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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2008

Ata da 155ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 27 de agosto de 2008
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Garibaldi Alves Filho, Gerson Camata, Cícero Lucena,
Paulo Paim e José Nery

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerrase às 00 horas e 53 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – A Presidência encaminhará os votos de aplauso
solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Presidente, eu...
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – Pela ordem, primeiramente o Senador Paulo
Paim; depois, o Senador Marco Maciel.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Só para me inscrever para
uma comunicação parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – V. Exª é o primeiro inscrito, para uma comunicação, de acordo com o art. 14.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – Senador Marco Maciel, com a palavra pela
ordem.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pela ordem.
Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de
levar ao conhecimento do Plenário do Senado Federal e, por extensão, de todo o País o falecimento do
ilustre homem público e empresário Dr. Olavo Egydio
Setúbal, na madrugada de hoje.
Como sabemos, Sr. Presidente Gerson Camata,
o Dr. Olavo Setúbal, engenheiro formado pela Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo, foi, a um só
tempo, empresário e homem público, e bem sucedido
nas duas atividades. Era casado com Dª Daisy Setúbal
e faleceu aos 85 anos, deixando sete filhos: Roberto,
atual Presidente do Banco Itaú, Paulo, Olavo Júnior,
Alfredo, Ricardo, José Luís e Maria Alice Setúbal, única
filha, que, se não estou equivocado, preside o Itaú Cultural, instituição que realiza trabalho muito importante
na área da promoção cultural do nosso povo, inclusive
no campo da educação.
Olavo Egydio Setúbal, o Dr. Setúbal, como era
conhecido, participou ativamente da chamada transição do estado autoritário para o estado democrático de
direito, pois compreendeu a necessidade da abertura
política materializada através do Compromisso com a
Nação, pacto constitutivo da Aliança Democrática.
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Prefeito de São Paulo, excelente prefeito, posto
que era grande administrador, foi também, no Governo
do Presidente José Sarney, o primeiro Ministro das
Relações Exteriores. Seu trabalho na chancelaria
brasileira, no Itamaraty, mereceu grande reconhecimento e o Presidente José Sarney só concordou
com seu afastamento por se tratar de convite para
candidatar-se a Governador do Estado de São Paulo, intenção que não se efetivou, em função de fatos
políticos posteriores.
Sr. Presidente, sem me alongar, comunico que
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em
reunião que acaba de se realizar, aprovou voto de pesar
e quero estender esse sentimento também do Plenário
da Casa, nobre Presidente Senador Gerson Camata,
pois Olavo Setúbal foi uma personalidade que honrou
as funções que exerceu, quer na iniciativa privada,
quer, sobretudo, no serviço público.
Era ele uma pessoa extremamente culta, filho
de um grande escritor brasileiro, Paulo Setúbal, cuja
obra acaba de ser reeditada, e, além disso, um humanista que tinha compreensão ampla dos problemas do
mundo, mais especificamente dos problemas do Brasil.
Parafraseando o poeta latino Terêncio, diria que nada
do que era humano lhe era estranho.
O requerimento de pesar que apresento neste
momento está subscrito pelos membros da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania e outros aqui neste
Plenário, como os nobres Senadores Gerson Camata,
Mão Santa, Paulo Paim, Papaléo Paes, Gilberto Goelner, Alvaro Dias, José Nery e Jefferson Praia.
A referida moção, que expressa o sentimento do
Senado, é também, creio, o sentimento de todo o País,
já que Olavo Setúbal foi um brasileiro prestante e merece ter a sua memória reconhecida e cultuada.
Era o que tinha a dizer, nobre Presidente Gerson Camata.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – Senador Marco Maciel, a Presidência se associa
aos sentimentos da Casa inteira.
O requerimento se encontra sobre a Mesa e será
comunicado aos familiares, à Prefeitura de São Paulo
e ao Ministério das Relações Exteriores, conforme V.
Exª requereu.
Tive oportunidade de acompanhar o Ministro
quando o Brasil reatou relações diplomáticas com Cuba,
na oportunidade do lançamento da pedra fundamen-
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tal da sede da embaixada brasileira em Havana, em
1986, e pude ver com que carinho, desvelo, habilidade
e atividade ele exercia aquela função no Governo do
Presidente Sarney.
Senador Mão Santa, pela ordem.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu pediria a minha inscrição
para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – V. Exª é o terceiro inscrito, após o Presidente e
o Senador Paulo Paim, que é o primeiro inscrito.
Senador Papaléo Paes, com a palavra, pela ordem.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Excelência, como sei que sempre resta uma esperança, peço que me inscreva para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – V. Exª teria preferência em conseqüência da data
muito importante de hoje para V. Exª e seus amigos e
sua família. A Mesa se congratula com V. Exª.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presiden-
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te. Então, em função disso, não sacrificarei ninguém
por me cederem o lugar.
Quero aproveitar o presente que recebo da Casa,
que são os parabéns, para comunicar, Sr. Presidente,
que hoje, às 14 horas e 30 minutos, nós teremos a
Comissão de Assuntos Sociais debatendo o relatório
Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará.
Muito obrigado a V. Exª pelos votos...
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – É o aniversário do Papaléo, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – Exatamente.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Então, quero aproveitar e lhe dar
um presente: cedo minha inscrição a S. Exª e o convido
para um jantar hoje, na Casa do Cícero Lucena. Ele
me convidou, e eu o levo como homenageado.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – A Presidência recebeu as seguintes Mensagens
do Presidente da República.
São lidas as seguintes:
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AGOSTO 2008
35150

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

121

Agosto de 2008

122

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35151
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35152

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

123

Agosto de 2008

124

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35153
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35154

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

125

Agosto de 2008

126

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35155
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35156

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

127

Agosto de 2008

128

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35157
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35158

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

129

Agosto de 2008

130

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35159
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35160

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

131

Agosto de 2008

132

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35161
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35162

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

133

Agosto de 2008

134

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35163
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35164

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

135

Agosto de 2008

136

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35165
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35166

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

137

Agosto de 2008

138

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35167
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35168

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

139

Agosto de 2008

140

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35169
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35170

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

141

Agosto de 2008

142

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35171
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35172

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

143

Agosto de 2008

144

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35173
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35174

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

145

Agosto de 2008

146

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35175
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35176

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

147

Agosto de 2008

148

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35177
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35178

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

149

Agosto de 2008

150

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35179
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35180

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

151

Agosto de 2008

152

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35181
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35182

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

153

Agosto de 2008

154

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35183
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35184

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MENSAGEM Nº 174, DE 2008
(Nº 637/2008, na origem)

155

Agosto de 2008

156

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35185
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35186

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

157

Agosto de 2008

158

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35187
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35188

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

159

Agosto de 2008

160

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35189
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35190

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

161

Agosto de 2008

162

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35191
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35192

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

163

Agosto de 2008

164

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35193
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35194

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

165

Agosto de 2008

166

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35195
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35196

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

167

Agosto de 2008

168

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35197
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35198

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

169

Agosto de 2008

170

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35199
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35200

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

171

Agosto de 2008

172

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35201
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35202

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

173

Agosto de 2008

174

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35203
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35204

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

175

Agosto de 2008

176

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35205
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35206

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

177

Agosto de 2008

178

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35207
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35208

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

179

Agosto de 2008

180

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35209
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35210

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

181

Agosto de 2008

182

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35211
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35212

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

183

Agosto de 2008

184

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35213
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35214

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

185

Agosto de 2008

186

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35215
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35216

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

187

Agosto de 2008

188

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35217
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35218

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

189

Agosto de 2008

190

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35219
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35220

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

191

Agosto de 2008

192

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35221
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35222

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

193

Agosto de 2008

194

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35223
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35224

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

195

Agosto de 2008

196

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35225
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35226

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

197

Agosto de 2008

198

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35227
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35228

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

199

Agosto de 2008

200

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35229
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35230

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

201

Agosto de 2008

202

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35231
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35232

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

203

Agosto de 2008

204

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35233
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35234

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

205

Agosto de 2008

206

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35235
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35236

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

207

Agosto de 2008

208

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35237
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35238

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

209

Agosto de 2008

210

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35239
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35240

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

211

Agosto de 2008

212

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35241
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35242

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

213

Agosto de 2008

214

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35243
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35244

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

215

Agosto de 2008

216

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35245
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35246

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

217

Agosto de 2008

218

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35247
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35248

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

219

Agosto de 2008

220

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35249
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35250

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

221

Agosto de 2008

222

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35251
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35252

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

223

Agosto de 2008

224

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35253
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35254

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

225

Agosto de 2008

226

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35255
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35256

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

227

Agosto de 2008

228

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35257
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35258

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

229

Agosto de 2008

230

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35259
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35260

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

231

Agosto de 2008

232

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35261
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35262

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

233

Agosto de 2008

234

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35263
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35264

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

235

Agosto de 2008

236

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35265
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35266

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

237

Agosto de 2008

238

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35267
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35268

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

239

Agosto de 2008

240

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35269
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35270

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

241

Agosto de 2008

242

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35271
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35272

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

243

Agosto de 2008

244

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35273
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35274

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

245

Agosto de 2008

246

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35275
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35276

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

247

Agosto de 2008

248

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35277
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35278

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

249

Agosto de 2008

250

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35279
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35280

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

251

Agosto de 2008

252

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35281
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35282

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

253

Agosto de 2008

254

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35283
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35284

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

255

Agosto de 2008

256

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35285
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35286

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

257

Agosto de 2008

258

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35287
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35288

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

259

Agosto de 2008

260

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35289
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35290

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

261

Agosto de 2008

262

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35291
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35292

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

263

Agosto de 2008

264

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35293
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35294

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

265

Agosto de 2008

266

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35295
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35296

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

267

Agosto de 2008

268

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35297
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35298

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

269

Agosto de 2008

270

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35299
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35300

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

271

Agosto de 2008

272

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35301
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35302

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

273

Agosto de 2008

274

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35303
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35304

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

275

Agosto de 2008

276
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – As mensagens recebidas vão à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – Há oradores inscritos.
O primeiro orador, por cessão do Senador Marco
Maciel, é S. Exª o Senador Alvaro Dias. S. Exª tem a
palavra pelo tempo regimental de 10 minutos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Gerson Camata, Srªs e Srs. Senadores, chamo
a atenção da Casa, do Governo e do País para uma
questão relevante, de importância e significado ímpar.
Chamo a atenção para um assunto que diz respeito à
vida das pessoas no nosso País. Quero, de início, dizer
do meu inconformismo de ver seres humanos perdendo
a vida diante da indiferença de autoridades constituídas
que deveriam agir com maior sensibilidade.
Em novembro de 2007, realizamos audiência pública na Subcomissão Permanente de Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde, do Senado Federal,
presidida pelo Senador Papaléo Paes, para debater
questões emergenciais de saúde pública, em particular
o problema enfrentado pelos usuários de medicamentos importados sem similar nacional, cuja importação
encontra-se regulamentada pela Resolução nº 28, de
maio de 2008, medicamentos como o Maliasin.
Essa audiência foi solicitada e contou com a adesão imediata do Senador Papaléo Paes, Presidente da
Comissão, e o requerimento foi aprovado, por unanimidade, na Comissão de Assuntos Sociais.
Sr. Presidente, todos nós devemos ser fervorosos
defensores de uma sentença. A saúde da população é
a suprema lei. Deve estar acima de questões burocráticas que não podem estar acima da vida humana.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao término daquela audiência pública, deixamos o plenário depois
de um compromisso assumido pelo representante da
Anvisa, Dr. Jorge Taveira, coordenador de pesquisas
clínicas daquela agência reguladora, de que, com a
maior brevidade possível, seria resolvido esse impasse, e de que medicamentos como o Maliasin poderiam,
então, ser importados.
É bom ressaltar que a revisão do referido marco
legal é a única alternativa factível capaz de minimizar
o drama enfrentado em nosso País por pacientes que
dependem da importação dos chamados medicamentos órfãos, sem similar nacional.
Infelizmente, mais de nove meses se passaram, e,
após uma seqüência aflitiva de marchas e contramarchas, a situação e o impasse em torno da importação de
medicamentos sem similar nacional permanecem.
Os contornos adquiridos por essa questão inspiram
cuidados extremos e já configuram uma situação de risco
iminente à saúde de muitos cidadãos brasileiros.
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Assim, Sr. Presidente, estou apresentando um
projeto de lei cujo objetivo primeiro é remover os atuais procedimentos que esbarram no excesso de burocracia e conduzem possíveis usuários à ilegalidade.
Atualmente, não se consegue obter da Anvisa uma
orientação sobre como proceder para importar medicamentos órfãos de maneira legal e compatível com
a realidade do mercado, ou seja, levando-se em consideração o caráter de urgência. Todos sabem que há
importadoras que fazem o serviço de maneira rápida,
mas são enquadradas como contrabandistas, porque
não possuem existência legal.
É de conhecimento público que há muita dificuldade para importar esses medicamentos. Se a Anvisa
não registrou o medicamento, o trâmite para importálo é longo, entre 45 a 60 dias. A burocracia espera;
a morte, não. Quando chega ao País, comumente, o
paciente já faleceu.
O projeto que apresento hoje pretende mitigar
o problema de um número significativo de brasileiros
e entidades do setor da saúde que dependem da importação desses medicamentos ausentes no mercado
nacional e conceituados como medicamentos órfãos.
Não sou, Sr. Presidente, movido por voluntarismo.
A Resolução da Diretoria Colegiada nº 86, que listava
os medicamentos que poderiam ser importados excepcionalmente, ficou mais de sete anos sem revisão,
enquanto previa que a revisão se daria a cada seis
meses. Daí a necessidade de mudar a legislação.
Sou ainda compelido a fazer menção ao caso de
medicamentos oncológicos, cujo histórico estampado nas
páginas da mídia escrita nos comove e sensibiliza. Sobretudo nesses casos, cada minuto é fundamental, sem
contar o desespero dos pacientes em encontrar drogas
resultantes de pesquisas recentes, com novas tecnologias, que possam debelar a evolução da doença.
É inquestionável o direito dos pacientes de, em
conjunto com o seu médico, optar, sobretudo nos casos oncológicos, pelo uso de medicamentos ainda não
autorizados no País, mas comercializados na Europa
ou nos Estados Unidos. Em que pese não haver parecer emitido pela Anvisa, os pacientes podem fazer
uso dessas inovações no campo dos medicamentos,
desde que amparados pela indicação médica.
É preciso fazer menção a fatos novos que reforçam a nossa convicção sobre a necessidade de
regular o setor.
A última edição da revista IstoÉ, com data de 27
de agosto, publicou nota na coluna de Ricardo Boechat
sob o título “Remédios para Todos”. O jornalista Ricardo
Boechat, com a competência conhecida, também se preocupou com o drama vivido por milhares de brasileiros
que estão impedidos de tratar os seus doentes. A nota
publicada pelo jornalista aborda justamente a questão da
entrada no País de medicamentos importados sem similar
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nacional, citando o exemplo do medicamento oncológico
Yondelis, que está sendo utilizado pelo Vice-Presidente
José Alencar na luta que trava contra o câncer.
Recebi do Vice-Presidente, além de um telefonema esclarecedor, comunicação escrita com esclarecimentos sobre a importação do medicamento Yondelis,
à qual está anexada nota assinada pela Anvisa com
data de 26 de agosto de 2008. A nota esclarece que, de
acordo com o parecer da referida agência, conjugado
com a Portaria Conjunta nº 14, “a importação para uso
próprio independe de autorização da Anvisa, a quem
cabe apenas a fiscalização do preenchimento dos requisitos que caracterizem essa situação”.
Vale ressaltar que a referida importação foi regulada há mais de 90 dias, facultando, a partir de então, ao
viajante que desembarca no País e apresenta a comprovação de que o medicamento é para uso pessoal obter
a sua liberação assegurada no mesmo momento.
Nós não queremos discutir aqui, abrir uma polêmica desnecessária neste momento se o viajante era
ou não o usuário do medicamento e, portanto, como
usuário, estaria habilitado a importar. Não é essa a
discussão que cabe.
Aliás, em relação ao Vice-Presidente da República,
José Alencar, quero registrar o meu apreço, consideração
e admiração. Trava uma luta admirável contra a doença.
O que estamos questionando não é o comportamento
do Vice-Presidente da República. Estamos questionando
a legislação vigente. Não está errado o Vice-Presidente
ao buscar os medicamentos para tratar-se. Errada está
a legislação do País, que leva à morte milhares de brasileiros que não possuem o privilégio de poder, por possuir
recursos financeiros, importar medicamentos desta ou
daquela forma. O que nós estamos propondo aqui...
Mas antes, Sr. Presidente, eu quero que V. Exª registre nos Anais da Casa, autorize a publicação dos documentos encaminhados pelo gabinete da Vice-Presidência
da República, com a assinatura do Sr. Vice-Presidente
da República, José Alencar Gomes da Silva.
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Em consideração a ele, nós estamos registrando, nos Anais do
Senado Federal, as explicações que encaminha. Ele
não precisaria explicar. Ele está acima de qualquer
suspeita. A atitude que adotou merece o nosso respeito. Em primeiro lugar, a saúde.
Acima dessas questões burocráticas resultantes da
incompetência daqueles que ocupam cargos públicos no
País deve estar a saúde das pessoas, mas de todas as
pessoas, não apenas do Vice-Presidente da República; a
saúde de todos os brasileiros, sobretudo os mais humildes, que dependem de uma ação governamental.
Peço a V. Exª...
(Interrupção do som.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Vou conceder um aparte ao Senador Papaléo Paes, e depois vou
concluir este pronunciamento, Sr. Presidente, fazendo
um apelo ao Presidente Lula, ao Vice-Presidente José
Alencar, ao Governo e a esta Casa, mas principalmente ao Governo.
Antes disso, concedo o aparte ao Senador Papaléo Paes.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias. Quero primeiro registrar que
aquela audiência pública foi possível graças à iniciativa
de V. Exª, ouvindo, em seu gabinete, muitas queixas de
usuários do Maliasin, que estavam passando por todas
essas dificuldades. Lembro – já que nosso tempo é curto
– que a Anvisa saiu dali nos deixando cheios de esperanças e que não cumpriu até hoje, por meio da palavra
do seu coordenador de pesquisas clínicas, o que nos
foi prometido. A Anvisa realmente tem dificuldades, ou
impossibilidades até, de orientar quanto a essa questão de importação. Poderíamos pensar, Senador Alvaro
Dias, em um banco de dados – o Ministério da Saúde
poderia assumi-lo –, em que os usuários desses medicamentos importados pudessem ser cadastrados, o que
resolveria, realmente, muitos problemas que ocorrem
nesse trâmite todo. Quanto a S. Exª o Vice-Presidente
José Alencar, não era preciso, como V. Exª disse, explicações. A própria situação dele explica: um homem
que está lutando contra uma doença gravíssima ficar
tolhido de usar um medicamento por dificuldade de importação. Isso não pode haver no nosso País. Temos
que ter facilidades para que possamos alcançar esses
medicamentos que, muitas das vezes, são usados em
caráter de emergência. Então, quero fazer meu reconhecimento aqui ao Vice-Presidente da República pela
sua força, lutando contra essa doença de que todos têm
conhecimento, e dizer que o ato dele é nada censurável.
Censurável é, sim, a lei que impede que essas pessoas
alcancem o seu tratamento. Muito obrigado e parabéns
a V. Exª, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Papaléo.
Peço apenas dois minutos para que eu possa
concluir.
O tema é relevante, diz respeito à vida das pessoas, e, sobretudo, estamos procurando sacudir o
Governo em razão da sua insensibilidade diante desse drama vivido por milhares de brasileiros. Não são
poucos, Sr. Presidente. É importante oferecer ao cidadão comum uma alternativa legal capaz de facilitar o
acesso e a importação de medicamentos sem similar
no mercado interno, considerando-se que a prescrição do medicamento é um ato exclusivo da relação
médico-paciente.
Lamentavelmente, no cenário atual, entraves e
dificuldades de todos os matizes se antepõem àquele
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paciente que necessita importar medicamento sem
similar no nosso País. Há necessidade urgente de
fornecer um novo marco legal para o setor. Nesse
universo, a hipocrisia vem prevalecendo. Hospitais e
instituições da área de saúde da esfera federal, estadual e municipal recorrem rotineiramente às importadoras, sem, no entanto, admitirem que fazem uso de
seus serviços. Na verdade, há, sim, um contrabando.
Temos que considerar a existência dele e temos que
entender, inclusive, o desespero das famílias que são
obrigadas a apelar para esse expediente.
Quero fazer, finalmente, Sr. Presidente, um apelo
ao Presidente da República e ao Vice-Presidente José
Alencar para que se debrucem sobre os desdobramentos dessa situação e os efeitos imprevisíveis sobre a
saúde da população.
Quero fazer algo que jamais fiz aqui. Esse projeto de minha autoria foi elaborado por várias mãos,
especialistas, e quero oferecê-lo ao Governo para que
ele o transforme em medida provisória. Isto, sim, exige
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medida provisória, porque é urgente; trata-se de salvar
vidas humanas. O Governo tem que ter essa sensibilidade. Quando combatemos a medida provisória, nós
o fazemos por afrontar a Constituição, por não ser relevante, nem urgente a matéria proposta pela medida
provisória. Já este caso é absolutamente relevante,
extremamente urgente, e o Governo pode se valer de
medida provisória. Quantas vidas poderíamos salvar
se o Governo agisse dessa forma, editando uma medida provisória?
Portanto, o apelo está feito. Em relação a essa
medida provisória, a Oposição votaria unanimemente
com o Governo.
SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR ALVARO DIAS
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias. O requerimento de V. Exª será atendido, nos termos em que
foi feito da tribuna.
O próximo orador inscrito é S. Exª o Senador
Paulo Paim, que tem a palavra pelo tempo de cinco
minutos para uma comunicação inadiável, nos termos
do art. 14 do Regimento Interno.
Tem a palavra S. Exª pelo tempo de cinco minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o Supremo Tribunal Federal, no dia de hoje,
há de tomar uma decisão que entrará para a história
da Nação. Ele vai decidir sobre a terra indígena Raposa Serra do Sol, que fica localizada no noroeste do
Estado de Roraima, na frente do Brasil com a Venezuela e a Guiana.
Com certeza, Sr. Presidente, é um momento
de muita tensão, mas há de se buscar tranqüilidade
entre os povos indígenas e aqueles que não são índios. Entendo eu, pelas informações que recebi até o
momento, que a decisão há de ser fundamentada em
nome da razão, dos direitos humanos e dos direitos
dos povos indígenas.
Sr. Presidente, com certeza, é uma empreitada
decisiva para o povo indígena de nosso Brasil. É uma
antiga e fundamental reivindicação desse povo, e, com
certeza, essa decisão terá reflexo nas outras demarcações e homologações de terras indígenas.
Reitero aqui, desta tribuna, a importância dessa
decisão. Creio que, assim, o País fará justiça aos primeiros habitantes desta terra.
Não queremos, Sr. Presidente, que haja conflito,
nem violência. Por isso, aproveito o momento para fazer um apelo ao Poder Público para que redobre suas
ações e vigilância lá na terra, para garantir a segurança
e o bem-estar de todos.
Quero, também, Sr. Presidente, cumprimentar o
Advogado-Geral da União, José Antônio Dias Toffoli.
Toda a imprensa já comenta a brilhante defesa que
Toffoli fez a favor dos povos indígenas. Cumprimento,
com o mesmo carinho e atenção, a primeira advogada
índia, Joênia Batista de Carvalho. Ela é wapixana. Sua
declaração, lá no Supremo Tribunal, fez com que, inclusive, ministros e o plenário chorassem. Senadores,
Senadoras choraram mediante a bela defesa feita pela
índia Joênia, que é a primeira advogada formada no
País. Sr. Presidente, cumprimento também o advogado dos povos indígenas; cumprimento todos por esse
momento tão importante na linha dos direitos humanos.
Sei que a justiça vai prevalecer.
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Fiz o pronunciamento ontem, sei que a decisão
não está tomada, mas estou otimista quanto à justiça
a ser feita aos povos indígenas, como dizia, os primeiros que habitaram esta terra.
Na mesma linha, Sr. Presidente, quero cumprimentar também hoje aqui a Ordem dos Advogados
do Brasil. Recebi documento do Presidente da OAB,
Dr. Cezar Britto, manifestando total apoio ao projeto
de nossa autoria que institui o Estatuto da Igualdade
Racial.
O Conselho Federal da OAB faz essa demonstração, Sr. Presidente, e conta com um departamento,
presidido pela Drª Silvia Nascimento dos Santos Cerqueira, para a defesa permanente dos direitos humanos
e, conseqüentemente, da igualdade e para combater
todo tipo de preconceito.
Sr. Presidente, a igualdade racial é um dever da
Pátria para com seu povo, sejam as pessoas que a
compõem negros, brancos, índios, sejam orientais. A
igualdade entre todos é parte de uma dívida histórica,
dívida essa que cada um de nós vivencia e dela é pagador. Não há exceção. Os indicadores demonstram
que nós devemos construir de fato uma pátria, mas
uma pátria para todos.
Sr. Presidente, ao ler a correspondência do Conselho Federal da OAB, lembrei-me da atuação corajosa
e combativa dos abolicionistas tempos atrás em prol
da liberdade, em sua grande maioria juristas, como
Joaquim Nabuco, Saldanha Marinho, Castro Alves,
Luís Gama e Rui Barbosa. Os ecos dos seus passos
ainda podem ser ouvidos aqui na Pátria e neste próprio Senado da República, na figura do inesquecível
Rui Barbosa, como cita aqui sempre o Senador Mão
Santa.
Sr. Presidente, naquele tempo, a ofensiva forense
foi intensa. A título de exemplo, podemos citar o advogado negro Luís Gama. Ele chegou a libertar mais
de 500 escravos. Uma frase de sua autoria tornou-se
célebre: “Perante o Direito, é justificável o crime do escravo perpetrado na pessoa do seu senhor”.
A luta do movimento abolicionista, feita por brancos e negros, foi marcada, como poderíamos lembrar
aqui, pela instituição da Lei do Ventre Livre, de 28 de
setembro de 1871; pela Lei dos Sexagenários, de 28
de setembro de 1885; por fim, pela Lei Áurea, que libertou os negros, mas não lhes garantiu direitos.
Por isso, Sr. Presidente, o Estatuto da Igualdade
Racial, aprovado por unanimidade por este Senado,
está na Câmara, pronto para ser votado. Os 120 anos
da Abolição da Escravidão é um marco e seria fundamental que o Presidente Lula o sancionasse ainda
este ano.
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Concluindo, Sr. Presidente – e quero observar
o tempo que me foi concedido –, quero dizer a V. Exª
que faço aqui, neste terceiro pronunciamento, uma
defesa, eu diria radical, contundente do piso salarial
dos professores, obra de parceria desta Casa, no caso
específico, liderado pelo Senador Cristovam e também
pelo Presidente Lula.
O Senador Cristovam, que já foi Ministro da Educação, teve um trabalho nesse aspecto e em tantos
outros, mas destaco, neste momento, a elaboração
da Lei nº 11.738, aprovada pelo Congresso Nacional,
sancionada pelo Presidente Lula, estabelecendo o piso
de R$950,00 para jornada de até 40 horas.
Sr. Presidente, cumprimento aqui o Ministro Haddad, do Ministério da Educação, pela forma firme e
contundente como tem defendido o piso dos professores em todo o País.
Cumprimento também a Confederação Nacional
dos Trabalhadores da Educação (CNTE), na figura do
Presidente Roberto Franklin de Leão, que se expressou
com muita força quando disse: “É uma opção política
de quem quer manter uma escola pobre para pobre, de
quem acha que o problema é de gerenciamento e não
de investimento”. Ou seja, ele quis dizer, Sr. Presidente, que investimento na educação é investimento, não
é gasto, e que nós temos de fazer de tudo para que
a educação seja a ferramenta revolucionária que vai
alavancar os que são pobres hoje, para que possam
estar um dia na classe média ou mesmo além.
A Presidente do Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São Paulo, Maria Izabel
Azevedo Noronha, disse: “O período reservado pelo
piso para a atividade extraclasse vai impactar positivamente na melhora das condições de trabalho do professor e, conseqüentemente, na qualidade das aulas
ministradas”.
Termino, usando os meus cinqüenta segundos,
dizendo que, para mim, essa é uma data fundamental,
por tudo o que vem acontecendo.
Agradeço o apoio ao piso aprovado por esta Casa,
encaminhado pela Central Única dos Trabalhadores,
pela CNTE, por todas as centrais sindicais, pelas confederações. Enfim, não há um setor do movimento social
organizado que não esteja apoiando o piso.
“O piso é lei. Faça valer!”, será o lema de uma
grande campanha que os trabalhadores farão em todo
o País.
Termino, Sr. Presidente, agradecendo a todos por
esse momento histórico que garantiu o piso salarial
aos professores. São três Governadores que o estão
contestando. Eles vão mudar de opinião e de posição
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e estarão conosco na mesma trincheira, defendendo
os professores e a educação.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – Obrigado a V. Exª.
Há requerimentos que estão sobre a mesa.
Requerimento nº 995, de autoria do Senador....
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, me permita, por favor, pedir que meu discurso
seja publicado na íntegra.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – O requerimento de V. Exª será atendido, nos
termos em que foi dirigido à Mesa.
A Mesa se desculpa perante V. Exª.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quando o assunto é educação, todos concordam que ela é a base de uma sociedade.
A educação que cada família imprime em seu
meio é que vai formar o caráter daqueles que lhes
são caros.
É a educação que faz com que você saiba respeitar as diferenças, que faz você respeitar a faixa de
pedestres, que lhe move a obedecer as leis do trânsito, que lhe impele a ajudar um cego a atravessar a
rua, que lhe mostra a importância de agradecer ou de
pedir desculpas, que lhe faz ter a noção exata de que
qualquer um dos seus semelhantes tem o mesmo valor para Deus que você tem.
Os professores são uma extensão da família e
com ela fazem um trabalho conjugado pelo bem da
formação das nossas crianças e dos nossos jovens.
É muito estranho que pensando assim, com o
exato entendimento do papel fundamental que a educação exerce, muitos sejam contrários à valorização
do profissional que se dedica a esta grande arte, que
é educar.
Essa rejeição que alguns governos estaduais,
como o de São Paulo, Minas Gerais e infelizmente o
Rio Grande do Sul, estão fazendo ao piso nacional dos
professores é totalmente absurda.
A Lei nº 11.738, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula estabeleceu
o piso de R$ 950,00 para jornada de até 40 horas semanais.
Ela também reza que 1/3 da jornada – 33% da
carga horária – será reservada para atividades extraclasse e que gratificações e abonos não podem ser
computados na composição do Piso, garantindo desta
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forma a manutenção do poder aquisitivo dos benefícios
para os aposentados.
Dados do Ministério da Educação demonstram
que o Piso beneficiará cerca de 60% dos trabalhadores em educação, além de amenizar as disparidades
existentes no país com relação ao salário dos educadores, cujas variações chegam a até 400%.
Durante muitos anos essa vem sendo uma reivindicação dos professores, com a total anuência da
sociedade, pois todos compreendem que o papel que
um professor desempenha no contexto social é de
grande valor
Ele estende o seu saber contribuindo na formação da estrutura educacional dos nossos filhos e filhas.
Esta é uma luta histórica fundamental para a melhoria
da qualidade da educação.
A nossa linguagem, com todas as suas especificações, a soma e a subtração, as origens e a formação do nosso país e de tantos outros, a biosfera,
tudo isso passa do saber de um educador para seus
educandos.
Não há razão, em hipótese alguma que justifique
a negação de um piso salarial digno para os professores. Não existe justificativa que seja plausível. É inadmissível pensar em relegar a educação a um plano
inferior em nossas prioridades!
O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Roberto Franklin
de Leão, expressou muito bem o sentimento que essa
atitude retrata. Ele disse:
“é uma opção política de quem quer manter uma escola pobre para pobre, de quem
acha que o problema é de gerenciamento e
não de investimento”.
A presidente do Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São Paulo, Maria Izabel
Azevedo Noronha, assinalou que “o período reservado pelo Piso para a atividade extraclasse vai impactar
positivamente na melhora das condições de trabalho
do professor e, conseqüentemente, na qualidade das
aulas ministradas.
No caso de São Paulo, atualmente, o professor
que tem jornada de 40 horas cumpre 33 em sala de
aula e sete em atividade extraclasse, o que representa
17,5% da totalidade das aulas.
Pela nova proposta aprovada, o professor com
jornada de 40 horas cumpriria 27 horas em sala de
aula e treze – um terço da jornada – em atividades
extraclasse”
Em reunião que aconteceu na manhã desta segunda-feira, em São Paulo, dirigentes da Central Úni-
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ca dos Trabalhadores, da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação (CNTE) e de várias categorias profissionais definiram a realização de uma
campanha unificada e de uma série da ações conjuntas
nos estados para garantir a implementação imediata
do Piso Salarial Profissional Nacional do magistério
público da educação básica.
Em Brasília, de 28 a 30 de agosto será realizada a 5ª Plenária da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal (Confetam)
e nesta plenária a defesa do Piso também será uma
das principais bandeiras de mobilização.
“O Piso é lei. Faça valer!” será o lema que os
trabalhadores em educação levarão à frente no 16 de
setembro quando acontecerá um Dia de Paralisação
Nacional em defesa da Lei 11.738.
O nosso Senador Cristovam Buarque, um guerreiro em favor da educação, foi muito feliz ao agradecer
pelas crianças do Brasil, porque como ele bem disse,
elas serão as maiores beneficiadas.
Sua avaliação de que o mais importante não são
os R$ 950, mas a palavra ‘nacional’ e que a partir de
agora os professores são do Brasil, e não do seu município ou estado pois nós nacionalizamos a categoria
do magistério, foi brilhante.
Eu quero ratificar meu total apoio à mobilização
que os professores estão fazendo. É uma questão de
justiça, de um avanço esperado há muito e retroceder
seria negar aos nossos educadores seus mais legítimos direitos.
Estou com vocês e empenho minha total solidariedade nesta luta, que não é só de vocês, é de todos
que prezam a educação!
Ao final quero registrar ainda que recebi carta
do Núcleo CPERS/Sindicato, de Ijuí no Rio Grande do
Sul, pedindo a agilização na votação do Projeto de Lei
6206/2005, da Senadora Fátima Cleide que pretende
especificar as categorias de trabalhadores, incluindo
os funcionários de Escola.
É uma demanda justa, Sr. Presidente e merece
nossa especial atenção!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, recebemos em nosso gabinete um ofício
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB).
No documento o presidente da OAB, Dr. Cesar
Britto, manifesta apoio ao projeto de lei 6264/2005,
de nossa autoria, que institui o Estatuto da Igualdade
Racial.
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No Conselho Federal da OAB, contamos com
igual apoio da Comissão Nacional de Promoção da
Igualdade presidida pela Dra. Silvia Nascimento dos
Santos Cerqueira.
A igualdade racial é um dever da pátria para com
seu povo, sejam as pessoas que o compõe negros,
brancos, índios ou orientais.
A igualdade entre todos é parte de uma dívida
histórica. Dívida essa que cada um de nós vivencia e
é pagador. Não há exceção! Os indicadores de desigualdade comprovam isso.
Sr. Presidente, ao lermos a correspondência do
Conselho Federal da OAB, veio-nos à mente a atuação corajosa e combativa dos abolicionistas de tempos
atrás em prol da liberdade.
Em sua grande maioria juristas como Joaquim
Nabuco, Saldanha Marinho, Castro Alves, Luis Gama
e Rui Barbosa, os ecos de seus passos ainda podem
ser ouvidos.
Naquele tempo, a ofensiva forense foi intensa.
A título de exemplo podemos citar o advogado negro
Luis Gama.
Ele chegou a libertar mais de 500 escravos. Uma
frase de sua autoria tornou-se célebre: “Perante o Direito, é justificável o crime do escravo perpetrado na
pessoa do Senhor”.
A Luta do movimento abolicionista foi marcada
pela instituição da Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871, a qual determinava que os filhos de mães
escravas nasceriam livres pela Lei dos Sexagenários,
de 28 de setembro de 1885, pela qual os maiores de
60 anos ganhariam alforria e, por fim, pela Lei Áurea,
de 13 de maio de 1888, que tinha apenas dois artigos
e estava assim redigida: “Art. 1o. É declarada extinta
a escravidão no Brasil. Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.”
Ou seja, ela libertou, mas não garantiu direitos.
O Estatuto da Igualdade Racial vem para ser a verdadeira carta de ”alforria” do povo negro. Após 120 anos
da abolição da escravidão cabe a nós,parlamentares,
juristas, intelectuais, movimentos sociais e a sociedade
civil estabelecer parâmetros de igualdade de direitos
e oportunidades.
O ciclo de luta abolicionista ainda não esta completo! O apoio do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil é o reconhecimento de que precisamos implementar políticas afirmativas.
Defendemos que elas sejam transitórias, por
um período determinado, até chegar o momento em
que não precisaremos mais do Estatuto da Igualdade
Racial, pois o que está determinado nele passará a
ser natural.
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Sr. Presidente, o projeto que institui o Estatuto
está em tramitação na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, para onde iremos encaminhar o
ofício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil.
Nós estamos com o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil pela APROVAÇÃO do Estatuto da Igualdade Racial.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Supremo Tribunal Federal (STF) está decidindo, no dia de hoje, sobre o futuro da demarcação
da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, localizada no
noroeste do Estado de Roraima, na fronteira do Brasil
com a Venezuela e a Guiana.
É, com toda certeza, uma empreitada decisiva
pelos direitos dos povos indígenas no Brasil.
Por ser uma antiga e fundamental reivindicação
do movimento indígena e indigenista, terá reflexos nos
demais processos de demarcação e homologação de
terras indígenas no país.
Reitero aqui desta tribuna, a importância de a
decisão do STF ser favorável à demarcação contínua
da Raposa Serra do Sol.
Creio que, assim, o país fará justiça a esses primeiros habitantes desta terra.
Sr. Presidente, não queremos que haja conflitos
e violência. Por isso faço um apelo ao Poder Público
que redobre as suas ações e vigilâncias para garantir
a segurança e o bem estar de todos os envolvidos.
Srªs. e Srs. Senadores, o advogado-geral da
União, José Antônio Dias Toffoli, hoje pela manhã, no
STF, disse que a tese de ameaça à soberania na região
da reserva Raposa/Serra do Sol não tem fundamento
para anular a homologação das terras indígenas.
São palavras dele: “Se houver alguma declaração
de independência, o Estado brasileiro vai lá e age. Um
Estado da federação brasileira também pode fazer isso
e querer independência. Não podemos trabalhar sobre
o imponderável. Há que se fazer valer a constituição e
defender a soberania”.
O procurador-geral da República Antonio Fernando Barros de Souza, destacou a necessidade de se
manter a demarcação de forma contínua e assegurar
“todo o espaço físico necessário” para garantir ao índio
seu sustento e “assegurar sua identidade cultural”.
Disse ele: “A definição da terra é definida pelo
modo de vida do índio. Não há como recusar que o
direito às terras pelos índios é um direito constitucional
que garante a afirmação de sua identidade e o reconhecimento de sua dignidade”, disse.
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Sr. Presidente, também gostaria de fazer o registro, que foi muito emocionante o depoimento de Wapichana Joênia Batista de Carvalho – primeira índia a
se formar em direito no Brasil.
Assim, ela se tornou a primeira advogada índia
a defender uma causa no STF.
Representando várias comunidades indígenas,
ela iniciou sua fala destacando a violência contra os
indígenas ao lembrar que “21 líderes já foram assassinados, casas foram queimadas e ameaças foram
feitas.”
A advogada defendeu que a definição da terra
indígena é responsabilidade do próprio povo indígena.
“O que está em jogo são os 500 anos de colonização”,
ressaltou.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – Em votação o Requerimento nº 995, de 2008,
de autoria do Senador Tião Viana lido anteriormente.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº
464, de 2008, de autoria do Senador Heráclito Fortes
e outros Srs. Senadores, que solicita a realização de
uma sessão especial no dia 12 de novembro, destinada a comemorar o 60º aniversário de fundação da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Continuamos a lista de oradores inscritos.
O próximo orador é o Senador Gilberto Goellner.
S. Exª tem o tempo de 10 minutos, que lhe é concedido
pelo Regimento Interno, para o seu pronunciamento.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia de ontem, as entidades que a seguir relaciono estiveram
em audiência com o Exmº Sr. Ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. Foram elas: a Frente Parlamentar
da Agropecuária (FPA); a Secretaria de Agricultura do
Estado de São Paulo (Seagri-SP); a Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA); a Confederação
Nacional da Indústria (CNI); a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP); a Associação
Brasileira de Agribusiness (ABAG); a Associação
Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE);
a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica); a
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Sociedade Rural Brasileira (SRB); a Aprosoja Brasil;
a Associação Brasileira de Produtores de Florestas
Plantadas (ABRAF); a Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB)...
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – Senador Gilberto Goellner, se V. Exª me permite,
vou passar a Presidência ao Senador Cícero Lucena,
pois sou o próximo orador inscrito.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) –
Pois não.
Continuando: a Associação das Empresas Cerealistas do Brasil; a União Brasileira de Avicultura
(UBA) e a Federação de Agricultura do Estado do Paraná (FAEP).
Essas entidades encaminharam ofício a S. Exª o
Sr. Ministro do Meio Ambiente, no sentido de externar
a sua preocupação com os efeitos negativos da aplicação da legislação ambiental vigente, especialmente
após a edição do Decreto 6.514, de 2008, que regulamenta a lei de crimes ambientais no País.
Conforme já exposto em audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados no
dia 20 de agosto de 2008, como também em reunião
no mesmo dia no Ministério do Meio Ambiente, a nova
norma traz graves conseqüências à sustentabilidade
das atividades econômicas, determinando indiretamente a supressão de enorme contingente de área hoje
produtiva, com reflexos negativos sobre a economia
nacional, com significativa redução de renda rural, da
produção de alimentos e aumento do desemprego,
gerando pressão inflacionária.
Entendemos que não se pode parar de produzir
em áreas cultivadas há décadas, sem justificativas técnicas ou risco ecológico provado, sob o mero pretexto de
se cumprirem dispositivos legais que estão totalmente
dissociados da realidade brasileira. Da mesma forma,
entendemos injustificável a obrigação de se demolirem
obras, indústrias e culturas consolidadas em áreas em
que a legislação hoje limita, impondo-se enorme prejuízo à sociedade e ao País como um todo.
Nesse sentido, reafirmaram essas entidades a
absoluta necessidade de primeiro rever os termos do
Decreto Presidencial nº 6.514, considerando sua ilegalidade e a inaplicabilidade. Para tanto, apresentarão,
essas entidades, proposta que esperam seja acolhida
pelo Sr. Ministro do Meio Ambiente. Essa proposta de
retificação desse decreto presidencial será encaminhada no dia de amanhã por todas as entidades que
já relacionei.
Na esteira do compromisso assumido pelo Ministro do Meio Ambiente, urge que seja imediatamente
aberto um processo de revisão da legislação ambiental
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brasileira, com a instituição de um grupo de trabalho
que, em 120 dias, apresente proposta que contemple
os interesses da proteção e conservação ambiental,
como também da produção agropecuária em bases
sustentáveis, trazendo equilíbrio e bom senso a essa
questão, cuja discussão final caberá ao Congresso
Nacional. Isso, no dia de ontem, foi acordado com o
Ministro, que sugeriu que se disponibilizassem dois
membros de cada comissão da Câmara (da Comissão de Agricultura e da Comissão de Meio Ambiente)
para estudarem o assunto, além de ambientalistas, de
ONGs realmente comprometidas com o meio ambiente.
Teremos que ficar atentos a isto: que sejam ONGs que
realmente se comprometam com o meio ambiente, e
não ONGs de fachada que estejam atuando aqui no
País de forma ilegal, inconseqüente em relação a tudo
o que diz respeito aos interesses dos brasileiros.
A continuidade do atual quadro de insegurança
jurídica por que passa a legislação ambiental brasileira,
com a edição desse decreto presidencial, e o confronto entre demandas sociais e obrigações ambientais
levarão o setor a um estado de pânico e incertezas,
situação em que todos saíram perdendo, notadamente
a possibilidade de não alcançar o tão almejado desenvolvimento sustentável.
É chegado o momento de o Brasil priorizar mais
produção com mais proteção e respeito ao meio ambiente. Reafirmam essas entidades o compromisso de
continuar buscando incessantemente atender a todos
os critérios da produção sustentável, conciliando com
equilíbrio os interesses que aparentemente são divergentes, mas que, na verdade, se completam. Por fim,
manifestam positiva expectativa diante da abertura
de diálogo promovida pelo Exmº Sr. Ministro do MeioAmbiente, Carlos Minc, buscando encontrar a solução
adequada a essa questão que se agrava a cada dia,
fragilizando a produção de alimentos e a agroindústria
nacional e trazendo enorme perplexidade e constrangimento a todos os que atuam nesse setor.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador
Gilberto Goellner, V. Exª me permite um aparte?
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) –
Pois não, Senador Jefferson Praia.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – V. Exª levanta,
mais uma vez, esse ponto relacionado ao Decreto nº
6.514 e a apreensão por parte dos produtores rurais.
O decreto trata da questão ambiental em nosso País.
V. Exª destaca o exagero. Eu, por mais que seja um
defensor exigente em relação ao meio-ambiente, não
poderia deixar de dizer que nós temos, sim, que fazer
uma revisão. Porque, hoje, o que percebemos é que,
de certo modo, há uma vontade muito grande de se

AGOSTO35333
2008

Quinta-feira 28

reduzirem os danos ambientes, mas, ao mesmo tempo, a dosagem parece que é adequada. Eu entendo
que as multas são muito altas, muitos produtores estão
em situações complicadíssimas, e, acima de tudo, é
necessário que comecemos um trabalho urgente de
orientação aos produtores rurais, que deveriam recebê-la cada vez mais cedo. Essa orientação, a meu ver,
Senador Gilberto Goellner, deve começar nas escolas;
devemos trabalhar nas escolas com as crianças, com
os adolescentes, com os jovens e também, é claro,
com os produtores rurais, com aqueles que estão lidando atualmente com a questão ambiental e buscando
as suas produções. Nós queremos ter no nosso País
bons produtores rurais e isso significa termos meio
ambiente aliado a desenvolvimento econômico. Muito
obrigado pelo aparte.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) –
Muito obrigado, Senador Jefferson Praia.
Sr. Presidente, eu gostaria de continuar tecendo algumas considerações sobre o decreto lei. Não
questiono o mérito do mesmo, porque todo decreto
objetiva a regulamentação de uma lei. Acontece que
a legislação ambiental brasileira está necessitando de
uma revisão profunda. Eu diria mais, que esta Casa
negligenciou e se omitiu por não ter votado ainda a
Medida Provisória nº 2.166, que reformula o Código
Florestal. É bom frisar que o Código Florestal Brasileiro é regido pela Lei nº 4.771, de 1965. Portanto, vigente há mais de 40 anos. Mesmo com as alterações
feitas até agora, é uma legislação tida como obsoleta
e, em muitos pontos, inadequada e fora da realidade
atual do País.
Eu diria que precisamos nos empenhar em participar desse novo ambiente que se cria para a conservação e a sustentabilidade da agricultura e da pecuária
brasileiras em relação ao meio ambiente e também
em relação à sustentabilidade econômica dos nossos
produtores. Devemos, sim, participar. As Comissões
de Agricultura e de Meio Ambiente do Senado deverão
requerer a inclusão de dois participantes representando
cada uma dessas comissões, para que, juntamente com
representantes da Câmara Federal e, como já frisei,
de órgãos ambientalistas comprometidos com o País
e com o meio ambiente, façam a revisão necessária e
a discussão da legislação ambiental brasileira. Assim,
os Parlamentares aqui unidos poderão se manifestar
e trazer para nós a decisão política para suscitar novamente o debate no Congresso Nacional, a fim de
chegarmos a uma conclusão benéfica para o País,
sem pressões de correntes políticas ou econômicas
nacionais ou estrangeiras.
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Essa é a posição que defendo e o apelo que faço
aos líderes desta Casa, para que participemos dessa nova abertura em que meio ambiente e agricultura
brasileiras se dão as mãos em razão da melhoria e do
desenvolvimento socioambiental do País.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Gilberto Goellner, o Sr. Gerson Camata, 2º Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – PB)
– Com a palavra S. Exª o Senador Gerson Camata.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Pois, não, Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Solicito a minha inscrição
para falar em nome da Liderança do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Está feita a inscrição, Senador.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria, Sr. Presidente, com a permissão de V. Exª, registrar a presença
da nossa colega Emília, ex-Senadora do Rio Grande
do Sul, que nos visita hoje depois de longo e tenebroso
inverno. Desejo boas-vindas a ela, dizendo que esperamos o retorno dela ao Senado do Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
hoje está paralisado, aguardando o julgamento que
se realiza no Supremo Tribunal Federal sobre a descontinuidade ou a continuidade da reserva indígena
Raposa/Serra do Sol. Na verdade, a gente observa
que as atenções, inclusive dos Senadores, não estão
hoje muito na direção da TV Senado e sim na direção
da TV Justiça, que transmite aquela importante sessão daquela Corte.
Na verdade, o que a gente observa é que o Supremo Tribunal Federal, pelo vácuo que estamos deixando – e o próprio Presidente do Senado, Senador
Garibaldi Alves Filho, reconheceu isso numa entrevista
que concedeu aos jornais nesse fim de semana –, está
usurpando uma função do Senado.
Nós deveríamos ter votado um projeto de minha
autoria, Sr. Presidente, que há quatro anos tramita
nesta Casa. E há outros também, de autoria de outros
Senadores. O meu projeto determina, Sr. Presidente
Cícero Lucena, que não pode ser criado nenhum tipo
de reserva em nenhum Estado sem que seja ouvido
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o Senado Federal, que representa os Estados da Federação.
E veja V. Exª que se cria uma reserva florestal naquele Estado, que ocupa a metade do território dele, e
não se ouve governador, não se ouve assembléia, não
se ouve o Senado. E a Constituição diz que a União
é que administra – não é o Presidente da República
não; é a União. Mas se cria reserva e não é nem um
ato do Presidente; é uma portaria de um órgão como
a Fundação do Índio, como o Ibama. E cria uma reserva. Quer dizer, eles têm mais poder legislativo do que
o Presidente da República, do que o Supremo, que
agora tem de tentar dirimir as dúvidas que acontecem
na interpretação da lei.
É impressionante como nós deixamos esse vácuo legislativo, deixamos esse buraco na legislação,
deixando-nos fora de uma decisão que deveria ser do
Senado Federal.
Eu cito sempre – e aí eu agradeço o Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva – o caso do Espírito Santo.
No Governo passado – não no Governo passado do
Presidente Lula, mas Governo anterior ao de Sua Excelência –, no apagar das luzes, o Ministro do Meio
Ambiente da época, que passou em cima do Espírito
Santo de porre, de helicóptero, criou uma reserva e
acabou com dois municípios do Espírito Santo.
Ele não perguntou se o município tinha autonomia,
se tinha câmara de vereadores, se havia Governador
do Estado; ele baixou uma portaria e acabou com dois
municípios: os lavradores não podiam mais plantar, os
moradores tinham que se retirar dos municípios. Acabou com dois municípios: o de Águia Branca e o de
Pancas, no Espírito Santo.
Sr. Presidente, o Presidente Lula – a Bancada
federal do Espírito Santo esteve lá – mandou uma
mensagem para o Senado e nós a aprovamos. Então transformou o parque numa zona de conservação
natural, de modo que os agricultores voltaram a obter
financiamentos, voltaram a plantar, voltaram a colher,
e as duas cidades voltaram a ser cidades, que tinham
sido eliminadas por uma portaria.
Então fico observando, Sr. Presidente. Penso
que devíamos mudar o Regimento Interno do Senado
Federal urgentemente. A medida provisória deve, sim,
trancar a pauta do Senado mas às quintas-feiras. Dia
de quinta-feira é medida provisória das nove da manhã à meia-noite, com a pauta trancada, mas vamos
dedicar ao povo brasileiro a segunda, a terça, a quarta
e a sexta-feira para que votemos as matérias que são
importantes para o Brasil e que estão tramitando aqui
cujos autores, em sua maioria, são os Srs. Senadores.
Para virarem lei, quase sempre, o Governo Federal
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as usurpa e as transforma em medidas provisórias.
Há poucos dias o projeto do Senador Osmar Dias foi
usurpado pelo Governo Federal, que, baseado nele,
baixou uma medida provisória. Então há necessidade
de mudarmos.
Há outra coisa importante, Sr. Presidente, que
tenho dito lá na reunião da Mesa: devíamos abrir a
sessão às quatorze horas com a Ordem do Dia. Abriríamos a Ordem do Dia às quatorze horas e votaríamos as matérias. Votadas todas as matérias, quem
quisesse fazer...
(Interrupção de som.)
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – ... discurso poderia ficar aqui fazendo discursos até meianoite. A nossa função principal é legislar e fiscalizar
o Poder Executivo; não é fazer discurso. Os discursos
são importantes, eles são muito importantes, mas eu
nunca vi discurso resolver um problema. Uma lei resolve um problema.
Se tivesse sido votado o meu projeto de lei que
submete toda a criação de reserva de parque florestal
à apreciação do Senado, que tramita há quatro anos –
é bom lembrar que os Senadores representam as unidades federadas – não haveria hoje esse julgamento
no Supremo. Agora o Supremo decidindo agora aquilo
que não decidimos. De modo que os liderados deveriam chamar os nossos líderes... Como testemunha
está aqui o Senador Valter Pereira, Relator de vários
projetos entre os quais está ode minha autoria que
determina que as reservas criadas no Estado têm de
ser submetidas ao Senado.
Se fizermos isso, voltaremos a ser o Poder Legislativo que o povo brasileiro espera de nós. Não podemos ser um Poder Legislativo que fica... Na parte
econômica, como alguém disse aqui ontem, o Poder
Executivo usurpou todos os poderes do Congresso Nacional e, na parte política, o Supremo Tribunal Federal,
usurpou o restante dos nossos poderes por omissão
nossa, por não nos termos pronunciado na hora devida
porque estamos esperando que caia alguma legislação
do céu, e ela não cai do céu. O povo brasileiro confiou
isso a nós. Esta é uma delegação impostergável: fazer
as leis desse País.
Era o que queria dizer, Sr. Presidente, desculpando-me com o Senador Valter porque não posso
conceder-lhe o aparte uma vez que estou falando para
uma explicação pessoal, pelo art. 14.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Um minuto, Senador Mão Santa.
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O próximo inscrito, por permuta, é o Senador Gilvam Borges, e, em seguida, pela Liderança do PDT,
Senador Osmar Dias.
Pela ordem, tem a palavra o Senador Mão
Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é com muita honra que recebemos esta extraordinária, bela e
encantadora mulher, que foi uma das figuras mais
preeminentes Senadoras da República: Emilia Fernandes. Entendo que se o PT tem uma estrela, ela o
é. Ela representa a grandeza da história política do
Rio Grande do Sul, que é plena de valores masculinos. Mas ninguém encanta tanto, ninguém dá tanta
esperança como essa mulher gaúcha, que já foi a
Senadora. Segundo consta, ela vai assumir a Câmara
Federal já no caso da eleição de um Deputados do
Partido dos Trabalhadores, que é candidato. Acho que
é tempo de fazermos uma emenda, porque ninguém
se perde no caminho de volta, para que ela tivesse
acesso ao Senado da República.
E eu queria dar até uma sugestão ao Presidente
Luiz Inácio: eis uma grande candidata que está ao lado
do Paulo Paim, que simboliza a riqueza dos homens
no PT, e esta, a da mulher.
Então, temos que nos curvar à grandeza desses
representantes. Orgulhamo-nos com a presença dessa
Senadora que foi uma das mais brilhantes mulheres
na história política do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Concordo, Senador Mão Santa. Infelizmente,
não tive o prazer de conviver aqui com a Senadora
Emília Fernandes, mas espero que, no futuro, possamos ter essa chance.
Com a palavra, Senador Gilvam Borges, por
permuta.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº Sr.
Presidente, Senador Cícero Lucena, que brilha, hoje,
presidindo e conduzindo os trabalhos desta Augusta
Casa, Exmºs Srs. Senadores e Senadoras, é com muita
alegria que nós assumimos a esta tribuna para falar de
um assunto que é de maior importância para a nossa
região. Estou falando de Amazônia, de Amapá.
Na manhã de hoje, eu tive o prazer de relatar, na
Comissão de Ciência e Tecnologia, em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo – PDS 191/2008
– que deu licença definitiva para o funcionamento da
rádio Liberta Bailique FM, no arquipélago do mesmo
nome, no Amapá.
À primeira vista, pode parecer um assunto menor para ser tratado na tribuna desta Augusta Casa;

AGOSTO 2008
35336

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

mas, apenas, aparentemente. Porque todos nós, cuja
atividade está próxima da opinião e da comunicação
públicas, sabemos da importância, indiscutível, do rádio na informação e desenvolvimento de um país continental como o nosso. Primeiro, porque o rádio chega
aonde a TV não vai. É prático e portátil e está em 98%
das casas, enquanto a TV, em apenas 75%. E mais: o
horário nobre do rádio dura 13 horas, enquanto o da
TV apenas três.
Afora isso, existem questões próprias, relativas
à cultura, meio ambiente, saúde que são específicas
de cada lugar ou região. Essas nuances e esses serviços só podem ser prestados pela rádio, que vai unir
e difundir o que os acidentes geográficos e de percurso dificultam e separam. V. Exªs não podem imaginar
o serviço primoroso que uma rádio comunitária pode
prestar ao Arquipélago de Bailique. E para isso eu preciso descrever o que são oito ilhas e 48 comunidades
até então praticamente isoladas do próprio Estado do
Amapá e do Brasil.
A natureza é indomada, quase intocável, a chuva é recorrente, o calor é freqüente. São dez horas
de barco rio Amazonas adentro para se chegar ao arquipélago, onde vivem mais de oito mil pessoas. São
1.700 quilômetros de área, incluindo água e continente.
A fartura de peixes e açaí se reflete nos rostos de um
povo bonito e saudável.
A proximidade do oceano Atlântico faz com que
as mares encham e vazem, dando a impressão de
variação
Essa variação muda o visual do rio a cada instante, especialmente nas regiões dos igarapés. Tudo é
especial: ver a lua cheia nascer no rio, o esplendor da
selva, ouvir os sons da mata, as crianças brincando,
os pássaros voando, as estrelas...
Agora, com a rádio, o arquipélago vai contar com
serviços de mensagens, recados, anúncios de festas
tradicionais e, tão importante quanto, vai ter acesso ao
noticiário e se inteirar do que acontece com o resto do
Brasil e do mundo.
Como eu dizia, Sr. Presidente, pode parecer um
acontecimento menor ou prosaico mas, para aquela
comunidade de Bailique, que eu conheço bem, a chegada da rádio, com atraso de tantos anos em relação
ao resto do Brasil e do mundo, não é apenas um motivo
de festa, é o início dos tempos modernos.
Sr. Presidente, que festa e que importância é a
chegada da rádio comunitária de Bailique! Eu estive
pessoalmente dando assistência e apoio àquela associação e à comunidade de um modo geral, que dá
importância estratégica à rádio que interliga todos os
povos hoje. Sem dúvida é o coração da cidade, é por
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onde batem as notícias, as mensagens de horas a fio,
de canoas que se deslocam da principal vila de Bailique acessando todas as outras 48 comunidades que
compõem o grande arquipélago do Bailique.
Durante o discurso do Sr. Gilvan Borges,
o Sr. Cícero Lucena, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra, de imediato, ao nobre Senador
Osmar Dias, pela Liderança do PDT.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Se eu pudesse, pela ordem, só para encaminhar um documento à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Logo após o Líder Osmar Dias falar, eu permitirei que
V. Exª faça, pela ordem, o seu voto de pesar.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Paim, Srs.
Senadores, plagiando o Senador Mão Santa, quis Deus
fosse V. Exª a presidir a sessão neste momento, pois
eu vou falar de um assunto que lhe interessa.
No dia 13 último, tive um projeto de lei que se
transformou em lei. Está aprovado. Ele foi aprovado no Senado, foi aprovado na Câmara, voltou para
cá com uma emenda, e foi aprovado aqui também,
depois de muita luta. É um projeto de 2003. E nós,
Senadores, sabemos o quanto é difícil aprovar uma
lei e, quando conseguimos, temos de comemorar,
principalmente quando é um projeto da importância
desse. É tão importante e bom que o Governo tentou
roubar a autoria.
Foi daqui desta tribuna que eu fiz um levante
da sessão e disse que o projeto que regulamenta os
estágios no Brasil apresentado por mim em 2003, de
repente foi copiado pelo Governo, igualzinho, não mudando nem as vírgulas, e foi colocado aqui para ser
votado como se fosse da autoria do Executivo, com a
Líder do PT, Senadora Ideli, como Relatora.
Protestei. Consegui levantar o projeto, e a prioridade para a votação foi para o meu projeto. E V. Exª
se lembra disso.
Por que é importante o estágio? Os estudantes
de ensino médio e superior já têm oportunidade hoje
de fazer estágio. Mas o projeto que apresentei, que foi
aprovado e que o Presidente da República vai sancionar, inova em muito as coisas. Primeiro, estabelece um
limite de carga horária para o estagiário: seis horas por
dia, ou seja, o estagiário de curso superior não poderá
fazer estágio por mais de seis horas por dia. Por quê?
Porque ele tem que estudar. Ele é estudante, tem que
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estudar. Sendo de curso médio, ele terá a metade dessa carga horária: três horas.
O Senador Jefferson Praia, que é professor, sabe
a importância de um estágio, ou seja, quando o aluno
pega o diploma na mão, ele deve ter passado por um
estágio, ter praticado aquilo que aprendeu na teoria,
dentro da sala de aula.
Também fui professor de Agronomia e sei que,
no caso de cursos técnicos, como o nosso, Agronomia
e outros, não há como você dar um diploma na mão
de um estudante e colocá-lo no mercado de trabalho
sem que ele tenha passado por um estágio, que tem
que estar na grade pedagógica, no plano pedagógico
da universidade.
É obrigatório agora com a lei que aprovamos:
todas as universidades, faculdades terão que inserir
no seu planejamento pedagógico o estágio obrigatório
para o aluno que faz curso técnico. Qualquer curso da
área técnica exige estágio. Senão o aluno não pega o
diploma. E é preciso cumprir exatamente aquela carga
horária que citei, para sobrar tempo para o estudante
cumprir a sua missão prioritária, que é estudar.
O projeto também inova quando reserva 10%
das vagas de estágio para portadores de algum tipo
de deficiência. É outra inovação. Mas já recebi vários
e-mails dizendo que, entre os estudantes brasileiros,
não temos 10% de portadores de algum tipo de deficiência. Ora, se não tivermos, evidentemente que a
vaga pode ser preenchida, mas a prioridade é reservar
10% das vagas a alguém que tenha alguma espécie de
deficiência. Portadores de deficiência terão prioridade.
Essa é outra inovação.
Há ainda outra inovação, que é o mínimo que se
pode pagar a um estagiário: salário mínimo. Importante. Por quê? Porque, com a bolsa-auxílio, ele poderá
estudar, pagar parte das suas despesas de estudo
e, ao mesmo tempo, capacitar-se. Mas o avanço que
considero mais marcante e, sem dúvida nenhuma,
que atrairá os jovens estudantes para o mercado de
trabalho e que os vai capacitar para isso é que eles
terão o registro desse estágio em carteira. Antes não
tinham. Vão ter, com o estágio obrigatório, o registro
em carteira, Presidente Paulo Paim; vão contar tempo para aposentadoria se quiserem recolher já para
a Previdência. Então, veja V.Exª, se ele entrar com
16 anos, já estará contando tempo para aposentadoria. Se completar um ano de férias, o estagiário
terá o direito de 30 dias de férias, como um trabalhador registrado. Não pode gerar vínculo empregatício
porque, aí, a gente estaria afastando as empresas
do oferecimento de vagas de estágio. Portanto, estabelece todos os direitos trabalhistas que até hoje
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não existem para o estagiário, mais vale-transporte,
que, no caso de estágio obrigatório, é obrigação da
empresa conceder.
Para que não haja a substituição de trabalhadores que já têm dificuldades de encontrar emprego no
mercado de trabalho pelo estagiário, nós colocamos
que o máximo de vagas de estágios numa empresa
será de 20% em relação ao total das vagas de trabalhadores daquela empresa.
Este projeto de lei foi trabalhado com muito carinho, eu o discuti com todas as entidades ligadas ao
estágio no Brasil – Ministério do Trabalho, Ministério
da Educação –, até que um dia recebi uma ligação do
Ministro Haddad me dizendo que esse projeto é muito
importante, ele vai trazer para o estágio mais um milhão
de jovens. Não é que nós vamos colocar um milhão
de jovens no estágio, é mais um milhão de jovens do
que aquilo que nós já temos. Nós temos cerca de um
milhão de jovens estagiando no Brasil, nós vamos ter
dois milhões de jovens.
Então, Senador Romeu Tuma, Senadora Patrícia, que sempre se preocupou aqui com as crianças,
com os jovens, e que tem o seu trabalho muito na direção da família. Sei que hoje V. Exª vai falar aqui do
seu projeto da licença-maternidade, que é parecido
com esse. Quer dizer, nós estamos falando em dar
dignidade, em tirar os jovens das ruas e colocá-los na
escola e no trabalho. Nós estamos falando em capacitação profissional ao mesmo tempo em que o jovem
que estiver estagiando vai estar se capacitando. Nós
temos um dado que revela o seguinte: 60% dos jovens
já permanecem empregados na mesma empresa em
que estagiaram.
Podemos tomar um dado de hoje: de cada 100
jovens que entram na idade de mercado de trabalho,
só 55 encontram empregos; 45 ficam de fora. Portanto,
essa é uma forma de colocarmos, no mercado de trabalho, mais jovens qualificados, capacitados, com uma
profissão definida. E mais: quando as escolas abrirem
os seus planejamentos pedagógicos para todos os
cursos, elas terão a obrigação de dizer aos estudantes que eles terão que fazer estágio no segundo ou no
terceiro ano, enfim, até completarem o curso. Elas vão
estabelecer que um professor vai acompanhar o estágio – também está na lei. Por que isso é importante?
Porque não é qualquer estágio, mas um estágio que
se relaciona com aquele curso; é um estágio que pode
dar prática à teoria que o aluno está aprendendo em
sala de aula, para que ele possa juntar as duas coisas
e sair com mais experiência, mais preparado para os
desafios da vida.
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Então, estou muito feliz, Senador Romeu Tuma,
de ter aprovado uma lei de tamanho alcance social,
de tamanha importância neste momento em que se
fala tanto em reduzir idade penal para 16 anos. Estamos aqui dando condição para que o jovem saia
desse caminho da criminalidade, para que ingresse
no caminho do trabalho, do estudo, e prepare-se para
os desafios da vida.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Osmar Dias, V. Exª estava inscrito para
falar por cinco minutos, mas, pela importância deste
projeto – sei que são anos e anos de luta – e por ver
que já há quatro Senadores querendo aparteá-lo, vou
conceder-lhe mais dez minutos para que conceda esses apartes, haja vista, repito, a importância do projeto,
que é magnífico. V. Exª sabe o quanto torci para que o
seu projeto fosse aprovado.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Senador Paim,
V. Exª, com esse gesto de me conceder mais tempo, faz
uma homenagem a todos os jovens estagiários e aos
trabalhadores brasileiros que têm seus filhos fazendo
um curso médio ou fazendo uma escola superior e que
querem ver seu filho também empregado.
E essa é uma forma de darmos um emprego qualificado mesmo aos filhos dos trabalhadores que hoje
estão na escola ou que amanhã estarão na escola. Com
o estágio, eles vão conseguir esse emprego.
Com essa generosidade do Presidente, concedo
um aparte ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Osmar
Dias, V. Exª foi um exemplo quando reagiu à cópia do
seu projeto. Eu mesmo usei o exemplo de V. Exª para
protestar da mesma forma por ter sido “bypassado”
num projeto que tinha feito, pois, posteriormente, um
decreto praticamente arquivou o que a gente tinha proposto no interesse público. Esse é um projeto que a
gente vem acompanhando de perto, porque ninguém
pode imaginar o que representa o estágio para aquele que quer entrar no mercado de trabalho. Ele é a
chave da porta do mercado de trabalho, porque o jovem já começa a se sentir útil e orgulho de si mesmo,
pois já estará ganhando um salário, trabalhando e se
aperfeiçoando naquilo que lhe está sendo ensinado
nas escolas. E a gente sente na própria carne, Senadora Patrícia, porque eu tenho filhos, tenho netos
e netas que estão estagiando e vejo que o amor que
eles começam a ter pelo trabalho que desenvolvem
se reproduz na vocação correta daquele curso que
escolheram e que será, sem dúvida nenhuma, a realização da sua vida. Então, fico até emocionado de
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saber que V. Exª conseguiu a aprovação. Há um assunto que tenho discutido muito com relação ao problema dos presídios. Dizem que há muitos presos que
não têm suas situações analisadas, cumprindo pena
por mais tempo que deveriam. Assim, tenho proposto, há muito tempo, convênio com as faculdades de
Direito, para que os estudantes estagiários possam
prestar serviço aos presos nos presídios e facilitar o
andamento dos processos que lá estão. Penso que o
estágio para o advogado também é importantíssimo,
principalmente para quem vai se especializar na área
penal. Então, se os centros acadêmicos puderem –
já atendem um público – intervir nos procedimentos
dentro dos presídios para ajudar os presos que não
têm condição de pagar advogado – não sei se está
inserido no seu projeto, mas acho que vale a idéia
–, poderíamos, sem dúvida nenhuma, diminuindo o
retorno aos presídios, porque quem é desatendido
se revolta e torna a delinqüir quando tem oportunidade de sair.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado,
Senador Romeu Tuma. Não está previsto na lei, mas,
se V. Exª apresentar um projeto de lei nessa direção,
terá todo o meu apoio. Desde já, agradeço o apoio que
V. Exª deu para que esse projeto se tornasse lei. O seu
apoio foi fundamental.
Senador Jefferson Praia.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador
Osmar Dias, quero parabenizá-lo pela aprovação.
Minha abordagem é apenas com relação à questão
do tipo de trabalho. Isso é muito importante. V. Exª
destacou que o estudante vai ter oportunidade de
agregar valor a sua vida profissional, executando trabalhos que realmente terá que desempenhar na sua
área profissional. É muito importante não tratarmos o
estagiário como aquele que vai ser o funcionário de
alguma empresa pública ou privada que apenas faz
trabalhos muito simples. É importante que ele possa
fazer trabalhos relacionados à sua área de atuação.
Em Manaus, fui Secretário Municipal do Trabalho,
Emprego e Renda e criei um programa chamado
“Consolidando Empreendimentos”. Nesse programa,
tínhamos estagiários de Economia, Administração e
Contabilidade que acompanhavam, supervisionados
por professores, empreendedores de pequeno porte.
Portanto, eles iam visitar as empresas, microempresas, percebiam os problemas, vinham discutir com
os professores e levavam as soluções àqueles empreendedores que precisavam delas. Parabéns pela
iniciativa. Muito obrigado pelo aparte.
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O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado,
Senador Praia. Somos do PDT e temos que valorizar
o trabalho, porque a política do PDT é o trabalhismo.
Tenho agora, pedindo aparte, uma Senadora
e um ex-Presidente, mas acho que a Senadora tem
prioridade.
O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Senadoras
têm todas as preferências.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – O Presidente
Sarney dá prioridade à Senadora Patrícia Saboya.
A Srª Patrícia Saboya (PDT – CE) – Agradeço,
em primeiro lugar, ao Presidente Sarney e agradeço
também ao Senador Osmar Dias, a quem eu gostaria
de cumprimentar. Todos nós, nesta Casa, somos testemunhas do trabalho, do empenho, da dedicação e da
paixão com que V. Exª construiu esse projeto e como
lutou, como um pai por um filho, pela sua aprovação.
Todos aqui, hoje, temos muito orgulho de saber que há,
dentro do nosso Partido, uma pessoa que se destaca.
Na nossa Bancada, todos, de alguma forma, procuramos defender a educação, a juventude, as crianças e
os adolescentes, porque temos a plena convicção de
que esse é o caminho para um país melhor, para um
país mais justo. V. Exª é um vitorioso, mas mais vitoriosos são os jovens brasileiros, que, a partir de agora,
contam com uma lei que lhes garante a auto-estima,
os direitos trabalhistas com carga horária e com oportunidades. O Brasil pode ser o país das oportunidades
se encararmos a juventude como uma solução e não
como um problema. Foi assim que V. Exª encarou esse
projeto e com muita garra e disposição lutou por ele.
Quero apenas parabenizá-lo. Em seguida, também vou
me pronunciar sobre a alegria de ter aprovado o projeto
que garante a licença-maternidade de seis meses para
as mulheres da iniciativa privada. O nosso Presidente, Senador Paulo Paim, como Relator, garantiu esse
direito para as mulheres e as crianças brasileiras. Vou
falar também, em seguida, Senador Osmar Dias, sobre
um projeto de minha autoria que cria o Fundo Nacional
de Políticas de Juventude. É uma reivindicação antiga
que vai ajudar nas políticas corretas para a juventude
que deseja uma oportunidade em um país tão grande,
tão rico, tão extraordinário em que a nossa juventude,
certamente, é a força da alegria, da criatividade e do
trabalho. Parabéns a V. Exª.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Senadora
Patrícia, já ouvi aqui, várias vezes, alguns Senadores dizendo que, quando alguém aprova um projeto
importante, ele já marcou o seu mandato e já justificou a sua vinda ao Senado e a votação que obteve. V.
Exª justificou ser Senadora da República, honrando o
nosso Partido, honrando o Senado e o País, quando
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conseguiu aprovar a lei que concede não quatro, mas
até seis meses de licença-maternidade, o que é um
avanço social enorme que beneficia não apenas milhares de mulheres neste País, mas beneficia aquilo
que queremos ver fortalecido, que é a família. E V. Exª,
portanto, merece, sim, as homenagens, e quero estar
presente ao seu pronunciamento para homenageá-la
também.
Agora, com muita honra, o Senador José Sarney.
O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Senador
Osmar Dias, sabe V. Exª, porque é de muitos anos, a
admiração que tenho pelo seu trabalho nesta Casa,
um dos melhores Senadores que tenho conhecido ao
longo de minha passagem pela Senado. V. Exª sempre
se aprofunda nos problemas. V. Exª é um obstinado sobre as ações que lhe são entregues nesta Casa. Enfim,
é um Senador exemplar. Vejo, agora, que V. Exª tem
a felicidade de aprovar um projeto dessa importância.
E sinto uma certa alegria, porque, durante o tempo
em que fui Presidente da República, pensamos num
projeto que não era o de V. Exª, que é tão completo
e que se chamava Projeto do Bom Menino. Ele não
se destinava mais a jovens, mas a retirar meninos de
rua e, ao mesmo tempo, a adotar um sistema em que
empresas colocariam à disposição bolsas de estágio,
com as quais ganhariam metade de um salário mínimo.
Eles tinham que estudar na outra parte do dia, ao mesmo tempo em que faziam estágio nas empresas. Esse
projeto teve um combate muito grande àquela época
pela CNBB, sob a alegação de que estávamos possibilitando a utilização de trabalho infantil, e, por outro
lado, pela CUT, que dizia que essa entrada de jovens
nesse contingente podia tirar o emprego formal. Com
isso, realmente, naqueles tempos turbulentos, a idéia
não prosperou. Mas, de certo modo, houve alguns nichos em que ela se realizou. E aconteceu isso que V.
Exª disse: 80% daqueles estagiários, depois que adquiriram a maioridade, permaneceram nos empregos
onde estagiaram. Então, essa idéia na qual foi baseado o projeto, com muita resistência, como eu disse,
naquele tempo, V. Exª, agora, conseguiu que ela fosse concebida noutros termos, noutra formulação, de
modo que ela teve o êxito que tem. Não tenho dúvida
de que terá grande êxito e que ficará marcada pela
ação de homem público de V. Exª, que, nesta Casa,
todos nós admiramos.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Senador Sarney, V. Exª não imagina a honra que tenho de receber
o aparte de V. Exª, em especial as palavras generosas
e de carinho mesmo. É importante eu dizer também
da admiração que tenho por V. Exª. Sei que muitos
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dos projetos que V. Exª lançou no governo continuam
por aí. Quer dizer, a modernidade está exatamente na
qualidade das idéias que se lançam, dos projetos que
se lançam. Lá no Paraná mesmo, eu conheço alguns
projetos que são do tempo de V. Exª. Eles permaneceram porque são importantes. Quando um governo
chega, é muito difícil tirar aquilo que está dando muito
certo, porque a população vai cobrar que continue. Sei
do empenho que teve V. Exª nessa direção. Estou muito feliz, porque aprovei uma lei, pois já é difícil aprovar
uma lei, desse alcance. No dia em que estou falando
aqui, vem o Paulo Paim, quer dizer, o Senador Paulo
Paim, que é o maior defensor do trabalhismo. Ele se
encaixaria muito bem no nosso Partido, mas eu sei
que ele está muito bem no PT, porque ele, realmente,
é um exemplo na defesa do direito dos trabalhadores
brasileiros.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Osmar.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Senador
Mão Santa
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Agradeço a V.
Exª ter começado esse belo pronunciamento citandome. Mas, já que o Presidente Sarney está aqui – quis
Deus –, eu queria fazer um paralelo. Na minha juventude, eu me encantava com o maior Parlamentar, sem
dúvida nenhuma – eu ouvia Raul Brunini apresentar
na Rádio Globo, às 21h –, Carlos Werneck Lacerda.
Parlamentar extraordinário, como V. Exª é hoje, um
Parlamentar. Mas o povo, depois, quando eu já era
estudante no Rio, o fez governante. Foi o mais ativo
Governador de Estado da História do Brasil: Carlos Lacerda. Então, V. Exª tem engrandecido o Parlamento,
como Carlos Lacerda, com as suas firmezas, com as
suas consciências, e falta o Paraná fazê-lo – e deve
fazer já, já – o próximo Governador daquele Estado.
E cada um tem a sua destinação. Sarney, eu sei que
ele começou acidentalmente como Parlamentar, mas
ele se firmou logo como Governador. Ainda hoje não
há um governante no Nordeste, mesmo eu tendo sido,
da visão de futuro do Presidente Sarney. Daí era Deus
preparando-o para governar este País no momento
mais difícil da sua história. Ele teve a sua sabedoria,
naquele tormento todo de transição, de fazê-la pacífica
com progresso. V. Exª, acho que é uma exigência dos
desígnios de Deus, deve ser o próximo Governador
do Estado do Paraná.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Senador Mão
Santa, muito obrigado pelas suas palavras. Comecei
mesmo fazendo-lhe uma homenagem porque sei que
V. Exª também tem essa preocupação aqui, como o
Senador Paulo Paim.
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Mas não vou mais abusar da generosidade e vou
encerrar, Senador Paulo Paim, dizendo apenas o seguinte: confio que o Presidente Lula vai sancionar esse
projeto na sua íntegra, porque o Ministro Haddad me
ligou para dizer “é um excelente projeto, que gostaria
que fosse meu. Não pôde ser meu, mas, tudo bem, é
do Brasil”. É nosso projeto; é projeto do Senado, e tenho a honra de ter sido o seu autor.
Senador Paim, muito obrigado pela generosidade.
Sei que V. Exª teve também muita participação para que
este projeto se transformasse na lei que é hoje.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Osmar Dias, a Casa é que agradece o brilhantismo do seu mandato. Este projeto é um símbolo,
eu diria, para todos nós. Meus cumprimentos.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pela ordem.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu queria pedir licença a V.
Exª para encaminhar um voto de pesar pelo falecimento do ilustre Dr. Olavo Egydio Setúbal, até pela história
dele em São Paulo.
Está aqui o Presidente Sarney, que, quando Presidente, o fez membro do seu Governo como Ministro
das Relações Exteriores, em que teve uma visão de
exterior bastante contundente, colaborando firmemente
com os objetivos do Presidente Sarney.
Quando eu o conheci, praticamente trabalhei com
ele quando o Governador Paulo Egydio o nomeou Prefeito de São Paulo, quando também ele teve um desenvolvimento no interesse da cidade em que nasci,
cresci e me formei.
Então, eu acho que é tão importante, até porque
perdeu o pai aos 14 anos de idade, sua mãe assumiu
sua educação, e ele formou-se engenheiro contra
a vontade e orientação do pai, porque o pai queria
que ele fosse advogado, porque acreditava que os
advogados comandavam o País. Como engenheiro,
se transformou num grande economista, construiu o
Banco Itaú. Tenho a história, que está aqui. Eu pediria a V. Exª que mandasse publicá-la e comunicasse
à família o voto de pesar ao ilustre brasileiro Olavo
Egydio Setúbal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMEU TUMA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– V. Exª será atendido na forma regimental. O Senador
Marco Maciel teve a mesma iniciativa. Encaminharemos os dois votos de pesar.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Presidente Sarney e Senador Arthur Virgilio
também.
Ele já cedeu a V. Exª, Senador.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu também encaminhei à Mesa um
voto de pesar pelo falecimento de Olavo Setúbal.
Confesso a V. Exª que, nestes últimos anos e com
os anos que Deus nos dá, temos essa tristeza de, de
tempos em tempos, lamentar tantas perdas.
Hoje eu quero também, aqui no Senado Federal,
prestar minha homenagem à memória de Olavo Setúbal e juntar às minhas saudades o testemunho do excelente homem público que foi. Juntava as qualidades
de político, de empresário e também de um homem
que se dedicava à administração.
Como político, foi prefeito de São Paulo, foi Ministro das Relações Exteriores e exerceu uma atividade partidária dentro do Partido Popular, ao lado de
Tancredo Neves, na fundação do partido, bastante
importante.
Mas eu quero ressaltar também a figura do administrador, do homem de empresa que ele foi, construindo um grande império econômico e ao mesmo tempo
um banco exemplar, com uma tradição de tecnologia,
que era fruto do pensamento de Olavo Setúbal.
Olavo Setúbal teve como destino ser filho de
Paulo Setúbal. O pai dele foi membro da Academia
Brasileira de Letras, era um grande intelectual, poeta,
romancista e também historiador. Publicou alguns livros que foram marcantes na sua época e que até hoje
são representativos na história da literatura brasileira.
Como historiador, o seu pai escreveu A Marquesa de
Santos; como poeta, tem um livro chamado Alma Cabocla; e, como romancista, tem um romance bastante
conhecido que se chama Os Irmãos Leme.
E ele herdou dessa família, da família Prado, da
família Setúbal o gosto pela cultura e o gosto pela inteligência. Desse modo, ele também era um pensador,

317

Agosto de 2008

Olavo Setúbal. Ele gostava de falar sobre os problemas nacionais.
E eu quero recordar que, há alguns meses, talvez três ou quatro meses atrás, eu fui visitá-lo. Ele já
estava com a saúde debilitada, mas o tempo todo que
ele conversou comigo, mais de uma hora, era sobre o
que ele estava pensando sobre os destinos do Brasil,
qual era a vocação brasileira para o País participar da
globalização e qual era o caminho, em que setor... um
grande país industrial, um grande país agrícola... Então, eu ouvi Olavo Setúbal com aquele encantamento,
vendo um homem da sua idade, com a saúde debilitada, mas com aquele sentimento de homem público,
pensando no Brasil, nos problemas nacionais.
Também era uma criatura, sob o ponto de vista
pessoal, encantadora, um amigo afetuoso, um cidadão
exemplar, um patriota. E eu tive a sorte também de
tê-lo como Ministro de Estado, Ministro de Relações
Exteriores quando fui Presidente da República.
Quero recordar que Tancredo Neves, com aquele
seu jeito bom e gentil, homem educado que era, podia ter convidado Olavo Setúbal diretamente – o Olavo já sabia que ia ser Ministro –, mas ele me chamou
e me disse: Sarney, você me faz o favor de convidar
o Olavo Setúbal para que ele seja Ministro das Relações Exteriores. Eu disse: Tancredo, por que você não
o convida pessoalmente? Ele disse: não, eu queria
que você transmitisse a ele o convite. Assim, eu liguei
para o Olavo Setúbal, ele veio aqui, nos reunimos no
gabinete do vice-presidente, que era no antigo Banco
do Brasil, e transmiti a ele o convite. Coloquei-o com
Tancredo no telefone, e ele então teve a conversa,
que praticamente já sabia, mas foi uma gentileza que
o Tancredo quis fazer. Não sabia eu que o destino ia
levar-me a ser o Presidente e ele, o Ministro das Relações Exteriores.
Quero dizer que ele foi um excelente Ministro das
Relações Exteriores. Primeiro, ele marcou a sua presença, porque eu levava a idéia de que nós devíamos
fazer a integração latino‑americana. E, logo naqueles
primeiros dias, em meio àquelas greves que o Brasil
inteiro acompanhava, o Presidente que assumia e tinha
aquelas dificuldades, eu disse ao Olavo: Olavo, eu tenho a idéia de nós, neste Governo, aproveitarmos para
acabar com as divergências entre o Brasil e a Argentina.
Era o embrião daquilo que hoje é o Mercosul.
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Eu então lhe disse: Eu queria que você marcasse com o governo argentino uma visita sua a Buenos
Aires, de modo a que você pudesse transmitir a eles
essa vontade, e começasse logo a trabalhar entre o
Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o Ministério das Relações Exteriores da Argentina sobre esse
projeto. Não há nada que justifique essas hipotecas
históricas que separam o Brasil e a Argentina. Nós devemos é fazer aquilo que Saenz Peña dizia – “tudo nos
une, nada nos separa” –, crescer juntos e acabar com
essa idéia, que não existia, de que quem dominasse o
Prata dominava a América do Sul. Essa é uma hipoteca
do passado e nós devemos acabar com ela.
Olavo Setúbal também empolgou-se com a idéia;
deslocou-se para Buenos Aires, e de lá voltou já com a
estrutura dos primeiros acordos que nós devíamos fazer
entre as duas Chancelarias e os dois países. Esse trabalho eu devo deixar registrado nos Anais do Senado,
porque é o testemunho que trago sobre a forma como
ele marcou a sua presença no Ministério das Relações
Exteriores. Ele foi acompanhado do Embaixador Rubens
Barbosa e, portanto, fez esse trabalho, que depois se
desdobrou. Marcamos a Ata de Iguaçu e ele junto, o
Olavo, trabalhou naqueles primeiros tempos.
Depois, ele foi seduzido por aquilo por que todos
nós somos seduzidos, que é a sedução da política.
E, então, teve uma grande decepção, porque lhe ofereceram ser candidato a Governador de São Paulo,
ele deixou o Ministério para ser candidato, e lá o seu
Partido não o escolheu como candidato a Governador
de São Paulo. Isso foi uma frustração para ele. E, de
certo, como homem público, ele queria realizar o que
tinha começado. Ele era um executivo. Tinha feito na
Prefeitura também, quando Paulo Egídio o escolheu,
em que, já com aquela cabeça de intelectual, disse
aquela frase: “Eu estou sendo convidado para governar Suíça e Biafra” – quer dizer, duas coisas: São
Paulo, que era um país rico e, ao mesmo tempo, um
país tão pobre.
Então, é esse homem que desaparece, mas desaparece deixando, como eu disse, as saudades com
que ficamos e a marca do grande brasileiro que ele
foi, do notável brasileiro que ele foi, um homem correto, um homem sério, um homem decente, um homem
inteligente, um homem que pensava no Brasil e que
morreu pensando no Brasil.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite-me, Senador José Sarney?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Na mesma linha de inscrição estão os Senadores Arthur Virgílio, Papaléo Paes, Mário Couto e
Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Certo.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Senador
Arthur Virgílio abre mão para eu fazer uso da palavra.
Eu já ouvi hoje, pela manhã, o Senador Eduardo Suplicy falar sobre Olavo Setúbal, ouvi outros Senadores
e, agora, ouvimos o Senador Sarney falar sobre Olavo
Setúbal. Realmente o Presidente Sarney, com suas citações, deixa pouco espaço para nós, para falarmos e
acrescentarmos algo.
Mas o que ficou registrado na história de Olavo Setúbal foi a sua evolução profissional, dele e de
sua família. Se pudéssemos fazer um Raio X, um retrospecto de sua vida de evolução patrimonial, íamos
constatar que, realmente, todo o patrimônio da família
Setúbal é feito em cima de trabalho, de honestidade,
de seriedade.
Além disso, Olavo Setúbal foi um grande político: Ministro das Relações Exteriores, no Governo do
Presidente José Sarney – que fez as suas referências
aqui –, e um ótimo Prefeito da cidade de São Paulo, a
quem a cidade deve muito. Sua forma leal de agir na
política fez com que ele pagasse um preço alto, que
foi, realmente, o rechaço pelo seu próprio partido, da
sigla que lhe daria condições de candidato a governador – e São Paulo seria um Estado vitorioso com
Olavo Setúbal sendo seu governador.
Sr. Presidente, quero prestar a minha solidariedade à família Setúbal, junto com esta Casa e em nome
de muitos desta Casa, e também quero falar de outro
assunto muito sério.
Esse assunto muito sério diz respeito à nossa
visita oficial à Santa Casa de Misericórdia do Estado
do Pará. Foi presidindo a Comissão de Senadores o
Senador Flexa Ribeiro, e eu fui designado para ser o
Relator. Então, Sr. Presidente, o que fomos fazer ali,
naquela reunião, deixei bem claro que não seria uma
reunião de caráter político-partidário. Inclusive, a Srª
Secretária de Saúde do Estado do Pará está aqui presente. Ela é testemunha disso: de que nós conduzimos
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uma reunião no mais alto nível possível e não deixamos
a política partidária tomar conta dessa situação.
Fizemos um relatório que foi aprovado, tendo sido
eu o Relator. Aprovamos esse relatório na Subcomissão de Saúde. Foi aprovado com alterações propostas
por Parlamentares da Base do Governo. Fiz um acordo com o Senador Augusto Botelho, que queria fazer
acréscimos ao relatório e, ilogicamente – isso é muito
importante, por isso que estou fazendo uso da palavra,
vou dizer por que –, a votação desse relatório foi adiado há quinze dias e deveria ser votado hoje.
Mas, hoje, infelizmente, Sr. Presidente, com a
presença até da nossa Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais, que deixou a reunião que seria às
11h para aguardá-la para ser às 14h30min da tarde, o
Partido do Governo... A ex-Senadora Ana Júlia é Governadora do Estado do Pará, e quero registrar que eu
conversei com a Governadora Ana Júlia, que conhece
os meus propósitos como Relator e sabe muito bem
que eu jamais iria cometer injustiça, principalmente em
relação a ela. Grande parte dos problemas da Santa
Casa não é oriunda da gestão da Senadora, mas de
décadas de gestões. E, assim, nós iríamos cumprir
rigorosamente nossa missão do relatório.
Conversei com a Governadora Ana Júlia, conversei com o Senador Augusto Botelho, do PT – lembrando
que sou do PSDB –, fizemos uma composição dos dois
relatórios para serem votados hoje. Mas, infelizmente,
Sr. Presidente – não estou falando contra o Partido de
V. Exª nem dos demais – infelizmente, pela primeira
vez, foi usado um artigo regimental que determina até
30 minutos de espera para, não tendo quórum, não se
fazer a reunião.
Então, quanto a esse assunto, não há culpa da
Srª Presidente, absolutamente. É ação do PT mesmo,
porque sei que há uma assessora lá do PT que fica
doidinha quando se começa a falar nesse assunto. Fica
para lá e para cá, para lá e para cá; ela deve estar até
por aqui. Ou seja, essa senhora, em vez de assessorar
esta Casa para defender bem a sua Governadora, ela
atrapalha. Infelizmente, ela não é bem vista por mim,
não, porque estamos fazendo um trabalho sério, e essa
senhora está fazendo um trabalho de forma muito errada e prejudicial.
Sr. Presidente, provavelmente, eu vá entregar
essa relatoria. Não quero ser envolvido com alguém que
seja negligente. Fiz o meu relatório por dois meses de

319

Agosto de 2008

um assunto extremamente urgente, que é a morte de
dezenas, de centenas de crianças neste ano na Santa Casa, mas o PT, por intermédio da sua assessoria
parlamentar, está perturbando o bom andamento dos
nossos trabalhos na Comissão de Assuntos Sociais
por intermédio de uma assessoria, que, realmente,
deveria ser revista. Essa senhora está exatamente fazendo política partidária acerca de um assunto muito
sério. Falei com a Governadora Ana Júlia para não se
preocupar porque defenderei com unhas e dentes a
saúde, mas não levarei contra a ela nada de injustiça.
Então, vamos ficar, mais uma vez...
Hoje, cheguei de manhã cedo, só para fazer
esse relatório. Quero até justificar-me às pessoas do
Amapá, porque hoje é meu aniversário, e eles fariam
uma festa lá para mim. Adiei o compromisso dizendo
que vinha aqui relatar o caso da Santa Casa, porque
não queria adiar por mais sete dias esse assunto tão
importante.
Infelizmente, houve esse problema sério do Governo interferindo. Eu queria até que o Ministro Temporão e a Governadora Ana Júlia telefonassem para
a assessoria parlamentar do PT na Casa e falassem
do trabalho sério que estamos fazendo.
Solicito isso a V. Exª e peço desculpas àqueles
que estavam propensos a me homenagear hoje no meu
Estado, porque estou aqui cumprindo a obrigação de
relatar o que fomos observar na Santa Casa. Mas, infelizmente, o Partido do Governo interferiu e conseguiu
bloquear a nossa reunião. Por isso, não estou relatando.
Agradeço o que iam fazer por mim, mas vim cumprir
minha missão, que infelizmente foi atropelada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Papaléo Paes, quero, como membro
da Casa, dar os meus cumprimentos pelo seu aniversário.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, a respeito do mesmo assunto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª é um parlamentar pelo qual a Casa tem
o maior apreço.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem no mesmo assunto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Só um momento.
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Eu queria encaminhar aqui – porque tenho uma
série de oradores inscritos – pela Liderança e os oradores inscritos de forma regimental. O Senador Arthur
Virgílio está inscrito como Líder. Em seguida, é V. Exª
como Líder, porque esse tema que abrimos para que
o Senador Papaléo Paes pudesse se pronunciar neste
momento foi uma homenagem a ele, à sua conduta
e ao seu aniversário no dia de hoje. E ele o fez num
tempo breve. Então, depois do Senador Arthur Virgílio,
passo a palavra a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Quero combinar com V. Exª.
Eu dei o horário de Liderança da Minoria para o Senador Tasso Jereissati, que vai falar. Eu falaria mais tarde
sobre o mesmo assunto da Santa Casa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nós combinaremos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu aguardo tranqüilamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Com certeza, posso dar o espaço a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu aguardo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio
como Líder.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, ficou com essa incumbência
que julgamos relevantíssima, pela Bancada do PSDB, o
Senador Tasso Jereissati, de fazer, em nome de todos
nós, a manifestação da Bancada do PSDB.
Mas nós temos problemas a resolver muito graves em relação à primeira Medida Provisória, a de nº
429.
Estamos aguardando a presença do Presidente
Garibaldi Alves, que eu imagino que não vai chegar
aqui às quatro horas e um minuto. Ele vai chegar às
quatro horas, porque quatro horas é a hora que deve
começar a Ordem do Dia.
Por outro lado, devo deixar bem claro que nós, se
superarmos o impasse da Medida Provisória 429, poderemos ir nos acertando em relação às demais MPs,
de modo a desobstruirmos a pauta e votarmos algumas
matérias, entre as quais os empréstimos de interesse
do Rio Grande do Sul, inclusive aquele que beneficiará
Porto Alegre, dirigida pelo meu colega, chegou comigo
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ao Congresso, figura honrada – e V. Exª, nobre como
sempre, Senador Paim, por Porto Alegre pediu também
–, eu me refiro ao Prefeito, Senador, Deputado José
Fogaça; e temos o substitutivo apresentado pelo Senador Tasso Jereissati estabelecendo regras decentes
para a criação de novos Municípios. Esse é um pedido
que me fez o Senador Flexa Ribeiro e estamos aqui,
portanto, falando pelo Senador Flexa Ribeiro.
E neste momento vou me permitir me subtrair
um pouquinho do espaço do Líder e falar aqui como
parlamentar do Estado do Amazonas.
Há aqui dois empréstimos que chegaram pelas
mensagens, uma, 173, de 2008, mensagem presidencial, que estabelece um crédito externo do Banco Interamericano do Desenvolvimento, BID, para o Programa
Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o chamado
Prosamim 2, no valor de US$154 milhões.
E tem a Mensagem nº174, de 2008, que estabelece US$75 milhões de empréstimo para o Município
de Manaus, com recursos vindo da Corporação Andina de Fomentos.
Muito bem, o Prefeito de Manaus é um homem
de bem, não tenho nenhum cuidado em relação a ele.
O Governador do Amazonas é um peralta, mexe muito
mal e muito indecentemente com o dinheiro público.
Mas aqui o Senado já resolveu essa questão. A partir
de agora, tem a fiscalização também do Tribunal de
Contas da União. Foi uma iniciativa que tomei e que foi
aceita por meus pares todos. Chamo esse dispositivo
de “Pega Ladrão”. Então, daqui para frente, qualquer
empréstimo externo será crivado pela fiscalização também do Tribunal de Contas da União. E, por isso, não
só aceito que se vote o empréstimo, como exijo que
se vote o empréstimo hoje, se avançarmos na pauta,
havendo, portanto, solução, que vai ser proposta pelo
Senador Jereissati em torno da primeira medida provisória em pauta.
E mais, temos duas alternativas para que esses
empréstimos relativos ao meu Estado sejam votados,
duas, e vou cobrar agora dos meus colegas a mesma solidariedade que estou disposto a emprestar, por
exemplo, ao Rio Grande do Sul: uma, o Senador Aloizio
Mercadante convoca a Comissão de Assuntos Econômicos, e aprova-se o empréstimo para o Amazonas,
Senador Praia, e se aprova o empréstimo para Manaus,
ou o Senador Mercadante assina, com mais quatorze
Senadores, o envio dessa matérias para o Plenário,

AGOSTO 2008
35350

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

e eu me dou por satisfeito. Em outras palavras, para
sermos bem francos e bem claros: resolvendo-se a
questão das medidas provisórias ou esses empréstimos são votados ou não se vota nenhuma matéria na
Casa. Vamos deixar tudo bem claro, bem nítido, bem
pão-pão, queijo-queijo, sem nenhuma dúvida.
Primeiro porque Manaus é dirigida por um homem de bem e o Amazonas, que, infelizmente, é dirigido por um peralta, uma figura que não trata com
decência o dinheiro público, esse estará fiscalizado
pelo Tribunal de Contas da União. E esse projeto estará fiscalizado diariamente diretamente por mim. Estando em Manaus, visitarei o andamento das obras
diariamente para ver, primeiro, desde a licitação, se
são as empresas viciadas de sempre ou se são empresas vencedoras de licitações verdadeiras, e se as
empresas escolhidas estão tocando a obra dentro do
cronograma correto.
Encerro, Sr. Presidente. Meu recado está dado e
encerro porque imagino que estou aqui atrapalhando
a chegada do Presidente Garibaldi porque ele deve
estar chegando. Quatro horas são quatro horas, e S.
Ex.ª tem que estar presente. Zela tanto pela imagem
do Congresso e não tem como não estar presente aqui
as dezesseis horas. A partir de agora, eu me sinto credor do Presidente Garibaldi e vou cobrar, a cada cinco
minutos, a sua presença nessa Mesa porque o lugar
dele não é mais em nenhum lugar. O lugar dele é aqui
presidindo a Casa.
Muito obrigado. Aqui estão meus dois minutos
como colaboração ao inicio pontual da Ordem do
Dia.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Arthur Virgilio, só vou informar a V. Ex.ª que
o Senador Garibaldi está se dirigindo neste momento
à Presidência dos trabalhados.
Concedo a palavra à Senadora Serys, como Senadora inscrita. Estamos intercalando um Líder e um
orador inscrito na foram regimental.
Enquanto ela se dirige à tribuna, se V. Ex.ª quiser,
pode fazer um questionamento.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, assim como outros Senadores puderam se manifestar,
quero, como representante de Minas Gerais, registrar
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também o meu pesar pessoal pelo falecimento de
Olavo Setúbal, que teve um papel muito importante
na democracia brasileira, na economia brasileira; ele
participou de todo aquele movimento de redemocratização, teve muita presença naquela época em que
se discutia a abertura, quando tivemos com Tancredo
Neves o PP, que, depois, se fundiu com o PMDB, participando ainda do Governo. De maneira que quero trazer também as minhas condolências pelo falecimento
de Olavo Setúbal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com o entendimento feito com a Senadora Serys
Slhessarenko, que está na tribuna, o Senador Suplicy,
que também encaminhou voto de pesar à Mesa, irá
fazer em um minuto uma consideração em solidariedade a todos aqueles que aqui falaram em relação,
infelizmente, à morte de Olavo Setúbal.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Paulo Paim, agradeço a atenção da Senadora
Serys Slhessarenko, que me permitiu, como cidadão
paulistano, expressar o sentimento de pesar a toda a
família de Olavo Setúbal, que foi, ao longo dos seus
85 anos, um cidadão que prestou enormes serviços
a São Paulo como Prefeito, como empresário, como
Ministro das Relações Exteriores, para todo o Brasil,
conforme já destacou o Presidente José Sarney, de
quem Olavo Setúbal foi Ministro, escolhido tanto por
esse quanto pelo Presidente Tancredo Neves, infelizmente falecido, e, depois, em especial também como
empresário e responsável pela segunda maior instituição financeira desde o início, quando fundou o Banco
Federal de Crédito até o hoje Banco Itaú.
Eu solicito, Sr. Presidente, que seja considerado,
com minhas palavras, o teor completo de meu requerimento. Apresento o meu sentimento de pesar a toda
família, tanto à própria Srª Dayse Setúbal, esposa de
Olavo Setúbal, quanto a seus sete filhos e a todos os
que trabalham na comunidade de suas empresas,
Banco Itaú, Deca, entre outras.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – MT)
– Senador Suplicy, já chegaram à Mesa requerimentos
de mesmo teor dos Senadores Romeu Tuma, Arthur
Virgílio, José Sarney, Eduardo Suplicy e Marco Maciel.
Todos serão encaminhados na forma regimental.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 1.030, DE 2008
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
MT) – A Presidência encaminhará os votos de pesar
solicitados.
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Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
MT) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
à publicação e serão votados oportunamente.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.036, DE 2008
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
MT) – O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação e será votado oportunamente.

335

Agosto de 2008

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.037, DE 2008
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
MT) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
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São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
MT) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão encaminhados à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
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É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.040, DE 2008
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
MT) – O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação e será votado oportunamente.
Senadora Serys Slhessarenko tem a palavra por
10 minutos como oradora inscrita.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, minha voz
está rouca, está difícil falar, mas eu não poderia deixar
de usar a palavra para saudar o Senador Osmar Dias,
que fez um pronunciamento sobre a Regulamentação
dos Estágios, que eu atribuo ser um dos projetos da
mais alta relevância. Apesar de estar com dificuldade
para falar, é possível fazer isso. É um projeto da mais
alta relevância para o Brasil e, especialmente, para
nossos jovens.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje eu
quero falar sobre um tema pelo qual eu venho batalhando há muitos anos. Como Deputada Estadual,
por três mandatos, batalhei muito! Falo sobre o fim
do nepotismo.
Foi uma decisão realmente histórica do nosso Supremo Tribunal Federal, a decisão anunciada semana
passada de proibir o nepotismo nos três Poderes da
Republica. A súmula já foi publicada e vem colocar um
fim em uma prática que sempre foi considerada imoral,
mas que era praticada impunemente por governantes
e autoridades de todo o País.
O nepotismo, senhores, é a nomeação de parentes em cargos públicos. E está proibido. Como a
decisão é imediata, todos aqueles governantes, ministros de tribunais superiores, prefeitos, governadores,
presidente de assembléias legislativas, ministros, secretários de Estado, todas as autoridades, enfim, têm
que desligar todos os parentes empregados por eles
também imediatamente.
Quer dizer, vamos ter uma grande faxina moralizadora em todas as esferas de poder em nosso País.
Quem vacilar deve ser denunciado ao Ministério Público ou ao próprio Supremo Tribunal Federal. E essa
denúncia pode também atingir as autoridades do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal, se elas
também vacilarem.
Veja, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como
essa decisão do Supremo foi importante e impactante.
E é bom que se destaque, como enfatizou o Ministro
Ricardo Lewandowski, redator da súmula que proíbe a
prática do nepotismo, ele mesmo disse, Sr. Presidente, que foi o Congresso Nacional, este Congresso que
hoje representamos, que primeiro se levantou contra
a prática nefanda do nepotismo por intermédio dos
Constituintes de 1988.
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Esse fato o Ministro Lewandowski fez questão de
deixar claro, dizendo que o Supremo não inovou absolutamente nada, mas simplesmente reafirmou aquilo
que consta da nossa Constituição Federal, este marco
da democracia brasileira que é a Constituição Cidadã,
de 1988. Portanto, ao mesmo tempo em que festejamos
a súmula vinculante, que veio colocar por terra o nepotismo, devemos alertar que a fiscalização da proibição
ao nepotismo deve ser realizada principalmente pela
sociedade. A tarefa de coibir os abusos é do Ministério
Público, que agora passa a ter todos os instrumentos
necessários para agir em nome da sociedade.
A Súmula nº 13 do Supremo Tribunal Federal,
publicada na quinta-feira, quero aqui destacar, proíbe
Governantes, Parlamentares e Magistrados de contratarem para cargos de confiança seu cônjuge, companheiro, pai, filho, tio, sobrinho, cunhado, avô, neto,
sogra, sogro, genro, nora, bisavô ou bisneto, e proíbe
também que admitam parentes nesse mesmo grau de
outras autoridades, o que caracterizaria o nepotismo
cruzado, prática adotada por alguns espertalhões para
tentarem iludir a lei. A nova lei do Supremo Tribunal
Federal atinge também esses espertalhões.
Como Senadora por Mato Grosso, como Deputada durante três mandatos na Assembléia Legislativa,
o povo de Mato Grosso é testemunha de que sempre
combati o nepotismo, procurando denunciar e punir
aqueles que o praticam.
Por isso é com muita satisfação que vejo a aprovação da Súmula 13, uma súmula bendita. Não deve
ser à-toa que ela traz o número do PT. Por isso, tornase tão mais significativa para todos nós, que construímos o Partido dos Trabalhadores com a preocupação
de lutar por uma nova prática política em nosso País.
Essa novidade nacional fortalece a nossa democracia
e restabelece a crença do povo em suas instituições.
Lá em Mato Grosso, como Deputada Estadual,
fui uma das autoras da lei que acabou com a aposentadoria parlamentar na Assembléia Legislativa, extinguindo o famigerado FAP – Fundo de Aposentadoria
Parlamentar –, que lá vigorava. Extinguiu o FAP e jamais me dispus a usufruir de qualquer favor espúrio na
prática do exercício daqueles mandatos. Essa é uma
postura que pretendo manter sempre. Desde já quero anunciar minha disposição de vigilância em Mato
Grosso e em todo o Brasil, para que a Súmula nº 13
seja respeitada criteriosamente. Também lá em Mato
Grosso, como Deputada, apresentei projeto pelo fim
do nepotismo, mas não fui vitoriosa.
Quero destacar ainda que, ao editar a Súmula
que proibiu o nepotismo nos Três Poderes do País, o
Supremo Tribunal Federal assumiu, ao lado do Congresso Nacional, um importante papel de protagonista
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da política brasileira. O esforço de moralização da gestão política deve irmanar nos Três Poderes de nossa
República no esforço comum de honrar e defender os
interesses de nosso povo.
Por isso, mais uma vez, ecoando, Sr. Presidente, a manifestação do Ministro Ricardo Lewandowski,
quero destacar a importância de que o Executivo, Legislativo e Judiciário se juntem cada vez mais nesse
esforço comum de construir um Brasil de dignidade,
de honradez, de espírito público e de preservação
dos interesses sociais. Chega de fazer da máquina
pública cabide de emprego para uns poucos parentes
privilegiados! A Súmula 13 está aí! A lei está aí para
ser cumprida! Cumpra-se a lei!
Sr. Presidente, eu gostaria apenas, e muito rápido – ainda tenho três minutos – de dizer que alguns
municípios do meu Estado, Mato Grosso, principalmente aqueles próximos às estradas 174, 365, 163,
a 070, e nós temos acompanhado de perto o esforço
intermitente do Ministério dos Transportes e do Dnit,
em especial do Sr. Luiz Antonio Pagot, para que essas
estradas avancem e melhorem.
Eu, no fim de semana anterior a esse último,
percorri vários municípios, observando problemas
existentes relacionados não só com o avanço e a melhoria da qualidade dessas estradas mas também com
o programa Luz para Todos, com a habitação popular, enfim, andando pelo meu Estado, buscando cada
vez mais fazer com que as políticas do nosso Governo Federal cheguem com determinação em todos os
municípios.
Passei pelos Municípios de Porto Estrela, Campo
Novo do Parecis, São José do Rio Claro, Nova Maringá,
Itanhangá, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Sorriso,
Sinop, Santa Carmem, União do Sul, Cláudia, Lucas
do Rio Verde, Nova Mutum, Rosário Oeste, Nova Brasilândia, Campo Verde, Dom Aquino, São Pedro da
Cipa, Jaciara, Tangará da Serra, Nova Olímpia, Barra
do Bugres, Nova Marilândia, só para citar alguns desses onde estive com vistas principalmente a que se
apure e cada vez se aperfeiçoe mais a chegada das
políticas do nosso Governo Federal, que são tantas,
tanto para a área rural como Luz para Todos, Pronaf,
questão de estradas, habitação popular, reforma das
casas na área rural como na cidade. Temos programas
para área urbana como Pet, como ProJovem, como
Paif, como Bolsa Família, entre tantos outros.
Obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Serys Slhessarenko, o Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Garibaldi
Alves Filho, Presidente.
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Presidente,
o último orador inscrito, antes da Ordem do Dia, conforme combinamos com o Senador Paim, que presidia
a sessão, é o Senador Tasso Jereissati, que vai falar
pela Liderança da Minoria. Eu estou apenas lhe comunicando o que foi acertado.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Tasso Jereissati, no horário da Liderança da Minoria.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, pedi ao Senador Mário Couto que
me desse esta oportunidade de dizer uma palavra
antes do início da Ordem do Dia de hoje, para que eu
pudesse expressar, Senador Garibaldi Alves, o meu
sentimento a respeito do que está acontecendo hoje,
nesta Casa. Nós votamos ontem e vamos votar hoje
cerca de quatro medidas provisórias que, evidentemente, não preenchem os requisitos constitucionais
da medida provisória.
Na primeira, nós criamos um Fundo de Construção Naval de mais de R$1 bilhão, que vai ser constituído pelo Governo Federal para garantir uma série
de operações de construção de navios. Nessa mesma
medida provisória, nós discutimos também uma série de reduções de juros do BNDES para setores da
indústria brasileira em uma quase política industrial;
discutimos também um aumento – discutimos, não;
votamos – para recursos de uso de BNDES no exterior
para a promoção de produtos brasileiros.
Enfim, em outra, nós votamos aumento do funcionalismo público. Em outra, nós vamos votar o aumento e a reestruturação da Abin. Tudo isso por medidas
provisórias, sem a menor possibilidade de discutir, de
debater nenhum desses temas altamente relevantes
para o País e para o Senado Federal.
Dessa maneira, Senador Mário Couto, estamos
simplesmente perdendo a nossa razão de ser. Por um
lado, o Supremo está legislando por ausência e por
omissão nossa. Por outro lado, nós mesmos estamos
nos abstendo de votar, de legislar, de discutir, de parlamentar sobre questões relevantes, tornando-nos,
portanto, praticamente inúteis, porque, se nós estamos aqui com o prazo já firmado para, sem passar
nas comissões, votar uma série de assuntos que exigem um debate aprofundado e não o fazemos, para
que servimos?!
Eu queria fazer uma pergunta ao Senador Garibaldi, Presidente desta Casa. Perdoe-me, Senador
Tuma, mas eu estou realmente indignado com o que
está acontecendo. O que nós estamos fazendo aqui,
Senador Garibaldi, se nós não estamos legislando
mais sobre nada; se nós só votamos medidas provi-
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sórias e a toque de caixa, sem discutir nada; se nós
não estamos mais podendo sequer apreciar projetos
que realmente nos preocupam porque não há tempo,
porque todo o tempo fica para as medidas provisórias;
se não nos é dado sequer oportunidade de questionar,
por exemplo, a reestruturação da Abin, que está agora
na Ordem do Dia? Para que é que nos envia telegrama
para virmos para cá para fazermos o papel de palhaço,
que estamos fazendo aqui, simplesmente aprovando,
simplesmente passando um jamegão, sem nem sequer
estudar? Mais da metade dos Senadores que estão
aqui sequer conhece o teor e a profundidade de algumas dessas medidas provisórias, e nós vamos passar
um jamegão nisso tudo? Isto é que é o moribundo do
Senado, Senador Garibaldi? É por causa disso que o
Senado está moribundo. E nós não tomamos uma providência. Não se faz aqui um ato de protesto; não se
faz absolutamente nada, e nós ficamos aqui nos acabando e enterrando o Senado Federal, uma instituição
histórica, que não pode continuar como está.
Eu queria dizer, Senador Garibaldi, que li hoje
no jornal O Estado de S. Paulo uma entrevista sua
que me deixou perplexo, não por causa da sua declaração. A sua declaração de que o Senado está moribundo é verdade, inteiramente verdade. Todo mundo
está aqui, e hoje só vai votar medida provisória, sem
saber o que é, sem poder debater, sem poder discutir.
Isso é verdade.
Agora, quem pode fazer alguma coisa aqui, neste momento? Quem pode? Nós não podemos porque
somos minoria. Ah! A maioria nos atropela. Porque
o Governo mandou, porque o Governo orientou, e a
maioria nos atropela. Quem pode fazer alguma coisa é V. Exª. Por que V. Exª não manda de volta essas
medidas – eu lhe pergunto? V. Exª tem esse poder. O
Supremo já decidiu que essas medidas são inconstitucionais como medidas provisórias. A Lei é claríssima: urgência e relevância; define o que é urgência e
define o que é relevância. E não acontece nada. Nós
ficamos aqui.
Senador Garibaldi, está na hora de V. Exª parar
de falar no jornal e reagir. Reagir como Presidente
desta Casa, reagir e defender a honra desta Casa,
defender a dignidade e a existência desta Casa. Se V.
Exª continuar a falar pelos jornais e não fizer nada de
concreto, V. Exª estará sendo coveiro deste moribundo Senado que está acontecendo aqui agora. E eu
não vejo mais sentido, se for só para mudar medida
provisória, receber em nossas casas telegramas para
virmos aqui simplesmente passar um jamegão, sem
poder discutir, sem passar pelas Comissões, sem poder debater, sem poder corrigir, sem poder melhorar
ou piorar a legislação que está vindo por aí.
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Por isso, fica aqui nosso verdadeiro protesto indignado. É muito melhor. Se for para continuar assim, que
V. Exª pegue este moribundo e enterre de uma vez.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Pela ordem também, Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Pela ordem, com a palavra o Senador Arthur
Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, Sr. Presidente Garibaldi Alves, o
PSDB – e aqui falo por ele e pela Minoria representada pelo Líder Mário Couto – nós não comparecemos à
reunião dos Líderes a propósito, não foi inadimplência
nossa quanto ao horário. Resolvemos não ir, foi uma
decisão nossa, do PSDB e da Minoria, não irmos à
reunião de Líderes hoje.
O Senador Jereissati foi muito feliz ao dar a V. Exª
uma a opção muito clara, a de enterrar o Congresso,
assumindo o papel do coveiro, ou de tomar atitudes
que de fato engrandeçam e afirmem este Poder.
Aqui temos em mão o editorial do jornal : “ O Congresso na ‘extrema-unção’”. A impressão que ressalta,
depois de publicarem V. Exª brincando com o Senador
Mozarildo Cavalcanti que ele quereria contratar “três
primos, dois tios... [V. Exª diz aqui], ridicularizou Garibaldi”, como se V. Exª tivesse o direito de ridicularizar qualquer colega seu. V. Exª pode ser confrontado,
como está sendo confrontado por mim agora, mas eu
não estou ridicularizando V. Exª. Eu estou aqui dizendo
a V. Exª que não estou nem um pouco satisfeito com
a condução que V. Exª imprime a esta Casa, a partir
de frases como: “Eu faço o que o povo quer”. V. Exª
não se elegeu Presidente da Casa para fazer o que o
povo quer. Se elegeu para fazer aquilo de que a Instituição precisa; se elegeu para fazer aquilo de que a
Instituição carece do ponto de vista da sua reafirmação institucional.
E V. Exª, então, ao imaginar que se desgruda
dos seus deveres de Presidente, de comandante da
Casa, para ficar simplesmente usando uma linguagem
infanto-juvenil – infanto-juvenil, não; mais do que isso –
infantil, de bem com a opinião pública, V. Exª presta, na
verdade, um desserviço à democracia, que tem como
um dos seus maiores pilares o Congresso Nacional.
Os jornais são livres e publicam o que quiserem.
Porém, é inaceitável o papel que V. Exª vem desempenhando. Aqui fica bem claro que há um Executivo
hipertrofiado, que abusa do seu poder, e que teria um
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Legislativo inerte, nós Senadores, nós Deputados, inertes, e um cavaleiro andante tentando fazer as coisas
entrarem no bom eixo. V. Exª reclama do Judiciário,
que, a meu ver, não tem feito outra coisa a não ser interpretar a Constituição. V. Exª reclama da morosidade
com que age o Senado da República, com que age o
Congresso Nacional, como se V. Exª não conhecesse as regras, não conhecesse os problemas que nos
causam as seguidas medidas provisórias.
E V. Exª as aceita passivamente.
Aliás, não estou dizendo nenhum desaforo a V.
Exª. Devo deixar bem claro que estou falando aqui, Sr.
Presidente, pela ordem – portanto, não é nem como
Líder –, como Senador pelo Estado do Amazonas. A
se votar qualquer coisa hoje, é bom que se juntem os
empréstimos para o Governo do Estado do Amazonas,
em cujo Governador eu não confio, mas colocamos –
nós do Senado – o TCU para tomar conta; e eu chamo
isso de dispositivo pega-ladrão. E há o empréstimo para
Manaus, que é dirigida por um homem de bem e não
me causa susto nenhum.
É bom que saibamos de uma vez por todas: se
houver algum acordo para votar – e vou-lhe fazer uma
proposta concreta –, que se incluam essas duas matérias, até porque o empréstimo para Manaus vence dia
2, Senador Praia. E a proposta é muito clara: V. Exª quer
afirmar o Legislativo dentro do Executivo. V. Exª reclama
do atravancamento da pauta e, portanto, do excesso
de medidas provisórias. E V. Exª reclama, com justeza,
do Executivo hipertrofiado. Pois muito bem, Sr. Presidente. V. Exª dará uma demonstração de autoridade
e de reaproximação com seus pares se fizer conosco
agora uma triagem. Eu nem seria tão radical como foi
o Senador Jereissati. Eu lhe proporia, de início, que V.
Exª tirasse da pauta a primeira medida provisória, a
429. Está aqui o Senador Demóstenes Torres fazendo uma ginástica, uma acrobacia para tentar dar uma
feição moral a uma medida que é um ataque frontal à
autoridade do Poder Judiciário. V. Exª, então – e disse
bem o Senador Jereissati mais uma vez –, ao invés de
posar sempre de bom moço, dizendo que o Congresso
não é bom e V. Exª é muito bom. V. Exª é tão melhor do
que o Congresso que vai chegar o momento em que
V. Exª renuncia ao mandato por ser tão superior aos
seus colegas. V. Exª, então, faça aquilo que eu espero
de um Presidente: diga o que é consenso nesta Casa.
Eu duvido que, em sã consciência,... O mais governista
dos governistas aqui, se se injeta num deles o soro da
verdade, vai dizer que é inaceitável votar esta Medida
Provisória 429, porque ela não faz parte do bom senso, ela não faz parte da constitucionalidade, ela não
faz parte da moralidade com que deve se portar esta
Casa. Ela rebaixa a nossa altivez.
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V. Exª, então, pode fazer jus aos elogios que recebeu nos editoriais dizendo que a Medida Provisória
429 não vai ser votada, vai ser transformada em projeto
de lei. E aí nós discutiremos as demais.
E se discutirmos qualquer coisa, tem a reivindicação do Rio Grande do Sul, de empréstimos importantes,
e eu coloco, como Parlamentar do Amazonas, falando
em nome da minha Bancada do Estado do Amazonas,
os empréstimos do Estado do Amazonas.
Vamos decidir logo agora, porque ou se vota tudo
ou não se vota nada. E, por outro lado, para se votar
tudo é fundamental que V. Exª se manifeste e diga...
Sr. Presidente, se eu pudesse dividir a sua atenção
com a Drª Cláudia eu ficaria feliz demais.
V. Exª então, Sr. Presidente, vai se pronunciar
agora. V. Exª perceba que está nascendo uma reação
a esse comportamento midiático, a esse comportamento do tipo “eles não são bons, mas eu sou”, “eu
estou fazendo o melhor que eu posso, mas eu não
encontro eco entre os meus pares”, “meus pares não
trabalham com decência, meus pares não trabalham
com correção, meus pares não fazem o que a Nação
espera deles, mas eu faço”.
V. Exª foi eleito, Senador Garibaldi, para liderar
esta Casa, para proteger esta Casa, para soerguer o
conceito desta Casa, foi eleito para tudo isso.
E temos aqui uma medida provisória que é escabrosa. O Senador Demóstenes Torres está fazendo
o possível, junto com a assessoria da Liderança do
PSDB, junto com o Senador Jereissati, para tentarmos
dar uma feição minimamente moral a uma coisa imoral
que é a medida provisória.
Então, aja, atue e diga: “Esta medida provisória
não vai ser votada; esta vai para o lixo”. Mande para o
lixo esta medida provisória e mostre o seu desconforto
em relação ao Executivo que nomeia, ao Executivo que
demite; mostre força, e mostre peso, e mostre pujança
diante de um Executivo que quer – isso eu concordo
com V. Exª –, diminuir e rebaixar a independência do
Congresso Nacional. Agora, pedir que nós aqui votemos – como V. Exª tem feito – medidas provisórias inconstitucionais em nome de uma produtividade, como
se fôssemos nós o Charles Chaplin daquele filme da
linha de montagem, e, no dia seguinte, diz para a
imprensa “que ainda assim não se fez o possível”, é
inaceitável e criará – faço aqui uma advertência a V.
Exª – uma situação de ingovernabilidade no período
que lhe resta de exercício da Presidência desta Casa.
Digo-lhe isto com dor. V. Exª sabe o quanto eu quis a
sua eleição. V. Exª sabe o quanto eu achei que V. Exª
era a solução de consenso. V. Exª sabe o quanto eu
achei que V. Exª era a solução para aquele momento de crise. Mas eu não estava pensando que isso aí
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fosse servir para outra coisa que não o bom nome da
Casa, a boa reputação do Congresso.
Vou aguardar o seu pronunciamento.
Vamos deixar bem clara a situação: ou se vota
tudo, V. Exª, primeiro, tira essa primeira medida provisória, mandando-a para onde ela tem de ir: para o lixo
das ações legislativas, e aí vamos discutir as outras – aí,
obviamente, que vamos incluir, então, os empréstimos
e matérias que são relevantes, uma que assinei ainda há pouco para o Senador Camata e a do Senador
Tasso, a pedido do Senador Flexa, que estipula regras
decentes para a criação de Municípios. Estamos aqui
para trabalhar pela madrugada adentro se for.
Mas vamos esperar de V. Exª a manifestação de
grandeza que lhe cabe. Não dá para dizer que há excesso de medida provisória, não dá para dizer que há
hipertrofia do Executivo e não dá para aceitar uma medida provisória que nos rebaixa e que rebaixa V. Exª.
V. Exª talvez nem perceba – eu não sei o que faz o
Senador Mozarildo, que não está aqui – por que V. Exª
ridicularizou um colega seu que pode ter errado...
(Interrupção do som.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Aliás,
soube que V. Exª também tinha um parente empregado.
Eu não tenho nenhum parente empregado em gabinete
nenhum meu. Tenho dois gabinetes e não tenho nenhum
parente empregado. Não tenho eu que dar satisfação
nenhuma, porque não tenho nenhum parente empregado. Quem tem deve cuidar de demitir os seus parentes, porque é isso que a Nação espera de cada um de
nós. V. Exª, então, se achou no direito de ridicularizar
um colega seu. V. Exª não é o que está pensando. V.
Exª não vai num bom caminho se prosseguir por onde
pensa que pode caminhar. Então, aguardo que V. Exª
se manifeste do jeito que achar que deve a respeito
da Medida Provisória nº 429. Sem resolvermos isto,
teremos um impasse criado nesta Casa, neste momento, e não pela Casa, que quer trabalhar, não por uma
Casa que está indignada, não por uma Casa que não
quer se imaginar na acefalia, na anomia. V. Exª, neste
momento, tem a oportunidade de ouro de retomar às
mãos a Liderança que lhe cabe como Presidente eleito
por nós para dirigir o Congresso Nacional na direção
de um bom destino.
Era, Sr. Presidente, por ora, o que eu tinha a dizer a V. Exª, à Casa e à Nação brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Renato Casagrande.
Em seguida, falarão os Senadores Demóstenes Torres
e Cristovam Buarque.
Solicito a compreensão de V. Exªs para que cada
um possa falar pelo tempo de cinco minutos.
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O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores, ouvi, com
atenção, as falas dos Senadores Tasso Jereissati e do
Líder Arthur Virgílio.
Ontem, fiz pronunciamento sobre este tema, não
com a veemência e não responsabilizando diretamente o Presidente Garibaldi Alves Filho, Senador Arthur
Virgílio, mas, ontem, manifestei-me, porque o debate
sobre medidas provisórias aconteceu neste plenário
ontem também.
De fato, há um excesso de medidas provisórias.
Mas – isto é real – há uma inoperância do Congresso
com relação à votação da proposta que regulamenta a
edição de medidas provisórias, processo que estamos
acompanhando, e que está na Câmara. Os Partidos,
incluindo os de oposição, querem uma proposta ideal.
E, por buscarem uma proposta ideal, não votam a proposta possível. Já poderíamos tê-la votado. Mas, por
um detalhe aqui, outro ali, esta medida não avança, e
não conseguimos votá-la.
Temos uma prática nesta Casa: a de o Executivo
encaminhar medida provisória. O único avanço que
tivemos foi a decisão tomada pelo Supremo Tribunal
Federal de que crédito não é possível por intermédio
de medida provisória.
Então, não é responsabilidade do Presidente da
Casa a devolução de medida provisória.
Estamos nos eximindo, nos ausentando da decisão com relação a essa regulamentação por falta de
acordo entre Líderes do Congresso, em especial, neste
momento, entre Líderes da Câmara dos Deputados,
por detalhes, e, na busca de um ideal, deixamos de
votar o possível.
No entanto, é real que esta Casa, nestes últimos
meses, nestes últimos anos, tem deixado de votar matérias importantes.
Há pouco, fomos visitados pelos Ministros José
Múcio e Tarso Genro, que nos apresentaram sugestões,
como, por exemplo, projetos em sugestões, porque
viriam como projetos inicialmente, mas sentiram que
seria ruim, então, apresentaram sugestões à reforma
política. E, se não tomarmos as medidas necessárias
para que isso possa avançar, daqui a pouco o Executivo vai encaminhar a proposta de reforma política para
cá, e não teremos do que reclamar. Não teremos como
reclamar sequer ao Papa se não tomarmos a decisão
de fazermos aquilo que tem de ser feito de fato, como
Colégio de Líderes: as duas Casas se comunicarem,
dialogarem e votarem matérias de interesse efetivo,
que hoje são exigência da sociedade – a sociedade
avança mais depressa do que o Congresso Nacional;
estamos tendo, hoje, uma exigência da sociedade no
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sentido do aperfeiçoamento. No entanto, não estamos
dando conta. Isso é real. Diversas matérias decididas
pelo Supremo Tribunal Federal tinham de ser decidas
por nós aqui. A fidelidade partidária é um exemplo. O
Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral decidiram o número de Vereadores das Câmaras
Municipais. Não é função deles; extrapolaram-na. Mas,
não conseguimos decidir o número de Vereadores
das Câmaras Municipais. E assim por diante, Senadores e Senadoras, porque não temos um consenso
e uma dinâmica interna que possibilite a votação de
projetos mais polêmicos, de projetos que tenham um
nível de debate mais intenso, porque, aqui, ou é tudo
no consenso, ou não conseguimos avançar. Isso tem
colocado o Congresso numa situação de dificuldade,
de fragilidade.
E esse debate tem de ser público, dessa forma
mesmo. Porque, se não fizermos dessa forma, não
teremos condições de encontrar o caminho. Então, só
há avanço em um processo de desequilíbrio. E este
momento é de desequilíbrio. Se quisermos avançar,
temos de aproveitar essas dificuldades que estamos
tendo entre as Lideranças, entre as duas Casas, para
buscarmos avançar.
Não podemos responsabilizar uma pessoa somente, seja o Presidente da Casa ou qualquer Líder.
Acho que é uma tarefa nossa, especialmente do Colégio
de Líderes, encontrarmos um caminho, para que esta
Casa possa dar resposta à sociedade brasileira.
Então, não vamos responsabilizar apenas o Poder Executivo, ou o Poder Judiciário, ou o Presidente
de uma Casa ou o da outra. Falta-nos nível para o debate interno a fim de que possamos definir uma pauta
prioritária para o Congresso brasileiro.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Demóstenes
Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras
Senadoras, Srs. Senadores, este, Sr. Presidente, talvez
seja o debate mais interessante da Casa.
Diz a Constituição, Sr. Presidente, que existe a
chamada equipolência, ou seja, que todos os Poderes têm a mesma potência, todos os Poderes estão na
mesma balança e com igual peso. Mas o que estamos
vendo, Sr. Presidente, é que o Congresso Nacional
está perdendo a sua utilidade, e a está perdendo por
culpa dos Parlamentares; a está perdendo porque não
estamos cumprindo a nossa obrigação. Se o Senhor
Presidente da República – e não é de agora e nem é
deste Governo – edita medidas provisórias que não
têm relevância nem urgência, e aqui nós as votamos,
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Sr. Presidente, é porque estamos, sim, agachados;
existem, sim, interesses maiores do que os interesses
do povo, os que V. Exa mencionou.
O que pode levar o Congresso Nacional a não
cumprir a Constituição? Existe um homem encarregado por nós todos de zelar pela Constituição, mas
que tem um poder e uma iniciativa, que é justamente
o Presidente do Congresso Nacional.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu: não configura extrapolar as suas funções o Presidente do
Congresso devolver medida provisória que não tenha
relevância, que não tenha urgência.
Agora estamos analisando uma Medida Provisória importante, a 429, que trata do Fundo Garantidor
da Construção Naval. Agora, Sr. Presidente, se é uma
matéria que não tem urgência, por que o Executivo não
pode mandar via projeto de lei, até com urgência, para
tramitar com prioridade?
V. Exª detectou muito bem e disse realmente o
que está acontecendo, mas a providência incumbe a V.
Exª, a providência incumbe a todos nós. Se os Líderes
não querem cumprir – e V. Exª sempre disse que os
Líderes não querem –, V. Exª tem obrigação de passar
por cima dos Líderes, porque, acima dos Líderes, está
a Constituição do Brasil.
Então, V. Exª tem obrigação de rejeitar essas
medidas provisórias, tem obrigação de restaurar a
harmonia e o equilíbrio dos poderes! O Congresso Nacional, especialmente o Senado, não pode, de forma
alguma, ficar agachado em frente ou atrás ou do lado
de qualquer poder! O Congresso Nacional tem sua
autonomia própria. O Senado Federal tem de cumprir
a Constituição. Não há interesse nenhum que possa
sobrepujar aqueles interesses que estão consagrados
na Constituição Federal. E o nosso guardião é V. Exª.
Não é o Garibaldi Alves, é o Presidente do Senado
Federal, é o Presidente do Congresso Nacional, que
tem de passar por cima do que for necessário, para
fazer cumprir a Constituição.
O Supremo Tribunal Federal está fazendo, sim,
o que pode fazer. Nós demos ao Supremo a capacidade dele fazer súmula com efeito vinculante. E essas
súmulas quando alguém bate na porta do Poder Judiciário, o Poder Judiciário é obrigado a julgar. Um juiz,
um ministro, não pode dizer que não vai julgar por que
não tem lei. Quando há vacância de lei, quando há um
vazio legislativo, está lá na Constituição, Sr. Presidente,
todo mundo tem direito a ter um provimento do Poder
Judiciário, independentemente de existir ou não a lei.
Agora, sabe o que eu reclamo, Sr. Presidente?
Há cinco anos eu propus, fui o primeiro signatário, de
uma proposta de emenda à Constituição que acabava
com o nepotismo. O Supremo copiou na ementa o que

AGOSTO 2008
35376

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

estava lá. Nós deixamos de votar. Há três semanas,
pedi a V. Exª para votarmos essa proposta de emenda
à Constituição. Pois o Supremo votou, fez muito bem,
sumulou, porque houve uma omissão nossa. Nós não
estamos querendo votar esses projetos.
O Presidente da República acaba de dizer que
vai propor, vai mandar, vai pedir alguém para fazer
um projeto que modifica a Lei Complementar 64. Sr.
Presidente, sabe para quê? Para concordar com o
projeto que aprovamos na Comissão de Constituição
e Justiça e que está na gaveta do Presidente, que é
o ficha suja. O Presidente da República disse que vai
mandar dizendo exatamente aquilo que aprovamos e
que não temos coragem de votar.
V. Exª diz: são os líderes, os líderes não querem
votar. Mas V. Exª tem uma responsabilidade muito maior.
Vou repetir: é o guardião da Constituição.
O projeto de algemas, quatro anos na gaveta; o
projeto do fim do suplente, há quanto tempo na gaveta, Sr. Presidente?
Então, o Senado vai mal, sim! O Congresso está
com a imagem ruim, sim! Mas a culpa é concorrente.
Muitos de nós trabalhamos se queremos a votação.
Mas V. Exª, ou melhor, o Presidente do Senado tem
obrigações para com a Casa e para com o Brasil. V.
Exª não pode se sujeitar, não pode se sujeitar à vontade de quem quer que seja, e muito menos pode ser
subserviente aos líderes, ao Poder Judiciário, ao Poder
Executivo. Isso aqui é um poder. E para o Brasil funcionar bem, esse poder tem que funcionar, Sr. Presidente,
e V. Exª é um dos responsáveis por isso.
Não estou aqui fazendo ataques, não estou aqui
retaliando em decorrência dessa ou daquela observação, ou declaração, o que estou dizendo é que nós
todos aqui temos uma responsabilidade com o Brasil;
e V. Exª que foi eleito por nós, muitas vezes tem que
passar por cima dos interesses e fazer voltar a dignidade desta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Cristovam
Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em
primeiro lugar, quero dizer que não concordo com a
maneira com que falou, nem com o conteúdo do pronunciamento do Senador Arthur Virgílio. Quero deixar
claro aqui que tomei a sua entrevista, Sr. Presidente,
como recado ao Brasil inteiro, não como um puxão
de orelha em nós. Creio que V. Exª representou bem
o Senado, como tem feito nestes meses.
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Entretanto, falarei sobre o problema das medidas
provisórias levantado pelo Senador Tasso Jereissati.
De fato, tenho um caso concreto para relatar. Hoje
sou Relator de uma medida provisória que tem 1200
páginas, uma medida provisória que chegou aqui na
quarta ou quinta-feira, e a Mesa, imediatamente, me
fez Relator, por que agradeço, pois me dá chance para
mergulhar no assunto. Mas assusta-me analisar uma
medida provisória – pasmem, senhores! – que trata de
dezenas e dezenas de leis. São muitas leis – são 25,
só para dar aqui o número – que reajustam salários e
corrigem deformações de 800 mil servidores. Isso vai
custar este ano R$3 bilhões; no próximo ano, R$11
bilhões; depois, R$15 bilhões, R$18 bilhões e R$19 bilhões. Ao mesmo tempo, deixa de fora itens como, por
exemplo, os professores dos colégios das organizações
militares deste País. Ou seja, é uma medida provisória
que não dá para ficar contra. Quem vai ficar contra reajuste de salário, correção de deformações de carreira
de 800 mil servidores, Senador Mão Santa? Mas, ao
mesmo tempo, exige uma análise mais cuidadosa para
vermos quem ficou de fora, como o professor do Colégio Militar. E, agora, se a gente acrescentar, com uma
emenda, o professor do Colégio Militar, a matéria volta
para a Câmara e param os reajustes de todos esses
800 mil servidores, Senador José Agripino.
Além disso, esse custo precisa ser analisado com
certo cuidado, para quem exige rigor fiscal, que é o
meu caso. Por um lado, não está previsto; por outro
lado, sem dúvida alguma, o excesso de arrecadação
que está aí permite esse gasto.
Vejo que as medidas provisórias, Senador Tasso Jereissati – V. Exª tem razão –, não só estão interrompendo como estão inviabilizando o funcionamento
correto da Nação brasileira. Da maneira como a gente
está fazendo, precipitadamente – e vou ler aqui o parecer dessa medida provisória que tem 1.200 páginas,
que toca dezenas de leis, 800 mil servidores, bilhões
de reais, que, graças à Assessoria, foi possível ficar
pronto em poucas horas –, é muito difícil, Senador, a
gente ter absoluta convicção de que, ao dizer que está
de acordo, de fato saber que isso vai ser um serviço à
Nação, que não vai deixar ninguém de fora, que não
vai colocar ninguém dentro que não deveria ser colocado. Temos que dar um basta nessa maneira que o
Brasil vem sendo administrado. E é obviamente uma
lei que o Presidente poderia ter mandado há dois anos,
pensando nos servidores públicos. Agora, se a gente
atrasar aqui, vai atrasar os servidores de receberem
dinheiro. Quem vai ficar com a pecha de atrasar? O
Senado Federal.
Mas o Governo Federal está indo para o final do
6º ano de mandato. Poderia ter pensado em reajustar
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todas essas carreiras aqui, da educação, das polícias
armadas, do Ministério do Desenvolvimento Social e
de tantos outros órgãos. Medidas necessárias, instrumento equivocado.
Se vier hoje, estou pronto para ler o meu relatório,
mas creio que estou pensando no futuro.
E o Senador Tasso Jereissati tem razão. Agora,
não é a primeira vez que a gente fala isso. E o Presidente tem falado insistentemente, publicamente, aqui
dentro, que as medidas provisórias estão não só inviabilizando o funcionamento do Congresso, como estão
inviabilizando, dificultando, ameaçando o funcionamento
da República. O Senador Garibaldi tem falado isso.
Cabe a nós tomar uma medida, de tal maneira
que baste. Há pouco, soube que há mais duas medidas provisórias que chegarão até o final da semana.
E até onde vamos, nós, Senadores, assinando dessa
maneira?
Em um desses dias, vi o Presidente reclamando
porque se aprovou aqui algo que daria indenização
de R$1 bilhão. Mas, se se vota com o acordo dos Líderes, sem ninguém discutir, sem nenhuma preocupação, sem nenhum cuidado, é claro que acontecem
erros como esse.
Precisamos dar um basta a essa maneira como
o Brasil está sendo administrado, para salvar não só
a honra do Congresso, mas também o funcionamento
correto da República dentro do sistema democrático.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela Minoria, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra, o Senador Epitácio Cafeteira; em seguida, falarão os Senadores Flexa Ribeiro e
Mário Couto.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de
saber onde estou inscrito. Inscrevi-me, há uma hora,
como Líder do Democratas. Gostaria de saber em que
ordem me encontro.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Peço desculpas a V. Exª, mas não estou consultando a lista dos Líderes. Estou consultando a lista daqueles que estão inscrevendo-se para este debate.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Não, não,
estava presidindo a Mesa o Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Sei. V. Exª terá a sua oportunidade logo após
a fala do Senador Epitácio Cafeteira.
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O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assistimos,
diariamente, a uma luta que se repete: quem está no
Governo é a favor da medida provisória; quem está na
Oposição é contra a medida provisória.
Isso é o comum, o cotidiano.
Agora, por que não pensarmos onde está o erro?
Precisamos consertar o erro, para que a coisa caminhe corretamente. Os responsáveis por esse erro foram os constituintes – e posso dizer com tranqüilidade
que não estava na Constituinte, mas no Governo do
Maranhão.
Então, vou fazer uma simulação. Partiu-se para
fazer uma Constituição, sem determinar antes qual
era o sistema que deveria viger no Brasil. Foi como
se se chamasse alguém e dissesse: “Faça uma estátua”. E foi feita a estátua, mas com o pensamento voltado para uma mulher muito bonita. Corpo escultural.
Assim foi feita a nossa Constituição. Mas, na hora de
declarar qual era o regime, colocaram como sexo o
do homem. Então, ficou o corpo de uma mulher com
o sexo do homem.
Essa é a nossa Constituição! É presidencialista,
mas tem a medida provisória, que é, na realidade, a
antítese do presidencialismo. E nós fazemos de conta
que ninguém é responsável, e ficamos nos digladiando
sessão após sessão.
Cada caso é um caso, e se luta para desobstruir
a pauta.
Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
temos de encontrar uma maneira de definir qual é o
sistema que deve viger no Brasil, se presidencialismo
ou parlamentarismo, porque não temos como continuar no regime presidencialista com a existência da
medida provisória.
Com a medida provisória, no parlamentarismo,
cai o gabinete, e começa tudo de novo. Aqui, no regime presidencialista, a medida provisória pode ser
rejeitada, e não cai gabinete nenhum.
Sr. Presidente, vou ser breve. Quero ser breve,
para botar todo mundo para pensar – pensar nisso
que acabei de falar. Temos um regime presidencialista com medida provisória. E nós, Senadores, também
abusamos.
A qualquer hora, Sr. Presidente, o Senador que
quer falar dispara uma comunicação imediata, dizendo ser urgente, necessária, e não é, na realidade,
nem urgente, nem necessária: apenas o desejo de se
congratular com sua cidade que faz aniversário ou de
manifestar sua solidariedade com alguém.

AGOSTO 2008
35378

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sr. Presidente, espero que cheguemos à conclusão de que não há por que essa Constituição continuar vigendo.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presidente, V. Exª não me anunciou!
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª falará logo em seguida, Senador, e, depois, o Senador Mário Couto.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores.
Presidente Garibaldi, acho que V. Exª tem consciência de que, quando emite uma opinião em fóruns
importantes, ela é ouvida como a opinião do Presidente
do Congresso Nacional e gera grande repercussão.
Muitas vezes, V. Exª não tem a menor intenção
de atingir os seus Pares, de provocar reações intestinas na Casa que V. Exª preside, mas essas reações
acontecem. Acontecem por quê? Porque temos a
consciência, Presidente Garibaldi, de que o Senado
da República, como V. Exª disse, está sendo mal visto
pela opinião pública, por circunstâncias que vêm de
fora para dentro e não por circunstâncias de dentro
do próprio Senado.
Nós estamos em pleno processo eleitoral e estamos aqui com o quórum de 62 Senadores presentes no plenário. Estamos aqui para trabalhar. O que
acontece é que temos uma pauta trancada por sete
medidas provisórias.
Senador Mão Santa, ninguém consegue votar a
maioridade penal, o projeto da ficha suja de candidatos, a Lei da Pesca, a Lei dos Precatórios, nada disso,
porque a pauta está entupida por medidas provisórias.
E a fala do Presidente Garibaldi Alves Filho em São
Paulo ensejou editoriais que colocam a culpa sobre
nós – sobre V. Exª, sobre mim, como se fôssemos um
grupo de desocupados, que não têm responsabilidade com o País, quando, na verdade, estamos sendo
penalizados por uma coisa que repudiamos o tempo
todo, chamada excesso de medidas provisórias. E o
Presidente Garibaldi, no seu discurso de posse, deixou
extremamente salientada a disposição dele em lutar
contra o excesso de medidas provisórias.
O que cabe à Casa? Cabe à Casa reagir, não
com palavras da boca para fora. Não.
Senador Jefferson Praia, o que nós, da Oposição, fizemos ontem? Sei que V. Exª pertence a um
Partido que não é Oposição, mas pedi verificação de
quórum para a apreciação da urgência, relevância e
constitucionalidade de uma medida provisória que, na
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minha opinião, não era nem urgente, nem relevante. E
pedimos verificação de quórum – votação nominal –,
recomendando o voto “não”, para demonstrar ao País
a nossa indisposição em apreciar aquele tipo de matéria. Houve quórum, o “Não” perdeu, e a matéria foi
aprovada. Por quê? Porque há coisas importantes no
rol das MPs que têm que ser votadas, como a renegociação dos devedores do crédito rural, que é uma
MP que está mais na frente.
Mas, neste momento, está para ser anunciada
– e o Relator é o Senador Demóstenes Torres – uma
medida provisória que trata da criação do Fundo Garantidor da Construção Naval. Qual é a urgência e a
relevância para que esta matéria seja objeto de medida provisória?
O que nós temos que fazer, Senador Garibaldi?
Nós temos que demonstrar ao País a nossa indisposição, a de V. Exª, a minha e a do Plenário, com esse
excesso de MP que está humilhando o Senado. Deliberadamente, humilhando. Parece uma coisa feita de
propósito para mostrar que o Senado é incapaz de
reagir. Nós temos que reagir. Nós reagimos ontem,
pedindo verificação de quórum para demonstrar que
estávamos em desacordo.
O que nós temos que fazer agora? Senador Tasso Jereissati, eu quero endossar em gênero, número
e grau aquilo que V. Exª, em tom emocionado, colocou: nós temos que ter um gesto, o Senado tem que
ter um gesto. O gesto de ontem foi um gesto tímido
de pedir verificação de quórum e votar “Não”, dizendo
que nós não estávamos de acordo com aquela MP
como medida provisória. Eu votaria contra a MP do
crédito rural? Nunca. Eu quero que ela seja apreciada,
mas eu quero respeito à Casa a que pertenço e para
a qual fui eleito.
Eu quero concordar, inteiramente, com V. Exª
que a Casa precisa, neste momento, da solidariedade
e do cumprimento da palavra do Presidente, que, no
seu discurso de posse, manifestou-se contrariamente
ao excesso de MPs. E ele é que tem que falar por nós
neste momento, devolvendo esta medida provisória; ele
tem que devolvê-la para mostrar ao País que o Senado quer trabalhar, mas quer respeito. Quer trabalhar,
mas quer respeito!
A sugestão, portanto, que faço a V. Exª é a da coerência com o seu discurso de posse, a sintonia com
o pensamento da esmagadora maioria desta Casa,
que quer respeito, que está aqui – são 63 para trabalhar –, que quer produzir, que quer votar a medida
provisória que trata da renegociação do crédito rural,
mas que tem de dar uma resposta ao Poder Executivo, que tenta, deliberadamente, entupir a pauta para
mostrar ao País que o Senado é ineficiente. Não, nós
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temos de mostrar eficiência agora, ser interpretado
pelo Presidente, e devolvendo essa MP para devolver
ao Congresso a sua dignidade e a sua respeitabilidade. É sugestão que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro
e, em seguida, ao Senador Mário Couto.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, inclua-me entre os oradores que falarão pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª está inscrito, Senador Antonio Carlos
Valadares.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. Com revisão do orador.) – Senador Garibaldi Alves, nosso Presidente; Srªs e Srs. Senadores, eu vim
à tribuna, Líder Romero Jucá, para, talvez, até repetir
aquilo que já disse aqui várias vezes. Senador Garibaldi, gostaria de ter a atenção de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Pois não, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Gostaria
de ter a atenção de V. Exª, porque exatamente o que
o Senador Agripino disse aqui é o que vim relembrar:
o brilhante discurso de posse de V. Exª. Quero dizer
a V. Exª que, ao término do seu discurso, fui felicitálo, porque, naquele discurso, que faz parte dos Anais
desta Casa, V. Exª expressou o sentimento, tenho
absoluta certeza, dos Senadores e das Senadoras
tanto da bancada governista quanto da bancada de
oposição, no sentido de que o Executivo respeitasse o
Congresso Nacional. V. Exª, Senador Garibaldi Alves,
assumiu o compromisso com seus Pares de que não
aceitaria mais medidas provisórias que não tivessem
caráter de urgência e de relevância, de que V. Exª colocaria em votação o projeto para adequar a edição
de medidas provisórias.
Então, o que lhe estamos pedindo neste momento, Senador Garibaldi Alves, é que V. Exª, como nosso
Presidente, possa fazer o Senado Federal ser respeitado. Não é possível que deixemos nossos Estados,
que deixemos as campanhas eleitorais, que deixemos
nossos candidatos a prefeito, que deixemos nossos
candidatos a vereador e que atendamos a um chamamento de V. Exª, para chegarmos aqui e, simplesmente,
de joelhos, aprovarmos aquilo que o Executivo quer
impor ao Legislativo. Isso não é possível, Presidente
Garibaldi Alves, não é possível!
O que disse o Senador Renato Casagrande, que
V. Exª não tem autoridade para não acatar o recebimento das medidas provisórias, não é correto. V. Exª
tem autoridade para devolver as medidas provisórias
que não tenham urgência e relevância. Sr. Presidente
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Garibaldi Alves, há seis medidas provisórias que estão
trancando a pauta e que não foram sequer lidas pelos
Parlamentares, Senadores e Senadoras.
Agora mesmo, o Senador Cristovam Buarque
disse, em seu pronunciamento, que é relator de uma
medida provisória que tem 1,2 mil páginas e que a
Consultoria do Senado se esforçou e fez o parecer em
24 horas. Segundo as palavras do Senador Cristovam
Buarque, S. Exª estaria pronto para fazer a leitura do
parecer que traria a alteração de salários para 800 mil
servidores. Não é, não, Senador Cristovam Buarque!
Talvez V. Exª não tenha completado a leitura. São oito
mil servidores civis, Senador Garibaldi Alves, e mais
350 mil e 611.935 militares. Então, na realidade, estamos falando de 1,4 milhão de servidores.
Somos contra a recomposição salarial? É lógico
que não somos contrários a isso, mas não aceitamos
que essa recomposição seja empurrada goela abaixo,
sem que o relator possa estudá-la e debatê-la nas Comissões. Para que existem as Comissões permanentes
do Senado, Senador Garibaldi? Para que elas existem,
se não fazemos outra coisa a não ser ficarmos com
a pauta trancada, atendendo à vontade ditatorial do
Executivo de aprovar medidas provisórias?
Como bem disse o Senador Tasso, não votamos
de forma simbólica por não aceitarmos a prática abusiva da medida provisória.
Senador Garibaldi Alves, votei em V. Exª para
Presidente, com muita honra. Tenho certeza absoluta,
Senador Romeu Jucá, de que o Governo tem de ter,
sim, sua base no Congresso, mas o Senado é maior do
que o Governo. Então, a base do Governo no Senado
não pode ajudar a fazer com que o Senado perca a
credibilidade junto à sociedade brasileira por interesses quaisquer, sejam políticos ou ideológicos. Não
podemos aceitar isso. O Senador Romero Jucá sobe
a esta tribuna, com a competência que lhe é peculiar,
para defender o indefensável, para mostrar algo que é
inaceitável pela sociedade brasileira. Senador Renan
Calheiros, V. Exª, tenho certeza, não compactua com
esse tipo de atitude.
Encerrando, Senador Garibaldi Alves, faço um
apelo, em nome do Senado Federal, a V. Exª, como
Presidente de todos nós: não aceite o domínio do
Executivo sobre o Senado! Já nem quero me referir
à Câmara. Como bem disse o Senador Demóstenes
Torres, aprovamos aqui os projetos, que, chegando à
Câmara, nem são pautados. Mas, pelo menos, V. Exª,
como nosso Presidente, tem o dever de defender o
Senado Federal, de não colocar o Senado Federal
subjugado ao Executivo. É um Poder independente. E
temos de legislar, temos de trabalhar – estamos aqui
para trabalhar. Não deixamos nossas bases para virmos
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aqui fazer discursos. Queremos discutir os projetos,
queremos aprová-los. E não vamos rejeitar todos, não.
Vamos rejeitar aqueles que são politiqueiros, aqueles
que estão sendo aprovados aqui... E quero chamar
a atenção, Senador Tasso Jereissati! Estamos aprovando aqui, Senador Jayme Campos, projetos em que
este Governo projeta a despesa para 2011. Prestem
atenção ao que estamos fazendo! Todos os projetos
aprovados aqui... Começa o ano de 2009, há pouca
coisa; passamos por 2010; aí, quando chegamos a
2011, eles entram na sua plenitude. O que quer dizer
isso? O Presidente Lula está armando uma bomba
sem pavio para o próximo Presidente da República.
E V. Exª, Presidente Garibaldi Alves Filho, não pode
aceitar isso.
Espero de V. Exª que, a partir de agora, rejeite as
medidas provisórias! Não vamos mais votar, Senador
Tasso Jereissati, não vamos mais votar medida provisória no Senado Federal!
Que a oposição ponha, Senador Arthur Virgílio, o
número de Senadores necessário para responder perante a sociedade pela responsabilidade da aprovação
desses absurdos, como o que disse o Senador Cristovam Buarque a respeito de uma medida provisória de
1,2 mil páginas que teve de ser relatada em 24 horas.
Tenho absoluta certeza de que o Senador Cristovam
Buarque não leu a medida provisória. Pode ter lido o
parecer, com muita dificuldade.
Atenda, Senador Garibaldi Alves, o pleito de todos os Senadores, para o bem e para o respeito do
Senado Federal!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente Garibaldi, V. Exa
costuma ouvir todos os Senadores com muita atenção.
Quero conversar com V. Exa. Ontem, Senador Garibaldi,
V. Exa assistiu ao meu discurso com toda a atenção,
e, na metade do pronunciamento, pedi a V. Exa que,
definitivamente, nós batêssemos o martelo em relação
às medidas provisórias.
Quero que V. Exa perceba que todos nós temos
carinho por V. Exa. Quero que V. Exa perceba isso. Então, quando um Arthur Virgílio e um Tasso Jereissati
fazem os pronunciamentos que fizeram hoje, é porque
a paciência já chegou ao seu limite; é porque eles querem, na verdade, defender a independência deste Poder, como V. Exª quer, tenho certeza absoluta, e como
quero também, Presidente! A democracia neste País,
Sr. Presidente, é fundamental para todos nós.
Íamos chegar ao momento em que isso tinha de
acontecer. Foi V. Exª quem puxou o cordão; foi V. Exª
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quem começou. Eu, naquele momento, Senador Presidente, sinceramente, fui para minha casa e, na minha
oração da noite, disse: “Agora temos um Presidente
que vai resolver o problema dessas malditas medidas
provisórias, que ficam emperrando os trabalhos do
nosso Senado Federal”. Vi o pronunciamento de V. Exª
em outras reuniões, até ao lado do Presidente, ao lado
do Presidente do Supremo. Em várias entrevistas, V.
Exª criticou o excesso de medidas provisórias. Por que
agora, Presidente, não tomar uma posição definitiva
em relação a isso?
Os Senadores perderam a paciência! Os Senadores lhe querem bem, Presidente, mas nós perdemos
a paciência. Em nome da Minoria, Presidente, convoco todos os Senadores que primam pela democracia
neste País, que querem a independência e o respeito
desta Casa, porque não deixam mais nenhum Senador
trabalhar, nenhum Senador fazer o bem à sociedade
e defender a sociedade através das leis.
Sr. Presidente, mais uma vez, peço a V. Exª, como
Líder da Minoria, que tome, a partir de hoje, uma posição definitiva em relação a isso, como bem questionou
o nosso Senador Tasso Jereissati.
Ou agora se toma posição definitiva em relação
a isso, ou é dizer ao senhor rei, que quer desmoralizar este Parlamento, que nós não conseguimos deter
a sua vaidade pessoal, que é desmoralizar o Senado
Federal.
É muito sério, Sr. Presidente, o momento por que
passamos nesta Casa. Devolva agora, Sr. Presidente,
devolva essas medidas provisórias! Mostre a sua independência, mostre o seu poder! Mostre que nós estamos ao lado de V. Exª. Devolva agora qualquer medida
provisória inconstitucional que venha a esta Casa.
É o que desejo e espero de V. Exª.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, costumo ser justo
nos meus julgamentos, julgamentos políticos. Jamais
me utilizei desta tribuna para acusar alguém indevidamente: seja um Senador no Plenário, seja quem ocupasse esta Mesa que dirige nossos trabalhos.
Reconheço que há morosidade no Poder Legislativo, no Congresso Nacional, com a repetição de
medidas provisórias que trancam a pauta. Ora, isso é
público e notório. Não vem de agora, vem de muitos
anos, começando pelo Governo de Fernando Henrique Cardoso e desembocando no Governo de Lula.
E está em nossas mãos resolver este problema: regu-
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lamentar a utilização, o uso de medidas provisórias.
O Senado já fez sua obrigação, já cumpriu com a sua
parte, já executou o seu papel, e essa proposta, pelo
que me consta, não está mais no Senado Federal.
Está na Câmara dos Deputados; ela está na Câmara
dos Deputados.
O Presidente do Congresso Nacional, Senador
Garibaldi, desde o dia em que tomou posse até o
momento em que dá suas entrevistas, quase diárias,
condena a edição de medidas provisórias. S. Exª é
contra esse processo de amordaçamento do Poder
Legislativo; é contra esse processo de redução da
qualidade do nosso trabalho, de limitação da nossa
ação legislativa.
Porém, chegando aqui uma medida provisória, a
única coisa que o Presidente tem de fazer, como faziam
os anteriores – Senador Antonio Carlos Magalhães,
Senador Sarney, Senador Renan, todos aqueles que
passaram pela Presidência do Senado –, é cumprir
sua obrigação regimental; ou seja, ela tem de constar
da pauta se o prazo já está em última instância. E é o
que tem feito o Senador Garibaldi ao colocar em votação as medidas provisórias. Agora, o que existe na
nossa Constituição, infelizmente, é o direito inalienável
de o Presidente usar desse instituto, que não foi criado para o regime presidencial, mas para um possível
regime parlamentarista, que, depois, foi derrubado
pelo plebiscito.
Ora, o que o Congresso pode fazer? O que o Senado pode fazer? Algo que já aconteceu várias vezes
aqui, muitas e muitas vezes. Aqui, a MP dos Bingos
teve sua admissibilidade rejeitada; a MP nº 242, Planos e Benefícios da Previdência Social, também foi
rejeitada e foi feito um projeto para substituí-la; a MP
nº 320, do Senador João Alberto Souza, da mesma
forma, e assim por diante.
Sr. Presidente, cabe ao Plenário desta Casa decidir, por meio do exame de sua admissibilidade, se
devemos votar ou não uma medida provisória, mas V.
Exª tem o dever constitucional e legal de colocar essas
medidas provisórias em votação. Do contrário, o Regimento estará sendo colocado num segundo plano,
não estará sendo obedecido.
Sr. Presidente, V. Exª exagera ao afirmar que o
Poder Legislativo recebeu a extrema-unção – recebe-se
a extrema-unção quando já se está morrendo, quando
já se está perto do fim. Temos aqui a tribuna para falar
o que quisermos, e as comissões funcionaram – eu,
pelo menos hoje, votei vários e vários projetos na Comissão de Educação e na Comissão de Justiça. Está
tudo funcionando normalmente.
Agora, aqui, no plenário, tem essa questão do
trancamento da pauta devido às medidas provisórias.
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Aqui existem dois lados: de um lado, o Governo e, de
outro, a Oposição. Acho que a Oposição tem de se
utilizar dos meios regimentais para criar obstáculos
ao andamento das medidas provisórias, e o Governo, construir caminhos políticos para que as medidas
provisórias sejam aprovadas. É o que devemos fazer,
um lado e outro.
A crítica, porém, é descabida. Tenham paciência,
as medidas provisórias não vêm de agora. Muitos que
hoje falam tão radicalmente contra as medidas provisórias perderam a oportunidade de regulamentá-las ou
talvez até de excluí-las do panorama da nossa Constituição, mas não o fizeram.
Então, se há erro, Sr. Presidente, há erro de todos
os lados, não venham acusar um lado só. Eu mesmo
condenei, e condeno, a edição repetida de medidas
provisórias, porque, afinal de contas, tiram o fôlego do
Poder Legislativo. Agora, dizer que o Presidente pode
fazer o que quiser não é verdade, ele não pode não,
acho que não pode.
O Presidente tem de colocar em votação as medidas provisórias. Do contrário, S. Exª estará descumprindo a Constituição. Se ela tem prazo de validade,
S. Exª tem mesmo de colocá-la em votação e, ao fazer
isso, logicamente, enquanto não for votada, tranca a
pauta. Acho que o Presidente do Senado está cumprindo o seu papel.
Não venham dizer aqui que o Supremo está invadindo, está legislando em nome do Poder Legislativo.
Em 1988, introduzimos na Constituição os princípios da
moralidade e da impessoalidade e, com base nesses
princípios constitucionais, o Supremo está tomando
decisões que, aparentemente, ferem a Constituição
ou invadem as atribuições do Legislativo.
Mas quantas vezes a Corte Suprema dos Estados
Unidos tem agido como o Supremo Tribunal Federal?
Nos Estados Unidos, há a questão, por exemplo, dos
direitos civis, a questão racial ou a questão do aborto,
que nunca foi decidida, mas, em determinado caso, o
aborto motivou uma decisão da Suprema Corte americana. Então, não é novidade o fato de a Suprema Corte
de qualquer país, interpretando princípios constitucionais, baixar súmulas vinculantes, como acontece aqui
no Brasil para que decisões repetidas em instâncias
inferiores não cheguem aqui atravancando o funcionamento normal do Supremo Tribunal Federal.
Sr. Presidente, vamos cumprir com o nosso papel, com o nosso dever, que a Nação inteira vai nos
aplaudir. Agora, não aceito, de modo algum, críticas ao
sistema que vem, há muito tempo, sendo utilizado. A
crítica deve acontecer, mas não podemos aceitar que
digam que somos os culpados. A culpa está em todos
os lados, inclusive do meu, porque voto nas medidas
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provisórias, muito embora condene a sua edição repetida, como está acontecendo.
Vamos pressionar a Câmara dos Deputados para
regulamentar o uso das medidas provisórias, porque
o Senado já cumpriu o seu papel.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Gerson Camata.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs Senadores, quero ser muito breve. Começo dizendo que V. Exª, como Presidente do Senado, apenas constatou algo que a sociedade brasileira e que
nós, aqui no Senado, quase diariamente observamos.
Quase diariamente vejo algum Senador constatar exatamente essa realidade que V. Exª constatou: o Poder
Legislativo está sofrendo uma crise que eu, que estou
desde 1976 aqui em Brasília – estive fora por quatro
anos para exercer o cargo de Governador –, nunca vi
acontecer, nunca vi uma crise tão difícil, principalmente
no Senado, onde estou há 22 anos.
Tenho propugnado pela mudança do Regimento,
V. Exª é testemunha disso. A propósito, quem fala a
verdade não merece castigo, e, portanto, V. Exª não o
merece. O que temos de fazer é mudar o Regimento
da Casa. Trata-se de um ato que a Mesa pratica e que
o Plenário pode respaldar.
A nossa eficiência se mede por aquilo que votamos; a nossa função principal é votar. Não estamos
votando, estamos falando. Falamos aqui de duas horas da tarde até oito horas da noite. Depois, se sobrar
tempo, vota-se. Discurso não resolve problema de
ninguém. A votação de projetos é que resolve os problemas do Brasil.
E dou um exemplo claro para ilustrar o que está
acontecendo hoje no Supremo. O Supremo, segundo
alguns jornais, está usurpando a função do Legislativo. Mas tramita há quatro anos um projeto de minha
autoria que estabelece que qualquer decisão do Executivo relativa à criação de reservas indígenas ou de
parques florestais deve ser submetida à apreciação
do Senado, que é a Casa da Federação. A União não
pode invadir um Estado e usurpar seu território sem
que o Senado, que é a Casa da Federação, seja ouvido.
Se esse meu projeto tivesse sido aprovado há quatro
anos, já teríamos decidido esse caso da Raposa Serra
do Sol há muito tempo, sem que o Supremo tivesse
de interferir nisso.
E veja V. Exª: a Constituição atribui à União a regulamentação das terras indígenas – frise-se: à União! A
União não é o Poder Executivo não. A União é o Poder
Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, as
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assembléias legislativas; porém, essa vem sendo uma
atribuição única e exclusiva do Poder Executivo.
Por outro lado, parece que o Governo armou a
arapuca e a Oposição ficou presa dentro dela, mas tem
de sair. Vejamos as medidas provisórias de hoje. Marinha Mercante: o Brasil vai ter um boom na navegação,
um boom na construção de barcos e de embarcações
necessárias à exploração de petróleo. O Brasil precisa de recursos para abastecer de navios novos esse
enorme movimento comercial que está ocorrendo. Isso
é necessário. Quanto à segunda medida provisória,
que é um problema do funcionalismo, o Relator Cristovam Buarque acabou de dizer que está pronto para
relatar. Ele estudou a medida provisória. A outra é o
problema do crédito fundiário. Quem pode ficar contra
a regulamentação do crédito fundiário?
O que ocorre, Sr. Presidente, é que, como o Poder Legislativo é lento... E eu já vi muita gente aqui
dizer: “Vamos lá pedir ao Lula uma medida provisória”. E se diz isso porque somos mais lentos do que o
Poder Executivo.
E há necessidade de a Oposição contribuir com
as suas emendas, com as suas teses econômicas,
colocá-las na medida provisória, apresentar um programa alternativo, e não só ficar dizendo que não vai
votar nada e trancar a pauta.
Vamos votar coisas a favor do Brasil. Vamos apresentar um programa da Oposição dizendo o que vai
fazer pelo Brasil quando for Governo. Tem que começar a mostrar o programa hoje, transformá-lo em leis,
lutar pelas suas emendas, mostrar que há propostas
do lado da Oposição para que o povo brasileiro veja
que existe uma Oposição que tem um programa de
governo não só para ser Oposição, mas um programa
de governo para governar o Brasil no futuro. Porque,
hoje, na área econômica, o poder do Congresso está
usurpado pelo Poder Executivo e, na área jurídica,
usurpado pelo Supremo Tribunal Federal.
De modo, Sr. Presidente, que V. Exª constatou
uma realidade; porém, para que se corrijam as coisas,
embora seja necessário, primeiro, que se constate
a realidade, é preciso que, constatada a realidade,
corrijam-se os fatos que provocaram a realidade que
não é boa para nós.
Eu propus que a Ordem do Dia começasse às
14 horas. Abre-se a sessão votando e se vota até esgotar a Ordem do Dia. Esgotou-se a Ordem do Dia,
vamos fazer discurso até no outro dia de manhã cedo.
Mas a nossa missão principal foi cumprida votando a
pauta, votando as matérias que estão na pauta. Essa
é a nossa missão.
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Discurso é acessório, é adicional. Votar é obrigação e devemos cumpri-la constitucionalmente, porque
nos foi delegada pelos nossos eleitores.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Garibaldi Alves Filho, Srªs e Srs. Senadores,
acabo de ouvir o Senador Gerson Camata, um Parlamentar de 30 anos de mandato, cobrar a alteração no
nosso Regimento para que iniciemos o processo de
votação às 14 horas.
Sr. Presidente, Senador Garibaldi Alves Filho, vou
dizer uma coisa e, Senador Gerson Camata, por favor,
não tome isso como outra coisa a não ser sinceridade
e franqueza. Não sou escoteiro. Sou um Senador, sou
um Parlamentar. Escoteiro é quem cumpre tarefa. Estou aqui, diariamente, para cumprir com o nosso dever constitucional de participar dos trabalhos da Casa.
Não sou escoteiro. Votar cegamente como se propõe
nesta Casa, estou fora! Sou Parlamentar, sou Senador! Quero participar da discussão, quero participar do
que está acontecendo agora, neste momento, Senador
Garibaldi Alves Filho.
Senador Garibaldi Alves Filho, sou membro de
um Poder, assim como 79 outros Senadores. E V. Exª
é mais do que isto: é Presidente deste Poder. Poder ou
se exerce ou se sucumbe a ele. Não tem meio termo.
Não tem meio termo!
Quero, aqui, Senador – e fiz questão de vir à
tribuna –, expressar o meu contentamento por ver
Parlamentares, como o Senador Arthur Virgílio, como
o Senador Demóstenes Torres, exercitando a sua absoluta franqueza. E V. Exª pode ter certeza disto: são
Parlamentares que exercem a absoluta franqueza com
V. Exª quando falam olhando nos seus olhos. Formularam a crítica que fizeram aqui olhando nos seus olhos,
Senador Garibaldi Alves Filho. Olho no olho. São pessoas como essas que merecem a extrema consideração nesta Casa.
V. Exª deveria estar, inclusive, grato a esses Parlamentares que formulam uma crítica, talvez cáustica,
mas a formulam com absoluta franqueza olhando nos
olhos de V. Exª.
De fato, Senador Garibaldi Alves Filho, secundando o que disseram os nobres e ilustres Senadores,
confesso a V. Exª... Eu, que já fui muito criticado, colhi,
inclusive, a irritação de V. Exª por pedir verificação de
quórum seguidamente, junto com outros Parlamentares
contra, inclusive, decisão de Lideranças desta Casa,
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num trabalho consciente de me opor e colocar esta
Casa numa posição de oposição mesmo. Há uma tentativa de desmoralização clara e cristalina nos últimos
tempos com relação ao Senado Federal.
V. Exª, que assumiu a Presidência do Senado, fez
um discurso que até hoje repercute não só nesta Casa
como no País, de repúdio ao ato desrespeitoso do Poder Executivo de nos entupir de medidas provisórias
e, ao mesmo, sair dizendo para o País inteiro que não
trabalhamos. O mesmo Presidente que já disse que o
Congresso Nacional tinha pelo menos trezentos picaretas hoje sai por aí entupindo o Congresso Nacional
de medidas provisórias e, ao mesmo tempo, dizendo
para a Nação que aqui não se trabalha, que aqui não
se gosta de trabalhar. É um processo de desmoralização! E olhe, eu saúdo, vibro com a ... Senador Garibaldi Alves Filho, um grande filósofo, chamado Karl
Marx, um dia, examinando o processo revolucionário,
disse o seguinte: “Há momentos na vida de todos os
povos em que uns já não querem e outros já não podem mais manter o status quo”.
Em relação à medida provisória, a esse processo de desmoralização claro e cristalino que se abate
sobre esta Casa, acho que chegou a hora mesmo. Esperava essa hora com ansiedade. E olhem, não há que
esperarmos que a Câmara delibere sobre a proposta
que está lá, de reformulação da tramitação de medidas
provisórias. Senador Garibaldi Alves Filho, com todo
respeito, digo a V. Exª que, se estivesse sentado nessa cadeira, eu devolveria todas as medidas provisórias que não preenchem os requisitos constitucionais
de urgência e relevância e aguardaria que o Supremo
Tribunal Federal deliberasse acerca da atitude tomada
por V. Exª. Acho que essa deveria ser a atitude.
Senador Garibaldi Alves Filho, V. Exª é titular e
Presidente de um Poder. Nós não podemos ficar mais
no discurso. O discurso não cabe mais nesta Casa.
Não cabe, não cabe! Nós estamos nos desmoralizando cada dia mais e, quanto mais a gente fala, mais a
gente se enterra. A gente precisa é de atitude.
Que a Câmara delibere, mas que tomemos uma
decisão, tomemos uma decisão de não mais nos submetermos a um processo de desmoralização que tem
origem clara e definida. Todos nós sabemos disso.
Portanto, Sr. Presidente, digo a V. Exª que o que
disse o Senador Arthur Virgílio, o que disse o Senador
Demóstenes Torres, talvez tenha sido cáustico, mas
talvez tenha sido necessário ser dito, e eu saúdo o que
disseram, principalmente pela coragem de virem aqui
à tribuna dizer isso, olhando para V. Exª. É diferente
da atitude daqueles que ficam na sombra, provocando,
insuflando e instigando intrigas nesta Casa – é diferen-
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te –, sem botar a cara, sem aparecer, sem fazer, sem
dizer, sem formular as críticas que quer fazer.
Portanto, Senador Garibaldi Alves Filho, V. Exª
tem a minha solidariedade enquanto Presidente desta Casa, para tomar uma atitude firme, uma atitude
serena – firme, mas serena – de não aceitar mais
essa provocação, de não aceitar mais essa tentativa.
Não é mais nem tentativa, é um processo aberto, instalado, de desmoralização do Congresso Nacional,
a partir desta Casa, que deve se dar o respeito, que
deve reagir à altura da provocação, devolvendo essas
medidas provisórias para que o Poder Executivo, se
achar por bem, recorra ao Supremo Tribunal Federal.
O Supremo que decida se o ato de V. Exª terá sido
equivocado ou não.
Portanto, a minha solidariedade a V. Exª, caso
V. Exª tome a decisão que é a decisão que esta Casa
espera seja tomada neste momento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra...
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Mas eu já estou concedendo pela ordem. Então, V. Exª fica para o próximo...
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – É só
para ler uma nota de pesar da Bancada do PMDB pelo
falecimento...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Valter Pereira, faço um apelo a V.
Exª. Logo após a Senadora Ideli, concederei a palavra a V. Exª.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Não
tem problema. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra, a Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente e
Senador Valter Pereira, agradeço porque venho à tribuna para dar continuidade a este assunto.
Em primeiro lugar, quero relatar que, quando
aconteceu a situação do debate mais acalorado na
tribuna, eu estava no cafezinho conversando com os
jornalistas a respeito de uma reunião muito importante
que houve na liderança do Bloco de apoio ao Governo,
com a presença de um representante da Petrobras e
do Ministério de Minas e Energia.
Fizemos um debate com a participação de vários
Senadores não só do PT, mas também do Bloco a respeito de todo o potencial, de tudo o que está embutido
nessa discussão extremamente relevante e importante; eu diria até que não é a discussão da hora, mas a
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discussão do século para o Brasil: o que vai acontecer
com este País a respeito dessa descoberta, como vamos nos apropriar do resultado da exploração dessas
reservas, para onde serão destinados os recursos,
como é que vamos arranjar dinheiro suficiente para
fazer a exploração.
Estávamos lá com os jornalistas tratando desse
assunto que, não tenho a menor dúvida, é o assunto
mais importante para o Brasil neste momento. De repente, o plenário começou a esquentar. Houve algumas
acusações e discursos muito veementes, contundentes.
Até brincamos – e não era o caso do Senador Demóstenes – mas havia Parlamentar aqui na tribuna de cabelo bem arrepiado. Não parecia que estávamos a 50
metros de distância, mas a quilômetros de distância.
Ou seja, o debate no cafezinho do plenário a respeito
da questão da Petrobras não era tão importante, isso
não tinha, quem sabe, a menor importância, não era
o relevante. O relevante era o que estava acontecendo aqui no plenário, o debate a respeito das medidas
provisórias: devolve; não devolve.
Fiquei pensando até se deveria vir à tribuna, mas
para mim está mais do que na hora de tratar conforme
os interesses do povo brasileiro. E, quando eu disse
que iria à tribuna falar sobre este assunto, a minha assessoria me passou algumas informações.
Senador Garibaldi, a única vez que aconteceu de
a Presidência do Senado devolver uma medida provisória sem qualquer análise foi relativamente à Resolução nº 1, de 1989. Naquele momento da devolução,
era o Senador José Inácio que estava no exercício da
Presidência do Senado. Ele devolveu. Era uma MP editada pelo Presidente José Sarney, à época. E o ato da
devolução foi anulado na seqüência pelo Presidente da
Casa que, na época, era o Senador Nelson Carneiro.
O § 9º do art. 62 da Constituição Federal é claríssimo: “Quem aprecia, preliminarmente, a observância
dos requisitos de urgência e relevância é uma comissão mista do Congresso”. Não é o senhor, não é V. Exª,
não é alguém; é uma comissão mista que não funciona.
Agora, não funciona por quê? Porque os Parlamentares não comparecem. Não é que nós não vamos. Os
parlamentares não vão. Eu só me lembro de uma comissão mista, uma que tratava do salário mínimo, se
não me falha a memória – está aqui o Senador Paulo
Paim –; foi a única vez em que eu tive conhecimento
que uma comissão mista para apreciar a urgência e
a relevância de uma medida provisória se reuniu aqui
no Congresso.
Mas, agora, Senador Garibaldi, a culpa, a responsabilidade e a tarefa de devolver querem impingir
a V. Exª. Mas a responsabilidade é nossa.
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Se a comissão mista se reunisse, poderia deliberar e devolver. Agora, essa questão de quererem que
V. Exa devolva preliminarmente, Senador Garibaldi...
Podem fazer muitos discursos, mas a medida provisória não é uma proposição meramente; ela é um ato
com eficácia de lei e, portanto, o Plenário, o coletivo
da Casa é que tem que se manifestar. É o coletivo da
Casa. Isso não pode, em hipótese alguma, ser uma
atitude individual de V. Exa, por mais poder que o Presidente do Senado tenha.
Por último, a medida provisória está na nossa legislação. A medida provisória foi utilizada... Eu já dei o
exemplo da única devolvida pelo Presidente da Casa
em exercício e foi na época do Presidente José Sarney;
portanto muitos Presidentes a utilizaram, ela está na
lei, e todos os presidentes utilizam ou utilizaram medidas provisórias. Agora, o rito da medida provisória,
como ela deve tramitar, sobre o que ela deve incidir,
isso é prerrogativa nossa; nossa, do Parlamento! Há
pelo menos quatro anos eu ouço a discussão de se
mudar o rito; há pelo menos quatro anos. E por que é
que não mudamos? Por que é que nós não aprovamos
várias propostas que estão circulando de alternar uma
medida provisória pela Câmara outra pelo Senado, de
dividir o tempo até porque as medidas provisórias já
chegam aqui, ao Senado Federal, com o prazo vencido, trancando pauta.
Então, em vez de responsabilizar o Presidente
Lula ou o Presidente Garibaldi por conta da situação
que estamos vivenciando, todos nós deveríamos nos
responsabilizar, porque poderíamos já ter mudado o
rito das medidas provisórias e não o fizemos; poderíamos ter participado da comissão mista (obrigatória para
cada medida provisória), mas a comissão mista não
se reúne. Portanto, Senador Garibaldi, querem fazer
aqui uma celeuma; volto a dizer, uma falsa celeuma.
Digo mais: dado o quadro...
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Senadora Ideli, V. Exª tem a Constituição em mãos?
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Demóstenes, não pode ser concedido aparte.
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – V. Exª
mencionou o § 9º...
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Não
posso ser aparteada.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Não pode ser concedido aparte.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Eu
já estou...
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Peço
então a palavra pelo art. 14, Sr. Presidente.
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A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Depois, V. Exª se pronuncia. Foi citado pela ausência dos
cabelos.
Então, Sr. Presidente, tenho a consciência de
que toda essa celeuma aqui, mais uma vez, acaba se
sobrepondo aos assuntos que, não tenho dúvida, são
absolutamente mais importantes e relevantes para o
povo brasileiro. Se essa questão das medidas provisórias fosse algo tão angustiante assim, há quatro anos,
no mínimo, já teríamos modificado o rito, a forma de
tramitação aqui na Casa para que ela não atropelasse,
não atrapalhasse tanto os nossos trabalhos.
Era isso, Sr. Presidente. Agradeço a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes,
lembrando que ainda temos a Ordem do Dia de hoje.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
O art. 14 tem precedência, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Heráclito Fortes, perdoe-me. Pelo art.
14, o Senador Demóstenes tem cinco minutos para
usar da palavra.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO.
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Perdão, Senador Heráclito. Só para dizer que
a Senadora Ideli Salvatti menciona o art. 62, § 9º, da
Constituição Federal, que diz o seguinte:
Art. 62:
“§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em
sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.”
É óbvio que se pode apreciar qualquer coisa. Porém, mais efetiva ainda, Senadora Ideli, seria a aplicação do § 5º do mesmo artigo, que diz:
“§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento
de seus pressupostos constitucionais.”
É o que fazemos sempre aqui, aliás, é o que nunca fazemos aqui. Hoje, vou relatar medida provisória e
vou dizer que ela não é urgente e relevante. Agora, o
guardião da Constituição é o próprio Senado, que faz,
inclusive, juízo prévio na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Não há crítica direta à atuação do Senador Garibaldi enquanto ele faz críticas às medidas provisórias.
Isso também nós fazemos. O que estamos dizendo é
que o Presidente, tendo a avaliação – porque, se ele
não a tivesse, ninguém estaria cobrando dele – de
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que a medida não é relevante e não é urgente, quem
recebe é o Presidente da Casa.
Então, deve S. Exª devolver a medida provisória
que S. Exª, como Presidente da Casa – não como o
Senador Garibaldi –, entende que não é relevante e
não é urgente. Se o Presidente da Casa assim considerar e pautar, caberá, previamente, a nós fazer,
como vamos fazer hoje, essa análise sobre urgência
e relevância. E há mais: essa comissão mencionada
por V. Exª, se funcionasse na prática, também poderia,
antes do mérito, apreciar essa relevância e urgência
ou essas relevâncias e urgências.
Dessa forma, Sr. Presidente, o primeiro juízo na
Casa quem faz mesmo é V. Exª, o que não implica que
também não tenhamos responsabilidades, porque estamos votando essa relevância e essa urgência sistematicamente, sem que elas se encontrem presentes.
Era só esse esclarecimento que eu gostaria de
fazer, Sr. Presidente.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Peço
a palavra pelo art. 14 do Regimento Interno, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra, pelo art. 14 do Regimento
Interno, à Senadora Ideli Salvatti, lembrando que há
um orador na tribuna.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão da oradora.) –
Vou ser muito breve, Sr. Presidente.
O art. 62, §9º, da Constituição Federal é muito
claro, pois diz que comissão mista de Deputados e
Senadores deve apreciar medida provisória. Portanto,
apreciar medida provisória significa, inclusive, avaliar
a urgência e a relevância. É tarefa do Congresso, Câmara e Senado, apreciar a matéria. Não o fazendo o
Congresso, cada uma das Casas tem a prerrogativa
regimental de apreciar, primeiro, a urgência e a relevância e, depois, o mérito.
Senador Garibaldi, Presidente desta Casa, olhe o
que estão propondo a V. Exª fazer: depois de a comissão
mista não se ter constituído e reunido para deliberar,
depois de a Câmara dos Deputados já ter deliberado
pela urgência e relevância e pelo mérito, eles querem
que V. Exª, num ato absolutamente à revelia, numa
atitude pessoal, tome a decisão de devolver a medida provisória. Isso é algo absolutamente impossível,
ilegal e incompatível com o que está estabelecido na
regra desta Casa.
Portanto, se querem criar a celeuma, se querem
fazer o debate, vamos fazer o debate, vamos fazer as
mudanças na tramitação da medida provisória. Isso é
que é relevante, que é eficiente, não ficar colocando
V. Exª numa camisa de muitas facas, agulhas e farpas.
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Parece-me que é isso o que querem fazer com V. Exª
neste momento.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Peço a compreensão dos Srs. Senadores, porque há um orador na tribuna.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se S.
Exª permitir, falarei por um minuto mesmo.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Adoro
um debate dessa natureza! Aguardo.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Será
um minuto mesmo, Sr. Presidente. Vou fazer uma proposta muito clara a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Em primeiro lugar, Sr.
Presidente, não há nada mais importante do que se
discutir a soberania do Congresso Nacional. Ridículo,
evasivo e grotesco é gastarem por conta do pré-sal,
que não trará benefícios para a economia brasileira
antes de 2015, de 2020. Vamos colocar hierarquia e
seriedade nas coisas. Vou tratar, então, diretamente
com V. Exª, porque quero um diálogo sério. Não vou
perder tempo com colateralidades irrelevantes.
Sr. Presidente, não estou pedindo a V. Exª que
devolva medida provisória nenhuma, mas, sim, que V.
Exª, ao fim e ao cabo dessa jornada de questionamentos, pronuncie-se sobre o que dissemos e se pronuncie sobre esta Medida Provisória nº 429. Por exemplo,
se V. Exª diz nos jornais que há entulho de medidas
provisórias e que considera que essa medida provisória é uma demasia, V. Exª pode, com autoridade de
Presidente da Casa, recomendar aos seus Pares que
derrubem essa medida provisória. E aí prosseguimos
votando as demais. Está aqui, com clareza, uma proposta, para que V. Exª sobre ela se pronuncie e para
que evitemos as colateralidades.
Não estou pedindo que V. Exª faça nada ilegal.
Quero que V. Exª se pronuncie, é seu dever fazê-lo,
dizendo, por exemplo, se é ou não é uma demasia. Se
não é uma demasia, Sr. Presidente, V. Exª não vai falar
mais sobre excesso de medidas provisórias. Nunca mais
falará sobre isso. V. Exª tolherá sua própria liberdade
de expressão. Se é uma demasia, V. Exª vai dizer: “É
uma demasia, sim; essa medida provisória é injusta, e
estou, como Presidente da Casa, recomendando aos
meus Pares que derrubem essa excrescência”. E aí
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prosseguimos com as votações que têm a ver com a
realidade prática da economia e da vida brasileiras.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino,
lembrando que o Senador Heráclito está na tribuna.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Serei rápido, Sr. Presidente.
Quero auxiliar V. Exª na sua decisão. Aqui está o Senador Romero Jucá, que relatou matérias apreciadas pela
Câmara, entendidas como urgentes e relevantes, que
tiveram, no mérito, aprovação. S. Exª próprio, Relator,
Líder do Governo, daquela tribuna, já reconheceu que
aquilo que veio da Câmara como urgente e relevante
foi considerado por S. Exª não urgente e não relevante. E S. Exª pediu a derrubada da matéria. Então, não
estaremos fazendo nada diferente daquilo que já aconteceu em matéria de livre pensamento. O que a Câmara pensa não pode nem deve ser obrigatoriamente
respeitado pelo pensamento dos Senadores.
Desse modo, V. Exª está com toda a condição,
com o respaldo do pretérito, para tomar uma posição,
em nome da dignidade da Casa.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho.
PMDB – RN) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
apenas fazer uma observação e concordar em parte
com o Senador José Agripino. Realmente, como Relator da matéria, já dei aqui parecer pela rejeição de
medida provisória ou pela falta de urgência ou por
descumprimento do objeto, mas o fiz dentro do processo de julgamento, de discussão e de votação no
plenário. É diferente. O processo está em andamento.
A medida provisória já foi votada na Câmara, está em
processo de discussão e votação, com prazos aqui.
Chegou, inclusive, trancando a pauta. Portanto, o foro
necessário para se dizer se há ou não constitucionalidade é o plenário desta Casa. O Relator vai proferir
um parecer, e esse parecer vai ser aprovado ou não
pelo Plenário.
Assim sendo, a meu ver, não é função de V. Exª,
à altura do procedimento da tramitação que está essa
medida provisória, simplesmente mandar arquivar ou
devolver a medida provisória. Já fiz isso, mas como
Relator, sendo meu parecer aprovado pela Casa.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
Cheguei, meu caro Líder, a este plenário e encontrei os colegas Senadores com um semblante carregado e todos dando a entender que estavam vivendo
um momento de muita tensão, com os nervos à flor da
pele. É evidente que, em uma Casa legislativa, é comum que os ânimos subam, que os debates cheguem
aonde chegaram os de hoje.
Ocorre que nós, Parlamentares desta Casa de
experiência, desta Casa de meditação, não podemos,
de maneira alguma, Senador Tasso Jereissati, cair na
esparrela que vem sendo montada pelo atual Governo,
que é a de desestabilizar os Poderes.
Senador Romero Jucá, eu pediria a V. Exª atenção, até porque tenho certeza de que daqui a três anos
V. Exª será Líder do Governo a que vou pertencer, e é
necessário que V. Exª acompanhe esse assunto.
Se nós nos lembrarmos, Sr. Presidente, há pouco
mais de dois meses, tentou-se, aqui em nosso País,
abrir uma crise envolvendo os Poderes Executivo e
Judiciário. Ministros bateram boca e a tensão chegou
a tal ponto que foi preciso a mediação de pessoas
mais equilibradas para que essa crise tivesse termo.
Depois, tivemos uma provocação feita às Forças Armadas na questão da revisão da anistia. E esses dois
episódios foram comandados pelo Ministro da Justiça
do Brasil.
Tivemos e temos, constantemente, a tentativa, por
parte do Executivo, de desmoralizar o Poder ao qual
pertencemos. O Presidente, com aspecto displicente,
diz que o Congresso não trabalha, num gesto de ingratidão que eu até compreendo, porque nunca foi da
formação do Presidente Lula ter afeição pelo Poder Legislativo, talvez traumatizado com sua passagem pela
Assembléia Nacional Constituinte, ocasião em que não
conseguiu mostrar, como legislador, a que veio.
O que estamos ouvindo aqui, hoje, nesta tarde,
é um assunto que chega à exaustão, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, que é o episódio das medidas
provisórias, o qual não é tratado com seriedade pela
base do Governo.
A Líder do PT – e não vai nenhuma crítica pessoal – disse aqui, de maneira bem simples, que se esse
assunto fosse tão importante já poderia ter sido votado
há cinco anos, ao se referir à modificação do rito. Mas
se esquece a própria Líder de dizer que eles montaram,
nesta Casa, um rolo compressor, usando mecanismos
que só Deus sabe, e esse rolo compressor não deixa
que o Congresso Nacional vote nada que contrarie o
Governo, que vai da mais singela declaração de apoio,
solidariedade ou protesto contra tentativas de ditadores
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vizinhos, que são derrotadas, até a sabotagem que se
faz aqui com relação ao andamento das CPIS.
Nós tivemos, Senador Tasso Jereissati, o resultado das urnas que mostrou que o Presidente é maior
que o partido e sua base; resultado que mostrou a
tendência nacional. Mas, após o pleito, numa corrida
desesperada para conseguir essa base, praticaramse os atos mais esquisitos de conquista de apoio nas
duas Casas do Congresso. Criou-se a figura dos “partidos utilitários”, que passaram a seguir o Governo
esquecendo os seus compromissos com as bases, e
formou-se esse massacre.
O Governo utiliza-se muito bem desses fatos e
desvia a atenção.
Essa questão do pré-sal, Senador Aloizio Mercadante, não é nada mais, nada menos – e atente para
esse fato! – do que uma tentativa de se jogar o debate – como se fez na eleição de 2006 com relação às
privatizações – do bem contra o mal. Enquanto isso,
os Romênios Pereiras da vida, os arrecadadores de
plantão batem na porta do empresariado brasileiro que
tem interesse na matéria para pedir ajuda e apoio para
os candidatos da sua preferência.
Antigamente, nós víamos, pelo Brasil afora, o
Partido dos Trabalhadores a andar de Fusquinha, a
mostrar uma forte tendência de ideologia, a mostrar o
corpo-a-corpo. O que nós vemos hoje, no Brasil inteiro,
é a ostentação de riqueza, de poder, de abuso do poder econômico, a começar pelo meu Estado, o Piauí,
com as candidaturas patrocinadas pelos candidatos
da querência do Governador e dos seus preferidos. É
um verdadeiro derrame, Sr. Presidente, de prestígio,
poder e dinheiro.
Aí, o Governo inverte os fatos. Numa questão
nebulosa, recentemente, envolvendo o PAC, o Secretário Romênio Pereira foi afastado, e esse fato não
repercute, porque a Nação está anestesiada. É mais
um, Senador Romeu Tuma, é mais um aloprado que é
flagrado com a mão na botija, e a Nação a isso assiste
e nós assistimos, Senador Jarbas Vasconcelos, como
se nada tivesse acontecido.
Pede-se a prisão de uma jornalista que cumpria
a sua missão e coloca-se, Senador Demóstenes, sob
suspeição mais 11 jornalistas brasileiros, e tudo fica
por isso mesmo.
Aí, vem-se com a tese da hipocrisia, de que
esse assunto das medidas provisórias poderia ter sito
resolvido lá atrás. Como? Em que condições? Com
esse rolo compressor que não permite a apuração de
nada, que manipula decisões nesta Casa? Não, não
é esse o debate.
A medida provisória, meu caro Senador Garibaldi,
teve um momento de lucidez quando o Presidente da
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Câmara, Arlindo Chinaglia, protestou contra a criação
do Ministério da Pesca, alegando que o Governo trazia
esse tema já no seu sexto ano e que era inadmissível
esse fato. Agora, nós vemos matéria da Folha: “Governo
abandona Ministério da Pesca, mas insiste em manter os 300 cargos criados”. É para isso que servem as
medidas provisórias: para desmoralizar esta Casa e,
em contrapartida, adotar os mecanismos partidários de
cargos suficientes para dar salário à sua militância.
Meu caro Garibaldi, não sei se V. Exª foi compreendido ou não, mas V. Exª é vítima nesse processo. É
vítima como esta Casa. E se a sua posição aparece
mais do que a dos outros é porque os focos e as luzes
estão voltados para quem a preside.
Cheguei a esta Casa muito novo. Vim num momento, Senadora Patrícia, em que a coragem faltava
em grandes brasileiros. Ouvi o sertanejo Nilo Coelho
dizer que não era Presidente do Senado do PDS, mas
era Presidente do Senado e do Congresso do Brasil. A
partir dali, nós começamos a dar uma guinada.
Tenho a certeza, meu caro Presidente Garibaldi,
que o desabafo dos companheiros é porque esse tema
chegou à estagnação. O desabafo dos companheiros
não é contra a figura doce de V. Exª, mas o calvário
que V. Exª carrega por estar presidindo esta Casa e
ser de um partido da base do Governo.
Temos de ter a consciência, neste instante, de
que é preciso uma reação contra as medidas provisórias, embora reconheçamos que há exceções: aquelas que forem em benefício do País. Porém, não à sua
banalização, não à sua edição ilimitada, que faz com
que esta Casa fique totalmente manietada e o Executivo nade nos mares que quer – nem sempre em
águas tão claras.
Portanto, Sr. Presidente, acho que este é um momento de reflexão, e esta Casa precisa ter a consciência
de que não deve, e jamais poderá, abrir mão do poder
que tem. Nós temos de legislar. As lições que estamos
recebendo do Judiciário – quando não atuamos, o Judiciário nos substitui – já são uma demonstração de
que temos, aproveitando a tarde pedagógica de hoje,
de dar início a uma nova era: o Senado se impor ao
Executivo e ao Judiciário, para que seja compreendido pela Nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
em primeiro lugar, quero, hoje, fazer uma saudação a
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V. Exª, porque V. Exª ouviu inúmeros pronunciamentos com toda a atenção, com um grau de paciência,
de prudência, de equilíbrio; é a forma com que V. Exª
está se conduzindo até o presente momento. Por isso,
quero premiá-lo. V. Exª, hoje, ganha o prêmio do equilíbrio e da paciência, por ouvir as manifestações de
todos os Senadores.
Sr. Presidente, também quero dar uma notícia muito importante: no Supremo Tribunal Federal, o Ministro
Carlos Ayres Britto, depois de falar por muitas horas,
com um brilhante parecer, concluiu pela improcedência da ação popular que havia sido objeto de iniciativa,
inclusive, de Senadores desta Casa. O Ministro Carlos
Alberto Direito pediu vista do processo. Assim sendo,
foi encerrada, por hoje, a sessão do Supremo Tribunal
Federal que, conforme inúmeros Senadores aqui já se
expressaram, tem característica histórica, porque terá
conseqüências muito importantes relativamente à questão das áreas de reservas indígenas no País.
Essa informação, certamente, é do interesse de
todos. Alguns dos nossos Colegas, como a Senadora
Marina Silva, os Senadores João Pedro, Augusto Botelho, Mozarildo Cavalcanti e outros, acompanharam
de perto – acompanhei as primeiras horas – o dia em
que o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, trabalhou de maneira importante e brilhante para a História do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Srªs e Srs. Senadores, diante dos discursos
que ouvi, haveriam de supor as Srªs Senadoras e os
Srs. Senadores que eu deveria falar muito, mas acho
que já falei demais. Ninguém falou mais do que eu a
respeito do que significam as medidas provisórias.
Agora, acho que é hora de agir, mas vou agir à minha
maneira. Não vou, de maneira nenhuma, ferir a Constituição, que não me permite devolver pura e simplesmente as medidas provisórias.
Compreendo o apelo, mas não vou recomendar
que votem contra ou a favor de nenhuma medida provisória. Vou apenas determinar à Secretaria-Geral da
Mesa que, durante 45 dias, não sejam lidas medidas
provisórias nesta Casa, para que, durante esse período, possamos ir à presença do Presidente Arlindo
Chinaglia e dele obter um gesto de mobilização da
Câmara, para que se vote lá a emenda constitucional
que regulamenta as medidas provisórias. Essa proposta já foi aprovada no Senado e, agora, recebeu
uma contribuição da Câmara, a qual não conheço nos
seus detalhes.
O que determino são estes 45 dias. Faço uma
só exceção: chegando aqui a medida provisória que
trata do aumento de outras categorias do funcionalismo, vou determinar a sua leitura. Mas de qualquer
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outra medida, durante 45 dias, não vamos fazer leitura. Inclusive já comuniquei isto ao Líder do Governo,
Senador Romero Jucá.
Vamos passar à Ordem do Dia.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – V. Exª poderia repetir
qual é a exceção que abre?
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Das categorias do funcionalismo que não foram contempladas nesta medida provisória que tramita na Casa.
O Governo está anunciando – pelo menos foi o
que me disse hoje o Ministro Paulo Bernardo – que até
sexta-feira vai enviar a esta Casa uma medida provisória abrangendo essas categorias.
Então, eu não queria estabelecer – e gostaria
de contar com o apoio dos Senadores – uma discriminação. Se votarmos hoje o aumento para 300 mil
servidores e deixarmos de votar para outros tantos
mil servidores – não sei o número exato –, acho que
vamos criar uma situação discriminatória.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, para completar...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, eu lhe fiz uma pergunta...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Romero...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, eu lhe fiz uma pergunta, mas eu não terminei. Eu queria apenas me esclarecer. Agora que eu
vou entrar no cerne do meu raciocínio.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves filho. PMDB
– RN) – Porque o...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É
que eu lhe fiz uma pergunta, mas não terminei minha
intervenção.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Então, com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não, Sr. Presidente.
Eu creio que V. Exª – é um gesto – poderia até
abrir outras exceções. Por exemplo, calamidade pública.
Se há seca no Nordeste, há cheia no Norte....
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Que são, inclusive, previstas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB –-AM) – Pois
é aí que eu queria chegar. V. Exª veio ao encontro do
meu raciocínio. Exatamente isso, ou seja, aí estaríamos,
talvez pela primeira vez em tantos anos, sendo constitucionais. Nós estaríamos, agora, sim, procurando...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª tem razão.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
bom que estejamos nos reencontrando.
Sr. Presidente, temos dificuldades de fundo em
relação a algumas medidas provisórias. Vou dar exemplo de duas. A última dessa leva, a da Abin, eu disse
ontem, e volto a dizer, que detesto a idéia de ser grampeado. Mas eu não aceito ser grampeado por medida
provisória. Eu quero ser grampeado por projeto de lei.
Esta, eu tenho a impressão de que podíamos pensar
em transformá-la em projeto de lei. A primeira, a de nº
429, nós não a aceitamos. E, se porventura, formos
derrotados na votação, iremos ao Supremo Tribunal
Federal, por entender que poderíamos ter acolhida na
Suprema Corte em relação à compreensão que temos
de que há uma demasia nessa medida provisória. E
vamos aguardar com muita ansiedade o pronunciamento do Relator Demóstenes Torres, que, a partir
da conversa que foi encetada entre S. Exa o Senador
Tasso Jereissati, pelo PSDB, e o Senador Romero
Jucá, Líder do Governo, concertou-se uma emenda
que supostamente apararia as arestas de um monstrengo. Nós vamos tentar transformar o Shrek numa
coisa menos feia do que o feio. Não sei se... bonita
não dá, bonita realmente não dá, mas fizemos essa
tentativa. Entendo que V. Exa não poderia mesmo devolver. Recomendar poderia, com a indignação que
caberia a um Presidente da Casa que porventura estivesse indignado. V. Exa tomou uma medida que eu
considero elogiável: 45 dias sem ler medida provisória,
quem sabe prorrogáveis por mais 45. Devolvam o fel
ao Governo, devolvam o fel: não é 45, prorrogáveis por
mais 45, a vigência delas? Então, 45 prorrogáveis por
mais 45, e o Governo começará a perceber que não
tem guarida para mandar para cá medidas provisórias
tolas, abusivas, que impedem a legislação por parte
dos Senadores, que impedem a apreciação de projetos outros da lavra do próprio Governo, que têm a ver,
sim, com o interesse nacional. Então, eu devo dizer a
V. Exa que não estamos aqui para, de forma alguma,
buscar esterilmente o confronto pelo confronto. Nós
entendemos que houve excesso da parte de V. Exa em
relação a algumas declarações. Peço-lhe que faça do
fundo do coração uma meditação, mergulhando nas
suas águas mais internas e delas emergindo com a
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clareza de quem, porventura, tenha a sinceridade, que
possa ter – eu acredito que tenha –, de recomeçar uma
relação. É um gesto. É um gesto.
Em relação à primeira medida provisória, vou
aguardar o Senador Demóstenes Torres.
No mais, pontuamos já os projetos que são de
interesse e que estão após a última.
Em relação à ultima, vou aguardar – tenho muita confiança no Senador Romeu Tuma – o Senador
Romeu Tuma, relembrando que, sinceramente, se é
detestável imaginar que alguém esteja espionando a
vida de alguém ilegalmente, eu, na opção miserável
de ser espionado por um araponga via medida provisória, que pelo menos ele me dê a dignidade de me
espionar via projeto de lei. É algo que me daria certo
conforto. Eu diria: “Olha, eu estou sendo espionado,
mas constitucionalmente do ponto de vista da medida
provisória, embora inconstitucionalmente do ponto de
vista da capacidade que alguns teriam de não respeitar
as garantias dos cidadãos, as franquezas individuais”.
Eu respeito o Senador Tuma. Sei que não aceitaria
relatar nada diferente do que fosse espírito público.
Vamos ouvi-lo, enfim.
Sendo assim, ouvirei o Líder Romero Jucá, mas
com muita ansiedade, o Líder Demóstenes Torres.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR.) – Sr. Presidente, eu quero que V. Exª me inscreva, porque eu
já havia pedido
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª está inscrito.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de fazer alguns esclarecimentos.
Primeiro, no que diz respeito às medidas provisórias de reajuste de salários que ainda falta o Governo
apresentar. Pela aprovação da nova LDO, temos de
apresentar qualquer proposta de reajuste salarial até
o final deste mês. Por isso, o Governo está ultimando
medida provisória que corrige algumas categorias,
que não são objeto de atendimento na Medida Provisória nº 431.
O Governo poderá, até sexta-feira, apresentar
uma ou duas medidas provisórias – ainda está sendo
discutido –, porque existem carreiras que são carreiras de Estado, de subsídios. Inclusive, o acordo feito
com a Receita Federal será honrado nesse entendimento. Existem também outras carreiras, inclusive de
agências reguladoras, que também estão tendo reajuste. Então, o Governo, até sexta-feira, apresentará
a proposta de uma ou duas medidas provisórias que
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contemplarão essas carreiras que não estão atendidas
na Medida nº 431.
Dito isso, eu gostaria também de solicitar a todas
as lideranças, Senadores e Senadoras, que encaminhássemos a votação hoje, cumprindo o entendimento
que construímos ontem. Ontem, votamos a primeira
medida provisória e não votamos a segunda medida
provisória do Fundo Naval porque o Relator, Senador
Demóstenes, ficou de ter uma reunião, hoje pela manhã, com a equipe do Bndes e de outros segmentos. E
construímos o entendimento, inclusive acatando manifestação do Senador Tasso Jereissati e de outros Senadores, fazendo modificação na medida provisória.
Qual é a idéia? A idéia é que possamos votar essas medidas provisórias e liberar a pauta para a votação de alguns empréstimos de Estados e Municípios,
inclusive o Município de Manaus, já que houve um
esforço grande do Governo, do Ministério da Fazenda
e da Casa Civil de mandar a mensagem ontem para
cá. E exatamente por quê? Por que, pela legislação
eleitoral, Estados e Municípios também têm limite para
aprovação dessa matéria até o final deste mês.
Então, como teremos votação hoje, Sr. Presidente e, provavelmente, não teremos votação na próxima semana, porque o acordo será termos votação
nominal novamente nos dias 9 e 10, esses prazos já
estarão vencidos.
Estamos mexendo, modificando essas medidas
provisórias. Modificar essas medidas provisórias hoje
é importante, porque, na próxima semana, a Câmara
também terá um esforço concentrado e poderá apreciar
essas medidas provisórias que estamos modificando
hoje, para que elas não percam a validade.
Se não votarmos hoje as medidas provisórias,
elas, provavelmente, perderão a validade, tendo em
vista que a Câmara não poderá votá-las depois por
conta da data das eleições.
Então, faço um apelo aos Senadores e Senadoras
para que, da forma como combinamos ontem, quando
construímos um entendimento, possamos votar todas
essas matérias, que são urgentes, são emergenciais e
são acompanhadas por Estados e Municípios que estão
apelando para que aprovemos essas matérias.
Fica o esclarecimento, registrando que, até sextafeira, o Governo mandará medidas provisórias atendendo – e, inclusive, quero fazer o registro aqui – às
Polícias Militares dos ex-territórios, do antigo Distrito
Federal e o Corpo de Bombeiros, que foi um compromisso meu, formatado aqui, neste Plenário, e será
atendido sexta-feira com a gratificação que foi acordada com os comandos e com a representação das
entidades militares.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Eu faria um apelo no sentido de que a Ordem
do Dia fosse iniciada.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Depois que
eu falar, Sr. Presidente. Tenho uma questão de ordem
e vou invocar o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Depois que V. Exª falar... Então, V. Exª tem a
palavra.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Não acredito que V. Exª seja um homem de máfé; ao contrário, acredito na boa-fé de V. Exª. Mas,
imagino que V. Exª possa estar sendo induzido a um
ato de má-fé.
Essa decisão anunciada por V. Exª é absolutamente inócua, não produz impacto algum, não terá
conseqüência alguma. Os 45 dias a que V. Exª faz referência vencerão no dia 11 de outubro. As medidas
provisórias que se encontram na pauta, a última delas,
tem prazo se esgotando no dia 15 de outubro. Nesse
período nós estamos em campanha eleitoral. Ao que
consta, teremos mais um esforço concentrado apenas,
que seria suficiente tão-somente para discutirmos as
medidas provisórias na pauta. Portanto, nesses 45
dias, Sr. Presidente, nós não avançaremos. Aqueles
projetos que vão comemorar aniversário...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Alvaro Dias, permita-me...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Deixe-me
concluir, depois V. Exª fala. V. Exª ouviu com tanta paciência a todos, inclusive àqueles que o agrediram.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª está proporcionando a esta Casa um
momento de...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Eu não
estou proporcionando nada. Deixe-me concluir, Sr.
Presidente, depois V. Exª responde à questão de ordem que eu vou formular ao final da exposição que
estou fazendo.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Pois não.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Enfim, eu
estou afirmando, Sr. Presidente, que nesse período de
45 dias nós não avançaremos. As matérias que estão
quase completando aniversário, que estão no primeiro momento da Ordem do Dia após o destrancamento da pauta, são emendas constitucionais que dizem
respeito ao voto aberto na eventualidade de cassação
de mandato de Parlamentares. São emendas do Senador Paulo Paim, do ex-Senador Sérgio Guerra e de
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minha autoria. Estão completando um ano e não foram
ainda deliberadas.
Eu quero, Sr. Presidente, valendo-me do Regimento do Congresso, do Senado e da Câmara dos
Deputados, afirmar que V. Exª tem, sim, autoridade e
competência para devolver medidas provisórias.
O que dispõe o Regimento do Congresso Nacional? O Regimento do Congresso Nacional diz, no art.
151: “Nos casos omissos neste Regimento, aplicar-seão as disposições do Regimento do Senado e, se este
ainda for omisso, as do da Câmara dos Deputados”.
O Regimento do Congresso e o Regimento do
Senado Federal são omissos em relação a essa questão da devolução de matérias inconstitucionais, mas o
Regimento da Câmara dos Deputados, que deve ser
aplicado neste caso, quando há omissão dos outros
regimentos, determina o seguinte:
Art. 137. ................................................
§1º Além do que estabelece o art. 125,
a Presidência devolverá ao Autor qualquer
proposição que:
...............................................................
II – versar sobre matéria:
...............................................................
b) evidentemente inconstitucional.
Portanto, Sr. Presidente, com base no Regimento
da Câmara, que tem validade e deve ser aplicado pelo
Senado Federal quando nosso Regimento for omisso,
V. Exª pode, sim, devolver medidas provisórias inconstitucionais ao Poder Executivo, desde que deseje.
V. Exª diz que já falou demais a respeito desse
assunto. Falou bastante; talvez não tenha falado demais, mas V. Exª pode agir mais. E a ação que se exige neste momento, para restabelecer a credibilidade
do Senado Federal, é uma atitude de afirmação de
V. Exª em nome de todos nós. E essa atitude de afirmação, em respeito ao Regimento, é devolver ao Poder Executivo as medidas provisórias que afrontam a
Constituição, porque o Senado Federal é o guardião
da Carta Magna do País.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Alvaro Dias, quero dizer a V. Exª que
não fui induzido por ninguém. Essa proposta que estou
fazendo é minha; é uma reflexão que fiz; é um gesto
que tive. Se V. Exª quer me desestimular, quer realmente fazer com que não prosperemos nessa luta, peço
perdão a V. Exª. Contudo, reafirmo: não estou sendo
induzido por ninguém.
Portanto, quero...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
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O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Para contraditar, Sr. Presidente, a questão de ordem do Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Tião Viana,
que quer contraditar. Acho ótimo, porque, pelo menos, eu...
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para contraditar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
por razões regimentais, respeitando a intenção e a manifestação de preocupação do Senador Alvaro Dias,
quero afirmar que o Regimento do Senado Federal trata
dessa matéria, sim – e não como disse o Senador Alvaro Dias, que afirmou que não –, no seu art. 48.
O art. 48 do Regimento do Senado Federal assim dispõe:
Art. 48. Ao Presidente compete:
...............................................................
XI – impugnar as proposições que lhe
pareçam contrárias à Constituição, às leis,
ou a este Regimento, ressalvado ao autor recurso para o Plenário, que decidirá após audiência da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania;
Ora, o autor é o Presidente da República; ele
não é Senador, não pode impetrar recurso ao Plenário. E estamos tratando de ato normativo, que tem
referência como lei. Então, é claro que a matéria está
contemplada.
Assim, a questão de ordem do Senador Alvaro
Dias não é procedente.
É uma razão técnica que me faz manifestar a defesa do Regimento do Senado Federal, respeitando a
ótima intenção do Senador Alvaro Dias de se opor ao
excesso de medidas provisórias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, para réplica.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª é Presidente
do Congresso Nacional. Estou me valendo do Regimento do Congresso Nacional, que remete, no caso,
ao Regimento da Câmara dos Deputados, em razão
de ser omisso o Regimento do Senado Federal nessa matéria.
O Regimento da Câmara dos Deputados não faz
referência à origem da autoria; não faz referência a se
a autoria é do Executivo ou da Câmara dos Deputados.
Ele é taxativo, no seu art. 137, § 1º, II, letra b: cabe ao
Presidente devolver ao autor matéria evidentemente
inconstitucional.
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Portanto, é uma questão de interpretação. Respeito a posição do Senador Tião Viana, mas, evidentemente, fico com a interpretação que anteriormente
já apresentei em relação aos três Regimentos do Congresso Nacional: o do Congresso, o do Senado e o da
Câmara dos Deputados.
Não quero dizer a V. Exª, de forma alguma, que
essa atitude tem por objetivo desestimular; ao contrário! Estou aqui para estimular V. Exª a atitudes de
ousadia, de coragem, que correspondam ao discurso
que V. Exª pronunciou quando assumiu a Presidência
do Senado Federal.
V. Exª pode contar comigo em qualquer atitude
de rigor, de ousadia e de coragem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Arthur
Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é
fascinante o debate que se ameaça travar entre o Senador Tião Viana, que é um eminente regimentalista
da Casa, e o Senador Alvaro Dias, um Parlamentar de
experiência a toda prova.
Por outro lado, eu me recusaria a entender que V.
Exª estivesse jogando com os dados da eleição. Quero
dar um crédito a V. Exª. Seria um absurdo se pudesse
passar pela minha cabeça que o Presidente da Casa
a que pertenço estivesse fazendo o jogo do tipo: “vai
ser assim, quando não há sessão, depois será assado
no momento em que não houver mais sessão”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço a V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Entendo que V. Exª deu um passo que é irreversível, um
passo a partir do qual não teremos retorno. É o chamado ponto de não-retorno da aviação.
É nesse sentido que aqui reafirmo os termos do
compromisso que, em nome do PSDB, acabei de fazer
com V. Exª. Sugiro-lhe que examine a prorrogação por
mais 45 dias, até para devolver ao Governo o próprio
fel das medidas provisórias. E ainda insisto em que é
importante, ao iniciarmos esse processo de Ordem do
Dia, ouvirmos o que tem a dizer o Senador Demóstenes Torres, que vem com uma tentativa de dar ares de
normalidade a uma medida provisória que, para mim, é
absolutamente incongruente com esse esforço que V.
Exª demonstra estar querendo encetar e com o esforço
que tem sido nosso, para dar dignidade à Casa.
Portanto, que iniciemos, então, a Ordem do
Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Tasso Jereissati.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Serei muito rápido,
mas, antes de qualquer mal-entendido, quero dizer a
V. Exª que, em nenhum momento, pretendia ofendê-lo
ou qualquer coisa que seja parecida com isso.
Quis colocar apenas a minha indignação diante
da situação em que esta Casa se encontra e chamálo aos brios para uma posição, que sei que é de V.
Exª também.
Mas gostaria aqui de enfatizar a proposta do
Senador Arthur Virgílio, que me parece ser bastante
importante, para que possamos iniciar a Ordem do Dia
da seguinte maneira: ouviremos o relatório do Senador
Demóstenes Torres sobre a urgência e a relevância
dessa medida provisória, algo que me parece muito
importante. Depois, há duas medidas provisórias sobre
as quais não existe muita discussão, que são a do reajuste do salário dos servidores e a do crédito agrícola.
Essas duas não exigem discussão. Em seguida, há a
da reestruturação da Abin.
É impossível discutir a reestruturação de um órgão
da importância da Abin por medida provisória. E o pior:
não existe, nem dentro da Abin, está claro, nenhum
consenso salarial sobre o assunto. Há aqui uma comissão – nós gostaríamos que vocês se levantassem – de
funcionários da Abin que são contra essa proposta que
está aí. Não sabemos – ainda não consegui ouvi-los
– as razões pelas quais eles são contra; nenhum dos
Senadores aqui ouviu por que eles são contra.
Então, faria esta proposta, Senador Romero,
para o bom senso, para o acordo desta Casa: a de
que retirássemos essa medida provisória, porque é
absolutamente absurdo votarmos a reestruturação da
Abin sem sabermos as razões desses servidores que
estão aqui. Vai ser uma votação inteiramente sem a
consciência de cada um de nós.
Essa é a proposta que deixo a V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra, pela ordem, o Senador José
Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho que o
que estamos discutindo em essência é a reação do
Senado ao excesso de medidas provisórias, em que
V. Exª é aliado do Plenário. Claro. V. Exª movido, claro,
pelas suas convicções e pelas opiniões do Plenário,
tomou a atitude elogiável de não ler, nos próximos 45
dias, nenhuma medida provisória.
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Quero lembrar a V. Exª apenas o seguinte: 45
dias pela frente, vamos chegar a 10 de outubro. Até
10 de outubro, vai haver uma semana de votação só.
Uma só. Eu ficaria satisfeito, se V. Exª dissesse agora
que os 45 dias são de 10 de outubro para frente, porque não vai haver deliberação praticamente nenhuma
exceto numa semana do mês de outubro. O Senado
daria, por intermédio de V. Exª, uma atitude viril de resistência, de repúdio, a este excesso, perverso com o
Congresso, de medidas provisórias, se V. Exª dissesse que, nos 45 dias que se sucederão ao dia 10 de
outubro, não vai ser lida nenhuma medida provisória.
Acho que V. Exª daria uma resposta à altura ao País,
às suas convicções, ao seu discurso de posse e aos
partidos políticos que compõem esta Casa, que estão
indignados com o demérito que está posto nas ruas
em relação ao Senado que, na verdade, está sendo
impedido de trabalhar.
É o apelo que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço a V. Exª.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, a Minoria quer falar.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Eu faço um apelo para que ...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu vou
ser rápido. Eu entendo V. Exª.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – É só
essa Minoria que fala aqui hoje...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho.
PMDB-RN) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, quero
parabenizar V. Exª pela sua postura, uma postura calma
e digna de um Presidente que, tenho certeza, quer resolver esse problema, quer a independência do Poder.
Já é um avanço, Presidente. A postura de V. Exª já é
um avanço, um pequeno avanço. De qualquer forma,
é um avanço. Ficaria eu satisfeito se V. Exª pudesse
aceitar a proposta do Senador José Agripino, mesmo
que não fossem os 45 dias, a começar do mês de outubro, mas que fosse o mês de outubro – os 30 dias do
mês de outubro – para que nós pudéssemos resolver,
definitivamente, esse problema junto à Câmara, para
que nós tivéssemos tempo de nos reunir para debater
este assunto junto com as Lideranças.
De qualquer forma, Presidente, houve um avanço
na tarde de hoje. Eu saio daqui feliz, satisfeito, por V.
Exª ter tomado uma posição inicial razoável. Mas iria
eu mais satisfeito à minha residência se V. Exª pudesse ou aceitar a colocação do Líder José Agripino ou,
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pelo menos – pondero eu –, poder transcorrer o mês
de outubro sem medidas provisórias.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço a V. Exª.
Prorrogo a sessão pelo tempo necessário para
o cumprimento da Ordem do Dia, a votação das matérias constantes da Ordem do Dia.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Valter Pereira.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu fui
ao gabinete de V. Exª para participar da reunião do Colégio de Líderes, representando o PMDB. Infelizmente,
malogrou a reunião, e não pude solicitar a V. Exª que
coloque, hoje, em votação um requerimento de minha
autoria que pede o desapensamento de alguns projetos
de uma PEC que trata de reservas indígenas, o que é
fundamental para que eu possa proferir o meu voto.
Há, hoje, uma discussão enorme em todo o território nacional com relação a essa questão de demarcação
de áreas indígenas. Em todos os cantos, a inquietação
é grande com relação a esse problema.
E tem as matérias, projetos que estão há dois
anos tramitando, que já tinham relator designado,
que inclusive já faleceu, e que, de repente, é preciso
colocar em votação. Mas entendi que é necessário o
desapensamento, porque são matérias que não tratam
do mesmo assunto, do mesmo tema. Portanto, gostaria que V. Exª colocasse em votação. Não é matéria
que vai trazer controvérsia, que tem problema entre
situação e oposição. Portanto, gostaria que V. Exª colocasse em votação.
Requeiro, também, a V. Exª, Sr. Presidente, que
seja consignado na ata desta sessão o voto de pesar
da Bancada do PMDB pelo passamento do ex-prefeito,
ex-ministro Olavo Setúbal. O PMDB também se sente
consternado por esse fato e solicita, portanto, que seja
consignado o voto de pesar e também a nossa solidariedade a todos os membros da família Setúbal.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª será atendido.
Acredito que está sendo motivo de grande lamento por parte de todos os Srs. Parlamentares o falecimento de Olavo Setúbal, paulistano, que fez carreira
como professor do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
e, depois, carreira brilhante como empresário e como
político, tendo, inclusive, ocupado o Ministério das Relações Exteriores e o cargo de Prefeito de São Paulo,
convidado pelo Governador Paulo Egídio Martins.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que passo a ler.

É lida a seguinte:

AGOSTO35395
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35396

Quinta-feira 28
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AGOSTO35397
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35398

Quinta-feira 28
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(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

AGOSTO35399
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35400

Quinta-feira 28
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho.
PMDB – RN) – A proposta de emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às disposições
constantes dos art. 354 e seguintes do Regimento
Interno.
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A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
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AGOSTO35401
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35402

Quinta-feira 28
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AGOSTO35403
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35404

Quinta-feira 28
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(Às Comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa.)
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AGOSTO35405
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35406

Quinta-feira 28
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AGOSTO35407
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35408

Quinta-feira 28
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AGOSTO35409
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35410

Quinta-feira 28
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AGOSTO35411
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35412

Quinta-feira 28
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AGOSTO35413
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35414

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

385

Agosto de 2008

386

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO35415
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35416

Quinta-feira 28
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AGOSTO35417
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35418

Quinta-feira 28
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AGOSTO35419
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35420

Quinta-feira 28
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AGOSTO35421
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35422

Quinta-feira 28
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
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Sobre a mesa, projetos de lei do Congresso Nacional que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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AGOSTO35423
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35424

Quinta-feira 28
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AGOSTO35425
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35426

Quinta-feira 28
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AGOSTO35427
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35428

Quinta-feira 28
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AGOSTO35429
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35430

Quinta-feira 28
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AGOSTO35431
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35432

Quinta-feira 28
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AGOSTO35433
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35434

Quinta-feira 28
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AGOSTO35435
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35436

Quinta-feira 28
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AGOSTO35437
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35438

Quinta-feira 28
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AGOSTO35439
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35440

Quinta-feira 28
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AGOSTO35441
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35442

Quinta-feira 28
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AGOSTO35443
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35444

Quinta-feira 28
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AGOSTO35445
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35446

Quinta-feira 28
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AGOSTO35447
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35448

Quinta-feira 28
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AGOSTO35449
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35450

Quinta-feira 28
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AGOSTO35451
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35452

Quinta-feira 28
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AGOSTO35453
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35454

Quinta-feira 28
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AGOSTO35455
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35456

Quinta-feira 28
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AGOSTO35457
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35458

Quinta-feira 28
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AGOSTO35459
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35460

Quinta-feira 28
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AGOSTO35461
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
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Quinta-feira 28
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AGOSTO35463
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
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Quinta-feira 28
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AGOSTO35465
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
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Quinta-feira 28
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AGOSTO35467
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
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AGOSTO35469
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Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
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AGOSTO35471
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AGOSTO 2008
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AGOSTO35473
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Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
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Quinta-feira 28
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AGOSTO35475
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
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Quinta-feira 28
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Os projetos lidos vão à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de
2006–CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação dos Projetos:
Leitura: 27-8-2008
Até 1º-9 publicação e distribuição de avulsos;
Até 9-9 prazo final para apresentação de emendas;
Até 14-9 publicação e distribuição de avulsos das
emendas; e
Até 29-9 encaminhamento do parecer final à Mesa do
Congresso Nacional.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

AGOSTO35477
2008

Quinta-feira 28

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – A Presidência lembra às Senhoras e aos Senhores Senadores que o Senado Federal está convocado para uma sessão especial a realizar-se amanhã,
às 11:00 horas, destinada a homenagear o Fórum
Social Mundial, que ocorrerá na cidade de Belém do
Pará em janeiro de 2009, sob o lema “Um Outro Mundo
é Possível”, de acordo com o Requerimento nº 827,
de 2008, do Senador José Nery e outros Senhores
Senadores.
Lembra, ainda, que usarão da palavra os Líderes
ou quem Suas Excelências indicarem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:

AGOSTO 2008
35478

Quinta-feira 28
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AGOSTO35479
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
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Quinta-feira 28
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AGOSTO35481
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35482

Quinta-feira 28
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AGOSTO35483
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Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35484

Quinta-feira 28
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AGOSTO35485
2008

Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
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Quinta-feira 28
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AGOSTO35487
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Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
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Quinta-feira 28
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AGOSTO35489
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Quinta-feira 28

AGOSTO 2008
35490

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão
à publicação.
Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que passo
a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 122/2008-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 27 de agosto de 2008
Assunto: Turno Suplementar
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão aprovou
o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 525, de
2007, de 24 de julho de 2996, com vistas a estabelecer novas condições para o procedimento de interceptação telefônica, informática e telemática, além de
outras providências”.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92, do Regimento Interno do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar prostestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Marco Maciel, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Foi encaminhado à publicação o Parecer nº
923, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre o Projeto de Lei nº 121, de 2008 (nº
1.652/2007), na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação
de cargos efetivos no Quadro de Pessoal da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região e dá
outras providências.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho.
PMDB – RN) – Com referência ao expediente que
acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário
que ao Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº
525, de 2007, poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão, no turno suplementar, perante a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Passa-se à
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ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 20, DE 2008
(Proveniente da Medida Provisória nº 429, de 2008)
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de Conversão nº 20, de 2008, que
autoriza a União a participar em Fundo de
Garantia para a Construção Naval – FGCN
para a formação de seu patrimônio; altera as
Leis nºs 9.365, de 16 de dezembro de 1996,
5.662, de 21 de junho de 1971, 9.019, de 30
de março de 1995, 11.529, de 22 de outubro
de 2007, 6.704, de 26 de outubro de 1979, e
9.818, de 23 de agosto de 1999; e dá outras
providências (proveniente da Medida Provisória nº 429, de 2008).
Transcorre, hoje, a 11ª sessão da matéria constando da pauta.
O parecer será proferido pelo Senador Demóstenes Torres, Relator revisor da matéria.
Concedo a palavra ao Senador Demóstenes
Torres.
PARECER Nº 925, DE 2008–PLEN
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO.
Para proferir parecer.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o presente Projeto de Lei de
Conversão, oriundo de medida provisória, versa sobre
a criação do Fundo garantidor ou Fundo de Garantia
para a Construção Naval.
Da forma como veio do Executivo e alterada pela
Câmara, a MP estabelece as condições desse Fundo,
do seu patrimônio, quando pode ser utilizado, quem
vai geri-lo, como pode ser a sua representação judicial
e diz, sobretudo, que ele tem por finalidade garantir
o risco do crédito das operações de financiamento à
construção naval, realizadas pelos agentes financeiros credenciados a operar com recursos do Fundo
da Marinha Mercante. Muito bem. Essa é a síntese
da Medida Provisória, do presente Projeto de Lei de
Conversão nº 20.
Acontece, Sr. Presidente, que, antes do mérito, os
pressupostos de relevância e de urgência de qualquer
medida provisória devem ser analisados.
Houve discussão acalorada quanto à doutrina,
principalmente, no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já havia concluído anteriormente
que os pressupostos de relevância e de urgência de
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medida provisória deveriam ser aferidos pelo próprio
Presidente da República; que relevância e urgência
existiam quando o Presidente da República entendia
que era dessa forma.
Houve uma mudança que limitou a reedição de
medidas provisória e que, principalmente, passou a
exigir motivação para as medidas provisórias.
V. Exª tem muito mais tempo de Parlamento do
que eu. Não me lembro disso, porque, quando aqui
cheguei, já era de outra forma, mas as medidas provisórias vinham de qualquer forma, não careciam de
fundamentação. Já foi uma evolução que o Congresso
conseguiu a necessidade de o Senhor Presidente da
República dizer ao menos por que deseja a medida
provisória.
O Supremo Tribunal Federal tem mudado radicalmente sua posição, Sr. Presidente. Por exemplo,
a Medida Provisória nº 1.577-6, em seu art. 4º, ampliava o prazo para o ajuizamento de ação rescisória
pela Fazenda Pública. O Ministro Marco Aurélio, em
1999 – portanto, há nove anos –, disse: “A alteração
de normas instrumentais não se faz em regime de urgência, principalmente sabendo-se que são normas
que vigoram desde 1973”.
Vejam bem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, que a presente medida provisória faz uma alteração, o que está aqui justamente em seu preâmbulo:
autoriza a União a participar em Fundo de Garantia
para a Construção Naval, para a formação de seu patrimônio. Altera as Leis nºs 9.365, de 16 de dezembro
de 1996; 5. 652, de 21 de junho de 1971; 9.019, de 30
de março de 1995; 11.529, de 22 de outubro de 2007;
6.704, de 26 de outubro de 1979; e 9.818, de 23 de
agosto de 1999.
O Ministro Marco Aurélio diz que, claramente, normas de caráter instrumental não podem ser alteradas.
E o Supremo julgou à unanimidade, mormente quando
determinadas normas vigiam desde 1973. Aqui, Srªs e
Srs. Senadores, estamos alterando normas até de 1971.
Que relevância tem esse tema? E, principalmente, que
urgência tem esse tema, Sr. Presidente?
Quando vimos aqui clamar a V. Exª que devolvesse
a medida provisória, nós o fizemos por que tínhamos a
certeza de que V. Exª estaria dentro da sua autoridade.
É inusual? É inusual, mas V. Exª se tem pautado pelo
discurso de resgate da dignidade do Poder Legislativo.
V. Exª não o fez e teve suas razões para não fazê-lo,
principalmente de ordem doutrinária, porque V. Exª entende que não tem essa competência regimental, nem
constitucional. Respeitamos, então, o posicionamento
de V. Exª. Discordamos do posicionamento de V. Exª,
mas respeitamos esse posicionamento.
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Sras e Srs. Senadores, essa é uma matéria julgada
em 1999, mas peguemos uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) proposta em cima da Medida
Provisória nº 405, que abriu crédito extraordinário de
R$5,4 bilhões para a Justiça Eleitoral. Vem o Supremo
já com cinco votos, e há pedido de vista. O Ministro
Gilmar Mendes, o Ministro Eros Grau, a Ministra Carmen Lúcia, o Ministro Carlos Britto e o Ministro Marco
Aurélio Mello dizem que não há relevância, que não
há urgência.
O Senado Federal e a Câmara dos Deputados
não podem convalidar esse ato absolutamente inconstitucional do Senhor Presidente da República!
A medida provisória já é uma excrescência do presidencialismo. Por quê? Porque simplesmente o Presidente da República interfere na pauta do Congresso
Nacional, inclusive estipulando em que momento isso
deve ser julgado, de forma prioritária, quando isso
deve ser julgado, trancando a pauta do Congresso
Nacional.
Uma vez que fomos nós mesmos, os Parlamentares, que aprovamos a possibilidade de edição de
medida provisória, temos de ter juízo, temos de ter
cautela, porque quem pertence ao Poder Legislativo
somos nós. E somos nós, Presidente Collor, que nos
estamos desvalorizando a cada momento, a cada minuto. Somos nós que estamos votando por que o Presidente da República quer votar.
Muitos Parlamentares aqui, Parlamentares governistas, dizem, à boca miúda, que, muitas vezes,
já estiveram no Palácio do Planalto e que chegaram
a ouvir da boca do próprio Presidente da República:
“Olha, isso aqui eu resolvo com medida provisória. Eu
não preciso dialogar com o Congresso, não”.
Quais são as nossas prioridades, Sr. Presidente? Liberar emendas parlamentares? Isso é uma prioridade, faz parte das nossas atribuições. Mas nossa
prioridade, Sr. Presidente, é conseguir cargo no Poder Executivo? Então, temos de decidir qual é nossa
prioridade. O Congresso Nacional quer ver restaurada
sua dignidade?
Não é nada contra o Poder Executivo, não! Votamos aqui medida provisória, algum tempo atrás, que
acudia as vítimas de enchente no Nordeste. Era uma
medida provisória cabível, pois tratava de matéria relevante e urgente. Agora, estamos aqui diante de matéria
que interessa a um setor produtivo do Brasil. Ótimo!
Somos contra isso? Não. Mas por que o Senhor Presidente da República não apresenta um projeto de lei
e lhe dá caráter prioritário, imprimindo a urgência regimental, com prioridade para que ele possa ser apreciado, tranqüilamente, pelas duas Casas? Por que temos
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de nos submeter à vontade do Chefe do Executivo de
votar contra as disposições da Constituição?
Não é só o Presidente Lula, não! Estou falando
também dos Presidentes anteriores, especialmente do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que também
editou e reeditou medidas provisórias contra as prerrogativas do Congresso Nacional. Quem pode reagir
a isso é somente o Congresso Nacional.
Estamos aqui, Srªs e Srs. Senadores, diante da
votação de uma medida provisória em que, em caso
semelhante, o Supremo Tribunal Federal já disse que
não há urgência e que não há relevância. Estamos aqui
simplesmente referendando uma posição do Chefe do
Executivo.
Daí por que, Sr. Presidente, nas preliminares, voto
pela inadmissibilidade da presente medida provisória,
do presente projeto de lei de conversão, principalmente porque não há relevância e não há urgência nessa
matéria para ser tratada como medida provisória.
É esse meu parecer, Sr. Presidente, contrário à
admissibilidade da presente medida provisória.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço a V. Exª, Senador Demóstenes Torres.
O parecer preliminar do Relator revisor, Senador Demóstenes Torres, é contrário ao atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e de
urgência e de adequação financeira e orçamentária
da matéria.
Em votação.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Para encaminhar a votação, tem a palavra o
Senador José Agripino, Líder do DEM.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu e meu Partido concordamos, em gênero,
número e grau, com os argumentos aqui apresentados pelo Senador Demóstenes Torres, que conclui
pela inadmissibilidade no que diz respeito à urgência,
à relevância e à constitucionalidade da presente medida provisória.
Concordamos com o relatório do Relator e comunicamos à Casa, desde já, que vamos pedir votação
nominal para apreciação da admissibilidade dessa
matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
para encaminhar a votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, quero discordar do relatório do Senador
Demóstenes, com todo respeito, e dizer que essa
matéria é extremamente importante, porque cria mecanismos que fortalecem – e já estão fortalecendo; já
estão aparecendo os resultados – o crescimento da
indústria naval brasileira e que melhoram a ação relativa ao transporte fluvial e marítimo.
Portanto, o parecer e o encaminhamento da Liderança do Governo vão ser contrários ao parecer do
Senador Demóstenes, pela urgência e pela relevância
da matéria.
Quanto ao mérito, quero dizer que, se for mantido o entendimento, nós vamos acompanhar o Senador Demóstenes, vamos votar com a emenda que o
Senador Demóstenes está apresentando, exatamente
para cumprir o entendimento que nós construímos na
tarde de ontem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a maior prova de que tínhamos razão é
que já foi feito um acordo preliminar para retirar aquela
excrescência que estabelecia que o dinheiro do trabalhador, dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
seria aplicado em propaganda de turismo no exterior. E
isso foi feito porque uma exigência fundamental, quando se trata do FAT, é o retorno, é saber a que taxa e
com que segurança se está aplicando esse dinheiro,
que é o pecúlio do trabalhador brasileiro. Não dá para
se fazer propaganda com o dinheiro que é o futuro
do trabalhador! Veja como já havia um equívoco. Veja
como era imperfeita a medida provisória. Veja como só
por aí se poderia dizê-la viciada e viciosa.
Nós, do PSDB, acompanhamos o Senador Demóstenes Torres no entendimento de que a matéria
não é urgente e, portanto, votamos contra a sua admissibilidade em votação que será nominal, obviamente
dizendo que, se há alguma perspectiva de essa matéria ganhar algum foro de constitucionalidade – nem
sei se isso é possível –, será pela absorção, no mérito,
da emenda que foi proposta pelo Senador Jereissati e
acordada com o Líder Romero Jucá, proposta que foi
assimilada a partir do entrosamento dela com as idéias
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do Relator, Senador Demóstenes Torres, algo que, no
mérito, aperfeiçoa o monstrengo que recebemos.
Vamos separar bem as coisas. Na preliminar,
nós votamos nominalmente contra e votaremos, no
mérito, se mantido o acordo, com o que explanará o
Senador Demóstenes Torres, aperfeiçoando aquilo que
encontramos viciado e vicioso numa medida provisória
que, já de início, mostrou-se equivocada, e o próprio
Governo reconheceu que estava havendo mau uso do
Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Outros erros existem, e esses erros, em parte
enorme pelo menos, o Relator Demóstenes Torres
se dispõe a corrigi-los, Sr. Presidente, com o nosso
apoio.
Portanto, votaremos agora, nominalmente, “não”.
O PSDB vota “não”, contra a admissibilidade da matéria em tela, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Tasso Jereissati e,
em seguida, o Senador Osmar Dias.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, venho parabenizar o Senador Demóstenes
Torres pelo brilhante pronunciamento, pelo relatório
em que fundamenta juridicamente, de maneira inequívoca, as impropriedades dessa medida provisória,
que, claramente, ostensivamente, são inconstitucionais, porque não há nenhum aspecto que justifique a
sua urgência.
O Líder do Governo aqui falou que é um projeto
importante, que está começando a dar certo e que,
por essa razão, deve ser aprovado. Na verdade, posso
até concordar que seja um projeto importante, posso
até concordar que o projeto esteja dando certo, mas
não posso concordar que exista urgência a ponto de
impedir que nós, Senadores, possamos debatê-lo e
discuti-lo para tentar aperfeiçoá-lo, melhorá-lo.
Hoje de manhã, por exemplo, nas discussões que
surgiram na reunião, coloquei que havia uma impropriedade clara: novamente o Governo faz um projeto,
como este que está aqui, em que monta o capitalismo
dos sonhos dos capitalistas que não acreditam no capitalismo. Digo isso porque é um capitalismo em que
o capitalista não entra com o capital nem entra com
a fábrica – ele não tem a fábrica ainda. Esse fundo
garantidor vem justamente para garantir, com dinheiro público – do meu, do seu, do nosso –, o risco do
capitalista.
Isso cria uma disfunção enorme, Senador Arthur
Virgílio. Por que não para V. Exª mesmo, Senador? Se
não precisa de capital, se não há risco, se não precisa,
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inclusive, de ter a fábrica – isso é bancado – e se não
precisa de vender a mercadoria – ela já está comprada
pelo Estado –, não se pode falar em capitalismo. Ou
seja, o empreendimento é totalmente bancado pelo
Estado, o capitalista só entra com o lucro.
Não entendo esse sistema e, por isso, gostaria
muito de debater esse assunto. Pode ser até que eu
seja convencido de que isso é correto para incentivar
a indústria naval, mas desde logo argumento: por que
para a indústria naval? Por que não para a indústria
farmacêutica? Por que não para a indústria de juta
do Amazonas? Por que não para qualquer outro tipo
de indústria que esteja aí? Por que isso é feito pelo
capitalista “x” e não pelo capitalista “y”? Falo em capitalista aqui, mas é preciso aspear essa expressão no
presente caso! Por que isso é feito para uma pessoa
e não para outra, para um Estado e não para outro,
já que, rigorosamente, nesta proposta, da maneira
como foi colocada, a iniciativa privada não entra com
um tostão, com nenhum minuto e com nenhuma gota
de preocupação com o risco?
Só para mostrar a complexidade do projeto que
está sendo votado com tanta urgência, farei alguns
comentários. Repito: o projeto é complexo, é profundo,
envolve distorções e não pode ser votado da maneira
como está sendo votado. Isso é muito claro não apenas
para mim: hoje mesmo o próprio Governo concordou
em colocar um risco mínimo para a iniciativa privada.
Já quanto a outros aspectos da lei, que não têm
nada a ver com o Fundo de Construção Naval, alguns
pontos devem ser levantados. Por exemplo, o FAT,
que vai financiar a compra de empresas no exterior,
investimentos brasileiros no exterior. O FAT! Mas o
que é o FAT? É o Fundo de Amparo do Trabalhador.
Ora, com que remuneração o FAT vai financiar isso,
Senador José Agripino? Esses recursos do FAT, que
é do trabalhador, serão remunerados como? A juros
subsidiados. E quem vai pagar o subsídio? O trabalhador brasileiro.
Causa-me muita estranheza o silêncio dos Senadores do PT. Estou vendo o Senador Flávio Arns aqui,
o Senador Paulo Paim também. V. Exªs sabem que,
de acordo com esse projeto, recursos do FAT, que é
do trabalhador, vão ser usados para financiar investimentos de empresários brasileiros no exterior com
juros subsidiados? Vão usar dinheiro do trabalhador
e remunerá-lo com juros menores do que os que seriam obtidos se esse dinheiro fosse aplicado como é
o dinheiro dos brasileiros comuns. Enquanto um capitalista, um médico ou um homem de classe média investe seus recursos e recebe a remuneração oferecida
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pelo mercado, o trabalhador vai financiar esse projeto
lá fora, com o Fundo de Amparo ao Trabalhador, recebendo juros bem menores. Isso, no mínimo, deveria
gerar um debate.
Eu acho estranhíssimo não ouvir uma palavra
do PT sobre o assunto! Não ouço do Senador Suplicy,
que vejo ali ao telefone celular, uma palavra em defesa o trabalhador! Quem vai defender o trabalhador
brasileiro nesse projeto? Nada ouço a esse respeito
da Senadora Ideli, que sempre fala pelo trabalhador!
Quem vai defender o trabalhador brasileiro nesse projeto? Quem vai discutir, ou pelo menos debater, esse
assunto aqui? Não vejo aqui o Senador Mercadante,
bravo petista que também defende os trabalhadores – é
do Partido dos Trabalhadores. Não o vejo defendendo
esse projeto! O que está acontecendo? Onde estão
essas pessoas? Por que o trabalhador brasileiro vai
ter de pagar do seu bolso a diferença para financiar
esse projeto? Por que não o fazem outras pessoas ou
os bancos, o que seria muito ao gosto do que dizem
os Senadores do PT? Isso é, Senador Demóstenes
Torres, uma popular “enfiada de mão” no bolso do trabalhador brasileiro!
Ao mesmo tempo, no outro projeto, há uma doação do Estado brasileiro, doação sem risco para capitalistas brasileiros.
Quero, portanto, saber qual é a posição do PT
quanto a esses dois pontos. No mínimo, deveríamos
travar aqui um grande debate. Infelizmente, porém,
pela maneira como isso está isso colocado, não vamos debater.
Aproveito aqui, Senador Garibaldi Alves Filho,
para reclamar. E está aqui mais um Senador do PT
de quem gostaria de saber a posição sobre o assunto.
Senador Eduardo Suplicy, por favor, gostaria de saber
sua posição sobre esses dois assuntos. Quero saber
de que lado estão: do trabalhador ou do capitalista, do
risco ou do não-risco, da doação de dinheiro público
para o empresário brasileiro ou da não-doação do dinheiro público? Porque quero saber a opinião do PT.
Quero saber, no mínimo, a opinião do Presidente Lula
sobre esse assunto.
Dizer que precisa incentivar a indústria naval, também estou de acordo. Mas também estou de acordo
que se precisa incentivar muita coisa por este País. E
com dinheiro de quem? Com o dinheiro do povo brasileiro? Com o dinheiro do trabalhador brasileiro?
Então, isso é um absurdo. V. Exª está coberto
de razão jurídica e de razão moral para dizer que o
que estamos votando é um absurdo. E denuncio aqui
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a omissão total do Partido dos Trabalhadores diante
dessa questão.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
a atenção de V. Exª, porque vou fazer um pedido, mas
vai ser no final da minha fala. Assim, peço a V. Exª que
preste atenção em tudo.
A tarde de hoje não foi muito boa para V. Exª;
muitas críticas. Mas quero falar que, de tudo que ouvi,
concordo com algumas coisas. Tem coisa que a gente
fala e, depois, já falou mesmo... Acontece que temos
a responsabilidade do cargo que ocupamos. E V. Exª
tem a responsabilidade do cargo que ocupa e, evidentemente, tem que cuidar da imagem do Senado e do
Congresso Nacional. Muitas vezes, uma opinião manifestada publicamente traz prejuízos para a imagem
do Congresso. Concordo. No entanto, não podemos
colocar nos ombros de uma pessoa só, do Presidente do Senado, a inoperância que ocorre aqui dentro.
Se não estamos votando... Medida provisória tem um
peso enorme por não estarmos votando. Mas podemos votar as medidas provisórias de uma forma mais
rápida. E quem é contra vota contra. E eu vou dar prova aqui de que cabe ao Plenário e não ao Presidente
unicamente devolver o que é inconstitucional, porque
simplesmente V. Exª seria chamado de autoritário se
simplesmente recebesse uma matéria e a devolvesse.
V. Exª tem que submetê-la à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e ao Plenário. Para não ser
autoritário, submete ao Plenário e nós votamos.
Vou votar contra essa medida provisória, acompanhando tudo que falou o Senador Tasso Jereissati.
Vou concordar com tudo que ele falou. Então, cabe à
maioria dos Senadores votar contra, mostrar que é
inconstitucional e devolver. Aí V. Exª vai devolver com
ofício. É V. Exª que devolve – está certo –, mas não
devolver antes de submeter ao Plenário. V. Exª tem
que submeter ao Plenário e nós temos a obrigação
de votar o mais rapidamente possível.
Vou votar contra, mas vou liberar a Bancada do
PDT para votar como quiser, porque têm Senadores
do PDT que estão querendo votar a favor. Mas gostaria de deixar a V. Exª esta minha opinião: V. Exª tem
mesmo que submeter à Casa, ou à Comissão de Justiça, ou ao Plenário, a matéria que chega à Mesa. Se
devolver um projeto meu sem submeter à Comissão
de Justiça ou qualquer Comissão, vou chamá-lo de
autoritário. Não quero fazer isso porque sei que V. Exª
é democrático.
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Por isso estou dizendo que temos que decidir em
plenário: quem é contra vota contra; quem é a favor
vota a favor. Eu voto contra. Voto pela inconstitucionalidade, de acordo com o relatório do Senador Demóstenes Torres. E gostaria de fazer um pedido a V. Exª:
abrir o painel, porque todos já sabem como vão votar.
Não há nenhum discurso que vai convencer ou virar
um voto sequer.
Peço, então, que V. Exª abra o painel.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vou atender a V. Exª.
Vou determinar a abertura do painel para que V.
Exªs possam votar ao mesmo tempo em que encaminhem a votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto
“sim”, a favor da constitucionalidade e da urgência da
matéria.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fico muito feliz com o voto “sim” do Senador Romero Jucá, porque
S. Exª está votando “sim” ao Relatório do Relator. Eu
acho que arrependimento não vale. O voto do Governo, portanto, é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – São os pressupostos. Sim ou não aos pressupostos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – O que
está sendo votado são os pressupostos. “Sim” aprova
a urgência e a constitucionalidade. E o Senador José
Agripino acaba também de anunciar o voto “sim”. Portanto, agradeço, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Estou
votando “sim” ao Relatório do Relator, como o Senador Romero Jucá também deve estar votando “sim” ao
Relatório do Relator.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pelo que entendi e é este o conceito que
passo para a minha Bancada, nós votamos “não” – portanto, contra a admissibilidade – e nos encontramos
no mérito, havendo como a modificação que será proposta pelo Senador Demóstenes Torres – e, aí, neste
caso, parece-me que o Líder do Governo seguirá a
nossa orientação.
Portanto, o voto é “não” agora, e veremos, daqui
a pouco, o que dirá o Senador Demóstenes Torres.
“Não”, contra a admissibilidade.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, a Minoria vota “não”.
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O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª tem a palavra para uma questão de
ordem.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Para uma questão de ordem. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, estou em dúvida acerca de
como votar. Quero acompanhar o Senador Demóstenes
Torres. Quero saber se voto “sim” ou “não”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vou esclarecer a V. Exª.
O voto “sim” aprova os pressupostos e se manifesta contrariamente ao parecer do Senador Demóstenes Torres; o voto “não” rejeita os pressupostos de
relevância e urgência e acompanha o parecer do Senador Demóstenes Torres.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, estou inscrito...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias, que
está inscrito para encaminhar a votação.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, o Democratas vota “não”, portanto.
Vota “não”, o Democratas.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – É evidente
que nós acompanhamos o relatório do Senador Demóstenes Torres quanto à inconstitucionalidade dessa
matéria. Mas, até por economia de tempo, quero adiantar o meu voto contrário a esta medida provisória em
relação ao mérito também, já que, Sr. Presidente, esta
é uma daquelas medidas provisórias enciclopédias: ela
trata da questão naval, de outros assuntos e também
cria subsidiárias do BNDES no exterior.
O Senador Tasso Jereissati focalizou muito bem
que há um despropósito, que é uma afronta aos trabalhadores brasileiros lançar mão de recursos que lhes
pertencem para a instalação de subsidiária do BNDES
no exterior, com recursos do FAT.
Portanto, não há como, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, votar favoravelmente enquanto nesta
medida provisória estiver embutido esse propósito do
Governo de continuar com uma política que nociva aos
interesses do Brasil, porque exporta recursos que poderiam ser investidos em obras de infra-estrutura em
nosso País ou para alavancar o desenvolvimento econômico por meio do setor privado e são despachados
para atender ao interesse de outras nações.

AGOSTO 2008
35496

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Recentemente, o jornal Clarín, de Buenos Aires,
divulgou que o Governo brasileiro tratava de contrato
com o governo argentino para salvar a empresa Aerolíneas Argentinas com recursos do BNDES.
E os bilhões do BNDES estão realizando obras
no exterior: US$3,8 bilhões na América Latina, com o
potencial de US$12 bilhões em novos contratos.
Os recursos para obras de infra-estrutura, só no
ano de 2007, chegaram a mais de US$490 milhões,
um volume 73% superior ao de dez anos atrás. Obras
como o metrô de Caracas – US$600 milhões –, gasoduto na Argentina, hidroelétrica no Equador, sistema
de transporte coletivo na Colômbia, e outras obras
realizadas com recursos do BNDES.
Sr. Presidente, desde 2005, estou tentando ver um
requerimento de minha autoria aprovado nesta Casa,
pedindo ao Tribunal de Contas da União auditoria nos
contratos celebrados pelo BNDES com outros países
para obras em outras nações. Não há transparência
nesses contratos celebrados pelo BNDES.
Taxas de juros e prazo estabelecido para início
do pagamento, mas em que condições esses pagamentos serão realizados? Em quanto tempo? Prazo
de carência, Sr. Presidente! Quais as justificativas para
esses empréstimos? O que o Brasil está ganhando
com isso? Nós sabemos o que ele está perdendo:
está perdendo investimentos significativos em obras
de infra-estrutura. As empresas brasileiras estão perdendo recursos significativos para a alavancangem
do seu desenvolvimento, para gerar emprego, renda
e receita pública no nosso País. É uma inversão de
prioridade. Estamos gerando emprego lá fora, em
outras nações.
Mais uma vez, por medida provisória, o Governo
vem para aprofundar esse tipo de política, para consolidar esse tipo de iniciativa, para consagrar esse modelo
exportador de recursos nacionais.
Para concluir, Sr. Presidente: o debate de hoje,
creio, foi importante para o Senado Federal. As opiniões são divergentes. Opinião divergente, creio, é o
alimento do processo democrático.
Veja, eu não considero decisão autoritária do
Presidente do Congresso Nacional a devolução de
medida provisória absolutamente inconstitucional.
Ele pode consultar a Advocacia da Casa, a Consultoria do Senado e até mesmo a Comissão de Justiça
rapidamente, e ele está respaldado pelo Regimento
do Congresso Nacional, conforme há pouco já expus.
Não seria, de forma alguma, uma medida autoritária;
seria, acima de tudo, uma atitude de coragem em
defesa da instituição parlamentar, que está sendo

467

Agosto de 2008

maltratada no dia-a-dia das medidas provisórias que
desgastam o nosso conceito e afrontam a Constituição do País.
Autoritarismo é do Governo; autoritário é o Presidente da República quando impõe medidas provisórias
absolutamente inconstitucionais para impedir o debate
amplo em relação a assunto de tamanha importância
para o futuro do País, como ontem, quando se tratou
de política industrial, e como hoje, quando tratamos
da política naval, recursos do BNDES e do FAT. Esses
temas são da maior importância e deveriam ser aqui
intensamente debatidos, e não o são. Passam na clandestinidade medidas provisórias com mais de 1.200
páginas, como relatou o Senador Cristovam Buarque;
são verdadeiras enciclopédias empurradas goela abaixo
do Parlamento brasileiro. Isso, sim, é autoritarismo do
Poder Executivo; isso, sim, é mão forte do Presidente
da República, esmagando as prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional.
Por essa razão, Sr. Presidente, continuamos defendendo esta tese: regimentalmente V. Exª deveria,
sim, a meu ver... Isso digo com humildade; não sou
dono da verdade. Mas quero dizer a V. Exª que essa
decisão engrandeceria o Congresso Nacional e reabilitaria esta instituição diante do povo brasileiro, porque
reafirmaria uma postura de independência em relação
ao Poder Executivo.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mercadante. (Pausa.)
Antes, porém, pela ordem, concedo a palavra à
Senadora ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem.) – Apenas para fazer a orientação, em nome
da Bancado do PT e do Bloco de apoio: o voto é “sim”,
Sr. Presidente. É só.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acho que devemos discutir o mérito, porque ele é relevante.
Quero fazer alguns esclarecimentos que entendo
essenciais a este debate.
Primeiramente, do fundo garantidor. O fundo garantidor é o instrumento para que possamos garantir
uma expansão sustentável dos estaleiros que estão
voltando a produzir, internalizar as encomendas de
empresas como a Petrobras – e não só da Petrobras.
Temos de cobrar de outras empresas, como a Vale do
Rio Doce, que agora está comprando doze navios de
400 mil toneladas da China, que deveria e deve produzir parte desses navios no Brasil. A Petrobras está
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encomendando sondas no valor de US$750 milhões
a US$1 bilhão cada uma, bem como plataformas de
petróleo. A Petrobras está comprando três superpetroleiros, 40 petroleiros, 140 barcos de apoio. Então,
temos de internalizar uma parte dessa produção. Isso
vai alavancar a indústria siderúrgica, vai gerar emprego
qualificado. Veja o que é hoje o estaleiro de Pernambuco, com 4 mil trabalhadores, uma mão-de-obra profissionalizada gerando salário, gerando o crescimento
sustentável do Brasil.
O fundo garantidor é um fundo de ativos, de
ações. Não há recursos do Tesouro, não há transferência orçamentária. É simplesmente uma transferência
de ações, de ativos do Governo Federal para garantir
o navio. É quase um seguro-garantia, como existe na
construção civil. Garante que o navio será construído
e, portanto, reduz o risco do financiador, e é essencial
que esse instrumento exista.
Em segundo lugar, eu queria dizer que não há
recursos do FAT no financiamento ao exterior. Não
há recursos do FAT. Hoje, o que está acontecendo
é que o BNDES tem que alavancar o financiamento,
pedindo emprestado a libor, pedindo emprestado em
dólar, e ele financia a operação no exterior. Por que
criar uma subsidiária? Para reduzir o risco cambial.
Porque, infelizmente – talvez, felizmente, mas eu acho
infelizmente –, o dólar hoje já não é uma reserva de
valor estável. Se a subsidiária puder se financiar e
operar em euro, ela vai reduzir o risco cambial e vai
reduzir, portanto, o custo do financiamento e o risco
da operação para o País. E, ainda, a TJLP no pósembarque.
O terceiro argumento para o qual eu queria chamar a atenção. Eu vejo aqui uma crítica que, a meu ver,
não é consistente. O BNDES está financiando empresas brasileiras que constroem hidrelétricas na Venezuela. É verdade. Agora, eu peço, em primeiro lugar,
que analisem o balanço comercial Brasil-Venezuela.
O total do comércio bilateral Brasil-Venezuela é de
US$5 bilhões. Sabem qual é o superávit comercial do
Brasil? Quatro bilhões, trezentos e cinqüenta milhões
de dólares. É o segundo maior superávit comercial do
Planeta. Só perdemos para os Estados Unidos – e não
sei por quanto tempo.
Segundo, o recurso não vai para a Venezuela.
O recurso é dado à empresa brasileira que presta o
serviço, aqui no Brasil, pós-embarque. Portanto, não
há transferência para outros países. A empresa que
ganha o serviço recebe o financiamento do BNDES
no Brasil. Portanto, os recursos ficam no Brasil; geram alavancagem de investimento, de crescimento,
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de desenvolvimento do País. E é muito importante que
ocorra, especialmente em países como Argentina e
Venezuela. Em relação a Argentina e Venezuela, nós
temos metade do superávit comercial com o mundo.
Hoje é Mercosul, metade: US$11 bilhões no Mercosul,
US$9 bilhões com Argentina e Venezuela.
Em terceiro lugar, eu queria ainda comentar a
questão de fundo. Qual é a questão de fundo? É que,
à medida que o Brasil está crescendo mais de 5%
nos últimos quatro anos – mais de 4,7% –, à medida que nossas empresas estão ganhando escala e
competitividade, elas estão se internacionalizando.
O Brasil deixou de ser presa. O Brasil começou a
comprar lá fora. Nós temos hoje 49 multinacionais
brasileiras atuando em outros lugares do mundo.
Quando a Gerdau, a siderurgia, compra uma siderurgia nos Estados Unidos e tem operações de financiamento feitas no Brasil, é bom para o Brasil.
Quando a Vale compra uma mineradora no Canadá
ou quando a Ambev, que foi criada aqui, compra uma
empresa de cerveja na Bélgica e, depois, a Budweiser vira a maior cervejaria do mundo, isso significa
a expansão da nossa economia, dos nossos interesses estratégicos.
É que nós sempre recebemos multinacionais; nunca constituímos empresas brasileiras que têm escala e
competitividade. Serão empresas globalizadas porque
a concorrência mundial é cada vez mais globalizada,
as escalas são outras, as eficiências são outras, e o
BNDES tem que acompanhar esse desafio histórico.
Sr. Presidente, este é o debate de fundo, mas é
um debate de um país que mudou, de um Brasil que
cresce, de um Brasil que tem interesses estratégicos,
de um Brasil que tem empresas competitivas e eficientes e que precisa de novos instrumentos de financiamento que são absolutamente compatíveis com os
interesses do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Sérgio Zambiasi.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Não
posso contraditar, não?
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª já está inscrito aqui, para contraditar, ou
melhor, para encaminhar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, eu gostaria de me inscrever para encaminhar, logo após o Senador Tasso
Jereissati.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a Bancada do PTB está plenamente satis-
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feita com as esclarecedoras manifestações e com as
justificativas que nos foram apresentadas pela extensa
manifestação que nos ofereceu o Senador Mercadante a respeito da medida provisória. Estamos votando
“sim” por encaminhamento do nosso Líder, Senador
Epitácio Cafeteira.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, o Senador
Paim e eu queremos justificar a ausência, no painel,
do Senador Pedro Simon. Ele gostaria muito de estar
presente neste momento, inclusive para acompanhar
a votação dos três empréstimos para três cidades do
Rio Grande do Sul: um empréstimo para Porto Alegre,
especificamente para o Pisa, Programa Socioambiental
de Porto Alegre; um empréstimo junto ao Banco Mundial
para a cidade de Bagé, a nossa rainha da fronteira; e
também um empréstimo para a cidade de Cachoeirinha. Há também, é claro, empréstimo para São Luís
do Maranhão e também para Manaus.
Ocorre que, nesta manhã, estávamos em audiência, Presidente Garibaldi, com o Ministro Edison Lobão,
das Minas e Energia, quando o Senador Simon sofreu
uma queda e fraturou um braço. Neste momento, ele
está internado no Hospital Sarah Kubitscheck para ser
operado amanhã pela manhã.
Infelizmente, ocorreu esse acidente quando estávamos defendendo um projeto de extremo interesse
para o Rio Grande do Sul: a usina termelétrica a gás,
instalada em Uruguaiana, cujo abastecimento seria responsabilidade do gás argentino. Contudo, infelizmente,
a crise energética argentina, a crise do gás argentino,
desabasteceu essa termelétrica a gás de Uruguaiana,
que está parada neste momento. O gasoduto, que foi
instalado da Argentina para o Brasil, não está funcionando, de sorte que a termelétrica de 450 megawatts
está desligada neste momento.
Então, fomos levar ao Ministro Lobão nossa preocupação, em nome do Estado do Rio Grande do
Sul, dada a importância dessa usina termelétrica, na
busca de uma alternativa para que ela permaneça
no Rio Grande do Sul, abastecendo-nos de energia
e também, é claro, os países vizinhos que precisam
dela. Tanto a Argentina quanto o Uruguai precisam da
energia brasileira.
O Senador Simon, infelizmente, não pôde estar
presente em função desse acidente sofrido pela manhã.
Lamentamos sua ausência e desejamos uma pronta
recuperação a S. Exª.
Dessa forma, minha manifestação é exatamente
para oferecer nossa solidariedade e para justificar a
ausência de S. Exª neste momento, dada a sua impossibilidade de estar aqui, votando e apoiando projetos

469

Agosto de 2008

de interesse do Rio Grande do Sul, que, logo, logo,
estarão aqui, no plenário, para serem votados.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero me dirigir ao Senador Tasso Jereissati.
Senador Tasso Jereissati, pelo carinho que tenho por V. Exª, claro que eu não queria polemizar. V.
Exª sabe da minha posição. Minha posição aqui, hoje,
é de grande preocupação com os empréstimos para
Manaus, para Porto Alegre, para Cachoeirinha e para
Bagé. Evitei ao máximo participar do debate, mas quero dizer a V. Exª que, em matéria de FAT, tenho uma
pequena história.
Fui o autor da proposta de criação do seguro desemprego junto com o Senador Serra e o Deputado
Jorge Uequed há muitos anos. Dessa questão do FAT,
claro que li a matéria. Não há um centavo do FAT que
vai para o exterior.
Mas, sem querer polemizar com V. Exª, eu só
queria dizer que a melhor forma de a Casa ajudar os
trabalhadores é votar meu projeto, que apresentei
na Câmara e no Senado, que garante, Senador Tasso Jereissati, para o trabalhador o correspondente à
poupança do fundo de garantia, e não somente 3%
ao ano.
Tentamos lá atrás. Não conseguimos. Reapresentei o projeto na Câmara e no Senado.
Quero cumprimentar V. Exª pelas emendas feitas;
inclusive, pela emenda que V. Exª apresentou, corretamente. Manifesto aqui meu total elogio.
Na Câmara dos Deputados, ela foi apresentada
por um Deputado do PSDB, Otavio Leite. Ele a apresentou, nós éramos contra; mas ele quis colocá-la, e
nós a acatamos. Quando V. Exª, corretamente, pediu
para tirar, o BNDES, que está aqui com seus assessores, de pronto manteve o projeto original e retirou
essa proposta. V. Exª faz outra emenda que só melhora o projeto.
Por isso, meus cumprimentos a V. Exª, na certeza
de que vamos avançar rapidamente agora, para votarmos os empréstimos, que interessam não só ao Rio
Grande, mas a São Luís, a Manaus, a Cachoerinha, a
Porto Alegre e à nossa rainha da fronteira.
Queria também, Senador Tasso Jereissati, na linha da manifestação do Senador Zambiasi, dizer que o
Senador Simon não está aqui porque quebrou o braço.
Todavia, S. Exª tem um interesse enorme em relação
ao empréstimo para Porto Alegre. Assim, pediu que

470

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

votássemos esses empréstimos, que são de interesse
do Rio Grande e de outros Estados.
Ele pediu que eu fizesse um apelo a V. Exªs – ele
está no Sarah Kubitschek, onde se submeterá a uma
cirurgia – para que votássemos os empréstimos, que
são do interesse de todos.
Meus cumprimentos a V. Exª pelas emendas
feitas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Tasso Jereissati e,
depois, o Senador Arthur Virgílio.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na verdade, eu
gostaria de dizer, primeiramente ao Senador Paim,
justamente pelo enorme respeito que tenho a S. Exª
e por conhecer a sua luta pela aplicação correta, objetiva – pelo menos equânime a todos os brasileiros
– dos recursos do FAT, que, hoje, esses recursos são
aplicados a uma remuneração menor do que um brasileiro qualquer, do que qualquer aplicador consegue
em termos de rendimento; rende menos do que a poupança. E V. Exª confirma o que eu disse, ou seja, que
estranhava que o PT não defendesse esse ponto de
vista neste momento.
O que estou dizendo aqui sobre a questão do
FAT é diferente do que foi colocado anteriormente e
que não foi respondido por ninguém até agora. Foi
respondido de maneira muito vaga: “O Brasil é diferente do passado, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo”.
Não é isso o que estou discutindo. Estou discutindo
duas outras coisas.
Em relação ao FAT, aqui no texto da MP está escrito o seguinte – vou ler para V. Exªs:
O BNDES poderá aplicar até 20% dos
recursos repassados pelo Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), excetuados os de que
tratam o art. 11 desta lei, em operação de financiamentos a empreendimentos e projetos
destinados à produção ou comercialização de
bens e serviços com reconhecida inserção internacional, nas quais as obrigações de pagamentos sejam denominadas ou referenciadas
em dólar ou em euro.
Portanto, é dinheiro do trabalhador – o FAT é do
trabalhador – que vai ser dado, emprestado justamente àquela que vai exportar, ou seja, que tem inserção
internacional. Correto? Até aí estamos de acordo. É
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dinheiro do trabalhador que será dado para exportar,
para inserção internacional; mas é dinheiro do trabalhador que será convertido em dólar para financiar os
empresários brasileiros. Isso aqui está escrito, não
existe dúvida.
Mais adiante está escrito o seguinte – e eu gostaria que V. Exªs vissem como a medida provisória
é perigosa; mesmo V. Exª, que está atento constantemente a qualquer coisa, não leu com certeza este
parágrafo:
Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, aplicados nas operações de financiamento de que trata o caput do art. 5º desta
lei, terão como remuneração taxas de juros
para empréstimo e financiamento no Mercado
Interbancário de Londres (Libor).
Ou seja: mais abaixo ainda do que se os recursos fossem aplicados no mercado de juros brasileiro,
Senador Paulo Paim.
O que estranho é que o Partido dos Trabalhadores proponha uma legislação como essa em que o
trabalhador subsidia, porque o dinheiro dele, quando
não está sendo aplicado a juros de mercado, está subsidiando o empresário brasileiro.
Pode ser que seja uma filosofia nova adotada
pelo PT e eu gostaria de ouvir uma explicação. Pode
ser até que haja razões, mas eu gostaria de um debate
ao redor disso, ou seja, dinheiro do trabalhador brasileiro, subsidiado. Abre mão dos seus recursos, abre
mão dos seus ganhos para financiar, como disse aqui
o Senador, em determinado momento, a Odebrecht, a
InBev, seja lá quem for, com o dinheiro que o trabalhador brasileiro, o seu bolsinho, deixa de ganhar. Correto? Não existe nenhum erro aqui. Pode ser que exista,
por trás, uma doutrina que me convença de que isso é
correto. Eu não estou convencido, acho que o dinheiro
do trabalhador está sendo tungado neste projeto aqui.
É a palavra: tungado! Uma grande tunga no dinheiro
do trabalhador brasileiro.
Outro aspecto que levantei, que também não foi
contestado em nenhum momento, fala em fundo garantidor, que tem esse aspecto. Não foi contestado. O que
estou dizendo é o seguinte: a construção naval está
totalmente baseada em recursos públicos. Aí, não são
do trabalhador, mas recursos do Estado brasileiro, que
são seus, que são dele, que são meus e são nossos.
Quem financia a construção dos navios, totalmente,
100% seriam financiados, é o BNDES, com dinheiro
público, dinheiro do BNDES.
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Quem compra... O senhor poderia me dar licença
aí, Senador Mercadante, com o seu assessor, porque
estou falando? Senador, dá-me licença?
Quem compra, já garantido a compra com margem de lucro, é a Transpetro, também estatal brasileira,
com dinheiro público.
Quem financia totalmente é o BNDES, com dinheiro público, quem compra é a Transpetro, com dinheiro
público, e, se o empresário não pagar, quem garante
é o Estado, agora, com esse fundo garantidor.
O Presidente Lula disse, em determinado momento, que a economia brasileira estava chegando perto
do paraíso. Isso é o paraíso de qualquer capitalista que
não acredita no capitalismo, ou seja, ele não entra com
o capital, não entra com a venda e não entra, agora,
com o risco, também. Isso é uma maravilha!
Não sei por que isso não foi dado ao Senador
Cristovam, que tem tantos serviços prestados ao PT.
Podia ele ganhar isso. Ele não precisa de capital, não
precisa de risco, não precisa nem se esforçar para vender. Poderia ter sido dado ao Senador Cristovam ou
ao Senador Mário Couto, aqui, que tem uma vocação
danada para ganhar dinheiro sem risco. Ele disse que
adoraria ficar em uma rede lá no Pará, na Ilha de Marajó, sendo abanado, enquanto todo o Erário público
está financiando os capitalistas sem risco.
Então, é isso que não é respondido em nenhum
momento. Nem uma coisa, nem outra. Eu pergunto:
onde está o PT? Expliquem-me essa filosofia e esse
princípio.
Segundo: por que não discutimos isso nas comissões? A comissão de que faço parte, a CAE, está
esvaziada. Era para estar tendo um debate profundo
sobre o assunto. É capaz de eu estar errado e o Senador Eduardo Suplicy, com a sua capacidade, chegaria
e me convenceria do contrário. Eu ficaria muito feliz,
mas estaríamos debatendo. Estaríamos discutindo. Eu
poderia, quem sabe, melhorar alguma coisa, não é?
Ou os próprios Senadores, aqui, poderiam melhorar
alguma coisa do que aqui está. Então, é isso o que
estou defendendo.
Esse projeto está errado no mérito, está errado
na forma, é antidemocrático e absolutamente injusto,
porque é inversamente proporcional àqueles que ganham mais e que arriscam menos.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Sr. Presidente, para poder aprofundar o debate
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e responder à intervenção do Senador Tasso Jereissati, peço a palavra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Eu pediria, faria um apelo ao Senador Aloizio
Mercadante para que pudéssemos votar...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu estava inscrito, Sr. Presidente, pela ordem. V. Exª chegou
a me anunciar, Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – ... os pressupostos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu
estava inscrito, Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Presidente, mas eu gostaria...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – V. Exª
chegou a me anunciar, Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – E, no mérito, V. Exª...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas
V. Exª me anunciou pela ordem e não era sobre o
mérito.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – ... voltaria a falar.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Eu gostaria, então, depois de V. Exª abrir o painel e
reencaminhar a discussão,...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, antes abrir o painel, V. Exª...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– ... eu gostaria de voltar a falar, para poder explicar
aquilo que não foi lido e não foi explicitado na intervenção do Senador Tasso Jereissati.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, V. Exª me inscreveu pela ordem, para falar
logo após o Senador Tasso Jereissati.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
bem, Sr. Presidente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Só pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vou abrir o painel, Senador, permita-me.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Votaram SIM 37 Srs. Senadores; e NÃO, 26.
Não houve abstenções.
Total: 63 votos.
Aprovados os pressupostos de relevância e urgência da Medida Provisória nº 429, de 2008.
Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio e
faço um apelo a V. Exª para que possamos ouvir o parecer do Senador Demóstenes Torres, desta vez sobre
o mérito da matéria.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Serei breve. Tenho
todo o interesse, Sr. Presidente, e peço a V. Exª que
me inscreva para discutir a matéria. Falarei sobre o
mérito em seguida.
Por agora, quero apenas dizer, em socorro à preocupação aqui revelada pelo Senador Sérgio Zambiasi com o acordo que já estava em andamento desde
ontem e que visava a atender cidades do Rio Grande
do Sul, que isso nos levou a pensar na flexibilização,
que motivou a reunião entre o Senador Demóstenes
Torres, o Senador Tasso Jereissati e o Senador Romero Jucá.
Essa preocupação foi acrescida com os dois empréstimos para o Estado do Amazonas. O do Governo
do Estado, do BID, que me tranqüiliza agora, porque, se
eu não confio nem um pouco na capacidade de trabalhar o dinheiro público com seriedade do Governador,
tem o crivo do TCU agora. O TCU, agora, por decisão
nossa, vai fiscalizar todos os empréstimos a Estados.
Por outro lado, tem o empréstimo para um homem que
o Amazonas inteiro reconhece como um homem de
bem, que é o prefeito de Manaus, empréstimo para a
Prefeitura de Manaus.
Portanto, nós temos, nesse bolo, além de outras
matérias que estamos dispostos a votar, uma sugerida
pelo Senador Eduardo Azeredo, que é solicitação do
Deputado Geraldo Magela; uma outra que é solicitação
do Senador Flexa Ribeiro, que se refere às novas normas para constituição de Municípios; e, no substitutivo
do Senador Tasso Jereissati, há um projeto da lavra do
Senador Mozarildo Cavalcanti. Ou seja, estamos, aqui,
às ordens, mas é óbvio que nós temos um acordo que
globaliza tudo isso e, portanto, esses empréstimos,
inclusive os dois, para o Estado do Amazonas e para
a cidade de Manaus, estão, obviamente, ao lado desses outros que, meritoriamente, se dirigem a resolver
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problemas e levar prosperidade para cidades que merecem resolver seus problemas e ter sua prosperidade
garantida, no Rio Grande do Sul.
Eu peço a V. Exª que me inscreva para, após o
Senador Demóstenes Torres, falar sobre o mérito da
matéria que estamos aqui a discutir.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Demóstenes
Torres, para proferir parecer sobre o mérito da matéria.
CONTINUAÇÃO DO
PARECER Nº 925, DE 2008–PLEN
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO.
Relator revisor. Para proferir parecer. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o Fundo de Garantia para Construção Naval,
nós estamos autorizando a União a criá-lo e a participar
até o limite global de R$1 bilhão. A proposta originária,
enviada pelo Poder Executivo, falava em R$400 milhões
e é o que o Executivo, efetivamente, vai honrar neste
primeiro momento.
Ele tem natureza privada, patrimônio próprio
separado do patrimônio dos cotistas e está sujeito a
direitos e obrigações próprios.
O patrimônio do Fundo de Garantia da Construção Naval será formado por aporte de bens e direitos
realizados pelos cotistas, havendo, conseqüentemente,
a integralização dessas cotas, e, também, pelos rendimentos obtidos com a sua administração.
A integralização das cotas da União, que é o que
nos interessa, a critério do Ministério ou do Ministro
do Estado da Fazenda, poderá ser realizada por meio
de participações minoritárias ou por meio de ações de
sociedades de economia mista federais, ou seja, será
constituída por papel, daí por que não afeta o chamado
superávit primário, além do que será uma transação
entre órgãos próprios do Governo Federal, o que também não implica ampliação do déficit ou diminuição do
superávit primário.
O Fundo de Garantia da Construção Naval será
criado, administrado, gerido e representado, judicial e
extra-judicialmente, por instituições financeiras controladas, direta ou indiretamente, pela União. Quem fará a
representação desse fundo será a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional.
A instituição financeira que for deliberar sobre
a gestão e a alienação dos bens e direitos do fundo
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também zelará pela manutenção da sua rentabilidade e liquidez.
A instituição financeira que criar ou que gerir o
Fundo de Garantia fará jus a uma remuneração pela
administração do Fundo de Garantia, o que vai ser
estabelecido em seu estatuto.
Haverá um Conselho Diretor, que será um órgão
colegiado, cuja composição e competência serão estabelecidos em ato do Poder Executivo.
O estatuto e o regulamento do Fundo de Garantia
da Construção Naval serão propostos por este Conselho Diretor, e aprovados em assembléia de cotista.
O Fundo de Garantia – isso é que é interessante – tem por finalidade garantir o risco de crédito
das operações de financiamento à construção naval,
realizadas pelos agentes financeiros credenciados a
operar com recursos do Fundo da Marinha Mercante,
e restrito ao período de construção de embarcação.
É disso que o Senador Tasso Jereissati reclama, com
muita propriedade, porque essas operações poderão
ser financiadas, segundo o art. 7º, em até 90% do valor
do projeto. Por emenda sugerida pelo Senador Tasso
Jereissati, nós reduzimos para 80%, para que possa
haver o risco realmente mínimo do capital. E desse
total, diz o §1º do art. 7º, o Fundo Garantidor garantirá
no máximo, 50%, ou seja, dos 80%, no máximo, 50%,
o que significa que este Fundo garantidor se responsabiliza por 40% do total do investimento.
O Fundo Garantidor não contará com qualquer
tipo de garantia ou aval por parte do setor público. Ou
seja, a garantia é dada por esses papéis, por quem
mais entrar. Se qualquer empresa quebrar, ela é que
responderá por isso – o que acho muito bom. Capitalismo é para isso mesmo, para ter risco.
O provimento de recursos de que trata o caput,
que é justamente a questão de garantir esse risco, será
concedido para garantir o risco de crédito das operações
de financiamento realizadas com estaleiro brasileiro.
Quando é que vai haver financiamento? Financiamento
para estaleiro brasileiro, é para a produção de embarcação destinada a empresa brasileira de navegação
que opere na navegação de cabotagem ou de longo
curso; ou para estaleiro brasileiro com apoio financeiro
à construção ou produção de embarcação destinada
à navegação interior de cargas ou de passageiros de
elevado interesse social; estaleiro brasileiro no apoio
financeiro à construção ou produção de embarcação
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de apoio marítimo, de apoio portuário ou destinado à
pesca industrial no âmbito do Programa Nacional de
Financiamento da Ampliação e Modernização da Frota
Pesqueira Nacional, o Profrota Pesqueira; ou estaleiro
brasileiro no apoio financeiro à construção, produção,
modernização de embarcação destinada ao controle,
à proteção ou à segurança da navegação.
Então, são esses casos.
Os agentes financeiros que solicitarem a garantia deverão também participar do risco das operações.
Essa é a razão do valor máximo de 40% de garantia,
ou 50% do montante total, ou 50% do valor financiado,
que será justamente 80% do valor do projeto – 50%
de 80%, no máximo 40%.
Quais são os recursos deste Fundo? Comissões cobradas por conta da garantia de provimento e
seus recursos, resultados das aplicações financeiras
nos recursos, recuperação de crédito de operações
honradas com recursos por ele providos, reversão de
saldos não aplicados.
Como já disse, o valor total de financiamento,
o valor financiado pelos agentes financeiros deverá
ser de, no máximo, 80%, e não de 90% como veio
da Câmara. Como também disse, o Fundo garante,
no máximo, 50% desse valor, a depender do risco da
operação e do porte das empresas.
O risco de cada operação de financiamento assumido pelo Fundo ficará limitado a 25% do seu patrimônio, ou seja, do patrimônio do Fundo. Como o
Fundo tem operacionalizados R$400 milhões, 25%
disto, quer dizer, para cada projeto, no máximo, R$100
milhões. E por que esse valor? Trata-se de cinqüenta
por cento do que custa uma embarcação de grande
porte, ou seja, R$200 milhões. Então, o valor de 25%,
na realidade, corresponde a 50% de um projeto, e
corresponde também a R$100 milhões, que é o valor
inicial do Fundo de R$400 milhões, podendo chegar a
R$1 bilhão, conforme sugestão feita no §1º.
A quitação do débito pelo Fundo importará na
sub-rogação. Ou seja, se houver um calote e o Fundo
garantir, ele fica sub-rogado naquele direito.
Em síntese, há uma série de prescrições para dar
garantias, e também a empresa de navegação deverá
concorrer com o risco mínimo.
Em relação ao art. 12, há uma modificação nos
arts. 5º e 6º da Lei nº 9.365.
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Art. 5º O BNDES poderá aplicar até 20% dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao trabalhador [questão levantada também pelo Senador Tasso
Jereissati], excetuando os que tratam o art. 11 desta
Lei em operações de financiamentos e empreendimentos a projetos destinados à produção ou comercialização de bens e serviços [e aqui constava], inclusive
os relacionados à atividade turística [Então, estamos
tirando, porque entendemos que o Fundo de Amparo
ao Trabalhador, conforme sugestão do Senador Tasso
Jereissati, não deve lidar com isso], com reconhecida
inserção internacional, nos quais as obrigações de
pagamentos sejam denominadas ou referenciadas em
dólar ou em euro.
Então, estamos admitindo que isso possa se dar
também em euro e em ouro.
Aqui há uma série de dispositivos em relação à
remuneração do Fundo de Amparo ao Trabalhador e
todas essas determinações.
Também há modificações formuladas pela União,
principalmente no art. 2º da Lei nº 11.529, de outubro
de 2007, que não tem nada a ver com esse tema, mas
está inserido aqui. Diz que fica a União autorizada a
conceder subvenção econômica sob as modalidades
de equalização de taxas de juros de concessão de
bônus de adimplência sobre os juros, nas operações
de financiamento destinadas especificamente às empresas dos setores de pedras ornamentais, beneficiamento de madeira, de couro, calçados e artefatos de
couro, têxtil, de confecção, inclusive linha lar, móveis
de madeira, frutas in natura e processadas, cerâmicas, softwares e prestação de serviços de tecnologia, de informação e bens de capital, exceto veículos
automotores para transporte de cargas e passageiros, embarcações, aeronaves, vagões, locomotivas
ferroviárias e metroviárias, tratores, colheitadeiras e
máquinas rodoviárias.
O valor total desses empréstimos e financiamentos a serem subvencionados pela União ficam limitados a um montante de R$12 bilhões, até R$11 bilhões
com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES. O que é isso? Essas
empresas mencionadas, que têm problema em decorrência da alteração brusca de câmbio, terão proteção
do Governo Federal.
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Também a Senadora Kátia Abreu apresentou uma
sugestão, e achei muito sensível incluí-la no relatório.
Estava presente o Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), o Dr. José Mário
Schreiner. Isso beneficia diretamente o setor produtivo
agropecuário do País.
Incluí a Emenda nº 3, para corrigir uma situação
que tem provocado grave dano à produção agrícola
nacional. Que dano é esse? Existe o chamado Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM), que está previsto no art. 6º da Lei nº 10.893.
Como é calculado esse Adicional ao Frete? Sobre a
remuneração do transporte aquaviário, aplicandose as seguintes alíquotas: I – 25% na navegação de
longo curso; II – 10% na navegação de cabotagem; e
III – 40% na navegação fluvial e lacustre, quando do
transporte de granéis líquidos nas Regiões Norte e
Nordeste. Esse Adicional é destinado diretamente ao
financiamento das empresas de navegação e, indiretamente, ao fomento dos estaleiros nacionais.
Então, V. Exªs imaginem o seguinte: quem transporta, por via marítima, lacustre, aquaviária, tem de
pagar um Adicional que vai sustentar as empresas de
navegação e os estaleiros nacionais, o que é um verdadeiro absurdo. Para se ter uma idéia, no ano de 2007,
o AFRMM aplicado à importação de 17,580 milhões
de toneladas de fertilizantes representou um custo de
R$457.255.800,00, que representam simplesmente 5%
do custo de produção da agricultura nacional.
Esse Adicional, que incide sobre o frete, que é
a remuneração do transporte aquaviário da carga de
qualquer natureza descarregada em porto brasileiro,
com alíquota de 25% na navegação de longo curso,
equivale a um aumento de R$25,50 por tonelada de
fertilizante importado, que é o equivalente a 25% de
um frete de R$102,00 por tonelada.
Neste momento em que a agricultura sofre muito com o acentuado aumento do custo de produção,
isentar a importação de fertilizantes desse Adicional
é medida indispensável para sua sobrevivência, pois
cerca de 80% dos fertilizantes são importados.
Dessa sorte, Sr. Presidente, meu relatório está
apresentado favoravelmente, com a apresentação dessas três emendas que acabo de discutir.
É o relatório, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O parecer do Senador Demóstenes Torres
conclui, no mérito, favorável ao projeto de lei de conversão, com apresentação de três emendas.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Para discutir a matéria e o parecer, concedo
a palavra ao Senador Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
não me quero alongar nesse debate, mas acho relevante,
continuo achando que é muito importante a discussão,
porque, na medida provisória, não temos a oportunidade
de, na comissão, poder fazer uma análise mais detalhada.
Portanto, o Plenário deve se dedicar ao mérito e buscar
que haja toda a transparência no processo de votação.
Eu queria fazer apenas alguns destaques. Primeiro, é verdade que o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) poderá aplicar até 20%
dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) para operações de pré-embarque,
ou seja, o BNDES financia empresas brasileiras que
produzem no Brasil, que geram emprego no Brasil e
que vão exportar bens ou serviços. Isso já existe desde
a lei de 16 de dezembro de 1996 – portanto, há doze
anos. A única novidade que a lei introduz é que, além
de ser referenciado em dólar, pode ser em euro. Por
que euro? Porque o dólar é uma moeda que, hoje, não
dá segurança nas operações de financiamento.
Na Câmara, um Deputado apresentou emenda
relacionando isso também à atividade turística, o que
acho descabido no texto da lei. Mas, como é apenas
autorizativo, não vejo como o BNDES vai operar essas ações. De qualquer forma, foi uma contribuição da
Câmara, não uma iniciativa do Governo.
Nessas operações, a taxa de inadimplência do
BNDES hoje é de 0,11%, absolutamente marginal,
porque, no grosso das operações, o BNDES toma emprestado em libor e repassa em libor para quem toma
emprestado, reduzindo os riscos de empréstimos, uma
vez que é um Banco que tem crédito, que tem, portanto, credibilidade no mercado. E o BNDES faz essa
fonte de financiamento e de fomento à expansão e ao
desenvolvimento, reduzindo o risco operacional.
Há uma terceira questão em relação ao Fundo
Garantidor. Quero ler quais são as garantias cumulativas que são dadas:
I – penhor da totalidade das ações de
emissão do estaleiro construtor; todas as ações
do estaleiro podem ser dadas em garantia
ao Banco.

493

Agosto de 2008

II – alienação fiduciária ou hipoteca da
embarcação objeto de financiamento, ou seja,
a melhor garantia do financiamento é o próprio navio. É a mesma questão do leasing de
automóvel. Por que a taxa de juros é baixa no
leasing? Porque a garantia é o automóvel, a
garantia é o navio.
III – fiança dos acionistas controladores
do estaleiro construtor.
IV – o seguro garantia com cobertura mínima de 10% do valor do crédito concedido.
V – celebração de contrato de comodato
das instalações industriais em que a embarcação será construída, bem como das máquinas e
equipamentos necessários à sua construção.
Então, olhando o Ceará, o estaleiro Enace hoje
está produzindo navios de guerra para a Namíbia e
navios para a Petrobras, gerando emprego, gerando
desenvolvimento. O próprio Senador José Nery estava
me contando que ali fez uma visita. O problema fundamental hoje é mão-de-obra. O próprio estaleiro tem de
treinar a mão-de-obra profissinalizada para absorver,
como está acontecendo em Pernambuco, onde quatro
mil trabalhadores estão sendo treinados e formados
para poderem dar conta da mão-de-obra qualificada.
Então, estamos reativando um setor estratégico.
Esse financiamento naval é muito semelhante
ao financiamento da Embraer. A principal garantia do
BNDES é o próprio avião. E a Embraer, hoje, é a maior
empresa exportadora do Brasil, porque tem essa linha
de financiamento que dá garantias ao Banco. A inadimplência é totalmente marginal. A Varig devolveu alguns
aviões, que foram repassados ao mercado.
Portanto, é uma operação engenhosa, criativa
e necessária, para que o País possa alavancar as
exportações, especialmente porque o setor exportador, hoje, está muito prejudicado pela taxa de câmbio.
Então, o financiamento é importante para que o País
tenha competitividade e eficiência e também possa
alavancar o setor da construção naval.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra, para discutir a matéria, ao
Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Senador Demóstenes Torres apresenta o
resultado das negociações entre o PSDB, representado
pelo Senador Tasso Jereissati – certamente, representando o conjunto das oposições –; o DEM, representado
pelo próprio Senador Demóstenes; e o Governo, representado pelo Senador Romero Jucá. Foi acordado que,
primeiro, na apreciação do mérito, nós iríamos votar contrariamente à admissibilidade. Segundo, ultrapassada
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essa questão da constitucionalidade, o projeto de lei de
conversão seria acolhido nos termos de três mudanças
propostas pelo Senador Demóstenes Torres.
Obviamente, as intenções são boas, mas o inferno está cheio de quem tem boas intenções. E, então, o
Senador Demóstenes Torres procura dar mais garantia ao episódio específico do Fundo Garantidor para a
Construção Naval. O Senador Tasso Jereissati, ainda
há pouco, fez uma bela explanação a esse respeito.
Um dos pressupostos do capitalismo é precisamente o risco. Capitalismo sem risco é cartorialismo,
não capitalismo de verdade, e a tendência é o esclerosamento do processo produtivo.
Se não há risco, não há investimento em inovação, fica tudo muito fácil, nós voltamos à economia
brasileira dos anos 60.
O Senador Demóstenes propõe, portanto, para as
operações de financiamento que o projeto original do
Governo estabelecia com garantia do FGCN de 90%,
uma diminuição para 80%, para obrigar que os estaleiros
entrem com mais esforço e, portanto, recebam de menos
mão beijada, cumprindo com um papel melhor do ponto
de vista do interesse da sociedade brasileira.
Do mesmo modo, Sr. Presidente, foi retirada a vinculação do FAT à divulgação de atividades turísticas, e
o Senador Demóstenes Torres desonera do Fundo de
Marinha Mercante a importação de fertilizantes, levando em conta que 80% dos fertilizantes são importados.
Portanto, isso é bom; é uma medida boa essa proposta
pelo Senador Demóstenes e acatada pelo Governo.
Isso é bom para a agroindústria brasileira, numa hora
em que se discute lá fora inflação de alimentos, em
que se discute inflação de alimentos no Brasil.
Portanto, Sr. Presidente, seguindo a orientação
do Relator Demóstenes Torres, o PSDB vota a favor do
PLV, depois de ter votado contra a admissibilidade. Foi
esse o acordo possível, o acordo que, ao ver dos que
participaram da elaboração das emendas corretivas,
corregedoras, seria a forma de se taparem buracos
visivelmente existentes no projeto que aqui chegou.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas,
quando vemos, Sr. Presidente – e encerro – uma discussão acalorada, Senador João Pedro, com mérito, como diz
o Senador Mercadante, qualificada, com dados para cá,
dados para acolá, lembrança do passado, análise do que
pode acontecer num futuro próximo, percebemos, mais e
mais, que o veículo não seria o da medida provisória. O
veículo seria o do projeto de lei, para que pudéssemos
fazer audiências públicas, discutir, mas pudéssemos
aperfeiçoar efetivamente o texto recebido.
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E, finalmente, Sr. Presidente, logo de início, quando se retirou, num acordo preliminar, o FAT para divulgar atividade de turismo, já se viu que havia mesmo uma excrescência ali, uma desnecessidade. E, se
havia uma desnecessidade, era porque estávamos
ali, quem sabe, podendo comer uma enorme mosca,
engolir um enorme sapo, se não tivéssemos feito o
questionamento que fizemos e não tivéssemos propiciado, pela resistência, o adiamento que propiciamos
da discussão e da decisão final.
Estou seguro de uma coisa: o relatório do Senador Demóstenes Torres melhora o projeto original.
O ideal seria termos tido muito tempo para debates,
e acreditamos que estamos começando a viver uma
nova etapa, porque, vamos ver, a impressão que tenho,
Sr. Presidente, é a de que não serão 45 dias, esses
em que V. Exª não lerá as medidas provisórias que
porventura aqui cheguem.
Partindo da declaração de V. Exª, o Governo já vai
pensar, já vai ser mais comedido. Vou dizer a V. Exª – e
peço tempo para concluir – que, para mim, a fórmula
ideal seria darmos no máximo 96 horas, não importa se
abarcando feriado, fim de semana, o que fosse, para as
duas Comissões de Justiça, das duas Casas, opinarem
sobre a constitucionalidade das medidas provisórias que
aqui chegassem. Eu estaria no interior do Amazonas?
Eu viria para cá. Se sou da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, teria de vir para cá.
O Governo, por sua vez, não faria algo vulgar,
não ficaria editando medidas provisórias ao deus-dará;
seria muito mais comedido, porque saberia que nos
estaria levando a um esforço enorme, estaria sujeito
a ter um revés em no máximo 96 horas.
Vejo que o Senador José Agripino concorda, aplaude a idéia. E vejo mais: o Senador Romero Jucá, também,
o Senador Renan. Percebo que se cria um consenso na
Casa de que essa idéia que lanço é apropriada, de mexermos no rito das medidas provisórias por aí, dizendo
ao Governo que ele só pode editar medidas efetivamente
relevantes. E por que não um prazo – entra em vigor logo
– de 96 horas, para se ter a definição sobre a constitucionalidade nas duas Casas e nas duas Comissões de
Justiça? Seria uma forma de sairmos dessa armadilha
em que se enfia o Congresso, uma armadilha que um
dia poderá voltar-se contra o Governo, que um dia poderá precisar de urgência e não tê-la. Pode haver uma
Oposição contra a índole, ele pode precisar de urgência para votar uma matéria importante, até uma medida
provisória de combate à especulação contra a moeda
brasileira, e pode haver dez medidas provisórias na
frente. Uma Oposição de má índole pode perfeitamente
impedir a votação daquela medida mais urgente.
Esse feitiço pode voltar-se contra o feiticeiro.
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Portanto, seguiremos o sugerido, com muita competência, pelo Senador Demóstenes Torres, e tenho
certeza de que a nossa orientação é estendida ao
Senador Romero Jucá, que vai ter o prazer de votar
conosco, seguindo-nos de maneira disciplinada. É um
homem disciplinado, enfim.
Mas votaremos com o Senador Demóstenes Torres, depois de termos questionado a constitucionalidade da matéria em tela.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, que vai discutir a matéria.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Serei breve.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª quer...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu pediria ao Senador Eduardo Suplicy que me permitisse dar uma informação ao
Senado, por um minuto, porque já venho denunciando
aqui, junto com o Senador Mário Couto, ao longo de
todo este ano, por todo esse tempo, o desgoverno do
Estado do Pará na questão da violência.
Acabo de receber um comunicado de que o meu
Gabinete em Belém foi assaltado por quatro meliantes às 17h. Quatro homens armados invadiram o meu
gabinete, que é uma extensão do gabinete aqui do
Senado. Ou seja, é um espaço do Senado Federal em
Belém. Esses meliantes agrediram os funcionários que
lá estavam, levaram os cartões de crédito, aparelhos
celulares, dois computadores portáteis, relógios e jóias
dos funcionários. Eles levaram todos os telefones, para
que não fosse acionada a polícia.
Quero só pedir a V. Exª, Sr. Presidente... Vou comunicar o fato à Polícia Federal, para que ela tome as
providências, para que investigue esse assalto no gabinete de um Senador, um espaço do Senado Federal,
gabinete do Senado em Belém. Já chegamos ao limite
do insuportável da violência no Estado do Pará.
Quero registrar isso e pedir a V. Exª, como Presidente do Senado, que peça à Polícia Federal que
investigue e apure o assalto a um espaço do Senado,
em Belém do Pará.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª será atendido.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, se me permite, queria, em nome da Bancada do PSDB, prestar minha solidariedade ao Senador
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Flexa Ribeiro. Obviamente, parece-me uma questão
de segurança pública, mas S. Exª merece toda a nossa solidariedade, até porque, de fato, é um espaço do
Senado Federal, uma extensão do gabinete senatorial do Senador. Mas é óbvio que me preocupo com a
segurança de qualquer cidadão.
Então, é muito bom que nós, cada vez mais, sejamos
alertados por esses exemplos, que mostram como anda
a vida dos brasileiros nesse campo, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria também de transmitir, inclusive o apelo a Governadora Ana Júlia Carepa, para que possa determinar
ao Secretário de Segurança do Governo do Estado do
Pará que faça a devida averiguação do que ocorreu
ali no gabinete, em Belém do Pará, do Senador Flexa Ribeiro, em cooperação com o trabalho que V. Exª
determinará à Polícia Federal.
Diante do parecer do Senador Demóstenes Torres, que é favorável ao mérito e que reconhece que há
ações positivas no financiamento do BNDES à indústria
naval e a algumas outras atividades, levando-se em
conta, inclusive, o alerta do Senador Tasso Jereissati no
sentido de se diminuir a garantia de 90% para 80% nas
operações de risco; levando-se em conta também que
há garantias muito significativas, se porventura houver
algum problema com a construção dos navios.
Mas, sobretudo, gostaria de dizer que essas operações do BNDES, se porventura levam em conta uma taxa
de juros menor que as de mercado, aquelas normalmente
colocadas para o conjunto das empresas, que isso deve
representar aumento muito significativo de oportunidades
de trabalho e emprego no Brasil, seja para as atividades
de construção de navios, como aquelas atividades que
foram objeto de debate aqui, seja para a realização de
empreendimentos brasileiros no exterior.
Portanto, a combinação de investimentos que
criem empregos é que justamente tem levado a economia brasileira a bater o recorde de criação de empregos
formais, como neste ano, com mais de um milhão e
meio de vagas de trabalhadores no mercado formal.
Portanto, o meu voto é a favor.
Muito obrigado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Francisco Dornelles e, em seguida, ao Senador Heráclito Fortes.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero mostrar a minha concordância

496

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

com a posição aqui adotada por diversos Senadores
sobre o uso excessivo de medidas provisórias.
Eu acho que uma matéria como essa devia ter
sido enviada ao Congresso através de projeto de lei
ordinária, propiciando um debate mais profundo e até
um entendimento maior sobre a matéria.
No mérito, quero cumprimentar o Senador Demóstenes Torres pelo Relatório apresentado. As emendas
do Senador Tasso Jereissati, acolhidas, aperfeiçoaram o projeto.
Como Senador pelo Rio de Janeiro, manifesto a minha satisfação com esta medida provisória, que acredito
e espero seja aprovado, porque ela é extremamente importante para o desenvolvimento da indústria naval que,
hoje, não só no Rio de Janeiro, mas em vários Estados
do País, tem uma importância muito grande em todas
as políticas de geração de renda e de emprego.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, quero me
solidarizar com o Senador Flexa Ribeiro pelos fatos que ele
acaba de relatar nesta Casa e esperar que V. Exª solicite
aos órgãos federais que investiguem, o mais rápido possível, para que os esclarecimentos sejam prestados.
Senador Flexa Ribeiro, eu gostaria de, aqui, dar
um testemunho do prestígio e da popularidade de V.
Exª: acabo de receber um telefone de um ouvinte da
TV Senado que pede para lhe indagar o que é um meliante, já que é um adjetivo pouco usual nos momentos
atuais, e já estão fazendo a ligação da figura do meliante como um novo grupo seguidor dos aloprados.
Para que esse fato não seja deturpado, eu solicitaria
que V. Exª fizesse uma explicação aos ouvintes desta
Casa: se esses meliantes estão identificados, se esses
meliantes são desconhecidos e se pertencem a partido político, porque, afinal, esse é um fato que tocou a
quem está nos ouvindo neste momento, o que prova
a popularidade de V. Exª pelo Brasil afora.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – A popularidade é de V. Exª, que foi acionado pelo telespectador lá
do Pará. Mas o meliante a que me referi é o bandido
mesmo. Não acho que haja nenhuma conotação política; apenas é lamentável o estado de violência que
aflige o Pará. Não há segurança de as pessoas se
deslocarem para qualquer local da nossa capital e do
nosso Estado: não sabem se voltam com vida.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não
há então, portanto, nenhum envolvimento político. Neste
País, que conviveu com dólares na cueca, com aquelas cenas desagradáveis em hotéis de São Paulo, com
aquele volume de recurso, é reconfortante para todos
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e tranqüilizante para alguns ouvir que V. Exª afasta a
possibilidade de o crime ser político.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Para discutir, com a palavra o Senador José
Agripino, Líder do DEM.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a posição do
meu Partido, conforme o relato do Senador Demóstenes
Torres, é pela inadmissibilidade da matéria, por entendermos que ela não é urgente nem relevante. Mas o Plenário
decidiu diferente. Já que definiu pela necessidade de votar,
o Relator introduziu no texto acréscimos muito importantes que levam o voto do Democratas a ser “sim”.
Quais são os acréscimos que reputo importantes?
Primeiro de tudo, aumentar a participação do
empreendedor no empréstimo concedido. Como? Ao
invés de você considerar que o limite de financiamento
do agente financeiro atinge 90%, ele baixou para 80%.
Cinqüenta por cento de participação de recursos do
Fundo de Marinha Mercante e o tomador do empréstimo entra com 20%. Ou seja, se ele quer usar o fundo garantidor para a construção naval ele aumenta o
seu risco e diminui a participação do recurso do fundo
garantidor, de 45% para 40%.
O segundo ponto, e mais importante, é uma emenda da Senadora Kátia Abreu, que garante que o adicional de frete de Marinha Mercante não incidirá sobre o
frete de navios que transportem fertilizantes. Isso vai
significar 5% de abaixamento no preço dos fertilizantes,
o que vai significar uma muito boa medida para a economia do custo de produção de alimentos do País.
É uma contribuição que damos à melhoria de um
texto que não queríamos votar por entender que não era
nem urgente, nem relevante, nem constitucional. Mas, se
a Casa decidiu democraticamente, participamos da votação e endossamos o relatório do Senador Demóstenes
Torres com as três emendas para as quais há consenso,
inclusive do Líder do Governo, que concorda com o texto
apresentado pelo Senador Demóstenes Torres.
O nosso voto, portanto, Sr. Presidente, será
“sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Encerrada a discussão.
Votação do Projeto de Lei de Conversão, que tem
preferência regimental, sem prejuízo das emendas do
Relator revisor.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Votação das Emendas nºs 33, 34 e 35 do Relator revisor.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados.
Aprovadas.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão com
emendas, ficam prejudicadas a Medida Provisória e
as demais emendas a ela apresentadas.
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A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final da matéria, que será lida
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Romeu
Tuma.
É lido o seguinte
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Item 2:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 21, DE 2008
(Proveniente da Medida Provisória nº 431, de 2008)
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 21, de 2008, que dispõe
sobre a reestruturação do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE, de que trata
a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, do
Plano Especial de Cargos da Cultura, de que
trata a Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de
2005, do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, de que trata
a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, da
Carreira de Magistério Superior, de que trata
a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, do Plano Especial de Cargos do Departamento de
Polícia Federal, de que trata a Lei nº 10.682,
de 28 de maio de 2003, do Plano de Carreira
dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento
Agrário, de que trata a Lei nº 11.090, de 7 de
janeiro de 2005, da Carreira de Perito Federal
Agrário, de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de
novembro de 2002, da Carreira da Previdência,
da Saúde e do Trabalho, de que trata a Lei nº
11.355, de 19 de outubro de 2006, da Carreira
de Fiscal Federal Agropecuário, de que trata a
Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, e a Lei nº 10.883, de 16 de junho
de 2004, dos Cargos de Agente de Inspeção
Sanitária e Industrial de Produtos de Origem
Animal, Agente de Atividades Agropecuárias,
Técnico de Laboratório e Auxiliar de Laboratório
do Quadro de Pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de que tratam
respectivamente, as Leis nºs 11.090, de 7 de
janeiro de 2005, e 11.344, de 8 de setembro

AGOSTO35539
2008

Quinta-feira 28

de 2006, dos Empregos Públicos de Agentes
de Combate às Endemias, de que trata a Lei
nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, da Carreira de Policial Rodoviário Federal, de que
trata a Lei nº 9.654, de 2 de junho de 1998, do
Plano Especial de Cargos do Departamento
de Polícia Rodoviária Federal, de que trata a
Lei nº 11.095, de 13 de janeiro de 2005, da
Gratificação de Desempenho de Atividade
de Execução e Apoio Técnico à Auditoria no
Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde – GDASUS, do Plano
de Carreiras e Cargos do Hospital das Forças
Armadas – PCCHFA, do Plano de Carreira e
Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, e do Plano de Carreira do
Ensino Básico Federal; fixa os escalonamento
vertical e os valores dos soldos dos militares
das Forças Armadas; altera a Lei nº 8.745, de
9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federais, a Lei nº 10.484, de 3 de julho de 2002,
que dispõe sobre a criação da Gratificação de
Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA, a Lei nº 11.356,
de 19 de outubro de 2006, a Lei nº 11.507, de
20 de julho de 2007; institui sistemática para
avaliação de desempenho dos servidores da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional; revoga dispositivos da Lei nº
8.445, de 20 de julho de 1992, a Lei nº 9.678,
de 3 de julho de 1998, dispositivo da Lei nº
8.460, de 17 de setembro de 1992, a Tabela
II do Anexo I da Medida Provisória nº 2.21510, de 31 de agosto de 2001, a Lei nº 11.359,
de 19 de outubro de 2006; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº
431, de 2008).
Relator revisor: Senador Cristovam Buarque
(Sobrestando a pauta a partir de:
28.6.2008)
Prazo final (prorrogado): 24.9.2008.
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A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando teve a sua apreciação transferida para hoje.
Transcorre hoje a quarta sessão da matéria constando da pauta.
Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque, Relator revisor da matéria.
PARECER Nº 927, DE 2008–PLEN
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Para
proferir parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago o relatório sobre a Lei de Conversão nº 21,
de 2008, que é decorrente da Medida Provisória nº
431, de 14 de maio de 2008, que, em resumo, dispõe
sobre a estruturação e a reestruturação de planos de
cargos e de planos de carreiras e a composição de
valores de tabelas remuneratórias no âmbito da Administração Pública Federal, abrangendo os servidores
titulares de cargos integrantes de diversos planos de
cargos ou carreiras aqui agrupados por vinculação do
servidor beneficiado.
Devo dizer, Sr. Presidente, que é um projeto extremamente complexo, extremamente amplo, que beneficia um número significativo de funcionários e que
tem, sim, impacto nas contas do Estado.
Para se ter uma idéia, do ponto de vista geral,
toca no Plano Geral de Cargos do Poder Executivo,
de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de
2006.
Na educação, trata da Carreira de Magistério Superior, Lei nº 7.596; trata do Plano de Carreira e Cargos
do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, abrangendo os Professores de 1º e 2º Graus do
Quadro de Pessoal das Instituições de Ensino Federal,
de que trata a Lei nº 7.596, de 1987; trata do Plano
de Carreiras do Magistério do Ensino Básico Federal,
abrangendo os cargos efetivos de Professor de 1º e 2º
graus do Quadro de Pessoal das Instituições de Ensino Federal, subordinadas ou vinculadas ao Ministério
da Defesa, de que trata a Lei nº 7.596/87 e cargos
efetivos de Professor de 1º e 2º Graus oriundos dos
extintos Territórios Federais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima; trata do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação de que trata a
Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005. Isso só para
falar de educação.
Na agropecuária e no desenvolvimento agrário,
toca na Carreira de Fiscal Federal Agropecuário, de
que tratam a Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de
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setembro de 2001, e a Lei nº 10.883, de 16 de junho de
2004; trata ainda dos Cargos de Apoio à Fiscalização
Agropecuária do Quadro de Pessoal do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento de que tratam
as Leis nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, e nº 11.344,
de 8 de setembro de 2006; toca na Carreira de Perito
Federal Agrário, de que trata a Lei nº 10.550, de 13
de novembro; toca no Plano de Carreira dos cargos
de Reforma e Desenvolvimento Agrário, de que trata
a Lei nº 11.090/2005.
No que toca à Polícia, trata da Carreira de Policial
Rodoviário Federal, de que trata a Lei nº 9.654, de 2
de junho de 1998; toca no Plano Especial de Cargos
do Departamento de Polícia Rodoviária Federal; toca
no Plano Especial de Cargos do Departamento de
Polícia Federal, de que trata a Lei nº 10.682, de 28 de
maio de 2003.
Na saúde, toca nos Cargos e Empregos Públicos
em Exercício das Atividades de Combate e Controle
de Endemias; toca no Plano de Cargos de Servidores em Efetivo Exercício do Departamento Nacional
de Saúde.
No que se refere às Forças Armadas, toca nos
Cargos de Níveis Superior, Intermediário e Auxiliar
do Quadro de Pessoal do Hospitalar das Forças Armadas; toca no Plano Geral dos Militares das Forças
Armadas.
Na Previdência da Saúde e Trabalho, toca na
Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, na
Lei nº 11.355, de 9 de julho de 2006.
Na cultura, toca no Plano Especial de Cargos da
Cultura, cuja Lei é a nº 11.233.
Ainda há outros setores: a contratação temporária, de que a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de
1993; a inclusão dos servidores da Fiocruz no Plano de Carreiras e Cargos de Ciência e Tecnologia,
Produção e Inovação; e na Gratificação de Desempenho de Atividade de Execução e Apoio Técnico à
Auditoria.
O PLV nº 21 altera 22 leis ordinárias, duas medidas provisórias, (tornadas, na prática, normas definitivas) e uma lei delegada, dispostas abaixo em ordem
cronológica e com informações (entre parênteses)
sobre as modificações nelas introduzidas.
Sr. Presidente, é um longo relatório a ser feito.
A Lei nº 7.596, de 10 abril de 1987; a Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990; a Lei nº 8.445, de 20 de julho de 1992; a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto
de 1992; a Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992;
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a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; a Lei nº
9.654, de 2 de junho de 1998; a Lei 9.678, de 3 de julho de 1998; a Medida Provisória 2.215-10, de 31 de
agosto de 2001; a Medida Provisória 2.229-43, de 6
de setembro de 2001; a Lei 10.484, de 3 de julho de
2002; a Lei 10.550, de 13 de novembro de 2002; a Lei
10.682, de 28 de maio de 2003; a Lei 10.698, de 2 de
julho de 2003; a Lei 10.883, de 16 de junho de 2004;
a Lei 10.887, de 18 de junho de 2004; a Lei 11.090,
de 7 de janeiro de 2005; a Lei 11.091, de 12 de janeiro
de 2005; a Lei 11.095, de 13 de janeiro de 2005; a Lei
11.233, de 22 de dezembro de 2005; a Lei 11.344, de
8 de setembro de 2006; a Lei 11.350, de 5 de outubro
de 2006; a Lei 11.355, de 19 de outubro de 2006; a Lei
11.357, de 19 de outubro de 2006; a Lei, finalmente,
11.359, de 19 de outubro de 2006.
Com vistas à melhor visualização de todo o texto
do PLV nº 21, de 2008, composto de 177 artigos e 88
anexos, nós temos a expor que há uma seção, de nº 1,
do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo; Plano
Especial de Cargos da Cultura; Plano de Carreira dos
Cargos Técnico-Administrativos em Educação; Plano
Especial de Cargos do Departamento de Polícia Federal; Plano de Carreira e dos Cargos de Reforma e
Desenvolvimento Agrário; Plano de Carreira de Perito Federal Agrário; da Carreira da Previdência, da
Saúde e do Trabalho; da Carreira de Fiscal Federal
Agropecuário; dos Cargos de Atividades Técnicas da
Fiscalização Agropecuária do Quadro de Pessoal do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
dos Cargos e Empregos Públicos em Exercício das
Atividades de Combate e Controle de Endemias; da
Carreira Policial Rodoviário Federal; do Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal.
Na Seção XIV, dos Servidores em efetivo exercício no Denaus; na Seção XV, dos Cargos de Níveis
Superior, Intermediário e Auxiliar do Quadro de Pessoal do HFA; na Seção XVI, da Carreira do Magistério
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico; na Seção
XVII, do Plano de Carreiras do Magistério do Ensino
Básico Federal.
No Capítulo II, da avaliação de desempenho; no
Capítulo III, dos militares das Forças Armadas e no
Capítulo IV, das disposições finais...
É importante observar o número de servidores
e os valores monetários envolvidos na MP nº 431, de
2008.
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a) Plano Geral de Cargos do Poder Executivo. De acordo com esta medida provisória,
serão beneficiadas 53.367 servidores ativos,
95.587 aposentados e 123.477 instituidores
de pensão, totalizando, portanto, 272.431
beneficiários. A despesa para o exercício de
2008 só para este setor é da ordem de R$
727 milhões; para 2009, R$ 3 bilhões e 324
milhões; R$ 4 bilhões e 621 milhões para
2011; R$ 6 bilhões e 142 milhões para 2012;
ou seja, cresce de 727 milhões para 6 bilhões
em quatro anos.
No que se refere ao Plano Especial de Cargos
da Cultura, são beneficiados 2.422 servidores ativos,
1.234 aposentados e 317 instituidores de pensão, totalizando 3.973.
Eu não vou ler, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um por um desses setores, porque acho que vai
tomar um tempo muito longo. Vou ler o resumo final,
que fala sobre o impacto decorrente do conjunto das
propostas, Sr. Presidente, que é o que interessa.
O conjunto das propostas estabelecidas na Medida Provisória em tela alcança ao todo 800.512 servidores civis, sendo 350.189 ativos, 271.114 aposentados e 179.209 pensionistas. O custo total decorrente da implementação da proposta é da ordem
de R$3.533.227.727,00 já em 2008. No ano seguinte, pula para R$11.027.002.965,00. Em 2012, serão
R$19.608.034.109,00.
Queremos destacar alguns pontos contidos no
PLV nº 21, de 2008:
a) a criação de três mil cargos de Policial
Rodoviário Federal objetiva prover o DPRF de
efetivo suficiente para desempenhar a contento
suas competências legais;
b) a inclusão de parágrafo no art. 41 da
Lei nº 8.112, de 1990, para dispor que nenhum
servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo;
c) a alteração no pagamento do auxíliomoradia de que trata o art. 60-C da Lei nº 8.112,
de 1990, para aumentar o limite de tempo para
sua percepção de cinco para oito anos, e assegurando o valor mínimo de R$1.800,00.
d) a prorrogação do prazo de vigência
dos contratos por tempo determinado, em caráter excepcional, de profissionais de saúde do
Hospital das Forças Armadas, até 31 de julho
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de 2009, de forma a garantir prazo suficiente
para a realização de concurso e provimento
dos cargos do Plano de Carreira e Cargos do
HFA, cuja criação foi proposta pela MPV que
originou o PLV em exame.
Destacamos, entre as alterações propostas pela
Câmara dos Deputados à MPV nº 431, de 2008, aprovada na forma do PLV nº 21, de 2008, as seguintes:
a) manter o estágio probatório com a duração de dois anos e não três anos;
b) estender o pagamento da Gratificação
de Desempenho do Plano Geral de Cargos
do Poder Executivo (GDPGPE), nas condições previstas na lei, aos servidores públicos
federais domiciliados no extinto Território de
Fernando de Noronha;
c) incluir parágrafos para prever que a
Retribuição de Titulação (RT) dos integrantes
do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério
do Ensino Básico Federal também integrará os
proventos de aposentadoria e as pensões;
d) permitir aos servidores da Carreira de
Magistério do Ensino Básico dos ex-Territórios
Federais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima
a opção pela transposição para a carreira de
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, observados, para fins de opção, os
critérios e prazos estabelecidos nesta lei;
e) excluir a transformação dos cargos de
professor das instituições de ensino subordinadas ao Ministério da Defesa (Colégios Militares) que se tornarem vagos a partir de 14 de
agosto – e vou me referir depois a isso;
f) aperfeiçoar a denominação das classes e das atribuições dos cargos da Carreira
de Policial Rodoviário;
g) estender o tratamento conferido a reitores e vice-reitores na escolha de diretores e
vice-diretores de unidades universitárias.
II – Análise
Concordamos com o parecer apresentado na
Câmara dos Deputados pelo relator designado para
manifestar-se, em Plenário, em substituição à Comissão Mista, que resultou na aprovação deste PLV.
Não houve incorporação de nenhuma emenda
com a finalidade de agilizar a aprovação final e, com
isso, beneficiar esse total de cerca de um milhão de
servidores.
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Este parecer, ao concluir pelo atendimento dos
pressupostos constitucionais de relevância e urgência,
acatou os termos da Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Planejamento, Orçamento e Gestão que acompanha a Medida Provisória nº 431, de 2008, segundo
a qual as medidas propostas objetivam, em primeiro
lugar, reduzir distorções atualmente existentes no que
se refere ao equilíbrio interno e externo das tabelas de
remuneração do Poder Executivo Federal, bem como
sanar a situação de percepção de vencimento básico
abaixo do salário mínimo para alguns dos grupos tratados no projeto.
Desse modo, como conseqüência, objetiva-se
atrair e reter profissionais de alto nível de qualificação,
compatíveis com a natureza e o grau de complexidade das atribuições dos cargos e das carreiras objeto
desta proposta.
Consideramos, também, terem sido devidamente observados os requisitos formais para seu envio
ao Congresso Nacional, nos termos previstos no art.
2º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso
Nacional, pois o texto da MPV veio acompanhado da
respectiva Mensagem e de documento expondo a
motivação do ato.
Quanto aos aspectos de constitucionalidade,
convém ressaltar que a matéria – ao disciplinar a remuneração de servidores ocupantes de cargos da administração pública – inclui-se no âmbito da iniciativa
privativa do Presidente da República.
Ademais, a medida provisória, que resultou neste PLV em exame, trata de matéria que se insere na
competência legislativa do Congresso Nacional.
O §1º do art. 5º da Resolução nº 1, de 2002,
do Congresso Nacional, estabelece que o exame da
compatibilidade e adequação orçamentária e financeira das medidas provisórias abrange a análise da
repercussão sobre a receita ou sobre a despesa pública da União.
A esse respeito, observa a referida Exposição de
Motivos que o projeto sob exame guarda consonância
com o disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o acréscimo nas despesas
relativas a 2008 até 2011 é compatível com o aumento de receita decorrente do crescimento real previsto
na economia brasileira, conforme demonstra a série
histórica concernente à ampliação da base de arrecadação nos últimos anos.
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É importante destacar que, de fato, a projeção
de arrecadação, ressaltada aqui muitas vezes durante o debate relativo ao aumento de impostos, permite
esse pagamento.
Quanto a cumprir ou não a Lei de Responsabilidade Fiscal: se se cumprir toda essa projeção, não
haverá nenhum problema. Se houver, a responsabilidade será não deste Congresso, mas, sim, do Poder
Executivo.
Alega-se a Lei de Responsabilidade Fiscal e o
calendário da eleição de 2008 para a disciplina da
matéria por meio de medida provisória. Levanta-se a
possibilidade de haver problema considerando-se o
dispositivo da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece como nulo de pleno direito o ato que resulte em
aumento da despesa com pessoal expedido nos cento
e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular
do respectivo Poder. Neste momento, porém, não é
este o caso, uma vez que o Chefe do Poder Executivo
ainda tem dois anos pela frente.
Quanto ao mérito da presente proposta, não há
dúvidas em relação às oportunas e necessárias providências destinadas a melhorar o padrão remuneratório de diversas carreiras e cargos no âmbito do Poder
Executivo, inclusive do soldo dos militares, que todos
nós defendemos que está atrasado e que aqui se tenta
corrigir, embora, a meu ver, ainda não suficientemente.
A melhoria da remuneração dos servidores públicos
implicará maior motivação, espera-se, para a realização de um serviço público de boa qualidade e eficiente. De igual modo, o aumento do soldo dos militares
contribuirá para a valorização da carreira.
Constatamos que, no diploma legal em exame,
não detectamos qualquer dispositivo que se distancie
de seu assunto motivador, que é a fixação da remuneração dos servidores.
Quanto às emendas incorporadas pela Câmara...
Este relator não aceitou emendas – falo daqui a pouco
sobre elas. Não tenho reparos a fazer.
Reiteramos, por conseguinte, o parecer da Câmara dos Deputados que concluiu pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação
do PLV nº 21, de 2008.
III – Voto
Assim, à vista do exposto, manifestamo-nos pela
admissibilidade da Medida Provisória nº 431, de 2008,
e pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº
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21, de 2008, dela proveniente, na forma como aprovado na Câmara dos Deputados.
Quero, entretanto, Sr. Presidente – pedindo desculpas por todo esse tempo da leitura –, dizer que surgiram alguns problemas nesse período.
Um deles, volto a insistir, é o aumento dos gastos, pois a aprovação do projeto implica gastos de
R$3 bilhões este ano, R$11 bilhões no próximo, R$15
bilhões no seguinte, R$18 bilhões no outro e R$19
bilhões em 2012.
Um outro é o que se refere ao corpo de professores dos colégios militares. A medida provisória, como
está, não atende o que esses profissionais merecem.
Aqui corre um projeto que cria a Carreira Nacional do
Magistério e prevê estender-se a todos os professores
que passarem no concurso federal o plano de cargos
e salários do Colégio Pedro II. Do jeito que está aqui,
durante dois anos continua essa situação do Colégio
Militar, e daqui a dois anos eles não terão mais essa
situação.
Cabe também lembrar o problema de muitos
concursados – esse assunto não foi tocado aqui – e,
depois, a exigência de diploma superior para todos os
que forem fazer concurso para as Polícias Militares
do Brasil. O Governo diz que vai acenar para isso. Eu
acho que se deve acenar para o concurso. De qualquer
forma, se não tem diploma superior e tira nota melhor
do que quem tem diploma superior, eu não vejo por
que impedir.
Na conversa com o Senador Jucá e com a Casa
Civil, chegamos a um acordo no sentido de que, em
vez de apresentar emendas, de impedir a aprovação
da matéria aqui, de atrasar o benefício para os servidores em jogo aqui – são um milhão deles –, de atrasar
o bom funcionamento do serviço público, seria melhor
que o Governo – e acho que o Senador Jucá falará
sobre isso – apresentasse projetos de lei ou mesmo
medidas provisórias – embora nós todos reajamos a
isso – que corrigissem o problema dos professores nos
colégios militares e os problemas de concursandos que
se preparam para fazer as provas.
Contando com essa linha do Senador Romero
Jucá de que não vamos sacrificar os professores dos
colégios militares, que são exemplos para o Brasil, que
alcançaram as melhores notas no recente Indicador
de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), meu
relatório é favorável à aprovação da matéria da forma
como ela veio da Câmara dos Deputados.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Peço a
palavra para discutir a matéria, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra, para discutir a matéria,
ao Senador Marconi Perillo. Digo melhor: não é para
discutir, mas, sim, para encaminhar os pressupostos
constitucionais de relevância e de urgência e de adequação financeira e orçamentária da medida provisória,
nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço
a palavra para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Senador Marconi Perillo quer discutir o mérito da matéria?
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Quero discutir o mérito da matéria.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Também quero discutir o mérito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Senador José Agripino quer discutir os
pressupostos.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presidente, pela ordem, eu gostaria de fazer uma comunicação,
se fosse permitido.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra a V. Exª, para fazer uma
comunicação.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Conforme solicitação de V.
Exª, Sr. Presidente, entrei em contato com a Polícia
Federal. O Dr. Luiz Fernando, Diretor-Geral da Polícia
Federal, acabou de me ligar, Senador Flexa Ribeiro,
e me disse que já entrou em contato com o Superintendente do Pará, para que este tomasse todas as
providências a respeito da denúncia feita por V. Exª.
Tenho expectativa de que a solução seja rápida e de
que os meliantes sejam presos. Sei o que é meliante,
sem nenhum demérito da dúvida do Senador Heráclito Fortes. Mas eles são bandidos mesmo, pela forma
como foi assaltado seu escritório e pelo material que
levaram.
Então, queria comunicar que, por determinação
do Presidente, as providências preliminares foram tomadas.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Romeu Tuma, quero agradecer a V. Exª e ao Presidente
pelas providências tomadas. V. Exª, como grande líder
da Polícia Federal que foi e que continua sendo, já tomou as providências necessárias. Quero agradecer
a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino
para encaminhar a votação dos pressupostos.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, vou me antecipar. Queria cumprimentar o
Senador Cristovam Buarque pelo circunstancial relatório que apresenta, onde, mais do que se manifesta
com relação à urgência, à relevância e à constitucionalidade da matéria, tece comentários minuciosos
sobre o mérito.
Essa matéria justifica-se como medida provisória por que concede aumento a servidor, com efeito
retroativo, inclusive, o que é positivo para o trabalhador do serviço público brasileiro. Julgamos, portanto,
a matéria admissível, do ponto de vista da urgência,
relevância e constitucionalidade, e concordamos com o
mérito, muito embora estejamos desejosos de que outro diploma legislativo seja encaminhado ao Congresso
para beneficiar as restantes categorias que não foram
ainda atendidas nessa medida provisória.
Nosso voto, portanto, é favorável, com expectativa
de complementação a essa medida provisória na admissibilidade e no mérito. E quero, desde já, anunciar
também a V. Exª que somos favoráveis, no mérito e na
admissibilidade, à medida provisória seguinte, que vai
tratar da renegociação de débitos do crédito rural nos
termos em que ela chega da Câmara dos Deputados,
onde é aplicado o inflator relativo à Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP). E há o compromisso do Governo
de não mexer nesse assunto e de não apor veto ao
reajuste da renegociação ser feito mediante TJLP.
Manifesto, portanto, minha posição e a posição
do meu Partido em relação à medida provisória de concessão de reajuste a servidores e à medida que trata
da renegociação da dívida do crédito rural.
É o nosso voto.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço a V. Exª, Senador José Agripino.
Em votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
Líder do Governo.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas quero registrar, inclusive em respeito
ao trabalho do Senador Cristovam Buarque e a todas
as colocações que S. Exª fez aqui, que realmente ainda existem questões levantadas que foram ao debate
na Câmara dos Deputados e que merecem ser analisadas pelo Governo. Uma delas é a questão do enquadramento dos professores dos colégios militares
e também dos professores dos ex-Territórios, que se
encontram na mesma situação dos professores dos
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colégios militares, ou seja, estão numa categoria à
parte no Ministério da Educação.
São questões que vamos levar ao Governo. Não
posso prometer uma medida provisória, mas posso
prometer todo o empenho e o debate interno dentro
do Governo, para tentar buscar uma solução, a fim de
que esses segmentos levantados pelo Senador Cristovam Buarque possam ser atendidos ou por outra
medida provisória ou por emendas, com os debates
que venhamos a fazer aqui.
Portanto, quero apenas fazer o registro de que
é importante aprovar essa medida provisória, porque
avança bastante na questão da estruturação e remuneração de pessoal, mas ainda existem outros casos
pendentes, como o Senador Cristovam Buarque levantou, que precisam ser tratados pelo Governo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio,
para encaminhar a votação dos pressupostos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, apenas faço um apelo ao Senador Cristovam Buarque – em seguida, discutirei o mérito – para
que acate a reivindicação dos professores dos colégios
militares. Não há acréscimo de despesa, e me parece
que é algo extremamente justo.
No mérito, farei uma fala que contém uma certa
advertência – e creio que, com isso, encerro minha
participação em relação a essa matéria –, mas, agora, faço um apelo ao Senador Cristovam Buarque para
que acate as reivindicações dos professores dos colégios militares. É uma reivindicação que veio do Colégio
Militar de Manaus, e recebi também uma delegação
muito expressiva de Brasília que tinha essa preocupação. A assessoria constatou que não há acréscimo de
despesa. Logo, não vejo por que não se fazer a modificação saneadora.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em votação os pressupostos de relevância e
de urgência e adequação financeira e orçamentária.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que os
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
Em discussão o projeto de lei de conversão, a
medida provisória e as emendas, em turno único.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Marconi Perillo, para discutir.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, em que pese nossa posição cons-
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tante, permanente, aqui, na tribuna da oposição, contra o instituto das medidas provisórias, que, na nossa
opinião, invertem a relação do Legislativo com o Executivo e transformam o Executivo em verdadeiro legislador em nosso lugar, avacalhando, inclusive, nossas
funções parlamentares, em que pesem minhas enormes restrições a esse instrumento, a esse instituto, Sr.
Presidente, gostaria de anunciar meu voto favorável a
essa medida provisória. E explico o porquê. Ao longo
da minha vida, sempre procurei valorizar o serviço público e o servidor público, desde o tempo em que fui
eleito Deputado Estadual pelo meu Estado, o Estado
de Goiás. Essa medida provisória tem como objetivo
corrigir distorções históricas, sobretudo as distorções
acumuladas nos últimos cinco anos.
Sempre propugnei, sempre lutei, sempre trabalhei
para que o servidor público pudesse se sentir motivado
e valorizado e pudesse receber, cada vez mais, incentivos para reciclagem, para qualificação, porque o maior
interessado no serviço público de qualidade, o maior
cliente do serviço público, o maior usuário do serviço
público é o cidadão e a cidadã que pagam impostos.
E, se queremos profissionalizar o serviço público no
Brasil, é preciso partir para os planos de carreira em
todos os níveis, é preciso partir para a reestruturação
das carreiras no sentido de profissionalizá-las cada
vez mais.
Tomei iniciativas como essas e outras muito mais
ousadas nos anos em que fui Governador do Estado,
por dois mandatos. Instituí planos de carreiras para
todos os servidores da Administração Pública direta
e indireta e ainda apoiei que o Legislativo estadual, os
Tribunais de Conta, o Ministério Público e o Poder Judiciário no Estado também pudessem implantar seus
planos de carreira.
Portanto, em nome da qualificação do serviço
público, da prestação de um serviço público de qualidade, voltado para o usuário desse serviço, que é o
cidadão que, repito, paga impostos, vou votar a favor,
estimulando o Governo Federal a que complemente
essa medida provisória ou complemente esses benefícios para todas as categorias não beneficiadas
neste momento.
Gostaria, Sr. Presidente, de dizer que, daqui a
pouco, vou falar sobre a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), cujos servidores estão sendo injustiçados e para os quais vou solicitar atenção em relação
às medidas provisórias seguintes.
Encerro minhas palavras, dizendo que o serviço público no Brasil de qualidade e cada vez mais
profissional será cada vez mais importante para que
o Brasil cresça de forma sustentável e se transforme
numa grande Nação.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço a V. Exª, Senador Marconi Perillo,
e concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, Líder
do PSDB, para discutir o mérito da matéria.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, obviamente, como bem acabou de
relatar o Senador Marconi Perillo, a matéria exibe boa
vontade, visando à correção de distorções nas diversas
categorias de servidores públicos. Mas estou aqui, Sr.
Presidente, na suposição de que o Governo tenha feito
as contas com presteza, com correção, com lucidez.
Estranhamente, hoje, eu soube que o Ministro do
Planejamento, meu prezado amigo, Deputado Paulo
Bernardo, havia dito que o Governo é acusado de promover gastança e que a Oposição, que teria o discurso
da condenação à gastança, estaria aqui a votar aumento
de gastos públicos. Quero dizer que essa matéria não é
da lavra de ninguém da Oposição; é medida provisória
do Governo. Portanto, apenas registro que suponho que
isso não passou sem a percepção do Senador Aloizio
Mercadante, por exemplo; não passou sem a percepção e sem as contas do Ministro Paulo Bernardo; não
passou sem a percepção e sem as contas feitas pelo
Ministro Guido Mantega. Pergunto: seria eu a dizer que
não cabe o gasto público? Pergunto: seria o Senador
José Agripino ou V. Exª, Senador Marconi Perillo, ou
o Líder da Minoria, Senador Mário Couto, a dizer que
é descabido esse gasto?
Faço apenas, Sr. Presidente, do tempo que me
resta, uma advertência. Li, nos jornais de hoje, que
economistas que assessoram informalmente o Presidente da República, reunidos no Palácio do Planalto na
manhã de ontem, teriam tranqüilizado Sua Excelência,
o Senhor Presidente da República, dizendo-lhe que o
crescimento este ano será de 5% – e não será; será
abaixo disso – e que, no ano que vem, o crescimento
será de algo parecido com 5%. Creio que, se acontecer
alguma coisa acima de 3% no ano que vem – não se
surpreendam se sair abaixo! –, é para se levantarem
as mãos para os céus e agradecer de joelhos.
A crise econômica internacional se agrava e, em
algum momento, tenderá a atingir o Brasil mais fortemente. O Governo, com gastos e mais gastos, planta
uma crise fiscal de médio prazo. Há um quadro que
não é favorável, e o conjunto do que apresento, Senador Cristovam, não é favorável ao País. Uma coisa é
eventualmente em um ano não haver saldo de balança
comercial, e, para o ano que vem, já há quem prediga
que poderá haver saldo zero de balança comercial ou
próximo disso. Poderá não ser nenhuma catástrofe, se
isso vier isoladamente, mas isso se junta aos gastos
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crescentes que o Governo impõe, isso se junta ao maior
déficit em transações correntes da história brasileira. E,
se alguém me pergunta, Senador Paim, se considero
que esse déficit revela vícios insanáveis, digo que não,
porque, dos déficits em transações correntes que já
vi, esse, talvez, seja o mais saudável, se é que posso
chamar déficit algo saudável, Sr. Presidente.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peçolhe um pouquinho mais de tempo, para concluir, Sr.
Presidente.
Esse déficit se origina, em muito boa medida,
em remessa de lucros para o exterior. Com a crise da
economia internacional, as matrizes têm recebido recursos vindos das suas filiais no Brasil, por exemplo.
Isso até mostraria, numa análise econômica perfunctória, rápida, rasa, a saúde da economia brasileira, mas
se junte isso ao superávit, que, talvez, seja zero ou
um pouco mais do que zero no ano que vem, contra a
balança comercial. Já me referi ao déficit recorde em
transações correntes.
Há mais: para um aumento de gastos públicos
sempre acima do Produto Interno Bruto (PIB), tenho
um projeto de lei que pretende disciplinar essa questão.
Proponho que os gastos correntes só possam aumentar, só possam crescer até 50% do crescimento positivo
do PIB, ou seja, se o PIB tiver crescimento negativo, é
lógico que não se pode pensar em aumento de gastos
correntes, mas, se o PIB cresce 5%, os gastos correntes podem subir até 2,5%. Se o PIB crescer 8%, o
gasto corrente poderá subir até 4%. Seria uma forma
de darmos um freio nisso.
Muito bem, volto a dizer: suponho que a Liderança do Governo, o Senador Romero, tenha feito as
contas, suponho que o Senador Mercante tenha feito
as contas – e volto a dizer isso tudo com muita clareza –, e aí seríamos nós a dizer que, estando eles no
Governo, dominamos melhor as contas públicas do
que eles. Iríamos dizer: não concordamos com isso,
porque estamos vendo um quadro de crise que se delineia no horizonte.
Estou apenas fazendo aqui uma advertência,
porque sou a favor de corrigirem injustiças, de que
se remunerem bem os servidores públicos, para que
possam prestar serviços corretos à população. Sou a
favor de tudo isso. Inclusive, tive o cuidado de pedir a
inclusão dos professores dos colégios militares, porque, injustamente, eles estavam de fora e não têm uma
reivindicação que aumente despesas.
Aqui está a advertência. Com esta fala, que não
visa a colocar água no chope de ninguém, faço ape-
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nas a advertência de quem está observando a cena
econômica com o máximo de acuidade.
O PSDB, portanto, não vai votar contra, já que
o Governo entende que é para votar a favor, já que o
Governo entende não só que isso é necessário – e
concordo que é –, mas que também ele pode bancar
isso.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Arthur Virgílio, permite-me V. Exª um aparte?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Arthur, essa medida que estamos votando, como bem
disse o Senador Marconi Perillo, não é o ideal, até
porque essa matéria não deveria vir por medida provisória. Essa já é uma posição do PSDB. Mas essa
medida vem corrigir distorções que, ao longo desses
cinco anos, ocorrem em grande parte do funcionalismo público. Quando fiz a observação da tribuna, eu
me referi ao fato de que não seríamos contra o mérito
da medida provisória. Não vamos ser contra a regularização dessas diferenças entre as várias categorias,
apesar de, como V. Exª está comentando aí, algumas
categorias não estarem contempladas. Mas o Líder do
Governo, Senador Romero Jucá, comprometeu-se a
fazer gestões junto ao Executivo no sentido de fazer
as correções necessárias.
Só peço, Senador Romero Jucá, que não sejam
por medida provisória as correções que V. Exª fará
ao parecer do Senador Cristovam Buarque em relação às categorias que não foram contempladas pelas
correções desta Medida Provisória. Mas quero dizer
ao meu Líder, Senador Arthur Virgílio, que V. Exª tem
toda a razão em tentar incluir, por emenda, solicitando aprovação, os professores dos colégios militares
e outras categorias que não foram atendidas. Quanto
a isso, vamos aguardar o compromisso do Líder do
Governo. Votaremos, como disse o Senador Marconi
Perillo, a favor do funcionalismo público. Na realidade,
há necessidade de fazer essas correções, como bem
justificou aqui o Senador Cristovam Buarque, que foi
o Relator do projeto de conversão.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
Volto a dizer, quando resumo, que suponho que
o Governo sabe, claramente, o que está fazendo. É
nessa suposição que digo: “Então, muito bem, vamos
fazer o bem. É algo bom para os servidores”. Suponho
que estou lidando com autoridades econômicas que
estão presas aos princípios da austeridade, enfim. Por
isso, voto, claramente, de acordo com a orientação do
Governo, já que ele detém as contas públicas – e minhas advertências foram feitas aqui.
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Mas apelo, portanto, Senador Cristovam Buarque,
a V. Exª no sentido de acatar a emenda destacada, para
atender à categoria de servidores constituída pelos
professores dos colégios militares. E apelo também
ao Líder do Governo, Senador Romero Jucá, para que
se sensibilize ao pleito e acate a emenda destacada
de sua aliada no Estado de Roraima, a Deputada Maria Helena.
Apresentei, Sr. Presidente, alguns destaques em
função de algumas conversas que tive com categorias
de servidores, em particular os professores dos colégios
militares, que, pelo texto em votação, se não houver o
acatamento pelo Senador Cristovam Buarque, ficarão
desvinculados das atuais carreiras de educação, o que
é injusto, profundamente injusto.
Esclareço, então, que a Emenda nº 215 tem por
escopo inserir na estruturação do Plano de Carreira
do Magistério do Ensino Básico Técnico e Tecnológico,
proposta nos arts. 105 a 121 da Medida Provisória nº
431, os professores das instituições federais de ensino,
vinculados ou subordinados ao Ministério da Defesa, e
os professores federais dos extintos territórios federais
do Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Fernando de
Noronha, vinculados ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
Senador Marconi Perillo.
O Sr. Marconi Perillo (PSDB – GO) – Quero
somente lembrar a V. Exª, agregando à sua advertência, que, na minha opinião, é extremamente oportuna
e sensata, que parte dessas concessões e desses
aumentos não será paga por este Governo, mas será
paga pelo próximo Governo, a partir de 2011.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
é verdade. Em matéria de eleição, não julgo nem que
alguém perde antecipadamente nem que alguém vence
antecipadamente. Eu me preocupo muito com a saúde
das contas públicas brasileiras ao longo do tempo.
Volto a dizer: eu, aqui, quando voto aprovando
indicações que o Governo faz para cargos de agências reguladoras, com uma ou outra exceção, voto a
favor, por entender que, por se vencerem as eleições,
tem-se o direito de governar. Estou crendo que governam com a preocupação da responsabilidade fiscal.
Não digam que não fiz aqui minha advertência muito
clara e não me peçam para agora dizer: “Não, vocês
todos estão errados, não fizeram contas”. E eu vou votar contra matéria que julgo, no seu cerne, justa. Ela
beneficia quem merece ser beneficiado. E suponho
que quem está a propor o benefício sabe o que está
fazendo, repito.
Portanto, faço um apelo ao Líder, para que se
sensibilize com a emenda de sua companheira de
luta, em Roraima, a Deputada Maria Helena, e faço

544

Agosto de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

um apelo ao Senador Cristovam, para que olhe para
os professores dos colégios militares.
Aproveito também, Sr. Presidente, já que não voltarei à tribuna mais – já falei sobre meus destaques –,
para desejar pronto restabelecimento ao Senador Pedro
Simon, deixando claro a S. Exª que o Senador Paim, o
Senador Zambiasi e todos nós estaremos aqui cuidando
dos interesses do Estado do Rio Grande do Sul, pelos
quais ele tanto zela, obviamente que juntamente com
os interesses do Estado do Amazonas e da cidade de
Manaus, pelos quais é obrigação de todos nós zelarmos. Para isso, estamos aqui de prontidão.
O Senador João Pedro, o Senador Jefferson Praia,
na hora em que sairmos daqui, já temos um compromisso político da maior seriedade. Vamos discutir temas valiosos. Mas não temos hora, estamos aqui para
cumprir com nosso dever.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio,
o Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente, deixa
a cadeira da presidência,que é ocupada pelo
Sr. José Nery.
Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, o
Sr. José Nery, deixa a cadeira da presidência,q
eu é ocupada pelo Sr. Garibaldi Alves Filho,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Encerrada a discussão.
Em votação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Romeu
Tuma.
São lidos os seguintes:
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