externamente dos
melhores e maiores mercados de café. É um café com
características muito próprias, com características e
naturezas muito peculiares. É uma espécie de café que
tem representado uma extraordinária oportunidade no
Estado do Espírito Santo, sobretudo na região norte
do meu Estado. Mas isso se dá não apenas no Espírito Santo. Há cultivos extraordinários dessa espécie
de café, o café Conilon, no sul da Bahia, no Estado de
Rondônia, em algumas regiões de Minas Gerais. Enfim,
o café Conilon está presente hoje em todo o País. E é
esse o produto que tem concentrado as atividades da
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel
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da Palha, a Cooabriel, que, em 2013, está completando 50 anos de luta e de superação.
A Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São
Gabriel da Palha (Cooabriel), como eu disse, está completando 50 anos em 2013. É uma jornada marcada por
um grande conjunto de superações e de conquistas.
Assim como foi no início, assim como aconteceu,
é verdade, nos momentos difíceis, a Cooabriel segue
em frente com sua missão de ajudar, sobretudo agricultores de base familiar, que lideram, hegemonicamente,
a sua participação na nossa queridíssima Cooabriel.
Vale ressaltar inclusive, Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, que a Cooabriel nasce exatamente
da necessidade de superação diante de uma crise que
nós vivemos em meu Estado, no Espírito Santo, nos
anos 60. Uma crise que produziu um problema social
muito grande em meu Estado, porque, naquele período, em razão da erradicação do café, grande parte,
80% da lavoura do Café Conilon em meu Estado foi
erradicada. E aí, em função da erradicação do café –
o café era uma atividade muito importante nos anos
60; hoje ainda é muito importante, mas, nos anos 60,
muito mais importante, porque era a verdadeira fonte
de trabalho na economia capixaba – o Espírito Santo,
em 1962, sofreu um baque muito grande na sua atividade econômica e produziu muita crise por ausência
de oportunidade de muitos capixabas. O impacto da
erradicação desses cafezais provocou profunda crise
em todo o Estado: o desemprego maciço da mão de
obra no campo e o intenso êxodo de famílias para as
cidades. Isso porque, Srªs e Srs. Senadores, até então, a monocultura do café se constituía na principal
atividade econômica e social do meu Estado.
Até o início dos anos 60, o café era, para os capixabas, não apenas o grande componente de renda
interna estadual, mas também a principal atividade
geradora de ocupação produtiva, por ser a mais importante fonte de receita tributária para o nosso Estado e o
nosso governo. Pois foi em meio a essa crise profunda,
a essa crise estruturante, que, lá em São Gabriel da
Palha, no norte do meu Estado, uma região, Srª Presidente, de imigrantes poloneses, de imigrantes italianos,
de imigrantes alemães, que o Padre Simão idealizou
uma forma de unir as famílias, os trabalhadores e os
cafeicultores da região, para enfrentar coletivamente
os novos desafios que se colocavam à época em razão da erradicação do café.
Homem de grande liderança na região, não apenas liderança por tudo que representava como evangelizador, mas como liderança religiosa que se envolvia
com os trabalhos comunitários e coletivos da região, o
Padre Simão encontrou, no cooperativismo, um campo fértil para que os cafeicultores pudessem semear
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valores de ajuda mútua, solidariedade, democracia,
participação e integração.
Eu venho de um Estado, Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, em que a propriedade de base familiar é hegemônica, fruto da tradição dos nossos imigrantes italianos, imigrantes pomeranos, imigrantes
alemães, e, através da pequena propriedade familiar,
nós conseguimos fazer do Espírito Santo o segundo produtor brasileiro de café, e foi o cooperativismo
uma ferramenta essencial para que nós pudéssemos
conseguir esse modo, esse estilo e tanta eficiência no
processo de produção.
Nas assembleias de que participo, em meu Estado, fortalecendo e ajudando o fortalecimento do cooperativismo, eu digo – e brigo com os nossos produtores,
Senadora Ana Amélia – que o cooperativismo é como
aquela frase popular: “Catitu fora da manada é comida
de onça”. Por isso, você se fortalece quando você se
junta e quando você se une em razão de objetivos que
são nobres e saudáveis.
Pois bem, foi esse homem, foi esse padre de
grande visão que, naquele momento, conseguiu reunir
em torno desse objetivo essa cooperativa, que, hoje, é
um exemplo de orgulho e referência para o nosso Estado e para o nosso País. Mas nem sempre foi assim.
Quando a Cooabriel foi fundada, em 1963, ela
iniciou com apenas 38 cafeicultores cooperados. A
cooperativa iniciou as atividades com a estruturação
de um mercado voltado para atender a seus associados nas suas necessidades básicas. Depois, passou a
prestar serviços de comercialização e beneficiamento
de café. Ao longo dos anos, a Cooabriel se consolidou
como uma das principais referências para a cafeicultura
familiar em nosso Estado e em nosso País.
A entidade é parceira das instituições públicas
das esferas de poder, prestando uma inestimável contribuição para o fomento, para a pesquisa, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação.
Não é sem outro sentido que, ano a ano, nós
temos acompanhado, no Espírito Santo, os ganhos
de produtividade. Lavouras produzindo 150, 180 até
200 sacas de café por hectare. Hoje, a Cooabriel, que
começou com modestos 38 membros e associados,
visionários homens de luta, conta com mais de 3,4 mil
associados. Está presente não apenas nos Municípios
das regiões norte e noroeste do meu Estado, mas também em Municípios do sul da Bahia.
A cooperativa acompanha seus sócios desde
a escolha da área para implantação da lavoura até a
comercialização do produto, oferecendo e garantindo
a boa orientação técnica para que esses homens e
mulheres, essas famílias possam ter uma vida digna e
um resultado adequado do seu esforço e do seu traba-
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lho. Oferece laboratório próprio para análises de solo e
plantas; produz e fornece mudas de alto padrão genético, dando orientação de manejo, produção, colheita,
secagem, melhoramento da qualidade do café, além
de oferecer armazenagem padronizada, assistência
jurídica e social aos seus associados.
Um conjunto, enfim, de serviços que, sem dúvida, contribui de maneira decisiva para os aumentos
consecutivos, ano após ano, da produtividade e da
qualidade do Conilon capixaba.
Recentemente, Srª Presidente, tive a honra e o
privilégio de participar de mais uma assembleia geral
da cooperativa, realizada na sede da entidade, no Município de São Gabriel da Palha, considerado a “capital
nacional do Café Conilon”. E, sem dúvida, foi um evento
muito especial, por estarmos justamente no jubileu da
cooperativa. Ali fizemos um sobrevoo por essa história,
que é uma história de sucesso, mas uma história de
muito suor, de muito trabalho, de uma gente devotada
à prosperidade.
E os números apresentados durante a assembleia
mostram que a Cooabriel permanece sólida, avançando firmemente em sua missão de contribuir para o desenvolvimento de toda a região de abrangência dessa
que é uma extraordinária cooperativa.
Ainda no ano de 2012, que se encerrou, a Cooabril alcançou um dado extraordinário, ao conseguir
recepcionar e comercializar um milhão de sacas de
café. Uma marca histórica, que demonstra e mostra
o sucesso, por ser não uma cooperativa de médios e
grandes produtores. Não. Sem conflito algum com isso,
mas, por ser uma cooperativa formada por pequenos
produtores de base familiar, conseguiram esse dado,
que é uma referência extraordinária.
Por isso, quero fazer o meu registro de felicitação, de respeito e de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Cooperativa Agrária dos Cafeicultores
de São Gabriel da Palha, a nossa vigorosa Cooabriel,
pelos resultados demonstrados em seu último balanço
patrimonial, financeiro e social.
Por isso mesmo, daqui, da tribuna do Senado
Federal, faço este reconhecimento à Cooabriel, desejando vida longa a essa cooperativa, que tem dado
uma extraordinária contribuição e colaboração aos cafeicultores e a um conjunto muito relevante de cidades
e Municípios do meu Estado.
Muito obrigado, Srª Presidente, muito obrigado,
Srªs e Srs. Senadores.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Ricardo Ferraço.
Sou de um Estado também em que o cooperativismo é muito forte. Quem coopera cresce. É o slogan
próprio do sistema de crédito cooperativo, que nasceu
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no Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis, que é a
capital do cooperativismo brasileiro.
Cumprimento V. Exª pelo sucesso do sistema do
Café Conilon, que reúne os pequenos para fazer uma
grande empresa e um grande empreendimento.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Srª
Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, a
princípio gostaria de parabenizar o Senador Ricardo Ferraço pelo excelente discurso. O que ele fala
sobre a Cooabriel, nada a acrescentar, até porque a
Cooabriel, encerra ele dizendo, é o orgulho do nosso
povo do Espírito Santo. Só quero parabenizá-lo pela
exposição tão bela que ele fez desse trabalho, dessa
cooperativa, que soma e orgulha o Estado do Espírito
Santo. Parabenizo também a cooperativa nesse dia
memorável, com esse discurso histórico trazido para
o Brasil pelo Senador Ricardo Ferraço.
Faço o registro, Srª Presidente, abraçando a família da dentista Cinthia, de São Paulo; a dentista que
foi queimada dentro do seu consultório, trabalhando.
O crime vai se avassalando a cada dia no País.
Dados estatísticos já extrapolaram. Não há mais como
calcular isso. E há um País ainda com autoridades
viajando na maionese com relação a esse tema da
redução da maioridade penal.
Quero abraçar a família da Cinthia; abraçar o pai,
tão sofrido; a mãe, os colegas de faculdade e a comunidade onde ela vivia, porque ela era uma sacerdotisa
da sua profissão. Ela atendia às pessoas ali sem que
nada lhes custasse.
O Estado de São Paulo e o Brasil estão chocados
com esse crime, mas a vizinhança e a família dela choram a dor da perda dessa moça de forma tão trágica,
tão absurda, como aconteceu.
E quero me solidarizar com o movimento feito
pelos médicos de enfrentamento aos planos de saúde
neste País. Há uma coisa a se discutir neste País que
se chama plano de saúde. Eu quero me solidarizar com
esse movimento, para que não haja irresponsabilidades
contra a população, que deixou de ser seres humanos,
que necessitam da saúde, embora pagando, para ser
tão somente uma fatia de mercado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Magno Malta.
Menos mal que os assassinos da dentista do ABC
paulista já estão todos presos.
Eu queria convidar para fazer uso da palavra,
pela Liderança do PMDB, o Senador Eunício Oliveira.
Os próximos inscritos são os Senadores Blairo Maggi
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e Anibal Diniz. O Senador Rodrigo Rollemberg já fez
uso da palavra.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, meus companheiros de Bancada do PMDB nesta Casa, cidadãos e cidadãs do
Ceará e de todo o Brasil que acompanham os nossos
trabalhos por meio do sistema de comunicação do
Senado Federal, duas grandes preocupações me trazem a esta tribuna: a unificação das tarifas do ICMS
para as perspectivas do desenvolvimento regional e
a seca que assola o meu Estado do Ceará e todo o
Semiárido nordestino.
Começo pela maior estiagem dos últimos 50 anos,
com duas questões fundamentais: uma está ligada ao
aumento esmagador da dívida agrícola dos micros,
pequenos e médios produtores, enquanto a outra diz
respeito à extensão rural e à assistência técnica para
esses produtores.
Recentemente, ouvi de um profissional especializado uma séria advertência que, infelizmente, pode
acontecer: se continuarem executando as dívidas desses segmentos, mesmo com descontos, em breve grande parte do Nordeste vai ser um grande aglomerado
de terras pertencentes aos bancos.
Quem viaja hoje em dia pelo sertão testemunha
a tragédia de lavradores chorando de medo de verem
sua roça de uns poucos hectares ir a leilão.
Em face da gravidade da situação, como já fiz
nesta tribuna, defendo a anistia dessa dívida dos pequenos produtores, impossível de ser paga.
Espero que o Governo da Presidenta Dilma Rousseff considere opções desse tipo. Afinal, este Governo
já ofereceu e continua oferecendo provas concretas
de sua sensibilidade social e de sua solidariedade a
milhões de sertanejos, por meio de uma série de medidas recentes, que são medidas objetivas, mas que,
ao final, terminam sendo medidas paliativas.
Assim, logo chegará a vez de sua equipe econômica abandonar, por um instante sequer, sua ótica tecnocrática e ver as coisas como elas realmente são, isto
é, como um grande desastre humano de gigantescas
proporções e com seriíssimas repercussões sociais.
E não porque os produtores tenham optado pela
inadimplência, de forma alguma! Sertanejo ainda raciocina em termos do fio do bigode, da seriedade no
cumprimento das suas obrigações.
No que toca, Srª Presidente, à extensão e à assistência técnica rurais, todos concordam que faz-se
urgente fortalecer e ampliar essas atividades no Nordeste rural. Reestruturá-las para levar às micro, pequenas, médias, e até às grandes propriedades do sertão
os vastos conhecimentos produzidos e acumulados
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por instituições modelares, como a Embrapa, que foi
homenageada nesta Casa, na semana passada.
Srª Presidente, diante dessa situação já tão difícil, somada às históricas distorções provocadas por
um desenvolvimento regional desigual, governadores,
prefeitos, parlamentares, empresários, trabalhadores
e outros importantes segmentos da vida nordestina
veem com grande preocupação o rumo que a equipe
econômica procurou imprimir à chamada unificação
das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
A proposta original de 4% para todas as unidades
da Federação não só deixaria os governos estaduais
à míngua de sua principal (senão única!) fonte de receita, como também os privaria de um dos pouquíssimos instrumentos disponíveis para a implementação
de políticas de atração de investimentos produtivos
capazes de gerar emprego e renda para a população
das regiões menos desenvolvidas do País.
No intuito de minimizar esse desastre para as
Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, evoluímos
para uma proposta que, embora não seja a melhor,
tornou-se, na semana passada, mais suave, inclusive,
com a participação histórica de V. Exª.
Ressalto que, histórica e tradicionalmente, governos e legisladores, existem situações que justificam algumas exceções e incentivam setores, Estados
e regiões.
Foi assim na década de 50 do século passado,
quando uma instrução baixada pela antiga Superintendência da Moeda e do Crédito instituiu várias taxas
de câmbio simultâneas em apoio à política de substituição de importações e à instalação da indústria
automobilística em São Paulo. Note-se que este é um
setor que continua incentivado até os dias de hoje na
questão fiscal.
Foi assim na década de 60, com a criação da
Zona Franca de Manaus, uma grande e merecida
conquista do povo da Amazônia Ocidental, com seus
incentivos fiscais continuamente confirmados desde a
Constituinte de 1988.
É assim no Mato Grosso, que defende a convalidação e a continuidade de uma alíquota de 12% para
o gás natural.
A ninguém deve causar surpresa, muito menos
contrariedade, o simples fato de o Nordeste, região
cuja renda média ainda é inferior à metade da renda
nacional, também lutar por um tratamento diferenciado, sob pena de aumentarmos ainda mais o abismo
das desigualdades regionais e sociais.
Pessoalmente, estou convencido de que a questão
é por demais complexa para ser decidida sem esgotarmos todas as variáveis, em especial para os Estados

Abril de 2013

cujos governos assumiram compromissos com um
grande número de empresas incentivadas.
Somente no Ceará, segundo dados da Agência
de Desenvolvimento Econômico (Adece), são 299 empresas em funcionamento com incentivos estaduais –
puramente incentivo estadual, diferentemente dos incentivos dados pelo Governo Federal, que tira dinheiro
dos Estados e dos Municípios. Só com incentivo estadual, temos 299 empresas em funcionamento, gerando mais de 140 mil empregos diretos naquele Estado.
Eu pergunto: como garantir a todos esses empregadores que os incentivos estaduais que justificaram
sua opção de se instalarem no Ceará continuarão de
pé depois das mudanças ora apreciadas nesta Casa?
E eu pergunto de novo: como garantir a segurança jurídica indispensável para esses investimentos de
longo prazo?
Principalmente levando em consideração que as
regras vigentes no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) requerem que a convalidação dos
incentivos seja por consenso, consenso de todas as
unidades da Federação – algo impossível de acontecer na prática!
Foi nesse sentido, portanto, Srª Presidente, que
apresentei emendas ao projeto de resolução estabelecendo o quórum de três quintos para o processo de
aprovação de propostas no âmbito do Confaz. Tenho
certeza de que é uma iniciativa para destravar, para
dar produtividade àquele conselho chamado Confaz.
Hoje se diz que o Confaz é democrático porque
só decide quando há unanimidade; quando há um voto
contrário, apenas um voto contrário de um de seus
membros, essa decisão não pode acontecer.
Discordo desse conceito, Senador Ricardo Ferraço, assim como V. Exª. Discordo e assinei emenda com
V. Exª para que a diferença do ICMS não seja apenas
para a indústria, como já foi acatado pelo Senador Delcídio, mas que se estenda também ao comércio para
essas regiões mais pobres do Brasil.
E foi nesse sentido, com interesse de fazer com
que essa iniciativa prevalecesse, que apresentei também outra emenda, desta vez com o objetivo de que a
alteração nas alíquotas entre em vigor após, e somente
após, a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional
que deve compensar as perdas que os Estados terão
nas operações interestaduais. Felizmente, as duas foram contempladas no substitutivo do Relator, Senador
Delcídio do Amaral, a quem agradeço aqui também pela
atenção que nos foi dada naquele momento.
Lamento que, mesmo após todas as discussões
que tivemos, tudo me pareça ainda muito incerto, sobretudo perigoso, para muitos Estados que travam uma
luta desigual para fazerem crescer suas economias e
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elevar os índices de desenvolvimento humano do seu
Estado e do seu povo.
Estou convencido, e defenderei, como Senador
do Ceará e Senador do Nordeste brasileiro, quando
a matéria chegar a este plenário, que adiemos a sua
votação para depois das eleições de 2014, como defendeu, inclusive na semana passada, o Governador
Cid Gomes, em uma audiência com a Presidente Dilma Rousseff.
Definitivamente, não há nenhuma oportunidade
de alterarmos uma regra fundamental para a política
de desenvolvimento regional de diversos governos
estaduais, mas que não beneficia em nada a vida dos
consumidores brasileiros, uma vez que tem efeito zero
no preço final das suas compras. Diferentemente do que
discutimos aqui e debatemos longamente na questão
da medida provisória da energia, que devolvia dinheiro
para o bolso do consumidor brasileiro, essa unificação
não traz um centavo de redução da carga tributária,
portanto, não beneficia a nenhum consumidor brasileiro, mas beneficia, sim, alguns Estados considerados
ricos desta Nação.
Por isso, quero dizer às Srªs e aos Srs. Senadores e à Srª Presidente que, para finalizar, assinalo a
importância do projeto de lei que chegou a esta Casa
– já um outro tema – criando a Universidade Federal
do Cariri, região em que nasci, e, de imediato, quero
aqui assumir todo o meu empenho e todo o meu apoio
a essa reivindicação antiga de uma região tão importante do meu Estado do Ceará.
Vale também lembrar que, no ano passado, na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, quando
ainda era Presidente, fui Relator do PLC (Projeto de
Lei da Câmara) nº 36, de 2012, aprovado por unanimidade por nossos pares, criando mais de 43 mil vagas de cargos efetivos de professor, dos quais quase
20 mil na carreira do magistério superior, em apoio a
uma importantíssima iniciativa do ex-Presidente Lula,
que foi o Programa de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais brasileiras.
Na mesma oportunidade, afirmei que a criação
desses cargos iria – e irá – beneficiar a futura Universidade do Cariri, com a extensão de mais dois campi
no Icó, na região do Vale do Salgado, e outra na região
dos Inhamuns, que será também beneficiada.
Essa é a razão pela qual eu tenho certeza de
que o Ceará e sua imensa, corajosa e sacrificada população sertaneja poderão contar com a sensibilidade
e o espírito público de cada uma das Srªs e dos Srs.
Senadores para a aprovação do projeto que cria a
Universidade Federal do Cariri.
Muito obrigado, Srª Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Senador Ricardo Ferraço havia pedido um...
Embora, regimentalmente, mas, pela tarde...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Perdão. Eu ainda tenho tempo. Por favor, Senador
Ricardo Ferraço. Desculpe.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Regimentalmente, não, mas eu penso que hoje
o Regimento é menos importante do que...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Será um prazer ouvir o Senador Ricardo Ferraço.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – Senador Eunício Oliveira, primeiro, quero cumprimentá-lo por essa luta, por essa conquista para a região do
Cariri, por levar para essa região, por estar lutando
para levar para essa região uma universidade, por
tudo que seguramente uma universidade pode revelar e promover de emancipação a tantos jovens que
vão se capacitar e poder ir ao mercado de trabalho
de maneira mais qualificada, para lutar por uma vida
digna. O esforço de V. Exª é notável. Eu cumprimento
V. Exª por mais essa iniciativa para o desenvolvimento
do interior do Estado de V. Exª, o admirado Estado do
Ceará. Mas eu o cumprimento também, de maneira
incisiva, pela manifestação de V. Exª, que não fala
apenas como Senador, mas como Líder da maior
bancada no Senado da República. E eu me associo
integralmente à manifestação de V. Exª, porque essa
é uma reforma que não é uma reforma, essa é uma
reforma que não simplifica, que não reduz a carga tributária. É uma reforma concentradora, é uma reforma
que trabalha na contramão daquilo que nós deveríamos estar fazendo, que é descentralizar a economia
brasileira, para que Estados e mais Estados pudessem ter acesso à prosperidade. Quando o Estado de
V. Exª, o meu Estado, seguramente o Estado do Líder
Romero Jucá e tantos outros buscaram atrativos, e
não foram só os nossos Estados; quando a Fiat foi
para Betim, em Minas Gerais, foi porque essa condição lhe foi favorecida. E olhe como foi importante
para Minas Gerais atrair, há muitos anos, uma fábrica como a da Fiat. Quando a Ford foi para a Bahia,
como agora vimos o Governo Federal, adequadamente, apresentar uma medida provisória criando um
regime especial para levar a Fiat para Pernambuco,
um regime especial para levar a refinaria não apenas
para Pernambuco, mas para o Maranhão. Este é o
papel do Estado: criar ambiente para induzir a desconcentração do desenvolvimento, porque o mercado liberal não dá conta disso. E essa reforma – que
não é uma reforma – vai diminuir o espaço para os
Estados brasileiros atraírem desenvolvimento, investimento, e assim por diante. Por isso a minha alegria,
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a minha satisfação em ver o meu Líder da maior Bancada nesta Casa se manifestar nessa direção. Ainda
temos tempo. Ainda há tempo! Há tempo para que
a Excelentíssima Senhora Presidenta da República
possa, de fato, dialogar com sua equipe econômica e
convencer a sua equipe econômica, ou se convencer
do equívoco que é uma iniciativa como essa para os
chamados Estados emergentes, os Estados que estão buscando prosperidade, e prosperidade compartilhada. Cumprimento V. Exª pelo acerto, pela forma
cirúrgica e precisa com que traz essa contribuição e
essa avaliação ao plenário do Senado.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Eu agradeço a V. Exª e incorporo as suas palavras
ao nosso discurso.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Senador Eunício, também cumprimentá-lo pela luta em
prol dessa universidade, que, sem dúvida alguma, vai
ser um instrumento de fundamental mudança para
toda a região. V. Exª tem feito um esforço grande no
sentido de, defendendo o Brasil, defender o Ceará
também. Eu tenho acompanhado as bandeiras que
V. Exª tem levantado aqui em defesa do seu Estado,
e o faz muito bem. E, sem dúvida alguma, tem todo
o nosso apoio. Essa tramitação deve ser rápida no
sentido de implementar rapidamente, como se fez em
outros Estados também, outra universidade federal,
no sentido de que se possa efetivamente dar prosseguimento àquilo que nós temos discutido aqui, em
diversos segmentos. A educação é a bola transformadora da realidade do nosso País e V. Exª busca
isso para o Ceará. Meus parabéns.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) –
Muito obrigado, Senador Romero Jucá. Incorporo também as palavras de V. Exª ao nosso pronunciamento.
Muito obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Eunício Oliveira, tive o prazer de conhecer o Município de Granja, neste final de semana,
e também Camocim. Queria aproveitar para agradecer
ao Prefeito Romeu, ao Vice-Prefeito Guilherme e ao
Presidente da Câmara, o Milton Cassimiro, daquela
cidade tão encantadora. Tivemos uma reunião muito
produtiva lá, mais cordial do que produtiva, porque o
objetivo da visita era pessoal. Então fiquei encantada
com o seu Estado, numa região que eu não conhecia,
Senador Eunício Oliveira
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Muito obrigado pela visita, Senadora. Vá sempre ao
Ceará. Será sempre bem-vinda.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª
Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, apenas para fazer um registro à Casa. Dizer que estou dando entrada em um projeto de resolução que agrega ao
Regimento do Senado uma norma que eu considero
extremamente importante, relevante e atual nesta conjuntura. É uma norma que determina que, na comissão,
a votação de emendas constitucionais e de projetos
de lei complementar seja feita de forma nominal, para
evitar um acidente como aquele que aconteceu lá na
Câmara dos Deputados com a PEC nº 33.
Como a emenda constitucional e o projeto de lei
complementar já são votados nominalmente no Plenário, que o sejam também nas comissões, exatamente
para evitar que, numa ausência, de repente algo surja
que não seja passado pelo crivo da maioria, haja uma
discussão aprofundada e deponha contra a Casa ou
deponha contra a ação política, seja algo de inconstitucional, seja algo que efetivamente macule a relação,
por exemplo, dos poderes, como a PEC nº 33 de certa
forma procurou fazer.
Então, estou apresentando um projeto de resolução que agrega ao Regimento do Senado que as
votações que são nominais no Plenário deverão ser
nominais também nas comissões, evitando assim...
Portanto, PEC e lei complementar terão condição
de ter votação nominal nas comissões. Isso faz com
que se dê mais transparência e se debatam mais as
matérias.
É esse registro que eu gostaria de fazer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Cumprimento o Senador Romero Jucá pela iniciativa.
Isso restabelece inclusive a credibilidade não só
de uma decisão, mas, sobretudo, dessa decisão tão
polêmica referida por V. Exª, que é a PEC nº 33, que
estabelece até um confronto entre a relação equilibrada dos poderes.
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Srª Presidente, primeiramente, recebendo a
notícia do Senador Romero, quero cumprimentá-lo.
É uma ótima iniciativa, em especial, para que nós
aqui não cometamos, embora em relação ao PLC nº
14 estivéssemos na iminência de cometer, gravíssimos
erros como esse que a Câmara tem cometido.
No mais, Srª Presidente, para V. Exª me inscrever
pela Liderança do PSOL.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito pela Liderança do PSOL,
Senador Randolfe Rodrigues.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores,
telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado,
primeiramente, associo-me ao Senador Jorge Viana
para registrar que ontem foi um dia muito especial
para a cidade de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre.
Cruzeiro do Sul tem cerca de 80 mil habitantes e
1.740 desses moradores deram um show de talento,
organização, alegria e ritmo em um espetáculo que
emocionou o País, particularmente os telespectadores
do Programa Domingão do Faustão, comandado pelo
apresentador Fausto Silva.
Com muita leveza, graça e empolgação, esses
cruzeirenses, 1740 deles, entre homens e mulheres,
a maioria jovens, apresentaram um gigantesco balé
para participar do quadro “Dança da Galera.”
Foi uma apresentação magnífica, que vai ficar na
memória de todos aqueles que tiveram oportunidade
de assisti-la.
Graças ao talento dos cruzeirenses, a cidade conquistou os votos dos jurados, o aplauso do público e
o prêmio de R$100 mil oferecidos pelo programa, que
será integralmente destinado à Pastoral da Criança
da Diocese de Cruzeiro do Sul, cujas ações também
merecem destaque neste pronunciamento.
Antes, porém, gostaria de destacar um pouco da
beleza do espetáculo, que exigiu uma grande estrutura montada no estádio Arena do Juruá, recentemente
construído pelo Governo do Estado.
Foi nessa Arena onde, durante cinco dias, foram
realizados os ensaios, coordenados pela equipe técnica enviada à cidade pela Rede Globo de Televisão. Os
ensaios começavam à tarde e iam até as 10 horas da
noite. E eles ocorreram justamente num período em
que Cruzeiro do Sul enfrentava mais uma enchente e
muitas famílias ficaram desabrigadas. Mas isso não
impediu que muitos voluntários se apresentassem para
participar da apresentação de dança.
Falando em voluntários, quero fazer um agradecimento todo especial aos atores Sérgio Marone
e Monique Alfradique, que estiveram em Cruzeiro do
Sul e, com talento, simpatia e carisma, convocaram a
população local a fazer doações aos desabrigados. Foi
uma contribuição inestimável.
O quadro “Dança da Galera”, que este ano está
em sua segunda temporada, colocou frente a frente
as cidades de Cruzeiro do Sul, no Acre, e Guarapa-
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ri, no Espírito Santo, um dos mais belos cenários do
Espírito Santo cuja população eu também parabenizo
pela bela participação no “Domingão do Faustão” Mas
Cruzeiro do Sul fez mais bonito e acabou vencendo a
competição, o que será muito bom para as crianças de
Cruzeiro do Sul e de todo o Vale do Juruá.
Na apresentação dos cruzeirenses, a música escolhida foi “Canta Brasil”, uma composição do grande
maestro Alcyr Pires e do inesquecível jornalista David Nasser que fez sucesso na voz de Gal Costa. Foi
uma escolha que não poderia ter sido melhor, porque
a letra permitiu que a coreografia mostrasse um pouco da cultura local.
Em constante movimento, além do mapa do Brasil, os voluntários, paramentados com cerca de 11 mil
metros de tecidos, formaram figuras da cultura regional: a figura de um sapo e a figura do índio com um
arco atirando uma flecha rumo a um alvo de estrelas.
Foi tudo muito bonito e a população de Cruzeiro do
Sul está de parabéns!
Como resultado de todo esse esforço coletivo,
que teve o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura
para a doação de lanches e de água aos voluntários
durante os ensaios, houve a doação, pelo Programa,
do valor de R$100 mil, destinados à Pastoral da Criança do Município de Cruzeiro do Sul.
A Pastoral da Criança é responsável por ações humanitárias, principalmente aquelas voltadas ao combate
da desnutrição infantil e ao oferecimento de alternativas
de renda familiar. A Pastoral da Criança atua em todo
o Vale do Juruá. Além de Cruzeiro do Sul, abrange os
Municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto
Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó e Jordão, todos no Acre, e ainda Eurinepé, Envira, Ipixuna
e Guajará, no Estado do Amazonas.
A Pastoral da Criança acompanha regularmente
cerca de 11 mil crianças, graças a uma imensa rede de
voluntários que, somente em Cruzeiro do Sul, servem a
66 comunidades distintas. Ela atua também desenvolvendo ações de segurança e vigilância alimentar até a
oferta de cursos às famílias das crianças desnutridas,
de forma a melhorar a dieta dessas pessoas.
Para comemorar o jubileu de prata, em agosto,
será promovido um grande encontro com a presença da Presidente Nacional da Pastoral da Criança, a
Irmã Vera Lúcia, que substituiu a inesquecível médica
Zilda Arns, fundadora e maior entusiasta da Pastoral
da Criança, falecida no terremoto que vitimou mais de
200 mil pessoas no Haiti, em 2010.
Em Cruzeiro do Sul, a Pastoral da Criança é conduzida por Cheiza Melo, com a colaboração da Irmã
Inês Bettel, uma religiosa bastante querida em todo o
Vale do Juruá.
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Para finalizar, Srª Presidente, Srs. Senadores,
quero agradecer imensamente a todos que contribuíram para o sucesso dessa coreografia organizada em
Cruzeiro do Sul, que foi vista por todo o Brasil, mostrando o quanto o Acre é belo e, de uma forma muito
leve, o quanto é possível ver beleza na floresta, nos
povos da floresta e nos nossos rios.
Agradeço ao Fausto Silva, ao programa “Domingão do Faustão”. Agradeço aos atores Sérgio Marone
e Monique Alfrodique, que viraram “embaixadores’’ de
Cruzeiro do Sul e agradeço, principalmente, às 1.740
pessoas que se dedicaram esses dias todos, fazendo
os ensaios, para garantir a beleza desse espetáculo.
Por último, quero cumprimentar também a equipe da Pastoral da Criança, em Cruzeiro do Sul e no
Vale do Juruá, que certamente vai fazer muito bom
uso desses R$100 mil conquistados a partir dessa
“Dança da Galera”, que envolveu 1.740 pessoas lá
em Cruzeiro do Sul.
Parabéns e muito obrigado a todos que contribuíram para esse sucesso.
Para a segunda etapa deste meu pronunciamento, Srª Presidenta, eu gostaria de fazer um pouco de
contraponto a tudo que vem sendo discutido aqui a
respeito dessa interveniência que tem acontecido costumeiramente no Parlamento, em relação às matérias
aqui aprovadas.
Muitos artigos, muitos comentários foram feitos
ao longo do final de semana. Um deles, que eu gostaria que fosse dado como lido na íntegra, é um artigo
de Maria Cristina Fernandes, no Valor Econômico, que
tem o título “Arenga no Poder”. Ela diz num momento
do seu artigo:
São ruins as leis eleitorais votadas pelo Congresso, mas as intervenções do Judiciário
na matéria conseguem ser piores. As leis
votadas suscitam campanhas eleitorais caríssimas, não são capazes de inibir caixa 2
e mantêm regras arcaicas (...) Por pior que
sejam, conhecem-se suas motivações. São
leis destinadas a diminuir os riscos da competição política, embora não sejam capazes
de reduzir o altíssimo grau de renovação parlamentar no País nem de convencer a opinião
pública de que a política brasileira é arena de
difícil sobrevivência.
Essa reflexão, para mim, é muito importante,
porque mandatos são conquistados nas urnas e têm
o aval do povo. Eles têm que ser vistos com respeito,
porque, na democracia, na repartição dos poderes,
no equilíbrio de poderes, a gente nunca pode perder
de vista que o mandato parlamentar é a represen-
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tação da vontade do povo, renovado de quatro em
quatro anos, ou de oito em oito, no caso do mandato
de Senador da República. Muitas vezes isso não é
levado em conta, como se o mandato não tivesse a
menor importância.
Também se conhecem as motivações dos derrotados pelas leis eleitorais que recorrem aos
magistrados. Em nome de melhores condições
de sobrevivência, invocam a inconstitucionalidade das regras.
Mais difícil de apreender é a motivação de
quem julga. Ora invoca o fortalecimento dos
partidos face à excessiva autonomia dos eleitos, ora sai em defesa autonomia dos eleitos
contra o poder desmedido dos partidos.
O ziguezague teve início em 2002, quando
o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que as
coligações tinham que ser verticalizadas. O
partido que quisesse apresentar candidato a
Presidente teria que reproduzir, nos Estados,
a mesma coligação.
Um dos maiores defensores da regra, o ex-Ministro Nelson Jobim, que à época militava
tanto no Tribunal Superior Eleitoral quanto no
Supremo Tribunal Federal, advogava que a
mudança era necessária para que os partidos
atendessem aos interesses da Nação, e não
aos interesses regionais.
O argumento é recorrente e, de tempos em
tempos, municia falsos arautos da modernidade. Se os interesses são da Nação, é na
Federação que eles são pactuados. O único
cargo em disputa que tem a Nação como
jurisdição eleitoral é o de Presidente da República. Os demais 5.590 mandatos eletivos
do País têm como base eleitoral Estados e
Municípios.
É nas eleições que o conflito político local é
mediado. E a competição eleitoral só será
capaz de fazer essa mediação se tiver como
base os interesses locais. Cada lugar tem seu
arranjo partidário. Aliados que se unem num
canto brigam noutro.
Daí por que a regra da verticalização fracassou.
Sob a justificativa de que baixaria, por decreto,
a coerência do sistema político, provocou uma
eleição em que um grande número de partidos
abdicou de pretensões nacionais para manter
seus projetos locais de poder.
Se havia alguma crença de que a disputa nacional seria capaz de civilizar as arengas regionais, a ilusão se desfez. O PT, apesar de
ter disputado a Presidência por uma coliga-
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ção que não dispunha de grandes máquinas
regionais, acabou vencendo. Depois penou
para buscar maioria no Congresso, mas essa
é outra encrenca que também não se resolveria pela verticalização.
Os parlamentares acabariam por constitucionalizar o direito dos partidos de dispor sobre
suas coligações. Mas a queda de braço com o
Judiciário estava longe de terminar. Em 2006,
foi a vez de o Congresso votar a cláusula de
barreira, que limitava acesso aos recursos
partidários àquelas legendas que obtivessem
5% dos votos nacionais e pelo menos 2% em
nove Estados da Federação.
Mais uma vez, a motivação era a competição
eleitoral. Acossados pelo crescente poder dos
pequenos, os grandes partidos capitanearam
a iniciativa. Valeram-se do discurso, de forte
apelo junto à opinião pública, de que a multiplicação de partidos é danosa ao interesse
público.
Acionado pelos partidos pequenos, o Judiciário derrubou a cláusula de barreira. Dessa vez, o argumento foi o de que a cláusula
contrariava o pluralismo, aquele mesmo preceito que havia sido atropelado na regra da
verticalização.
Em 2007, foi a vez de o Tribunal Superior Eleitoral decidir pela fidelidade partidária. Perderia
o mandato quem mudasse de partido durante
a legislatura, a não ser que o destino da migração fosse uma legenda nova ou resultante
de fusão.
E, aí, entra toda a nossa discussão. Se o preceito
estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral de que o
mandato pertence ao partido e, dessa forma, quem
migrasse de partido, perderia o mandato, a situação
estava resolvida, mas só que se abriu a famosa janela
que foi muito bem utilizada pelo Sr. Kassab na fundação do PSD; e, assim, abriu-se uma “avenidaça” para
a infidelidade partidária. Infelizmente, o que temos é o
enfraquecimento dos partidos e um caminho que é inverso àquilo que seria o do fortalecimento dos partidos
que deveria estar presente na discussão da reforma
política, quando a gente defende o financiamento público de campanha. Aí, sim, só se daria com fidelidade
plena ao partido pelo qual se elegeu.
E, hoje, temos uma discussão aqui que, a meu
ver, tem um tanto quanto de injustiça. Por quê? Porque se atribui ao PT, ao Partido dos Trabalhadores,
partido a que pertenço, um conjunto de práticas que,
na realidade, é uma prática do Parlamento: se uma
proposição carrega um equívoco, esta proposição tem
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que ser derrotada na origem; se ela passa por uma
Comissão ou pelo Plenário de uma Casa Legislativa,
aí, a responsabilidade não é do PT; temos, aí, uma
conformação de partidos que devem assumir a sua
responsabilidade.
E, nesse sentido, eu gostaria de, também, refletir
sobre esse projeto, o PL 4.470. Por quê? Porque essa
matéria passou na Câmara – se houve um descuido
de quem estava contra essa matéria, tem que ser reconhecido –, mas ela passou na Câmara e chegou
aqui no Senado para ser discutida. No dia em que se
colocou em votação a urgência da matéria, há que
se reconhecer que essa urgência foi derrubada aqui.
Todavia, mesmo assim, o Partido dos Trabalhadores
fica sendo tratado, permanentemente, como se fosse
o autor de um golpe, quando, na realidade, nós estamos tratando de proposição legislativa.
Uma proposição legislativa que é inadequada
tem que ser derrotada; e, aí, as forças precisam conversar a respeito. Se não houve suficiente debate,
vale a reflexão: pôr ou não pôr a urgência, e, assim,
foi derrotada a urgência na última quarta-feira, o que
significa que a matéria terá de ser debatida, debatida
com maior profundidade.
Agora, o que não dá para entender é que a gente
tenha um Parlamento que, um dia, discursa contra a
intervenção do Poder Judiciário ou do Poder Executivo nas decisões do Parlamento – repito: num dia, a
gente protesta contra isso; no outro, a gente recorre
ao Supremo para impedir que a discussão aconteça
aqui no plenário do Senado, como foi o caso do mandado de segurança proposto pelo Senador Rodrigo
Rollemberg, do PSB.
E, aí, eu não posso concordar, porque a discussão tem que acontecer aqui na Casa. Se, porventura,
as matérias forem aprovadas nesta Casa com vício
de constitucionalidade, aí, sim, cabe ao Supremo
Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição,
fazer o devido reparo. Contudo, não me parece correto que se impeça de haver a discussão aqui nesta
Casa e, principalmente, sob o argumento da defesa
da liberdade. Defesa da liberdade impedindo que haja
discussão? Aí me parece que há uma contradição
na origem dessa discussão. E, depois, se trata de
uma matéria que foi aprovada, na Câmara, com 240
votos, isto é, ela foi aprovada por ampla maioria dos
votantes naquela Casa. E vale ressaltar que, em outubro, ela teve aprovação da sua urgência na Câmara
dos Deputados com o voto, inclusive, do PSDB. Aí,
agora, parece que foi uma invenção isolada do PT,
querendo dar um golpe, como se o PT mandasse
no Parlamento.
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Eu acho que a gente tem que assumir inteiramente as nossas responsabilidades, todas as bancadas, inclusive. Agora, a discussão tem que se dar
completamente...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... pautada pela democracia, pela defesa dos pontos de vista
e pela contestação daquilo de que a gente tem discordância, mas há que se ter um respeito, inclusive, institucional e um respeito entre os parlamentares, porque,
nessa discussão, não cabe a posição maniqueísta do
bem e do mal. Aqueles que são contrários ao PL nº
4.470 são os bem-intencionados que estão em defesa
de um País mais justo, com mais democracia. E, se
há argumentos em defesa da fidelidade partidária, em
defesa do fortalecimento dos partidos, esses argumentos são imediatamente satanizados como aqueles que
querem dar um golpe, chamado de Pacote de Abril,
com uma série de impropérios que não são apropriados para uma discussão elevada.
O respeito institucional tem de existir, como também tem de existir o respeito aos integrantes de cada
uma das bancadas aqui presentes. E, nesse sentido,
eu gostaria de reforçar aqui: ofender o Partido dos
Trabalhadores com a pecha de autoritário, como se
o Partido dos Trabalhadores estivesse adotando atos
da ditadura militar, não faz sentido, porque nós estamos no poder há 10 anos com o Presidente Lula e
com a Presidenta Dilma. Nunca houve uma repressão a um movimento popular! Nunca houve qualquer
gesto autoritário do Presidente Lula ou da Presidenta
Dilma. Como que, da noite para o dia, o Partido dos
Trabalhadores é transformado em um ente autoritário,
como se estivesse adotando as mesmas práticas da
ditadura, ao tão somente propor um projeto de lei que
está em debate. Foi aprovado na Câmara, mas vai ser
discutido aqui no Senado. Pode ser que seja derrotado, assim como foi derrotado o pedido de urgência na
última quarta-feira.
Mas, daí a ofender o Partido dos Trabalhadores,
ofender a Presidenta Dilma, ofender o ex-Presidente
Lula como se fossem arautos de uma ditadura, a gente
não concorda com essa posição. O PT não aceita essas
ilações sem fundamento. O PT quer respeito, porque,
acima de tudo, o PT tem dado uma grande contribuição para o Brasil. Esse respeito é devido não só ao
Partido dos Trabalhadores, mas um respeito também
devido a milhões de eleitores que elegeram Lula, por
duas vezes; elegeram a Presidenta Dilma em 2010
e que, majoritariamente, têm manifestado sua intenção de reelegê-la em 2014 como demonstram todas
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as pesquisas com abordagem de intenções de votos
feitas até aqui.
Então, nós temos um partido que é o mais respeitado pelo eleitor brasileiro, e isso aparece em todas
as pesquisas, é o partido que tem dado a maior contribuição histórica para a melhoria do povo brasileiro...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... e não
pode ser reduzido aqui, neste Parlamento, a um partido que patrocina atos autoritários.
As proposições que vierem de um integrante do
Partido dos Trabalhadores e forem apreciadas pelo
conjunto do Parlamento, se aprovadas, serão posições do Parlamento; se rejeitadas, naturalmente, serão
propostas que não conseguiram reunir a maioria. Mas
a responsabilidade é uma responsabilidade coletiva.
Este é um Poder em que a responsabilidade acontece
de maneira coletiva.
Alguém pode propor uma matéria que não é adequada constitucionalmente, mas, aí, compete ao conjunto identificar o erro e impedir que ela seja aprovada.
Não cabe a identificação de um partido como se estivesse tendo gestos autoritários, atitudes autoritárias,
simplesmente porque está fazendo uma proposição
em defesa daquilo que é uma cláusula pétrea dentro
do PT, que é a defesa da fidelidade partidária.
É isso que manteve o PT um partido forte, desde a sua origem, quando era um nanico, quando
era um pequeno partido, até conquistar os espaços
de poder e, hoje, se transformar num dos maiores
partidos do Brasil. A fidelidade partidária sempre foi
algo defendido com muita firmeza pelo Partido dos
Trabalhadores. Se fosse uma invenção do momento para prejudicar um ou outro, talvez coubesse a
pecha, mas não é o caso. Está sendo feita a defesa
de algo que sempre esteve presente nos estatutos
do Partido dos Trabalhadores.
Era isso que tinha a dizer, Srª Presidenta.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ANIBAL DINIZI EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º do Regimento Interno do Senado Federal.)
A ARENGA NO PODER
Por Maria Cristina Fernandes
São ruins as leis eleitorais votadas pelo Congresso, mas as intervenções do Judiciário na matéria
conseguem ser piores.
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As leis votadas suscitam campanhas eleitorais caríssimas, não são capazes de inibir caixa 2
e mantêm regras arcaicas como a da suplência de
senadores.
Por pior que sejam, conhecem-se suas motivações. São leis destinadas a diminuir os riscos da competição política, embora não sejam capazes de reduzir
o altíssimo grau de renovação parlamentar no país
nem de convencer a opinião pública de que a política
brasileira é arena de difícil sobrevivência.
Se a lei eleitoral é ruim, a intervenção judicial
é pior
Também se conhecem as motivações dos derrotados pelas leis eleitorais que recorrem aos magistrados.
Em nome de melhores condições de sobrevivência,
invocam a inconstitucionalidade das regras.
Mais difícil de apreender é a motivação de quem
julga. Ora invoca o fortalecimento dos partidos face à
excessiva autonomia dos eleitos, ora sai em defesa
desta contra o poder desmedido dos partidos.
O zigue-zague teve início em 2002, quando o
Tribunal Superior Eleitoral decidiu que as coligações
tinham que ser verticalizadas. O partido que quisesse
apresentar candidato a presidente teria que reproduzir,
nos Estados, a mesma coligação.
Um dos maiores defensores da regra, o ex-ministro Nelson Jobim, que à época militava tanto no TSE
quanto no STF, advogava que a mudança era necessária para que os partidos atendessem aos interesses
da nação, e não aos regionais.
O argumento é recorrente e, de tempos em tempos, municia falsos arautos da modernidade. Se os interesses são da nação, é na Federação que eles são
pactuados. O único cargo em disputa que tem a nação
como jurisdição eleitoral é o de presidente da República. Os demais 5.590 mandatos eletivos do país têm
como base eleitoral Estados e municípios.
É nas eleições que o conflito político local é mediado. E a competição eleitoral só será capaz de fazer
essa mediação se tiver como base os interesses locais.
Cada lugar tem seu arranjo partidário. Aliados que se
unem num canto brigam noutro.
Daí porque a regra da verticalização fracassou. Sob a justificativa de que baixaria, por decreto,
a coerência do sistema político, provocou uma eleição em que um grande número de partidos abdicou
de pretensões nacionais para manter seus projetos
locais de poder.
Se havia alguma crença de que a disputa nacional seria capaz de civilizar as arengas regionais,
a ilusão se desfez. O PT, apesar de ter disputado a
Presidência por uma coligação que não dispunha de
grandes máquinas regionais, acabou vencendo. De-
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pois penou para buscar maioria no Congresso, mas
essa é outra encrenca que também não se resolveria
pela verticalização.
Os parlamentares acabariam por constitucionalizar o direito dos partidos de dispor sobre suas coligações. Mas a queda de braço com o Judiciário estava
longe de terminar. Em 2006 foi a vez de o Congresso
votar a cláusula de barreira, que limitava acesso aos
recursos partidários àquelas legendas que obtivessem
5% dos votos nacionais e pelo menos 2% em nove
Estados da Federação.
Mais uma vez, a motivação era a competição
eleitoral. Acossados pelo crescente poder dos pequenos, os grandes partidos capitanearam a iniciativa.
Valeram-se do discurso, de forte apelo junto à opinião
pública, de que a multiplicação de partidos é danosa
ao interesse público.
Acionado pelos partidos pequenos, o Judiciário
derrubou a cláusula de barreira. Desta vez, o argumento foi o de que a cláusula contrariava o pluralismo,
aquele mesmo preceito que havia sido atropelado na
regra da verticalização.
Em 2007 foi a vez de o TSE decidir pela fidelidade partidária. Perderia o mandato quem mudasse de
partido durante a legislatura, a não ser que o destino
da migração fosse uma legenda nova ou resultante
de fusão.
A decisão baseava-se na ideia de que a troca de
partidos os fragiliza. Em artigo publicado no último número da “Dados”, a pesquisadora do Cebrap Andrea
Freitas mostra que quase a metade dos parlamentares
que trocaram de partido entre 1995 e 2007 o fez para
legendas que não haviam conquistado uma cadeira
sequer no Estado do deputado. Ou seja, é a lógica da
competição eleitoral, e não a fragilidade parlamentar
que dita o comportamento partidário.
A decisão do TSE contrariava a lei eleitoral de
1997 que ainda está em vigor. O mandato passou a
ser do partido, e não do eleito. O Supremo confirmou
a norma.
Foi assim que surgiu o PSD. Se o político encontra a porta da infidelidade fechada, pula o muro e
funda um novo partido. E aqui não é uma questão de
caráter, mas de sobrevivência, o que faz uma grande
diferença na hora em que o infiel vai para as barras
dos tribunais.
É esta lei que vem a ser modificada pelo projeto
que passou pela Câmara e estava para ser aprovado
pelo Senado quando foi suspenso por uma liminar do
Supremo.
O projeto adapta a lei eleitoral à decisão do TSE,
já referendada pelo Supremo, sobre a fidelidade partidária. E avança sobre os incentivos à infidelidade ao
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impedir que o parlamentar migrante leve o tempo de
televisão e a cota do fundo partidário correspondentes
para o novo partido.
Ao conceder a liminar, o ministro Gilmar Mendes
viu indícios de casuísmo no teor e na velocidade com
que a matéria tramitou no Congresso.
A questão agora vai ao Supremo. Os juízes terão que decidir se os partidos a serem criados por
Roberto Freire (MD) e Marina Silva (Rede) poderão
contar com TV e dinheiro dos parlamentares que para
lá migrarem.
O tema vai a voto num momento em que o desgaste das relações entre o Supremo e o Congresso foi
simbolizado pela aprovação nesta semana, em comissão, do projeto que submete as decisões dos ministros aos parlamentares. O projeto deve ser abortado,
mas reflete o estado de ânimo de uma Casa que vê
Supremo extrapolar o exame da constitucionalidade e
invadir o processo legislativo.
A definição sobre a mudança na lei eleitoral chegará a um plenário presidido por Joaquim Barbosa. No
julgamento da fidelidade partidária, o presidente do
Supremo chegou a questionar se as ONGs não seriam
mais importantes para a sociedade do que os partidos. Quem sabe convença Freire e Marina a desistir
de seus novos partidos e criar uma ONG.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Anibal Diniz.
Se V. Exª puder assumir a Presidência dos trabalhos, fico-lhe grata.
Eu convido para fazer uso da palavra, pela Liderança do PSOL, o Senador Randolfe Rodrigues; em
seguida, o Senador Humberto Costa.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, os que nos assistem
pela TV Senado e os que nos ouvem Rádio Senado,
há duas semanas tornou-se de conhecimento público
que foi encontrado, no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, um documento que estava desaparecido há 45
anos e que se imaginava teria sido consumido em um
incêndio ocorrido no Ministério da Agricultura, durante
a ditadura militar.
Esse documento, de 1968, conhecido como Relatório Figueiredo, é um relato, com mais de sete mil
páginas, sobre um conjunto de crimes que envergonham o Estado brasileiro.
O documento, produzido pelo Procurador do então
Serviço de Proteção ao Índio, é um dos documentos
mais importantes produzidos pelo Estado brasileiro no
último século. O chamado Relatório Figueiredo apurou
matanças de tribos indígenas inteiras, torturas de toda
sorte, crueldades praticadas contra indígenas em todo
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o País, principalmente por latifundiários e funcionários
do extinto Serviço de Proteção ao Índio, o SPI.
Esse documento ressurge praticamente intacto.
Como disse, supostamente, esse documento teria sumido em um incêndio ocorrido no Ministério da Agricultura. Ele foi reencontrado no Museu do Índio, no Rio
de Janeiro, e tem quase sete mil páginas, contendo 29
dos 30 tomos originais.
O documento traz passagens revoltantes, Srª Presidente. Em um dos trechos do documento é descrito
um tipo de tortura produzida por funcionários do Serviço de Proteção ao Índio que consistia na trituração do
tornozelo de indígenas. Colocado entre duas estacas
enterradas juntas em ângulo agudo, as extremidades
eram ligadas por roldanas. Elas eram aproximadas lenta
e continuamente. Trata-se de uma descrição macabra
de um instrumento de tortura utilizado por agentes do
Estado brasileiro, nos anos 60, contra indígenas, a
serviço do latifúndio.
Essa é somente uma das atrocidades que constam desse documento. Constam outras: caçadas humanas, promovidas com metralhadoras e dinamites
atiradas de aviões; inoculações propositais de varíola
em povoados isolados, doação de açúcar misturado
com estricnina, um veneno.
O texto foi produzido pelo então Procurador Jader
de Figueiredo Correia. Ele mostra a ação genocida e
impune do Estado brasileiro.
O Relatório ressuscita incontáveis atrocidades e
deve ser tratado com a seriedade que o caso requer
pela Comissão da Verdade. Lembremos que a Comissão da Verdade foi instituída para averiguar os atos
de violência praticados pelo Estado brasileiro entre
1946 e 1988.
Essa investigação, feita pelo então Procurador
Jader de Figueiredo Correia, ocorreu em plena ditadura militar, a pedido do então Ministro do Interior,
Albuquerque Lima. Ela foi iniciada em 1967 e foi resultado de uma expedição que percorreu mais de 16 mil
quilômetros, entrevistou dezenas de agentes do SPI
e visitou mais de 130 postos indígenas.
Jader de Figueiredo e sua equipe constataram
diversos crimes, propuseram a investigação de muitos
outros crimes atribuídos pelos índios e se chocaram
com a crueldade e a bestialidade de agentes públicos.
Ao final, no entanto, o Brasil foi privado, naquela época, da possibilidade de fazer justiça.
O Ministro do Interior de então, Albuquerque Lima,
chegou a recomendar a demissão de 33 pessoas do
Serviço de Proteção ao Índio e a suspensão de outras
17, mas, posteriormente, o conjunto dos funcionários
denunciados pelo chamado Relatório Figueiredo foi
inocentado pela Justiça durante a ditadura militar.
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Os únicos registros do relatório disponíveis, até
hoje, eram os presentes em reportagens publicadas
na época de sua conclusão, quando, então, houve
uma entrevista coletiva no Ministério do Interior, em
março de 1968, para detalhar, naquela época, o que
foi constatado por Jader de Figueiredo Correia e sua
equipe.
A entrevista teve, na época, inclusive repercussão
internacional, com destaque no The New York Times.
No entanto, depois da entrevista, o que ocorreu não foi
a continuação das investigações ou a responsabilização
dos culpados, mas a exoneração de funcionários que
haviam participado do trabalho. Quem não foi demitido
à época foi trocado de função, numa clara tentativa da
ditadura de esconder o que havia acontecido.
Em 13 de dezembro, como todos nós sabemos,
vem o Ato Institucional nº 5, que restringe liberdades
civis e torna o regime militar, a ditadura, ainda mais
rígida.
O Vice-Presidente do grupo Tortura Nunca Mais,
de São Paulo, coordenador do Projeto Armazém Memória, Marcelo Zelic, é um dos que descobriram o
conteúdo do documento. Ele afirma que, antes de ser
achado, o Relatório Figueiredo já havia se tornado
motivo de preocupação para setores que estão, possivelmente, envolvidos nas denúncias. Alguns chegam
a dizer que, abre aspas, “já tem gente tentando desqualificar o relatório”. É, claramente, o medo de ele
aparecer. “As pessoas estão criticando o documento
sem ter lido”, afirma Marcelo Zelic, do grupo Tortura
Nunca Mais, de São Paulo.
Zelic foi mais adiante. Ele diz:
É espantoso que exista na estrutura administrativa do País repartição que haja descido a
tão baixos padrões de decência. E que haja
funcionários públicos cuja bestialidade tenha
atingido tais requintes de perversidade. Venderam-se crianças indefesas para servir aos
instintos de indivíduos desumanos. Torturas
contra crianças e adultos em monstruosos e
lentos suplícios, a título de ministrar justiça.
Este é um trecho, citado por Zelic, do Relatório
Figueiredo.
Em outra página, o relatório de Jader Figueiredo
diz que, em uma fazenda do Maranhão, “fazendeiros
liquidaram toda uma nação sem que o Serviço de Proteção ao Índio opusesse qualquer reação”.
Em outro trecho – e aí é um dos trechos mais
dramáticos descritos pelo Procurador –, narra sua
passagem pela região de Guarita, no Rio Grande do
Sul, na área da 7ª Inspetoria do Serviço de Proteção
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ao Índio, quando ele deparou com duas crianças indígenas em péssimo estado de saúde. Diz no relatório:
Em Guarita, seguindo uma família que se escondia, fomos encontrar duas crianças sob
uma moita tendo as cabecinhas quase completamente apodrecidas de horrorosos tumores, provocados por berne, parasita bovino.
Ele escreve mais detalhadamente no documento
outras atrocidades cometidas no período.
Segundo informação que nos chega, Sr. Presidente, foram recuperadas mais de sete mil páginas
desse documento, produto de expedição comandada
pelo então Procurador Jader Figueiredo.
O detalhamento dos documentos dá conta inclusive do desaparecimento de quase toda uma nação
indígena, os Kadiwéus, que receberam uma área de
374 mil hectares doada então pelo Imperador Pedro
II devida a participação desse povo na Guerra do
Paraguai.
Essas atrocidades, Sr. Presidente, necessitam ser
esclarecidas, Por isso, é fundamental que a Comissão
Nacional da Verdade – instituição aprovada por este
Congresso Nacional, por este Parlamento, instituição
fundamental para a reconciliação nacional, instituição
indispensável para que o nosso País encontre a verdade – apure tudo que ocorreu não só durante a ditadura
militar, mas no período que vai de 1946 a 1988, e se
aprofunde nas informações e dados que estão expostos nesse chamado Relatório Figueiredo.
Protocolizarei, Sr. Presidente, amanhã, requerimento à Comissão de Direitos Humanos e, notadamente, à Subcomissão da Verdade, que instalamos na
Comissão de Direitos Humanos do Senado, para que
seja convidado a apresentar mais dados desse relatório na Comissão o Sr. Marcelo Zelic, Vice-Presidente
do grupo Tortura Nunca Mais, de São Paulo, que teve
acesso ao inteiro teor do Relatório Figueiredo.
Sr. Presidente, os dados desse relatório envergonham o Estado brasileiro. O detalhamento que
nos chega das atrocidades praticadas pelo Estado
brasileiro, por agentes do então Serviço de Proteção
ao Índio, contra populações indígenas inteiras, são
horrores que fariam a máquina de guerra nazista,
que fariam o que foi praticado pela Gestapo parecer
brincadeira de criança.
Vejam que horrores e torturas praticadas por
instrumentos de tortura que destroem tornozelos,
práticas de tortura contra crianças indígenas, extermínio de povos inteiros, denúncia de execuções
sumárias, atuação de agentes do Estado brasileiro
como cúmplices de latifundiários só mostram o nível
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de prática horrenda que ocorreu durante o período
da ditadura.
O mais grave – eu quero destacar – é que os
dados desse Relatório indicam que a investigação foi
pedida pelo então Ministério do Interior durante um
governo da ditadura e que, posteriormente, após a
conclusão do relatório, os agentes que investigaram
foram afastados, os agentes do Serviço de Proteção ao Índio foram inocentados pelo regime e que
aqueles que investigaram foram responsabilizados
pelo regime.
É urgente o esclarecimento do que ocorreu, a
responsabilização, não tardia, do Estado brasileiro e
a indenização devida aos povos indígenas por esses
crimes praticados.
Lembremos que estamos falando de um documento de 40 ou 45 anos atrás que mostra que muitos
aspectos da nossa história e muitos aspectos ocorridos durante a ditadura continuam sem o esclarecimento devido.
Por isso, Sr. Presidente, considero fundamental –
estamos apresentando requerimento à Subcomissão
da Memória, Verdade e Justiça, que integra a nossa
Comissão de Direitos Humanos – a presença do Sr.
Marcelo Zelic aqui, considero indispensável que cópias do Relatório Figueiredo sejam encaminhadas à
Comissão de Direitos Humanos e à nossa Subcomissão da Verdade e considero indispensável a Comissão
Nacional da Verdade, o quanto antes, apurados os
dados desse relatório, trazer à tona a verdade e todo
o detalhamento dos crimes praticados contra nações
indígenas inteiras.
Aliás, está cada vez mais claro que o capítulo
dos crimes praticados contra nações indígenas é um
capítulo encoberto, escondido entre centenas de milhares de atrocidades cometidas pela ditadura militar
brasileira. As atrocidades praticadas contra nações
indígenas são somente um dos capítulos. As informações que nos chegam dão conta da dizimação
de povos, de etnias indígenas inteiras como obra do
regime autoritário.
Por isso, Sr. Presidente, quero insistir e reiterar:
a Comissão Nacional da Verdade foi instituída há mais
ou menos um ano, e é fundamental que, o quanto antes, a Comissão Nacional da Verdade apresente os
trabalhos de sua investigação.
É fundamental, cada vez mais, que investiguemos
e apuremos os dados sobre o que ocorreu durante a
ditadura brasileira. Mais se torna necessário para a
construção da nossa democracia, de agora em diante,
que nós apuremos detalhadamente as arbitrariedades
e atrocidades cometidas no período de 1964 a 1985
em nosso País.

Abril de 2013

O que não for feito ou que for feito lentamente
pela Comissão Nacional da Verdade... É papel do Parlamento brasileiro, através da Comissão da Verdade,
instituída na Câmara dos Deputados, e da Subcomissão da Verdade, instituída na Comissão de Direitos
Humanos, apurar.
As instituições democráticas não podem ficar
inertes. Não pode o Brasil amargar seu passado e levar
na sua história máculas como essas cometidas pelo
Estado brasileiro contra civilizações inteiras, contra todos os povos indígenas. Esses são, stricto sensu, em
primeira análise, atos de barbárie praticados contra o
Estado brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues,
a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Randolfe Rodrigues.
Agora, com a palavra, o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado, antes de iniciar meu pronunciamento, eu queria
aqui registrar, com muito pesar, a morte de um grande brasileiro, o compositor Paulo Vanzolini, professor
universitário, biólogo reconhecido internacionalmente
e um dos maiores compositores da Música Popular
Brasileira. Quero aqui externar minhas condolências
à família e a todos os brasileiros, que perdem, com
toda certeza, um grande quadro da nossa cultura e
da nossa música.
Sr. Presidente, na quarta-feira passada, dia 24, a
votação do Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2013, foi
interrompida por uma liminar concedida pelo Ministro
do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes. O projeto impede Deputados de levarem tempo de rádio e
televisão e fundo partidário para novo partido.
A liminar emperra a tramitação do projeto até
que o mandado de segurança impetrado pelo Senador Rodrigo Rollemberg seja examinado pelo Pleno
do Tribunal.
A decisão do Supremo reabriu um debate que
gostaria de tratar hoje nesta tribuna. Refiro-me à ingerência no Poder Legislativo. A liminar deferida pelo
eminente Ministro incorreu em grave intromissão do
Poder Judiciário no Poder Legislativo, ferindo de morte o princípio da separação e harmonia entre os Poderes, bem como o Estado democrático de direito e
a democracia.

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A história da separação dos Poderes é a história
da evolução da limitação do poder político, o chamado
sistema de freios e contrapesos, objetivo fundamental
dessa doutrina.
A nossa atual Constituição divide o poder e individualiza seus órgãos, superando qualquer ideia de
prevalência de um sobre o outro, por meio da compreensão da necessidade de equilíbrio, independência e
harmonia entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, admitindo-se a interferência como mecanismo de
controle e vigilância recíprocos de um Poder sobre o
outro relativamente ao cumprimento dos deveres constitucionais de cada um.
A materialidade da competência de cada Poder
não é elemento de deliberação de qualquer outro, o
que significa dizer que, mesmo que o Legislativo discorde do resultado de uma decisão judicial, uma vez
tomada dentro dos parâmetros legais e constitucionais,
não tem poder nem deve querer modificá-la.
O sistema constitucional de controle dos atos
normativos estabelece que o Legislativo é responsável pela verificação prévia da constitucionalidade
dos projetos de lei por meio de suas comissões e
do Plenário, exatamente o que estava em vias de
acontecer.
Outro controle sobre a constitucionalidade é posteriormente exercido pelo Presidente da República
após a aprovação do projeto no Congresso Nacional,
ao sancionar ou vetar o projeto de lei. Somente após
a chancela do Legislativo e do Executivo é que o Judiciário realiza o controle da constitucionalidade, portanto, a posteriori.
O Supremo Tribunal Federal possui um dos mais
significantes exemplos de controle do Poder Judiciário
exercido em relação ao Legislativo, que é aquele da
constitucionalidade das leis produzidas. O art. 102 da
Constituição Federal de 1988 prevê, inclusive, o poder
do STF de determinar a suspensão da execução de
lei inconstitucional.
O controle de constitucionalidade prévio dos atos
legislativos, admitido pela jurisprudência do STF, é feito
excepcionalmente, quando há flagrante desrespeito ao
devido processo legislativo ou aos direitos e garantias
fundamentais, ou seja, quando estão em risco as cláusulas pétreas, atacadas por emendas constitucionais,
por propostas de emendas constitucionais.
O que a Constituição Federal de 1988 não prevê é qualquer legitimidade democrática de decisões
jurídicas que tenham por escopo fazer parar, invalidar
ou retroceder o processo legislativo legalmente instituído, como ocorreu na última quarta-feira, dia 24.
Vale ressaltar que o Projeto de Lei nº 14/2013 seguiu

Terça-feira 30 22335

os trâmites previstos nos Regimentos da Câmara e
do Senado.
Foi bastante pertinente, portanto, a iniciativa tomada por esta Casa, que protocolou na quinta-feira,
dia 25, pedido no STF para que fosse revista a liminar
do eminente Ministro Gilmar Mendes.
Nas 17 páginas de sua decisão, o ilustre Ministro
Relator do mandado de segurança teceu argumentos
sobre como compreende o sistema eleitoral à luz das
decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – aliás,
decisões muitas vezes tomadas em sessões administrativas, passíveis de questionamento de legalidade – e
do próprio Supremo Tribunal Federal, sem conseguir
demonstrar onde houve, no legítimo processo legislativo, tanto na Câmara dos Deputados, quanto aqui no
Senado Federal, tentativa de violação aos princípios
democráticos do pluripartidarismo e da liberdade de
criação de legendas.
Ao contrário, as decisões incompletas tomadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, muitas vezes fora do
prazo eleitoral, reformadas ou reiteradas pelo Supremo
Tribunal Federal é que, muitas vezes, criam situações
completamente esdrúxulas no processo eleitoral.
Tal foi o caso quando o TSE editou a Resolução
n° 22.610, de 2007, disciplinando as “justas causas”
como exceção à regra de fidelidade partidária e incluiu
entre elas a criação de novas legendas.
Qual o fundamento jurídico em que se assenta
essa exceção? Seria de bom alvitre que o Judiciário
pudesse responder a essa pergunta, já que ela não
se encontra no teor da decisão.
Disse o eminente Ministro Gilmar Mendes, em
sua decisão liminar que suspendeu o processo legislativo, que leis casuísticas são altamente questionáveis. O mesmo podemos dizer para decisões jurídicas
casuísticas.
Como representantes legitimamente eleitos pelo
povo, não podemos nos calar diante de um decisionismo que, aparentemente, é parte daquilo que é
dito politicamente correto e judicialmente justo com
o uso de jargões jurídicos e retóricas supostamente
republicanas, como se ao Judiciário coubesse corrigir o que entende de equivocado nas decisões do
Legislativo.
Essa prática é profundamente danosa a valores
extremamente caros ao Estado democrático de direito
e à democracia, porque permite que juízes imponham
suas preferências e seus valores sobre o mérito das
matérias legislativas, passando por cima de deliberações do legislador.
Compreendemos que existem opiniões contrárias
ao PLC n° 14, mas essa era uma discussão que seria travada aqui no Congresso Nacional, no exercício
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de suas funções. A atividade parlamentar lida com o
conflito de ideias, e sempre haverá um grupo político
inconformado com o resultado das atividades. Mas isso
não pode ser motivo para tentar impedir o Legislativo
de exercer plenamente suas funções.
Todos aqui concordam com o teor desse projeto.
Todos os que se manifestaram no Senado e na Câmara
são a favor da fidelidade partidária, são contra a ideia
de que um Parlamentar, ao ir para um novo partido,
leve o tempo de televisão e os recursos do fundo partidário, mas faziam o questionamento de que isso não
poderia valer agora. O casuísmo não era a proposta.
Era, na visão deles, o fato de ela ser votada agora e
valer para 2014.
Em primeiro lugar, aquilo que é correto, que
é juridicamente correto e que é democraticamente
correto não serve agora, ou não serve para depois
e não serve agora. Se é uma questão de princípio,
se é um processo de amadurecimento e fortalecimento da democracia, a qualquer tempo em que se
faça dentro da legalidade, dentro da Constituição e
dentro das regras do Parlamento, é perfeitamente
aceitável e positivo.
Aqui, usaram o argumento de que o Partido dos
Trabalhadores era o interessado nessa proposta, de que
o PT formou o PSD, que veio para a base do Governo,
e agora não queria que outros partidos se formassem.
Eu quero lembrar aos que me estão ouvindo agora:
procurem ler nos jornais, à época em que foi criado
o PSD, quem se vangloriava de apoiar a criação do
PSD, quem se vangloriava de dizer que o PSD já tinha
compromisso político com determinada candidatura à
Presidência da República. Agora que o PSD mudou
sua posição em relação a isso, querem atribuir ao PT
a criação desse projeto. O PT não foi favorável a que
se rompesse o que estava determinado na lei quando
o TSE definiu que os Parlamentares que migrassem
para novo partido poderiam levar o tempo de televisão
e o tempo de rádio.
E digo mais a V. Exª, digo mais: de um lado, estão aqueles que, usando o argumento da criação da
Rede Democrática, usando a figura respeitada pelo
Brasil e por todos nós, que é a ex-Ministra Marina
Silva, escondem, na verdade, as verdadeiras razões.
Os que estão usando a Rede Democrática, de Marina, como pretexto para combater o PT querem, na
verdade, beneficiar-se a si próprios. Eles não estando
querendo a Rede Democrática, eles estão querendo
a Mobilização Democrática. É isso que eles querem,
porque sabem, em primeiro lugar, que não é fácil construir um partido no momento em que foi dado início à
construção da Rede Democrática. E sabem também,
até pelas convicções político-ideológicas que a ex-
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-Ministra e ex-Senadora Marina Silva tem, que não
serão muitos os Parlamentares que vão migrar para
a Rede Democrática. Migrarão, sim, para a Mobilização Democrática. Os que realmente têm interesse
em barrar esse projeto estão usando como pretexto
o argumento de que não se quer permitir que a Rede
Democrática exista.
Não, ela existirá. Conseguindo as 600 mil assinaturas, ela existirá.
E aqui eu disse, na semana passada: se estão
preocupados com o tempo de televisão, por que não
apresentam uma proposta para que aquela parte do
tempo de rádio e televisão que é dividida igualmente seja aumentada? Por que não propõem isso? Ao
contrário, todos eles querem o que esse projeto de lei
esconde, o que esse projeto de lei traça como objetivo em termos de divisão do tempo de televisão. Todos
os partidos que aqui se colocaram contra vão ganhar
mais tempo de televisão.
Existe uma história que se conta, e eu já tentei
por várias vezes identificar a situação, a fonte, os atores, mas apenas vou citar o milagre, porque eu não
consegui identificar o santo. Mas conta-se que, num
determinado Parlamento deste País, numa determinada situação, o PSD tinha um Parlamentar que se posicionou juntamente com o seu partido contra a criação
de um benefício para os Parlamentares, uma dessas
sinecuras que acontecem muitas vezes no Parlamento, privilégios. E, ao discursar, disse: “Sou contra. Meu
partido é contra, e nós votaremos contra.” Ao descer
da tribuna, disse ao primeiro que estava ao lado dele:
“Mas eu confio no patriotismo da maioria.”
É isso o que está acontecendo aqui. Muitos partidos, que vêm aqui para fazer discurso contra o PT,
contra a Presidenta da República, no fundo estão
torcendo para que essa lei seja aprovada e para que
se coloque nas costas do PT a responsabilidade por
eventualmente algum partido não se organizar.
Na verdade, o que deveria ter sido feito era discutir aqui a constitucionalidade, tentar derrotar a constitucionalidade, tentar apresentar uma emenda, para
que essa proposta não valesse agora, e, só então, se
fosse o caso, recorrer ao Supremo Tribunal Federal,
para que ele pudesse julgar, a posteriori, se essa lei
era constitucional ou não.
Falam do autoritarismo do PT. V. Exª, ao usar a
tribuna, disse muito bem: são dez anos de Governo.
Identifiquem, neste País, ao longo desses dez anos de
Governo, um ato do Presidente Lula ou da Presidenta
Dilma que visasse a cercear as liberdades democráticas, que visasse a cercear o direito de organização
política, partidária, sindical, qualquer deles. Ao contrário.
Nesses dez anos, nós só fortalecemos a democracia.
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Tanto é que alguns se acham no direito de vir a esta
tribuna e comparar a Presidenta Dilma com generais
de ditadura. Agem muitas vezes como inimputáveis.
Acham que podem dizer tudo. A democracia é tão grande neste País que um Parlamentar pode desrespeitar
a autoridade máxima do Poder Executivo.
Portanto, nós não vamos aceitar essa pecha. A
Presidenta Dilma foi uma combatente da liberdade,
padeceu na tortura por defender o direito de o povo
brasileiro expressar livremente suas ideias e suas
opiniões. Nós não vamos aceitar essa pecha que nos
querem imputar.
Falam de casuísmo, mas o que foi a emenda da
reeleição na década de 90? Vários dos que agora falam em casuísmo patrocinaram aquela emenda que
permitiu a reeleição do Presidente Fernando Henrique
Cardoso e depois de presidente, governadores e prefeitos Brasil agora.
Portanto, não há autoridade política a esses partidos, aos seus líderes, aos seus Parlamentares, para
fazerem esse ataque à Presidenta da República, ao
Partido dos Trabalhadores.
Sr. Presidente, eu quero, na tarde de hoje, aqui
dizer que aguardo com muita esperança que o diálogo
que hoje aconteceu entre o Presidente do Senado,
Renan Calheiros, o Presidente da Câmara, Henrique
Eduardo Alves, e o eminente Ministro Gilmar Mendes
contribua para que haja um processo de reflexão de
parte a parte, para que haja entendimento, a fim de
que as funções do Congresso Nacional sejam preservadas, bem como as funções do Supremo Tribunal Federal.
Não há de nossa parte, não há da parte do PT
qualquer iniciativa, qualquer tentativa de restringir os
poderes do Supremo Tribunal Federal. Não podemos
falar pela posição de um Parlamentar, mas não foi o
Partido dos Trabalhadores que bancou qualquer emenda que viesse a estabelecer qualquer restrição.
Nós iríamos discutir, debater. Se essa proposta
chegar ao Senado, nós vamos discuti-la, debatê-la.
Nós somos defensores e escravos da Constituição.
Não vamos apoiar qualquer medida que quebre a harmonia entre os Poderes, que quebre a independência
entre os Poderes, porque isso seria quebrar a própria
democracia.
Muitos vêm a esta tribuna para dizer que lutaram contra a ditadura. Não foram os únicos. Muitos de
nós lutamos no movimento sindical, em organizações
clandestinas. Eu próprio fiz parte de um partido clandestino, na época da ditadura. Militei no movimento
estudantil, no movimento sindical, lutando pela liberdade. Será que, no Brasil, teríamos conquistado
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a democracia, se não tivesse havido o movimento
sindical do ABC, que, com várias greves, colocou a
necessidade da organização sindical e colocou também em cheque a ditadura militar? É óbvio que foi
importante o papel dos partidos que existiam àquela
época, dos Parlamentares, que tinham a coragem de
denunciar as arbitrariedades da ditadura. Com certeza, não foram os únicos. Isso foi uma conquista da
sociedade brasileira.
Portanto, não aceitamos aqui quem quer que seja
que venha questionar o compromisso do Partido dos
Trabalhadores com a democracia, com as liberdades
democráticas, com o respeito à Constituição.
Sr. Presidente, entendo que tudo o que nós desejamos é que possamos ter amanhã, nos jornais, a
notícia alvissareira de que os ânimos estão serenados,
de que cada um dos Poderes vai discutir como enfrentar essas questões, respeitando os espaços de cada
um e fazendo com que haja essa harmonia.
Assim, quero manifestar aqui o meu posicionamento. Entendo que a separação dos Poderes não é
algo abstrato. É necessário que os magistrados e os
Parlamentares tenham a mesma consciência quando
proferirem suas decisões sobre o processo legislativo,
sobre a Constituição brasileira, sob pena de se imiscuírem, reciprocamente, em competências que não
são as suas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Obrigado senhores ouvintes da Rádio Senado e senhores telespectadores da TV Senado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução
nº 25, de 2013, da Mesa do Senado Federal, que cria
no Senado Federal a Comissão Permanente “Senado
do Futuro”.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução
nº 26, de 2013, da Mesa do Senado Federal, que dispõe sobre as taxas de administração e conservação e
de ocupação dos imóveis situados na SQS 309 para
não senadores e fixa prazo para devolução dos imóveis para uso do Senado Federal.
Ao projeto foram oferecidas as Emendas nºs 1
a 3 – Plen.
São as seguintes as emendas:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Sr. Senador Renan Calheiros enviou discurso
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, quero aproveitar a oportunidade para
registrar discurso que fiz no 12º Forum de Comandatuba do Grupo de Líderes Empresariais, realizado no
último final de semana. O tema do encontro foi a preparação do Brasil para a Copa de 2014. O fórum reuniu cerca de 320 executivos, empresários e políticos
para discutir políticas de desenvolvimento econômico
e social para nosso país.
Sinto-me honrado por participar desse evento
promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais, comandado pelo empresário João Dória Júnior. Desde
sua criação, o Fórum de Comandatuba vem se constituindo em um espaço privilegiado para o debate de
ideias que apresentem soluções para temas de interesse nacional e para a construção de um Brasil mais
justo, igualitário e desenvolvimentista. O convite para
participar desse encontro é uma especial deferência
a todos aqueles que investem e produzem riqueza.
Dessa forma, além de ser uma ocasião apropriada e importante para firmar uma parceria mais sólida
e permanente do Parlamento com o empresariado nacional, é também uma oportunidade imperdível para
refletirmos sobre as mudanças que defendemos para
o Brasil, com o firme propósito de colaborar e aproximar o Congresso Nacional ainda mais da sociedade
e do setor produtivo.
A interrogação O Brasil Está Preparado Para a
Copa e as Olímpiadas?, que é o tema do fórum deste ano, não poderia ser mais oportuno. Eventos dessa magnitude, nos quais deveremos receber 600 mil
visitantes estrangeiros, constituem chances para demonstrar o dinamismo de nossa economia e a riqueza
de nossa cultura.
Entende o Congresso Nacional que a Copa do
Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 congregam,
para além de seus aspectos desportivos e promocionais, uma importante oportunidade de elevar o nível
de emprego, a geração de renda para o trabalhador
brasileiro com investimentos em infraestrutura.
Não se trata, contudo, de um desafio fácil, pois,
além da própria organização dos eventos há um aspecto fundamental que é o levantamento de recursos
de todos os setores envolvidos, não apenas das três
esferas de governo –União, Estados e Municípios -,
mas também a iniciativa privada e o terceiro setor.
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Todo esse amplo processo envolve, de forma direta, o Poder Legislativo, que tem colaborado eficazmente com o esforço nacional de preparação para esses
dois grandes eventos. Basta citar o RDC, do qual tive
a satisfação de ser relator, que atraía investimentos.
Certamente, é preciso zelar para que os vultosos
investimentos feitos para viabilizar as disputas desportivas possam se reverter em legados úteis para a
população, evitando casos em que algumas iniciativas
dessa natureza acabaram por gerar “elefantes brancos”
e agravar as finanças públicas das Nações anfitriãs.
Com esse objetivo, o Senado Federal instalou, no
âmbito da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e
Controle e Defesa do Consumidor, uma Subcomissão
Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo
de 2014 e das Olimpíadas de 2016, que já realizou
uma extensa programação de debates e de audiências, com a finalidade de aprimorar, de forma ampla e
participativa, a execução da Lei Geral da Copa. Essa
Subcomissão já gerou, e ainda gerará, significativas
contribuições no sentido de aprimorar a preparação
do País para esses dois eventos.
É de se louvar, também, a capacidade e o dinamismo com que o setor empresarial acorreu ao chamamento governamental, evidenciando a qualidade
da iniciativa privada brasileira justamente agora, no
momento em que grandes projetos entram em fase
final e são entregues para uso do público, como nos
casos dos estádios da Fonte Nova, em Salvador; Mineirão, em Belo Horizonte; Castelão, em Fortaleza; e
Maracanã, no Rio de Janeiro.
Entretanto, temos ainda muitos problemas, e para
resolvê-los, muito há que ser feito. A última Sondagem
Industrial da Confederação Nacional da Indústria nos
mostra que a atividade industrial brasileira ainda não
encontrou a trajetória sólida de retomada do crescimento. O desempenho tem se mostrado irregular, o
que acarreta o adiamento de decisões de investimento. Uma das queixas mais recorrentes e procedentes
do setor produtivo é a de que burocracia continua a
emperrar o desenvolvimento. As dezenas de procedimentos e comparecimentos a vários órgãos demandam
muito tempo, dependem de uma quantia razoável de
recursos e exigem bastante paciência.
O estudo produzido pelo Banco Mundial, que
avalia anualmente o mundo dos negócios em 185 economias, demonstra que o Brasil perdeu dez posições
nos últimos três anos. Segundo a pesquisa, que já se
encontra na sua décima edição, em todo o mundo, o
Brasil é um dos países da América do Sul onde é mais
difícil fazer negócios.
Entre as 185 economias pesquisadas, a queda
do Brasil significou a passagem da centésima vigésima

22342 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sexta posição para a centésima trigésima quanto à facilidade em fazer negócios. A despeito disso, o Brasil,
com um Produto Interno Bruto de US$ 2,223 trilhões
em 2012, continua como a sétima economia do mundo.
Isso significa dizer que temos potencialidades e que
temos obrigação de avançar.
Ainda quanto ao estudo do Banco Mundial, ele
nos mostra os principais empecilhos para o estabelecimento de empresas no país: o custo dos impostos;
as práticas para a resolução de inadimplência; a obtenção de alvarás, custos e documentação para lidar
com comércio exterior; e os procedimentos necessários para começar uma empresa.
Tendo em vista essas dificuldades, ao mesmo
tendo em que cuidamos para aproximar o Senado da
sociedade, implementamos uma série de iniciativas
com objetivos de eliminar gastos e dar eficiência aos
recursos públicos, pois estamos ávidos por contribuir
com medidas legislativas que facilitem o ambiente de
negócios no Brasil. Na administração do Senado, já
extinguimos secretarias, diretorias e cargos, revogamos privilégios e redundâncias e estamos enxugando
nossas estruturas internas.
Alcançamos nestes primeiros 80 dias uma economia de mais de 300 milhões e vamos persistir neste
caminho, com transparência e controle público. Para
isso, instalamos como prometi o Conselho da Transparência, com a participação da sociedade civil e representantes da Ong Transparência Brasil, o Instituto
Ethos e Associação Brasileira de Imprensa.
Para a nossa finalidade que é legislar e fiscalizar,
estamos concebendo com o presidente da Câmara um
sistema de votação em regime especial de projetos que
favoreçam o ambiente econômico, social e empresarial.
Para concretizar essa ideia estou conversando com o
presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e com
os líderes partidários para criarmos “leis expressas”,
que possam ter tramitação célere nas duas Casas.
São projetos de leis, já em tramitação ou que poderão ser propostos, que tenham objetivo de aumentar
a segurança jurídica, a previsibilidade nos negócios e
que venham combater o excesso de burocracia.
Como exemplos, posso citar algumas propostas
já em tramitação: a que permite a compensação de
créditos apurados pelo contribuinte com débitos relativos a quaisquer impostos e contribuições, inclusive
previdenciária e a que cria um novo tipo de sociedade
anônima de capital fechado e simplificada.
No segmento trabalhista temos dois projetos
de grande relevância: a regulamentação do trabalho
terceirizado, um setor invisível, e aquele que permite
realização de horas extras para trabalhadores com
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jornada inferior a 44 horas, proibido pela legislação, o
que é muito atípico.
No setor de transportes precisamos redimensionar a cobrança do adicional sobre frete da marinha
mercante, flexibilizar as condições de emprego de
embarcações estrangeiras no Brasil e eliminar o vale-pedágio, um terror burocrático tão inútil quanto ineficaz.
Por outro lado, reforçando nossa missão fiscalizadora, estamos implementando também um programa
de avaliação das políticas públicas pelo Parlamento,
que terá a educação com a aprovação do PNE como
primeiro tema, além do acompanhamento do Sistema
Tributário Nacional e para o qual já aprovamos uma
resolução regulando dispositivos da Constituição Federal. São iniciativas que fortalecem o Congresso e o
controle público das instituições. Temos ainda projetos para regulamentar o Sistema Financeiro Nacional.
Haveremos de enfrentar também o aprimoramento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
que tem hoje um rendimento muito baixo; elaborar um
código empresarial atualizando o Código Comercial,
que tem mais de 50 anos; promover incentivos a ciência, tecnologia e inovação; e, ainda atualizar a Lei de
Propriedade Intelectual.
São, senhores e senhoras, alguns exemplos do
volumoso trabalho que temos pela frente. Dessa forma,
poderemos continuar dando respostas para a sociedade, com um trabalho mais eficaz, transparente e que
represente mudanças efetivas na vida dos cidadãos.
O Congresso reúne as condições de ajudar o país
a ser mais seguro, mais amigável e mais atrativo para o
investimento. A superação de gargalos, a consolidação
e regulação de vários setores e a regulamentação de
dispositivos constitucionais são desafios que tiveram
respostas imediatas.
Ciente disso, o Senado está acelerando a agenda legislativa. Nestes primeiros 80 dias, além de medidas administrativas já postas, regulamentamos o
acompanhamento do Sistema Tributário Nacional, a
prestação de contas das agências reguladoras ao Senado, o Orçamento de 2013, o veto dos royalties e os
novos critérios de repartição do Fundo de Participação
dos Estados e criamos as sessões temáticas que irão
permitir o aprofundamento necessário dos debates e
das votações.
Na busca pela transparência, depois de aprovarmos o valor dos impostos na nota fiscal, projeto que
muito me honrou ter apresentado, vamos à busca de
ser a instituição referência neste quesito. Todos os Poderes são transparentes, mas nenhum é mais transparente que o Legislativo.
Estamos empenhados em remover a burocracia
também na aprovação de leis. Assim é que iremos
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racionalizar e simplificar procedimentos. Se a burocracia é nociva para os negócios para votar leis ela é
devastadora.
Muitas vezes a sociedade funciona em entendimento e a lei, que é produto dela precisa ser célere, ágil.
Muitas vezes, não. A sociedade demora a processar
uma decisão e até não pode reverter esse processo
natural. Custe o que custar, o Congresso Nacional irá
se tornar um agente facilitador do ambiente econômico.
Neste sentido faremos o que for necessário. Com
a melhoria do ambiente de negócios estaremos melhorando a vida dos brasileiros que é dever e desejo
de todos nós.
Muito obrigado pela oportunidade de debater com
vocês. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Não havendo mais oradores inscritos, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão
deliberativa ordinária, a realizar-se, amanhã, às 14
horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 602, DE 2012
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 602, de 2012, que autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no
âmbito do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia – CENSIPAM
e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE; altera as Leis nºs 12.337,
de 12 de novembro de 2010, e 10.480, de 2
de julho de 2002; revoga dispositivo da Lei nº
12.469, de 26 de agosto de 2011; e dá outras
providências.
Parecer sob nº 10, de 2013, da Comissão
Mista, Relator: Deputado Beto Faro (PT/PA);
e Relator Revisor: Senador Aníbal Diniz (PT/
AC), favorável à Medida Provisória e pela rejeição das emendas oferecidas perante a Comissão Mista.
(Lido no Senado Federal no dia 25.4.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 21.3.2013)
Prazo final prorrogado: 3.6.2013
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 117, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 280, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 117, de 2012 (nº 7.330/2010, na
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Casa de origem) de iniciativa da Presidência
da República, que dá nova redação ao art. 9º
da Lei nº 11.803, de 5 de novembro de 2008
(autoriza o Banco Central do Brasil a abrir
crédito aos Bancos Centrais da República Argentina e do Uruguai, sob a forma de margem
de contingência reciprocamente concedida no
âmbito do Sistema de Pagamentos em Moeda
Local – SML).
Pareceres favoráveis, sob nºs 207, de 2013,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo
Suplicy; e 208, de 2013, de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Humberto Costa, com
a Emenda nº 1-CAE, que apresenta.
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 84, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 2013 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 209, de 2013,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Humberto Costa), que aprova a Programação Monetária para o primeiro
trimestre de 2013.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 85, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 330, de 2013)
Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2013,
do Senador Eduardo Lopes, que susta os
efeitos da resolução administrativa expedida
pelo Tribunal Superior Eleitoral nos autos da
Petição nº. 9.495/AM, que redefine o número
de Deputados Federais, Estaduais e Distritais.
Pendente de parecer da CCJ.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
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vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Terceira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo como primeiro
signatário o Senador Walter Pinheiro, que
acrescenta § 2º ao art. 52 da Constituição
Federal, para estabelecer que os ocupantes
de cargo público que tiverem sua escolha
aprovada previamente pelo Senado Federal,
nos termos do art. 52, III, f, devem comparecer a essa Casa, anualmente, para prestar
contas de suas atividades nos respectivos
órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 86, de 2011, tendo como primeira
signatária a Senadora Vanessa Grazziotin,
que cria os Tribunais Regionais Federais da
6ª Região, com sede em Manaus e jurisdição
no Estado do Amazonas, Acre, Rondônia e
Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que
oferece, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira,
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que
tramitam em conjunto.
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8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
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10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 115, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
115, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal, para
vedar a instituição de impostos sobre os medicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (substitutivo), que oferece.
11
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 163, DE
2000
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 163,
de 2000 (nº 6.167/2002, naquela Casa), do
Senador Luiz Pontes, que cria o Fundo de
Apoio à Cultura do Caju – FUNCAJU (desenvolvimento da produtividade da cajucultura).
Pareceres sob nºs 1.380 a 1.382, de 2012,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício de Oliveira, pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da
matéria (em parecer preliminar, nos termos do
Requerimento nº 48, de 2009-CAE);
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
Wellington Dias, favorável ao Substitutivo da
Câmara, exceto quanto às alterações feitas
pela Câmara ao texto da ementa e à redação
do art. 1º; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Benedito de Lira, favorável.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 101, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005,
na Casa de origem, do Deputado Paulo Rubem Santiago), que institui o Dia Nacional do
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.
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13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 102, de 2008 (nº 6.046/2005, na
Casa de origem, do Deputado Gonzaga Patriota), que institui o Dia Nacional dos Agentes
de Autoridade de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 64, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 12, de 2013 (nº 2.207/2011, na
Casa de origem), de iniciativa da Presidência
da República, que dispõe sobre a criação da
Universidade Federal do Sul da Bahia – UFESBA, e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 281 e 282, de
2013, das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator Senador Walter Pinheiro;
e de Educação, Cultura e Esporte, Relatora:
Senadora Lídice da Mata.
15
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 60, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado nº 60, de 2010, do Senador Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de
2011, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora
Marta Suplicy.
16
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 61, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução do Senado nº 61, de 2010, do
Senador Eduardo Azeredo, que institui o
Grupo Parlamentar Brasil-Sérvia e dá outras
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de
2011, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora
Marta Suplicy.
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17
REQUERIMENTO Nº 316, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 316, de 2012, do Senador Jorge Viana, solicitando voto de aplauso à Comissão
Pró-Índio do Acre, instituição criada em fevereiro de 1979, pelo exemplo de trabalho
na defesa da cidadania dos povos indígenas nas áreas de educação, saúde, cultura
e meio ambiente.
Parecer favorável, sob nº 283, de 2013, da
Comissão Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Vital do Rêgo.
18
REQUERIMENTO Nº 270, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
270, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 42, de 2010, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(fornecimento e instalação dos equipamentos
de medição de energia elétrica).
19
REQUERIMENTO Nº 277, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 277, de 2013, do Senador Pedro Simon,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 275, de 2012, além da Comissão
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constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania (divulgação da razão social e de
documentação de emissoras de radiodifusão).
20
REQUERIMENTO Nº 307, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
307, de 2013, do Senador José Pimentel, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei da Câmara nºs 93 e 129, de 2011; e dos
Projetos de Lei do Senado nºs 270, de 2010;
466 e 700, de 2011; 101, 147 e 259, de 2012;
e 25, de 2013, por regularem matéria correlata (Benefícios para pessoas com deficiência).
21
REQUERIMENTO Nº 308, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
308, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 270, de 2011 (tramitando em conjunto com
os Projetos de Lei do Senado nºs 381, 516, 565,
de 2011; e Projeto de Lei da Câmara nº 57, de
2011 (tramintando em conjunto com os Projetos
de Lei do Senado nºs 42, de 2006; e 70 e 71,
de 2011), além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Consituição, Justiça e Cidadania (remuneração do empregado doméstico).
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Declaro encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 9 minutos.)
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22497
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22505

22506 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22507

22508 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22509

22510 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22511

22512 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22515
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22517

22518 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22519

22520 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22521

22522 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22523

22524 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22525

22526 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22527

22528 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22529

22530 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22531

22532 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22533

22534 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22535

22536 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22537

22538 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22539

22540 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22541

22542 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22543

22544 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22545

22546 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22547

22548 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22549

22550 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22551

22552 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22553

22554 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22555

22556 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22557

22558 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22559

22560 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22561

22562 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22563

22564 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22565

22566 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22567

22568 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22569

22570 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22571

22572 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22573

22574 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22575

22576 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22577

22578 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22579

22580 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22581

22582 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22583

22584 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22585

22586 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22587

22588 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22589

22590 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22591

22592 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22593

22594 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22595

22596 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22597

22598 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22599

22600 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22601

22602 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22603

22604 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22605

22606 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22607

22608 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22609
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22613

22614 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22615

22616 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22617

22618 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22619
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22625

22626 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22627

22628 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22629

22630 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22631

22632 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22633

22634 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22635
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22637
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22639

22640 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22641

22642 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22643

22644 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22645

22646 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22647

22648 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22649
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Terça-feira 30 22653
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22655

22656 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22657
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Terça-feira 30 22659
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Terça-feira 30 22661
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22663
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22665

22666 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22667

22668 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22669

22670 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22671

22672 Terça-feira 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 30 22673

22674 Terça-feira 30
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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