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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Há número regimental, declaro aberta a 
sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 283, DE 2011 

Altera o art. 2º da Lei nº 8.001, de 13 
de março de 1990, para aumentar para 4% 
a alíquota da compensação financeira pela 
exploração de minério de ferro.

O Congresso Nacional decreta:
O art. 2º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, 

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
§ 1º O percentual da compensação, de 

acordo com as classes de substâncias mine-
rais, será de: 

I – minério de alumínio, manganês, sal-
gema e potássio: 3% (três por cento); 

II – ferro: 4% (quatro por cento)
II-A fertilizante, carvão e demais substân-

cias minerais: 2% (dois por cento), ressalvado 
o disposto no inciso IV deste artigo; 

 ......................................................(NR). 

Justificação

O Brasil vem assistindo passivamente o enorme 
volume de exportação do minério de ferro bruto, prin-
cipalmente para a China. Esse gigante do comércio 
mundial industrializa o nosso ferro bruto e vende o 
produto industrializado para o nosso País, com enor-
me valor agregado.

A falta de interesse de nossos industriais em 
substituir a importação de aços por produção interna, 
não nos deixa alternativa senão garantir, pelo menos, 
uma maior receita patrimonial do Estado resultante da 
mineração do minério de ferro.

A Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais (CFEM) é uma indenização aos En-
tes Federativos diretamente impactados pela extração 
mineral, e pagamento à União pela exploração de um 
recurso patrimonial de sua propriedade.

Se a indústria da mineração não tem interesse 
em criar novos empregos e renda no Brasil, preferindo 
exportá-los para a China, pelo menos, que se aumen-
te a receita da União e a indenização aos Estados e 

Municípios pelos enormes impactos socioambientais 
dessa atividade.

Entre esses impactos citam-se: inchaço populacio-
nal, prostituição infantil, falta de segurança pública, falta 
de infraestrutura para abrigar novos habitantes, insufici-
ência de serviços de saúde, insuficiência de educação 
fundamental para o enorme contingente de crianças.

Por ser um dos principais produtos da pauta de 
exportação brasileira, a indústria do minério de ferro tem 
maiores responsabilidades com a população brasileira, 
a quem, de fato, pertencem os recursos minerais. Por 
todas essas razões, proponho que a alíquota da CFEM 
para o minério de ferro suba de 2% para 4%.

Peço, portanto, o apoio dos Excelentíssimos Par-
lamentares visando a aprovar essa medida de alta re-
levância para o bem-estar dos brasileiros.

Sala das Sessões, – Senador Clesio Andrade.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990

Define os percentuais da distribuição 
da compensação financeira de que trata a 
Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e 
dá outras providências.

....................................................................................
Art. 2º Para efeito do cálculo de compensação fi-

nanceira de que trata o art. 6º da Lei nº 7.990, de 28 de 
dezembro de 1989, entende-se por faturamento líquido 
o total das receitas de vendas, excluídos os tributos 
incidentes sobre a comercialização do produto mineral, 
as despesas de transporte e as de seguros.

§ 1º O percentual da compensação, de acordo 
com as classes de substâncias minerais, será de: 

I – minério de alumínio, manganês, sal-gema e 
potássio: 3% (três por cento); 

II – ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias 
minerais: 2% (dois por cento), ressalvado o disposto 
no inciso IV deste artigo; 

III – pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, 
carbonados e metais nobres: 0,2% (dois décimos por 
cento); 

IV – ouro: 1% (um por cento), quando extraído 
por empresas mineradoras, e 0,2% (dois décimos por 
cento) nas demais hipóteses de extração. (Redação 
dada pela lei nº 12.087, de 2009)

§ 2º A distribuição da compensação financeira re-
ferida no caput deste artigo será feita da seguinte forma: 
(Redação dada pela Lei nº 9.993, de 24.7.2000)

I – 23% (vinte e três por cento) para os Estados 
e o Distrito Federal; 

II – 65% (sessenta e cinco por cento) para os 
Municípios; 
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II-A. 2% (dois por cento) para o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, 
instituído pelo Decreto-Lei no 719, de 31 de julho de 
1969, e restabelecido pela Lei no 8.172, de 18 de ja-
neiro de 1991, destinado ao desenvolvimento cientí-
fico e tecnológico do setor mineral; (Incluído pela Lei 
nº 9.993, de 24.7.2000) (Regulamento)

III – 10% (dez por cento) para o Ministério de Mi-
nas e Energia, a serem integralmente repassados ao 
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, 
que destinará 2% (dois por cento) desta cota-parte à 
proteção mineral em regiões mineradoras, por inter-
médio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – Ibama. (Redação 
dada pela Lei nº 9.993, de 24.7.2000)

§ 3º O valor resultante da aplicação do percen-
tual, a título de compensação financeira, em função 
da classe e substância mineral, será considerado na 
estrutura de custos, sempre que os preços forem ad-
ministrados pelo Governo.

§ 4o No caso das substâncias minerais extraídas 
sob o regime de permissão da lavra garimpeira, o valor 
da compensação será pago pelo primeiro adquirente, na 
qualidade de responsável, conforme dispuser o regula-
mento. (Redação dada pela lei nº 12.087, de 2009)

§ 5o A incidência da compensação financeira nos 
termos do inciso IV do § 1o bem como do § 4o deste 
artigo, em relação ao garimpeiro do ouro extraído sob 
regime de permissão de lavra garimpeira, entra em 
vigor a partir de 1o de janeiro de 2010. (Incluído pela 
lei nº 12.087, de 2009)

§ 6o A isenção prevista na redação original do inciso 
IV do § 1o deste artigo, vigente desde a edição desta Lei, 
concedida aos garimpeiros e demais agentes da cadeia 
de comercialização do ouro, inclusive ao primeiro ad-
quirente do ouro extraído pelo garimpeiro sob o regime 
de permissão de lavra garimpeira, de forma individual 
ou associativa, fica extinta a partir de 1o de janeiro de 
2010. (Incluído pela lei nº 12.087, de 2009)
....................................................................................

(Às Comissões de Serviço de Infraestru-
tura; e de Assuntos Econômicos, cabendo à 
última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 284, DE 2011

Dispõe sobre o exercício da profissão 
de cuidador de idoso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O cuidador de idoso é o profissional que, 

no âmbito domiciliar de idoso ou de instituição de lon-

ga permanência para idosos, desempenha funções de 
acompanhamento de idoso, notadamente:

a) prestação de apoio emocional e na 
convivência social do idoso;

b) auxílio e acompanhamento na realiza-
ção de rotinas de higiene pessoal e ambiental 
e de nutrição;

c) cuidados de saúde preventivos, admi-
nistração de medicamentos de rotina e outros 
procedimentos de saúde;

d) auxílio e acompanhamento no deslo-
camento de idoso.

Parágrafo único. Instituição de longa permanên-
cia para idosos é a instituição destinada à residência 
coletiva de pessoas com idade igual ou superior a ses-
senta anos, com ou sem suporte familiar.

Art. 2º Poderá exercer a profissão de cuidador de 
idoso o maior de 18 anos que tenha concluído o ensino 
fundamental e que tenha concluído, com aproveitamento, 
curso de cuidador de pessoa conferido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

Parágrafo único. São dispensadas da exigência 
de conclusão de curso de cuidador as pessoas que, à 
época de entrada em vigor da presente Lei, venham 
exercendo a função há, pelo menos, dois anos.

Art. 3º É vedado ao cuidador de idoso o desempe-
nho de atividade que seja de competência de outras pro-
fissões da área de saúde legalmente regulamentadas.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

Sabemos todos que a população brasileira está 
envelhecendo. Mantidas as atuais tendências demo-
gráficas, em 2050, o Brasil contará com 63 milhões 
de idosos ou 172 idosos para cada 100 jovens (contra 
apenas 10 idosos para 100 jovens em 1980). Essa ten-
dência, preocupante por diversos motivos, é também 
o fundamento da presente proposição.

Efetivamente, em um quadro demográfico ten-
dendo acentuadamente ao envelhecimento, cresce 
exponencialmente de importância do trabalho do cui-
dador de idoso.

Esse profissional, cuja função é a de auxiliar o 
idoso no desempenho das atividades quotidianas, pra-
ticamente era desconhecido até há poucos anos, cada 
vez mais passa a ter reconhecida sua importância.

O ano passado, por exemplo, o Ministério da 
Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social de-
ram início a um programa nacional de formação de 
cuidadores, antecipando que a demanda por esses 
profissionais deverá sofrer forte incremento nos próxi-
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mos anos e que, para acompanhá-la adequadamente, 
é necessário investir na formação de trabalhadores, 
de maneira a capacitá-los adequadamente ao tipo do 
trabalho que enfrentarão.

Para acompanhar essa tendência apresento o 
presente Projeto de Lei que se destina a regulamentar 
a profissão de cuidador de idoso.

O projeto determina as condições mínimas para 
o exercício da profissão e discrimina as funções prin-
cipais e o campo de atuação profissional dos cuida-
dores de idoso.

É importante que assimilemos a profissão de 
cuidador de idoso ao nosso ordenamento jurídico, de 
forma a oferecer a esses profissionais o amparo legal 
que já concedemos a outras profissões já consolida-
das, razão pela qual peço aos meus Pares, o apoio 
para a sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Waldemir Moka.

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 285, DE 2011 (COMPLEMENTAR)

Altera o art. 191-A da Lei nº 5.172, de 25 
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacio-
nal e os arts. 57, 70 e 71 da Lei nº 11.101, de 
9 de fevereiro de 2005, para deixar de exigir 
certidões negativas de débitos tributários e 
facilitar a recuperação judicial das microem-
presas e empresas de pequeno porte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 191-A da Lei nº 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 – Código Tributário Nacional passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

“Art. 191-A.  ...........................................  
Parágrafo único. O disposto no caput des-

te artigo não se aplica às microempresas e às 
empresas de pequeno porte.” (NR) 

Art. 2º O art. 57 da Lei nº 11.101, de 9 de feve-
reiro de 2005, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único: 

“Art. 57.  ................................................  
Parágrafo único. O disposto no caput 

deste artigo não se aplica às microempresas 
e às empresas de pequeno porte.” (NR) 

Art. 3º O art. 70 da Lei nº 11.101, de 9 de feve-
reiro de 2005, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo 3º: 

“Art. 70.  ................................................
 ..............................................................  

§ 3º Aplica-se ao plano especial de re-
cuperação judicial previsto nesta Seção o dis-
posto no art. 67 desta Lei.” (NR) 

Art. 4º O inciso II do art. 71 da Lei nº 11.101, de 
9 de fevereiro de 2005, passa a vigorar com a seguin-
te redação: 

“Art. 71.  ................................................  
II – preverá parcelamento em 48 (quaren-

ta e oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, 
corrigidas monetariamente e acrescidas de ju-
ros de 12% a.a. (doze por cento ao ano);

 .................................................... ” (NR) 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Em 19 de dezembro de 2010, a Folha de São 
Paulo publicou matéria intitulada “Renegociação de 
dívidas é barreira – Exigências como certidões nega-
tivas levam empresas a se reestruturarem sem Lei de 
Recuperação e Falências”.

A matéria alertou sobre as dificuldades das em-
presas dizendo “A Lei de Recuperação e Falências be-
neficiou as micro e pequenas empresas, mas especia-
listas apontam que ainda há ajustes a serem feitos. Um 
exemplo é que ela exige certidões negativas de débitos 
tributários (ou seja, impostos pagos em dia) no caso de 
recuperação judicial”. Mais adiante o texto complementa: 
“Muitas vezes, contudo, os empresários precisam entrar 
com a solicitação justamente para pagar impostos, aponta 
o advogado Thomas Felsberg, especializado em recupe-
ração de empresas e reestruturação financeira”.

Não temos dúvida de que é necessário facilitar 
os procedimentos de recuperação judicial e extrajudi-
cial de modo a evitar a falência de uma empresa em 
dificuldades financeiras conjunturais, especialmente as 
microempresas e empresas de pequeno porte, sabi-
damente o setor econômico que tem grande peso na 
geração de empregos no país. 

Por isso, o projeto de lei que estamos propondo 
tem por fim facilitar a utilização da recuperação judicial 
pelos devedores que sejam microempresas ou empre-
sas de pequeno porte. Desta forma, estamos sugerin-
do modificação no Código Tributário Nacional e na Lei 
que regulamenta a recuperação judicial.

Uma das alterações que estamos sugerindo é 
exatamente a que pretende permitir que o devedor, 
microempresário ou de pequeno porte, que possua 
débitos tributários e previdenciários, possa requerer 
recuperação judicial sem a necessidade de regulari-
zação imediata de tais débitos, como exige a lei atu-
almente em vigor.
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Em acréscimo, procuramos facilitar o parcela-
mento das dívidas dessas empresas. Assim, as atuais 
trinta e seis parcelas mensais seriam substituidas por 
quarenta e oito parcelas, ou seja, quatro anos para 
saldar as suas dívidas. 

Ainda visando a facilitar a recuperação das mi-
croempresas e empresas de pequeno porte estamos 
propondo que os créditos decorrentes de obrigações 
contraídas por essas empresas, durante a recuperação 
judicial, sejam considerados extraconcursais (art. 67, da 
Lei nº 11.101/2005), no caso de falência. Ou seja: nesses 
casos, os créditos conseguidos durante o período de re-
cuperação judicial terão preferência sobre os demais.

Dessa forma, pretendemos garantir maior efe-
tividade à função social das atividades econômicas 
exercidas por empresas de pequeno porte, as quais 
são essenciais à redução do nível de desemprego e 
ao fomento do empreendedorismo no Brasil. 

A escolha de um projeto de lei complementar 
deve-se não só à necessidade de alteração do Có-
digo Tributário Nacional, mas também em virtude do 
disposto no art. 146, III, d, da Constituição Federal, 
que determina a obrigatoriedade de tratar por esse di-
ploma legal normas gerais sobre matérias tributárias, 
especialmente sobre definição de tratamento diferen-
ciado e favorecido para micro e pequenas empresas. 
Portanto, para que seja alterada a Lei nº 11.101, de 9 
de fevereiro de 2005, para efeito de se conceder um 
tratamento favorecido à micro e pequena empresa, é 
necessário lei complementar.

Finalmente, pelas razões acima expostas, conta-
mos com o apoio dos nobres pares para que possamos 
aprovar essa matéria, possibilitando uma nova opor-
tunidade para a recuperação econômica das nossas 
micro e pequenas empresas.

Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................

Emendas Constitucionais
Emendas Constitucionais de Revisão
....................................................................................

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS

Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º

ÍNDICE TEMÁTICO

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 

Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 
a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

TÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos:
....................................................................................

Art. 146. Cabe à lei complementar: 
I – dispor sobre conflitos de competência, em 

matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios;

II – regular as limitações constitucionais ao po-
der de tributar;

III – estabelecer normas gerais em matéria de 
legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem 
como, em relação aos impostos discriminados nesta 
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases 
de cálculo e contribuintes; 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e 
decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato coope-
rativo praticado pelas sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento diferenciado e favore-
cido para as microempresas e para as empresas de 
pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simpli-
ficados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das 
contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da 
contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
....................................................................................

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Denominado Código Tributário Nacional 
Vide texto compilado

Dispõe sobre o Sistema Tributário Na-
cional e institui normas gerais de direito 
tributário aplicáveis à União, Estados e 
Municípios.
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O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:

Disposição Preliminar

Art. 1º Esta Lei regula, com fundamento na Emen-
da Constitucional n. 18, de 1º de dezembro de 1965, 
o sistema tributário nacional e estabelece, com fun-
damento no artigo 5º, inciso XV, alínea b, da Consti-
tuição Federal, as normas gerais de direito tributário 
aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação 
complementar, supletiva ou regulamentar.
....................................................................................

Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial 
depende da apresentação da prova de quitação de to-
dos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 
e 206 desta Lei. (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)
....................................................................................

Art. 218. Esta Lei entrará em vigor, em todo o 
território nacional, no dia 1º de janeiro de 1967, revo-
gadas as disposições em contrário, especialmente a 
Lei n. 854, de 10 de outubro de 1949. (Renumerado do 
art. 217 pelo Decreto-lei nº 27, de 14.11.1966)

Brasília, 25 de outubro de 1966; 145º da Indepen-
dência e 78º da República. – H. CASTELLO BRANCO 
– Octavio Bulhões – Carlos Medeiros Silva.

LEI Nº 11.101, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005

Mensagem de veto

Regula a recuperação judicial, a ex-
trajudicial e a falência do empresário e da 
sociedade empresária.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1o Esta Lei disciplina a recuperação judicial, 
a recuperação extrajudicial e a falência do empresário 
e da sociedade empresária, doravante referidos sim-
plesmente como devedor
....................................................................................

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano apro-
vado pela assembléia-geral de credores ou decorrido 
o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de 
credores, o devedor apresentará certidões negativas 
de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 
206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Có-
digo Tributário Nacional.
....................................................................................

Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações 
contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, 
inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedo-
res de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão 
considerados extraconcursais, em caso de decretação 
de falência, respeitada, no que couber, a ordem esta-
belecida no art. 83 desta Lei.
....................................................................................

Seção V 
Do Plano de Recuperação Judicial para 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Art. 70. As pessoas de que trata o art. 1o desta Lei 
e que se incluam nos conceitos de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos da legislação 
vigente, sujeitam-se às normas deste Capítulo.

§ 1o As microempresas e as empresas de peque-
no porte, conforme definidas em lei, poderão apresen-
tar plano especial de recuperação judicial, desde que 
afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial de 
que trata o art. 51 desta Lei.

§ 2o Os credores não atingidos pelo plano espe-
cial não terão seus créditos habilitados na recupera-
ção judicial.

Art. 71. O plano especial de recuperação judicial 
será apresentado no prazo previsto no art. 53 desta 
Lei e limitar-se á às seguintes condições:

I – abrangerá exclusivamente os créditos quiro-
grafários, excetuados os decorrentes de repasse de 
recursos oficiais e os previstos nos §§ 3o e 4o do art. 
49 desta Lei;

II – preverá parcelamento em até 36 (trinta e seis) 
parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas mo-
netariamente e acrescidas de juros de 12% a.a. (doze 
por cento ao ano);

III – preverá o pagamento da 1a (primeira) parcela 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado 
da distribuição do pedido de recuperação judicial;

IV – estabelecerá a necessidade de autorização 
do juiz, após ouvido o administrador judicial e o Comitê 
de Credores, para o devedor aumentar despesas ou 
contratar empregados.
....................................................................................

Brasília, 9 de fevereiro de 2005; 184o da Indepen-
dência e 117o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – Márcio Thomaz Bastos – Antonio Palloci 
Filho – Ricardo José Ribeiro Berzoini – Luiz Fer-
nando Furlan.

(À comissão de Assuntos Econômi-
cos.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 287, DE 2011 (COMPLEMENTAR)

Altera o inciso II do art. 7º da Lei Com-
plementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, 
para incluir vedação ao uso de dispositivos 
que autorizem o exercício de competência 
que, por determinação constitucional, já é 
própria do destinatário da autorização.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso II no art. 7º da Lei Complementar 

nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 7º  ..................................................
 ..............................................................
II – a lei não conterá:
a) matéria estranha ao seu objeto ou a 

este não vinculada por afinidade, pertinência 
ou conexão;

b) autorização para o exercício de com-
petência que, por determinação constitucional, 
já é própria do seu destinatário;

 .................................................... ” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Infelizmente, é muito comum o hábito de parla-
mentares tentarem burlar o vício de iniciativa legislativa 
pela apresentação de projetos que “autorizam” poder, 
notadamente o Executivo, a tomar decisões que já são 
da sua competência constitucional.

Os projetos de lei de caráter meramente auto-
rizativo originados no Congresso Nacional suscitam 
controvérsia viva e não pacificada. A nosso ver, trata-se 
de uma prática abominável e que emperra o processo 
legislativo, lotando a pauta de comissões com projetos 
inócuos e fadados ao arquivamento.

Nesta Casa legislativa há certa complacência com 
a prática, respaldada em interpretação, com a qual dis-
cordamos, consubstanciada no Parecer nº 527, de 1998, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da 
lavra do saudoso Senador Josaphat Marinho.

O certo, contudo, é que a quase totalidade dos 
projetos autorizativos aprovados no Senado Federal 
não prospera, uma vez que, no âmbito da Câmara dos 
Deputados, o entendimento é diverso. Decide-se, lá, 
pela prejudicialidade dessas proposições, consideradas 
matéria prejulgada na sua Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, onde se firmou entendimento 
de que os projetos de lei autorizativos, em matéria que 
a Constituição não exige a concessão de autorização, 
encerram inconstitucionalidade. O item 1.1 da Súmula 
de Jurisprudência nº 1 da CCJ/CD, de 1994, apresen-
ta o seguinte enunciado: “projeto de lei, de autoria de 

Deputado ou Senador, que autoriza o Poder Executivo 
a tomar determinada providência, que é de sua com-
petência exclusiva, é inconstitucional”.

Igualmente, opera contra o sucesso desse tipo 
de proposição a completa ausência de coercibilidade 
da lei que, porventura, frutificar. Não se admite uma lei 
inócua, mas é o que acontece quando se edita uma lei 
meramente autorizativa. Não há o que impila a quem, 
por determinação da Carta Política, detenha da iniciati-
va da lei na matéria, a cumprir o comando autorizativo. 
Certo é que, concedida a simples autorização legisla-
tiva, não há nada que obrigue o seu destinatário. Ou 
seja, a lei nascerá letra morta.

As observações aqui feitas não se referem, ob-
viamente, às situações em que o texto constitucional 
exige autorização de um poder a outro, como requisito 
de validade, para a prática de determinados atos. Por 
exemplo: o art. 49, II, exige autorização do Congresso 
Nacional para o Presidente da República declarar a 
guerra e para celebrar a paz. Tais situações são total-
mente distintas dos casos em comento.

O objetivo da proposição, portanto, é pacificar a 
matéria e tornar clara a vedação, ajudando a limpar a 
pauta de projetos inócuos, que poderão ser sumaria-
mente arquivados.

Vale lembrar ainda, em favor da aprovação da 
presente proposição, que já tramita no Senado Fede-
ral projeto de Resolução do eminente senador José 
Pimentel para dispor sobre a “Indicação”, proposição 
através da qual o senador poderá sugerir a outro Po-
der a adoção de providência, que – quando aprovado 
– atenderá plenamente ao que hoje se intenta mediante 
projetos de caráter “autorizativo”. Não é demais lembrar 
que o Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
já contempla a “Indicação” entre as proposições de 
iniciativa dos Deputados Federais.

Convicta da relevância da proposição que apre-
sento, peço o apoio dos nobres Senadores para sua 
aprovação.

Sala das Sessões, – Senadora Gleisi Hoff-
mann.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

II – autorizar o Presidente da República a de-
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 
permaneçam temporariamente, ressalvados os casos 
previstos em lei complementar;
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

....................................................................................
Art. 7o O primeiro artigo do texto indicará o objeto 

da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados 
os seguintes princípios:

I – excetuadas as codificações, cada lei tratará 
de um único objeto;

II – a lei não conterá matéria estranha a seu ob-
jeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência 
ou conexão;

III – o âmbito de aplicação da lei será estabelecido 
de forma tão específica quanto o possibilite o conheci-
mento técnico ou científico da área respectiva;

IV – o mesmo assunto não poderá ser disciplina-
do por mais de uma lei, exceto quando a subseqüen-
te se destine a complementar lei considerada básica, 
vinculando-se a esta por remissão expressa.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 288, DE 2011

Altera o art. 65 da Lei nº 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998, para aumentar a pena 
para o crime de pichação e dá outras pro-
vidências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 65 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1998, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio 
conspurcar edificação ou monumento urbano:

Pena – detenção, de dois a quatro anos, 
e multa.

§ 1º Se o ato for realizado em monumento 
ou coisa tombada em virtude do seu valor ar-
tístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 
três a quatro anos de detenção, e multa.

§ 2º A pena será de prestação de servi-
ços comunitários por prazo não inferior a dois 
anos, se o réu promover a integral reparação 
do dano causado.”

Art. 2º A comercialização de tubos de pulveriza-
ção de tinta será feita mediante identificação pessoal 
do comprador, que deverá entregar ao estabelecimento 

comercial cópias autenticadas da carteira de identida-
de, do documento de cadastro de pessoa física (CPF) 
e do comprovante de residência, que ficarão registra-
dos em cadastro próprio.

§ 1º Ainda que a compra seja realizada por pessoa 
jurídica, deverão constar do cadastro as informações 
da pessoa física responsável pela aquisição. 

§ 2º Todos os tubos de pulverização deverão 
conter marcação alfanumérica, que será vinculada ao 
cadastro do comprador.

Justificação

A pichação de monumentos e prédios públicos e 
privados continua a ser muito comum nas cidades bra-
sileira, apesar da tipificação da conduta feita pelo art. 65 
da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Percebe-se, 
claramente, que a pena cominada a esse crime, de três 
meses a um ano de detenção, além de multa, não tem 
sido suficiente para a prevenção geral do crime. 

Necessário, portanto, endurecer a resposta penal 
para o delito, prevendo, inclusive, a possibilidade de 
aplicação de pena alternativa no caso de reparação 
do dano causado pelo agente.

Além disso, é imprescindível identificar inequi-
vocamente o comprador de tubos de pulverização de 
tinta, o que contribui para o monitoramento da utiliza-
ção responsável e legal do produto. 

Esperamos, com este projeto, coibir o crime de 
pichação, que traz vultosos prejuízos ao erário e ao 
particular, além de corromper a estética das cidades.

Por tais razões, conclamamos os nobres Sena-
dores e Senadoras a votar pela sua aprovação. 

Sala das Sessões, – Senador Humberto Costa.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998

Mensagem de veto

Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências.

 O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................

Art. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio cons-
purcar edificação ou monumento urbano:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Se o ato for realizado em mo-

numento ou coisa tombada em virtude do seu valor 
artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis 
meses a um ano de detenção, e multa.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 290, DE 2011 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
educação) e dá outras providências, para 
dispor sobre a parceria entre empresas e 
estabelecimentos de ensino para a oferta 
de educação profissional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a parceria entre 

empresas e estabelecimentos de educação de jovens 
e adultos e de ensino médio para a oferta de cursos 
profissionais de formação inicial. 

Art. 2º O art. 40 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, passa a vigorar acrescido do se-
guinte § 1º:

“Art. 40.  ................................................
§ 1º É facultada aos estabelecimentos 

de educação de jovens e adultos e de ensino 
médio a realização de parcerias com empre-
sas para a oferta de cursos profissionais de 
formação inicial para seus alunos, na área de 
atuação da empresa, em horário alternado ao 
ensino regular. (NR)”

Art. 3º As empresas que estabelecerem parcerias 
com estabelecimentos de educação de jovens e adultos 
e de ensino médio, para ofertar cursos profissionais 
de formação inicial em sua área de atuação, poderão 
deduzir do valor devido a título de contribuição para 
os Programas de Integração Social (PIS) e de For-
mação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), 
instituídos pelas Leis Complementares nº 7, de 7 de 
setembro de 1970, e nº 8, de 3 de dezembro de 1970, 
respectivamente, até sessenta por cento do valor total 
investido nos cursos.

Art. 4º Os requisitos pedagógicos dos cursos de 
formação inicial oferecidos por empresas a alunos da 
educação de jovens e adultos e do ensino médio, bem 
como os procedimentos de supervisão e fiscalização 
das parcerias efetuadas entre empresas e estabele-
cimentos de ensino para a oferta de educação profis-
sional serão dispostos em regulamento.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

As lacunas na oferta de educação profissional 
aos jovens estudantes brasileiros são cada vez mais 
notórias. Por uma abordagem equivocada, o País ha-
via deixado de investir na educação profissional e só 

nos últimos cinco anos voltou a dar a importância de-
vida para o setor. 

Hoje, o mercado ressente-se da ausência de 
profissionais com qualificação adequada, capazes de 
ocupar os postos de trabalho que vêm sendo criados 
com o crescimento econômico. Segundo reportagem 
publicada pela revista Exame, em abril de 2011, es-
tamos à beira de um apagão de mão de obra: manti-
do o atual ritmo de crescimento, até 2015 haverá um 
défice de oito milhões de profissionais qualificados no 
Brasil. Ironicamente, esse número equivale ao total de 
desempregados no País.

A educação profissional é o elo perdido entre 
essas duas realidades, que precisa ser reencontra-
do. Somente com qualificação profissional, os jovens 
poderão participar ativamente do processo produtivo, 
ocupando os postos de trabalho gerados no atual con-
texto de economia aquecida. E é somente com mão de 
obra qualificada que as empresas poderão sustentar 
o ritmo do crescimento econômico.

É justamente essa a preocupação que motiva o 
presente projeto de lei. Buscamos introduzir um novo 
modelo de educação profissional no País, voltado para 
os estudantes da educação de jovens e adultos e do 
ensino médio. A proposta ampara-se no que prevê o art. 
40 da Lei de Diretrizes e Bases da educação (LDB), que 
dispõe que a educação profissional será desenvolvida 
em articulação com o ensino regular ou por diferentes 
estratégias de educação continuada, em instituições 
especializadas ou no ambiente de trabalho.

Assim, incluímos parágrafo no citado dispositivo 
legal para prever a possibilidade de se estabelecerem 
parcerias entre escolas e empresas, de modo que as 
empresas ofereçam cursos de formação inicial aos alunos 
dos estabelecimentos de ensino parceiros, em sua área 
de atuação. Esses cursos ocorrerão em turno inverso ao 
que os alunos frequentam a escola e deverão obedecer 
a requisitos pedagógicos e mecanismos de supervisão e 
fiscalização criteriosos, detalhados em regulamento.

Como incentivo às empresas, além da alternativa 
de formarem profissionais que possam, no futuro próxi-
mo, atuar em seus quadros, sugerimos a possibilidade 
de dedução das contribuições efetuadas aos Programas 
de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (PASEP), no montante de até ses-
senta por cento do valor total investido nos cursos.

Julgamos que essa medida pode ser capaz de 
gerar incremento substancial na oferta de educação 
profissional para os jovens, impulsionando um ciclo vir-
tuoso de emprego e crescimento econômico no País.

Por essas razões, pedimos o apoio dos ilustres 
Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Gim Argello.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

....................................................................................
Art. 40. A educação profissional será desenvolvida 

em articulação com o ensino regular ou por diferentes es-
tratégias de educação continuada, em instituições espe-
cializadas ou no ambiente de trabalho. (Regulamento)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 7, 
DE 7 DE SETEMBRO DE 1970

Vide Constituição de 1988

Institui o Programa de Integração So-
cial, e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:

Art. 1º  É instituído, na forma prevista nesta Lei, o 
Programa de Integração Social, destinado a promover 
a integração do empregado na vida e no desenvolvi-
mento das empresas.

§ 1º Para os fins desta Lei, entende-se por em-
presa a pessoa jurídica, nos termos da legislação do 
Imposto de Renda, e por empregado todo aquele as-
sim definido pela Legislação Trabalhista. 

§ 2º A participação dos trabalhadores avulsos, 
assim definidos os que prestam serviços a diversas 
empresas, sem relação empregatícia, no Programa de 
Integração Social, far-se-á nos termos do Regulamento 
a ser baixado, de acordo com o art. 11 desta Lei.

Art. 2º O Programa de que trata o artigo ante-
rior será executado mediante Fundo de Participação, 
constituído por depósitos efetuados pelas empresas 
na Caixa Econômica Federal.

Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal po-
derá celebrar convênios com estabelecimentos da rede 
bancária nacional, para o fim de receber os depósitos 
a que se refere este artigo.

Art. 3º O Fundo de Participação será constituído 
por duas parcelas:

a) a primeira, mediante dedução do Imposto de 
Renda devido, na forma estabelecida no § 1º deste 
artigo, processando-se o seu recolhimento ao Fundo 
juntamente com o pagamento do Imposto de Renda;

b) a segunda, com recursos próprios da empre-
sa, calculados com base no faturamento, como segue: 
(Vide Lei Complementar nº 17, de 1973)

1) no exercício de 1971, 0,15%;
2) no exercício de 1972, 0,25%;
3) no exercício de 1973, 0,40%;
4) no exercício de 1974 e subseqüentes, 0,50%.

§ 1º A dedução a que se refere a alínea a deste 
artigo será feita sem prejuízo do direito de utilização 
dos incentivos fiscais previstos na legislação em vigor 
e calculada com base no valor do Imposto de Renda 
devido, nas seguintes proporções:

a) no exercício de 1971 -> 2%;
b) no exercício de 1972 – 3%;
c) no exercício de 1973 e subseqüentes – 5%.
§ 2º As instituições financeiras, sociedades segu-

radoras e outras empresas que não realizam operações 
de vendas de mercadorias participarão do Programa 
de Integração Social com uma contribuição ao Fundo 
de Participação de, recursos próprios de valor idêntico 
do que for apurado na forma do parágrafo anterior.

§ 3º As empresas a título de incentivos fiscais 
estejam isentas, ou venham a ser isentadas, do pa-
gamento do Imposto de Renda, contribuirão para o 
Fundo de Participação, na base de cálculo como se 
aquele tributo fosse devido, obedecidas as percenta-
gens previstas neste artigo.

§ 4º As entidades de fins não lucrativos, que te-
nham empregados assim definidos pela legislação tra-
balhista, contribuirão para o Fundo na forma da lei.

§ 5º A Caixa Econômica Federal resolverá os ca-
sos omissos, de acordo com os critérios fixados pelo 
Conselho Monetário Nacional.

Art. 4º O Conselho Nacional poderá alterar, até 
50% (cinqüenta por cento), para mais ou para menos, os 
percentuais de contribuição de que trata o § 2º do art. 3º, 
tendo em vista a proporcionalidade das contribuições.

Art. 5º A Caixa Econômica Federal emitirá, em 
nome de cada empregado, uma Caderneta de Parti-
cipação – Programa de Integração Social – movimen-
tável na forma dos arts. 8º e 9º desta Lei.

Art. 6º A efetivação dos depósitos no Fundo cor-
respondente à contribuição referida na alínea b do 
art. 3º será processada mensalmente a partir de 1º 
de julho de 1971.

Parágrafo único. A contribuição de julho será 
calculada com base no faturamento de janeiro; a de 
agosto, com base no faturamento de fevereiro; e assim 
sucessivamente.

Art. 7º A participação do empregado no Fundo 
far-se-á mediante depósitos efetuados em contas in-
dividuais abertas em nome de cada empregado, obe-
decidos os seguintes critérios:

a) 50% (cinqüenta por cento) do valor destinado 
ao Fundo será dividido em partes proporcionais ao 
montante de salários recebidos no período);

b) os 50% (cinqüenta por cento) restantes serão 
divididos em partes proporcionais aos qüinqüênios de 
serviços prestados pelo empregado.
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§ 1º Para os fins deste artigo, a Caixa Econô-
mica Federal, com base nas Informações fornecidas 
pelas empresas, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, contados da publicação desta Lei, organizará um 
Cadastro-Geral dos participantes do Fundo, na forma 
que for estabelecida em regulamento.

§ 2º A omissão dolosa de nome de empregado 
entre os participantes do Fundo sujeitará a empresa 
a multa, em benefício do Fundo, no valor de 10 (dez) 
meses de salários, devidos ao empregado cujo nome 
houver sido omitido.

§ 3º Igual penalidade será aplicada em caso de 
declaração falsa sobre o valor do salário e do tempo 
de serviço do empregado na empresa.

Art. 8º As contas de que trata o artigo anterior 
serão também creditadas:

a) pela correção monetária anual do saldo cre-
dor, na mesma proporção da variação fixada para as 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional;

b) pelos juros de 3% (três por cento) ao ano, 
calculados, anualmente, sobre o saldo corrigido dos 
depósitos;

c) pelo resultado líquido das operações realiza-
das com recursos do Fundo, deduzidas as despesas 
administrativas e as provisões e reservas cuja cons-
tituição seja indispensável, quando o rendimento for 
superior à soma dos itens “a” e “b”.

Parágrafo único. A cada período de um ano, con-
tado da data de abertura da conta, será facultado ao 
empregado o levantamento do valor dos juros, da cor-
reção monetária contabilizada no período e da quota 
– parte produzida, pelo item c anterior, se existir.

Art. 9º As importâncias creditadas aos emprega-
dos nas cadernetas de participação são inalienáveis 
e impenhoráveís, destinando-se, primordialmente, à 
formação de patrimônio do trabalhador.

§ 1º Por ocasião de casamento, aposentadoria 
ou invalidez do empregado titular da conta poderá o 
mesmo receber os valores depositados, mediante com-
provação da ocorrência, nos termos do regulamento; 
ocorrendo a morte, os valores do depósito serão atri-
buídos aos dependentes e, em sua falta, aos suces-
sores, na forma da lei.

§ 2º A pedido do interessado, o saldo dos depósitos 
poderá ser também utilizado como parte do pagamento 
destinado à aquisição da casa própria, obedecidas as 
disposições regulamentares previstas no art. 11.

Art. 10. As obrigações das empresas, decorrentes 
desta Lei, são de caráter exclusivamente fiscal, não 
gerando direitos de natureza trabalhista nem incidência 
de qualquer contribuição previdencíária em relação a 
quaisquer prestações devidas, por lei ou por sentença 
judicial, ao empregado.

Parágrafo único. As importâncias incorporadas ao 
Fundo não se classificam como rendimento do traba-
lho, para qualquer efeito da legislação trabalhista, de 
Previdência Social ou Fiscal e não se incorporam aos 
salários ou gratificações, nem estão sujeitas ao imposto 
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

Art. 11. Dentro de 120 (cento e vinte) dias, a con-
tar da vigência desta Lei, a Caixa Econômica Federal 
submeterá à aprovação do Conselho Monetário Nacio-
nal o regulamento do Fundo, fixando as normas para o 
recolhimento e a distribuição dos recursos, assim como 
as diretrizes e os critérios para a sua aplicação.

Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacio-
nal pronunciar-se-á, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
a contar do seu recebimento, sobre o projeto de regu-
lamento do Fundo.

Art. 12. As disposições desta Lei não se aplicam 
a quaisquer entidades integrantes da Administração 
Pública federal, estadual ou municipal, dos Territórios 
e do Distrito Federal, Direta ou Indireta adotando-se, 
em todos os níveis, para efeito de conceituação, como 
entidades da Administração Indireta, os critérios cons-
tantes dos Decretos – Leis nºs 200, de 25 de fevereiro 
de 1967, e 900, de 29 de setembro de 1969.

Art. 13. Esta Lei Complementar entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de setembro de 1970; 149º da Inde-

pendência e 82º da República.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 8, 
DE 3 DE DEZEMBRO DE 1970

Vide constituição de 1988

Institui o Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público, e dá outras 
providências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:

Art. 1º É instituído, na forma prevista nesta Lei 
Complementar, o Programa de Formação do Patrimô-
nio do Servidor Público.

Art. 2º A União, os Estados, os Municípios, o 
Distrito Federal e os Territórios contribuirão para o 
Programa, mediante recolhimento mensal ao Banco 
do Brasil das seguintes parcelas:

I – União:
1% (um por cento) das receitas correntes efe-

tivamente arrecadadas, deduzidas as transferências 
feitas a outras entidades da Administração Pública, 
a partir de 1º de julho de 1971; 1,5% (um e meio por 
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cento) em 1972 e 2% (dois por cento) no ano de 1973 
e subseqüentes.

II – Estados, Municípios, Distrito Federal e Ter-
ritórios:

a) 1% (um por cento) das receitas correntes pró-
prias, deduzidas as transferências feitas a outras enti-
dades da Administração Pública, a partir de 1º de julho 
de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2% 
(dois por cento) no ano de 1973 e subseqüentes;

b) 2% (dois por cento) das transferências rece-
bidas do Governo da União e dos Estados através do 
Fundo de Participações dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios, a partir de 1º de julho de 1971.

Parágrafo único – Não recairá, em nenhuma hipó-
tese, sobre as transferências de que trata este artigo, 
mais de uma contribuição.

Art. 3º As autarquias, empresas públicas, socie-
dades de economia mista e fundações, da União, dos 
Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e dos 
Territórios contribuirão para o Programa com 0,4% 
(quatro décimos por cento) da receita orçamentária, 
inclusive transferências e receita operacional, a partir 
de 1º de julho de 1971; 0,6% (seis décimos por cento) 
em 1972 e 0,8% (oito décimos por cento) no ano de 
1973 e subseqüentes.

Art. 4º As contribuições recebidas pelo Banco do 
Brasil serão distribuídas entre todos os servidores em 
atividade, civis e militares, da União, dos Estados, Mu-
nicípios, Distrito Federal e Territórios, bem como das 
suas entidades da Administração Indireta e fundações, 
observados os seguintes critérios:

a) 50% proporcionais ao montante da remunera-
ção percebida pelo servidor, no período;

b) 50% em partes proporcionais aos qüinqüênios 
de serviços prestados pelo servidor.

Parágrafo único. A distribuição de que trata este 
artigo somente beneficiará os titulares, nas entidades 
mencionadas nesta Lei Complementar, de cargo ou 
função de provimento efetivo ou que possam adquirir 
estabilidade, ou de emprego de natureza não eventual, 
regido pela legislação trabalhista.

Art. 5º O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá 
a administração do Programa, manterá contas indivi-
dualizadas para cada servidor e cobrará uma comis-
são de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo 
Conselho Monetário Nacional.

§ 1º Os depósitos a que se refere este artigo não 
estão sujeitos a imposto de renda ou contribuição pre-
videnciária, nem se incorporam, para qualquer fim, à 
remuneração do cargo, função ou emprego.

§ 2º As contas abertas no Banco do Brasil S.A., 
na forma desta Lei Complementar, serão creditadas:

a) pela correção monetária anual do saldo cre-
dor, obedecidas os índices aplicáveis às Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional;

b) pelos juros de 3% (três por cento) calculados, 
anualmente, sobre o saldo corrigido dos depósitos;

c) pelo resultado líquido das operações realizadas 
com recursos do Programa, deduzidas as despesas 
administrativas e as provisões e reservas cuja cons-
tituição seja indispensável, quando o rendimento for 
superior à soma das alíneas a e b.

§ 3º Ao final de cada ano, contado da data da 
abertura da conta, será facultado ao servidor o levan-
tamento dos juros e da correção monetária, bem como 
dos rendimentos da quota-parte produzida pela alínea 
c anterior, se existir.

§ 4º Por ocasião de casamento, aposentadoria, 
transferência para a reserva, reforma ou invalidez do 
servidor titular da conta, poderá o mesmo receber os 
valores depositados em seu nome; ocorrendo a morte, 
esses valores serão atribuídos aos dependentes e, em 
sua falta, aos sucessores.

§ 5º Na forma das normas aprovadas pelo Con-
selho Monetário Nacional, o servidor poderá requerer 
a liberação do saldo de seus depósitos, para utilização 
total ou parcial na compra de casa própria.

§ 6º O Banco do Brasil S.A. organizará o cadastro 
geral dos beneficiários desta Lei Complementar.

Art. 6º Na administração do Programa de Integra-
ção Social e do Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público, a Caixa Econômica Federal e o Ban-
co do Brasil S.A., não efetuarão repasses além de 20% 
(vinte por cento) do valor total das aplicações diretas.

Art. 7º As importâncias creditadas nas contas 
do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público e do Programa de Integração Social são ina-
lienáveis e impenhoráveis, e serão obrigatoriamente 
transferidas de um para outro, no caso de passar o 
servidor, pela alteração da relação de emprego, do 
setor público para o privado, e vice-versa.

Art. 8º A aplicação do disposto nesta Lei comple-
mentar aos Estados e Municípios, às suas entidades 
da Administração Indireta e fundações, bem como aos 
seus servidores, dependerá de norma legislativa es-
tadual ou municipal.

Art. 9º Esta Lei Complementar entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Brasília, 3 de dezembro de 1970; 149º da Inde-
pendência e 82º da República.
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Econômicos; 
e de Educação, Cultura e Esporte, cabendo à 
última a decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 291, DE 2011

Altera a Lei nº 10.098, de 19 de de-
zembro de 2000, que estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção 
da acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida, 
e dá outras providências, e a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre a instalação de semáforos sonoros 
para pedestres.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 9º da Lei nº 10.098, de 19 de de-

zembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 9º Todos os semáforos para pedes-
tres instalados nas vias públicas deverão estar 
equipados com mecanismo que emita sinal 
sonoro suave, intermitente e sem estridência, 
ou com mecanismo alternativo, que sirva de 
guia ou orientação para a travessia de pessoas 
portadoras de deficiência visual.” (NR)

Art. 2º O art. 87 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 87.  ................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. Os semáforos para pe-

destres instalados nas vias públicas deverão 
reunir, simultaneamente, as características de 
que tratam os incisos IV e V.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias de sua publicação.

Justificação

Nos termos do inciso II do art. 23 e do art. 203 da 
Constituição Federal, é competência comum da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar 
da proteção das pessoas com deficiência, bem como 
promover sua “integração à vida comunitária”.

Para conferir materialidade aos preceitos constitu-
cionais, que implicam o tratamento desigual de alguns 
segmentos da população no sentido de assegurar o 
princípio universal da igualdade de direitos, foi edita-
da a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 
estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas com defici-
ência ou mobilidade reduzida.

No âmbito dessa lei, foram estabelecidas condi-
ções e exigências especiais, destinadas às pessoas 

com deficiência, com vistas a lhes propiciar a superação 
de barreiras naturais, físicas ou de comunicação para o 
acesso aos bens, espaços e serviços públicos, assim 
como às edificações privadas de uso coletivo.

Uma dessas exigências vem a ser a de instalação 
de semáforos sonoros, equipamentos essenciais para 
assegurar a segurança necessária à locomoção dos 
deficientes visuais no meio urbano. A Lei nº 10.098, 
de 2000, contudo, condicionou a instalação desses 
equipamentos à intensidade do fluxo de veículos e à 
periculosidade da via, circunstâncias que limitam os 
efeitos positivos da norma. Nesses termos, por não 
saberem em que locais podem contar com o apoio de 
semáforos sonoros, os deficientes são muitas vezes 
levados, por insegurança, a evitar a circulação nos 
espaços públicos.

A alteração ora proposta tem, assim, o objetivo 
de aprimorar a norma vigente por meio da remoção 
da limitação imposta pela expressão “se a intensidade 
do fluxo de veículos e a periculosidade da via assim 
determinarem” no art. 9º da Lei nº 10.098, de 2000. 
Complementarmente, propõe-se a inclusão de disposi-
tivo no Código de Trânsito Brasileiro, de molde a torná-
lo consentâneo, nesse aspecto, com as disposições 
da norma legal que dispõe sobre a acessibilidade das 
pessoas com deficiência.

São essas as razões que justificam a proposição 
ora apresentada, para a qual, em face de sua relevân-
cia, esperamos contar com o apoio dos membros do 
Congresso Nacional. – Senador Gim Argello.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000

Regulamento

Estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilida-
de das pessoas portadoras de deficiência 
ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências.

....................................................................................

CAPÍTULO III 
Do Desenho e da Localização do 

 Mobiliário Urbano

Art. 8o Os sinais de tráfego, semáforos, postes de 
iluminação ou quaisquer outros elementos verticais de 
sinalização que devam ser instalados em itinerário ou 
espaço de acesso para pedestres deverão ser dispos-
tos de forma a não dificultar ou impedir a circulação, 
e de modo que possam ser utilizados com a máxima 
comodidade.
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Art. 9o Os semáforos para pedestres instalados nas 
vias públicas deverão estar equipados com mecanismo 
que emita sinal sonoro suave, intermitente e sem estri-
dência, ou com mecanismo alternativo, que sirva de guia 
ou orientação para a travessia de pessoas portadoras de 
deficiência visual, se a intensidade do fluxo de veículos 
e a periculosidade da via assim determinarem.

Art. 10. Os elementos do mobiliário urbano de-
verão ser projetados e instalados em locais que per-
mitam sejam eles utilizados pelas pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida.
....................................................................................

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

....................................................................................
Art. 87. Os sinais de trânsito classificam-se em:
I – verticais;
II – horizontais;
III – dispositivos de sinalização auxiliar;
IV – luminosos;
V – sonoros;
VI – gestos do agente de trânsito e do condutor.

....................................................................................

(Às Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa; e de Constituição, 
Justiça e Cidadania, cabendo à última a deci-
são terminativa.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 20, DE 2011

Denomina “Senador Abdias do Nas-
cimento” a Sala da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa do Se-
nado Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Sala de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa do Senado Federal, passa a denominar-
se “Plenário Senador Abdias do Nascimento”.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O ex-senador Abdias Nascimento foi ator, jorna-
lista, político, professor universitário, pesquisador da 
cultura negra, ativista das lutas contra qualquer forma 
de racismo e discriminação. 

Abdias Nascimento não é um patrimônio só do 
Brasil. É de toda a humanidade. Nascido em Franca, 
São Paulo, em 14 de março de 1914. Foi Professor 
Emérito da Universidade do Estado de Nova York; 
(Professor Titular de 1971 a 1981, nesta instituição de 

ensino e fundou a cadeira de Cultura Africana no Novo 
Mundo no Centro de Estudos Porto-riquenhos).

Sua Formação acadêmica era de Bacharel em 
Economia pela Universidade do Rio de Janeiro, pós-
graduado em Estudos do Mar pela Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio de Janeiro/ Ministério da Mari-
nha. Foi Doutor Honoris Causa pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Doutor Honoris Causa pela 
Universidade Federal da Bahia e Doutor Honoris Cau-
sa pela Universidade do Estado da Bahia.

Militante da luta contra a discriminação racial e 
pela valorização da cultura negra, foi responsável pela 
criação do Teatro Experimental do Negro, onde atuou 
no Rio de Janeiro entre 1944 e 1968. Foi a primeira 
companhia a promover a inclusão do artista afrodes-
cendente no panorama teatral brasileiro. 

A militância política de Abdias do Nascimento co-
meçou na década de 1930, quando integrou a Frente 
Negra Brasileira, em São Paulo. Participou, anos de-
pois, da organização do 1º Congresso Afro-Campinei-
ro, com o objetivo de discutir formas de resistência à 
discriminação racial.

No início da década de 1940, em viagem ao Peru, 
assistiu ao espetáculo O Imperador Jones, de Eugene 
O’Neill, no qual o personagem central foi interpretado 
por um ator branco tingido de negro. Refletindo sobre 
essa situação, comum no teatro brasileiro, foi então que 
criou um teatro que valorizasse os artistas negros.

Dessa forma, como reconhecimento da luta contra 
qualquer forma de discriminação e preconceito, e pela 
incansável defesa dos Direito Humanos é que propo-
nho o presente projeto de resolução, onde nada mais 
justo que a sala da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa passe a denominar-se Sala 
Senador Abdias do Nascimento.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte e à Comissão Diretora.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Senado Federal recebeu os seguintes ex-
pedientes de Ministros de Estado:

– Aviso nº 131, de 20 de maio de 2011, do Ministro 
de Estado da Fazenda, em resposta ao Reque-
rimento nº 929, de 2010, de informações, do 
Senador Mário Couto.

– Aviso nº 407, de 20 de maio de 2011, do Ministro 
de Estado da Saúde, em resposta ao Requeri-
mento nº 140, de 2011, de informações, do Se-
nador Randolfe Rodrigues.
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– Aviso nº 408, de 20 de maio de 2011, do Ministro 
de Estado da Saúde, em resposta ao Requeri-
mento nº 84, de 2011, de informações, da Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

– Ofício nº 5.600, de 19 de maio de 2011, do Ministro 
de Estado da Defesa, em resposta ao Requeri-
mento nº 3, de 2011, de informações, do Sena-
dor Mário Couto.

– Ofício nº 85, de 19 de maio de 2011, da Ministra 
de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da República, em resposta 
ao Requerimento nº 31, de 2011, de informações, 
do Senador Alvaro Dias.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos Requerentes. Os Requerimentos vão ao Arquivo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu do Supremo Tribunal 
Federal, os seguintes Ofícios, com indicações de no-
mes para compor o Conselho Nacional de Justiça, nos 
termos do art. 103-B, IV e V, da Constituição Federal:

– Ofício S/32, de 2011 (nº 166/2011, na origem) indican-
do o Desembargador José Roberto Neves Amorim, 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e

– Ofício nº S/33, de 2011 (nº 166/2011, na origem), 
indicando o Juiz de Direito José Guilherme Vasi 
Werner, do 20º Juizado Especial Cível da Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro.

São os seguintes os Ofícios:
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Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18503 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL30



18504 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201131ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18505 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL32



18506 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201133ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18507 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL34



18508 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201135ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18509 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL36



18510 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201137ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18511 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL38



18512 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201139ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18513 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL40



18514 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201141ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18515 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL42



18516 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201143ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18517 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL44



18518 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201145ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18519 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL46



18520 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201147ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18521 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL48



18522 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201149ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18523 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL50



18524 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201151ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18525 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL52



18526 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/34, de 
2011 (nº 167/2011, na origem), do Supremo Tribunal 

Federal, indicando a recondução da Juíza Federal 
Taís Schilling Ferraz do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região, para compor o Conselho Nacional do Mi-
nistério Público, em conformidade com o disposto no 
art. 130-A, IV, da Constituição Federal. 

É o seguinte o Ofício:
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Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18527 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL54



18528 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201155ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18529 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL56



18530 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201157ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18531 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL58



18532 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201159ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18533 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL60



18534 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201161ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18535 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL62



18536 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201163ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18537 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL64



18538 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201165ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18539 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL66



18540 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201167ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18541 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL68



18542 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201169ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18543 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL70



18544 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201171ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18545 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL72



18546 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201173ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18547 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL74



18548 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201175ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18549 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL76



18550 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201177ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18551 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL78



18552 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201179ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18553 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL80



18554 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201181ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18555 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL82



18556 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201183ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18557 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL84



18558 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201185ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18559 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL86



18560 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201187ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18561 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL88



18562 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – A matéria vai à Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18563 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL90



18564 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201191ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18565 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL92



18566 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201193ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18567 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL94



18568 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201195ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18569 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL96



18570 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201197ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18571 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL98



18572 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 201199ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18573 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL100



18574 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011101ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18575 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL102



18576 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011103ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18577 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL104



18578 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011105ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18579 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL106



18580 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011107ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18581 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL108



18582 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011109ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18583 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL110



18584 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011111ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18585 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL112



18586 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011113ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18587 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL114



18588 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011115ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18589 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL116



18590 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

PARECERES N°S 321 E 322, DE 2011

Aviso n° 36, de 2009 (nº 678/09, na 
origem), do Tribunal de Contas da União, 
que encaminha ao Senado Federal cópia 
do Acórdão n° 1.070/2009-TCU- Plenário, 
bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentam, em atenção ao Ofício 
n° 1.425, de 2 de setembro de 2008, do Se-
nado Federal, referente à Resolução n° 32, 
de 2008, do Senado Federal.

PARECER N° 321, DE 2011 
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

O Tribunal de Contas da União (TCU), por inter-
médio do Aviso n° 36, de 2009, encaminha ao Sena-
do Federal cópia de seu Acórdão n° 1.070, de 20 de 
maio de 2009, acompanhado do Relatório e do Voto 
que o fundamentam.

Esse Acórdão trata do posicionamento e das de-
cisões daquela Corte sobre solicitação formulada por 
esta Casa, em atendimento a acordo manifesto em 
plenário, na sessão realizada em 2 de julho de 2008.

Em 29 de agosto de 2008, o Senado Federal 
havia promulgado a Resolução nº 32, de 2008, que 
autorizou o Estado do Amazonas a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor 
de até US$154.000.000,00 (cento e cinquenta e quatro 
milhões de dólares dos Estados Unidos da América). 
Conforme mencionado, em 2 de julho daquele ano, fi-
cou decidido que o Senado Federal encaminharia cópia 
dessa Resolução ao Tribunal de Contas da União, com 
a recomendação para que aquela Corte procedesse 
ao acompanhamento da aplicação dos recursos pro-
veniente da referida operação de crédito

O Aviso n° 36, de 2009, informa ao Senado Fe-
deral, em particular a esta Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o entendimento, as conclusões e 
as providências adotadas pelo Tribunal de Contas da 
União relativamente à operação de crédito de que trata 
a referida Resolução nº 32, de 2008.

Por despacho da Presidência, esse Aviso foi en-
caminhado a esta Comissão e à Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle.

II – Análise

Avisos do Tribunal de Contas da União encami-
nhados ao Congresso Nacional, ou às suas comissões, 
constituem procedimento usual daquela Corte que visa, 

formalmente, informar-lhe sobre as ações levadas a 
efeito com a execução de suas funções precípuas ou 
especificamente demandadas. Nesse sentido, aos 
membros do Congresso Nacional, ou de suas comis-
sões, cabe, fundamentalmente, tomar conhecimento 
de seu teor.

Por esse Acórdão, o Tribunal de Contas da União 
reafirma entendimento já adotado por ocasião de de-
cisão anterior (Acórdão n° 2.329, de 22 de outubro de 
2008), prolatado nestes autos, segundo o qual a com-
petência do Tribunal de Contas da União, no tocante 
às operações de crédito externo celebradas por pes-
soas jurídicas de direito público interno, com garantia 
da União, limita-se à fiscalização e controle das ga-
rantias prestadas pela última, sem interferência direta 
nas aplicações dos recursos pelo ente contratante, em 
homenagem ao Princípio Federalista e, por consequ-
ência, à autonomia dos entes federados, insculpidas 
no art. 18, caput, da Constituição Federal.

Ademais, naquele mesmo Acórdão, ficou deter-
minado que o Tribunal examinasse os documentos que 
deram suporte à elaboração dos pareceres da Secre-
taria do Tesouro Nacional, da Procuradoria– Geral da 
Fazenda Nacional e da Comissão de Financiamentos 
Externos, todos favoráveis à operação de crédito e à 
concessão de garantia pela União ao Estado do Amazo-
nas, de modo a acompanhar a condução da operação 
de crédito tratada nos autos quanto às cautelas típicas 
do avalista, informando, oportunamente, os resultados 
desses exames.

Portanto, pelo Aviso n° 36, de 2009, o Tribunal 
de Contas da União informa a esta Comissão que o 
exame dos documentos que deram suporte à elabo-
ração dos referidos pareceres demonstrou que foram 
atendidas as exigências e condições legais e regula-
mentares pertinentes à matéria.

Aliás, conforme constante nos documentos que 
acompanham o referido Aviso, a Secretaria de Macro-
Avaliação Governamental (Semag – TCU), baseada 
em análise de mais de 1.000 páginas de documentos 
encaminhados pelos órgãos do Poder Executivo en-
volvidos na avaliação do empréstimo, enfatiza que sua 
conclusão, acima referida, em nada difere das conclu-
sões a que havia chegado a Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado Federal, quando da 
análise para fins de aprovar a autorização, concedida 
por meio da Resolução SF n° 32, de 2008.

Em decorrência, foi determinado o arquivamento 
dos referidos autos.

Logicamente, pareceres referentes aos avisos, 
como o agora proferido, constituem procedimento re-
gular indispensável para que seja dado conhecimento 
aos parlamentares do teor dos relatórios sobre a exe-
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cução dos programas, funções e processos específicos 

de fiscalização e controle, exercidos pelo Tribunal de 

Contas da União sobre as ações, os contratos ou os 

programas executados pelo setor público.

Dessa forma, relativamente ao Aviso em exame, 

a esta Comissão cabe, nos termos regimentais, tão so-

mente tomar conhecimento das informações prestadas 

pelo TCU e deliberar pelo seu arquivamento. Eventu-

almente, quando assim entender necessário, cabe 

deliberar sobre aspectos atinentes aos procedimentos 

adotados e aos resultados apurados no processo de 
fiscalização e controle.

III – Voto

Em face do exposto, votamos pelo arquivamen-
to do Aviso nº 36, de 2009, após ciência, pelos mem-
bros desta Comissão, do inteiro teor do Acórdão n° 
1.070, de 20 de maio de 2009, do Tribunal de Contas 
da União, acompanhado do Relatório e do Voto que 
o fundamentam.

Sala da Comissão,  29 de setembro de 2009. – 
Senador Tião Viana, Relator.
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PARECER N° 322, DE 2011 
(Da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 

Consumidor e Fiscalização e Controle)

Relator: Senador Eduardo Braga

 
I – Relatório

O Tribunal de Contas da União (TCU), por intermé-
dio do Aviso n° 36, de 2009, encaminha à Presidência 
do Senado Federal cópia de seu Acórdão n° 1.070, de 
20 de maio de 2009, proferido nos autos do processo 
TC n° 023.995/2008-0, acompanhado do Relatório e 
do Voto que o fundamentam.

O referido acórdão trata do posicionamento e das 
decisões daquela Corte sobre solicitação formulada 
por esta Casa, no sentido de que o TCU acompanhe 
a aplicação dos recursos decorrentes da operação de 
crédito externo de que trata a Resolução n° 32, de 2008, 
do Senado Federal. Essa resolução autorizou o Estado 
do Amazonas a contratar, com garantia da União, junto 
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, finan-
ciamento no valor de até US$154.000.000,00 (cento 
e cinquenta e quatro milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América).

Por meio do Aviso n° 36, de 2009, o TCU informa 
ao Senado Federal sobre o entendimento, as conclu-
sões e as providências adotadas com relação à ope-
ração de crédito em tela.

Por despacho da Presidência, esse Aviso foi enca-
minhado à Comissão de Assuntos Econômicos e esta 
Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle.

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), em 
29 de setembro de 2009 aprovou o relatório do Senador 
Tião Viana, que concluiu pelo conhecimento da maté-
ria e posterior arquivamento do Aviso n° 36, de 2009.

 
II – Análise

Os avisos do Tribunal de Contas da União, órgão 
de assessoramento superior ao Poder Legislativo, en-
caminhados ao Congresso Nacional, têm por finalidade 
dar ciência formal, a qualquer de suas Casas ou às suas 
respectivas comissões, a respeito do cumprimento de 
suas funções precípuas ou especificamente deman-
dadas, cabendo aos parlamentares fundamentalmente 
tomar conhecimento de seu teor.

O acórdão em tela decidiu:

I. Informar à Presidência do Senado Federal, em 
complemento às informações prestadas em 
decorrência do Acórdão n° 2.329, de 22 de 
outubro de 2008, prolatado nos autos, que 
em relação à autorização para realização da 

operação de crédito externo em comento, o 
exame dos documentos que deram suporte à 
elaboração dos pareceres da Secretaria do Te-
souro Nacional (STN), da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN) e da Comissão 
de Financiamentos Externos, todos favoráveis, 
demonstrou que foram atendidas as exigências 
e condições legais e regulamentares pertinen-
tes à matéria;

II. Determinar que a STN informe ao Tribunal, no prazo 
de até dez dias, acerca das medidas adotadas 
e a adotar, no que se refere à honra de compro-
missos decorrentes de operações de crédito ex-
terno de estados e municípios, em face de aval 
dado pela União;

III. Enviar cópia do inteiro teor do acórdão à Presidên-
cia do Senado Federal e ao Tribunal de Contas 
do Estado do Amazonas; e

IV. Arquivar os autos, tendo em vista que o acompa-
nhamento da operação será realizado de modo 
global, abrangendo todas as operações desse 
tipo de estados e municípios, pela Secretaria 
de Macroavaliação Governamental (Semag/
TCU).

Ademais, é de ressaltar, assim como faz o pare-
cer da Comissão de Assuntos Econômicos, o enten-
dimento exarado no já mencionado Acórdão n° 2.329, 
de 2008, segundo o qual a competência do Tribunal 
de Contas da União, no tocante às operações de cré-
dito externo celebradas por pessoas jurídicas de di-
reito público interno, com garantia da União, limita-se 
à fiscalização e controle das garantias prestadas pela 
última, sem interferência direta nas aplicações dos 
recursos pelo ente contratante, em homenagem ao 
Princípio Federalista e, por consequência, à autonomia 
dos entes federados, insculpidas no art. 18, caput, da 
Constituição Federal.

Posto isso, conforme os termos regimentais cabe 
tão somente tomar conhecimento das informações 
prestadas pelo TCU e deliberar pelo seu arquivamen-
to, exceto na hipótese de se julgar necessário deli-
berar sobre aspectos específicos dos procedimentos 
adotados ou dos resultados apurados no processo de 
fiscalização e controle, o que não é o caso.

Por fim, é de se destacar que avisos como o ora 
analisado constituem procedimento fundamental e 
indispensável para que seja dado conhecimento aos 
parlamentares do teor dos relatórios sobre a execu-
ção dos programas, funções e processos específicos 
de fiscalização e controle, exercidos pelo Tribunal de 
Contas da União sobre as ações, os contratos ou os 
programas executados pelo setor público, sempre no 
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intuito de tornar a atividade legislativa mais eficaz e 
socialmente significativa.

III – Voto

Diante do exposto, uma vez dada ciência pelos 
membros desta Comissão do inteiro teor do Acórdão n° 
1.070, de 20 de maio de 2009, do Tribunal de Contas 

da União, acompanhado do Relatório e do Voto que 
o fundamentam, o voto é pelo arquivamento do Aviso 
n° 36, de 2009.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2011. – Se-
nador Rodrigo Rollemberg, Presidente – Senador 
Eduardo Braga, Relator.
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PARECER N° 327, DE 2011

Da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, sobre o Ofício “S” 
n° 22, de 2008, que versa sobre denúncias 
de violações de direitos humanos ocorridas 
no Oitavo Batalhão de Infantaria de Selva, 
em Tabatinga, Estado do Amazonas.

Relator: Senador João Pedro
Relator ad hoc: Senador Marcelo Crivella

I – Relatório

O Ofício “S” n° 22, de 2008 (n° 400, de 2008, na 
origem), diz respeito a duas denúncias de violações 
de direitos humanos ocorridas no Oitavo Batalhão de 
Infantaria de Selva (8° BIS), em Tabatinga, Estado do 
Amazonas, feitas pela Associação de Praças do Exér-
cito Brasileiro (APEB). Recebidas e reunidas, a Sena-
dora Marina Silva as dirigiu à Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa (CDH). Por sua 
vez, após encaminhamento da matéria ao Plenário, 
esta retorna à CDH.

Argumenta a entidade autora das petições, pri-
meiro, que o 2° Sargento Marcos Aurélio Neves Paiva 
e sua família, bem como suas testemunhas, o Cabo 
José Roberto Brandão de Alencar e o 2° Sargento Luiz 
Cláudio Mendes Teixeira, estão sofrendo perseguições, 
ofensas e assédio moral da parte do Capitão Anselmo 
Oliveira Rodrigues, sua esposa Aspirante -a-Oficial Ca-
tharine dos Santos Andrade, do Tenente-Coronel Élcio 
e demais Oficiais envolvidos.

Segundo, alega que desmandos ocorridos no 8° 
BIS teriam contribuído para a morte do soldado Kenne-
dy Barroso, de 20 anos, no dia 27 de março de 2008.

O primeiro dissídio teve origem na morte de ani-
mal silvestre, um filhote de tamanduá, capturado pelo 
Capitão Anselmo e cujo filho atribuiu por esse fato 
culpa ao colega, filho do Sargento Paiva, de 6 anos 
de idade. Essa alegação seria falsa, segundo a de-
núncia, que afirma existir gravação provando ter sido 
essa morte causada por descuido do filho do próprio 
Capitão. Como reação, o Capitão Anselmo teria ofen-
dido a família do Sargento Paiva na própria casa, sua 
mulher posteriormente promoveu difamação e o Te-
nente Coronel Élcio começou a perseguir o Sargento 
e suas testemunhas.

Pela difamação, foi instaurada sindicância, no 
Hospital de Guarnição de Tabatinga, cujo resultado 
foi isentar a Aspirante-a-Oficial Catharine de respon-
sabilidade e, inversamente, atribuir ofensa disciplinar 
de caráter militar ao Sargento Neves, ao Cabo Alencar 
e ao Sargento Mendes. O Sargento Mendes chegou 
a impetrar habeas corpus preventivo junto à Justiça 

Federal para evitar essa punição, o que foi negado, 
por não se poder discutir mérito de medida disciplinar 
militar em instância judicial.

O Coronel Élcio, em expediente enviado à Pro-
curadoria da República do Amazonas, afirma que, 
em nome da institucional disciplina e hierarquia mili-
tar, foram observadas todas as normas da legislação 
castrense na aplicação de medida disciplinar ao Sar-
gento Neves, incluindo o direito ao contraditório e à 
ampla defesa.

Quanto ao segundo caso, envolve a morte do sol-
dado Kennedy que, de acordo com atestado de óbito 
anexo, deu-se por insuficiência respiratória aguda e 
síndrome pulmonar infecciosa. Conforme a denúncia 
e farta documentação, o soldado sofreu acidente em 
serviço e, apesar de estar com atestado médico, foi 
forçado a trabalhar e, inclusive, foi detido sob péssimas 
condições. O Tenente Coronel Élcio e seus subordi-
nados teriam responsabilidade direta nessa situação.

Entretanto, em expediente enviado à Procurado-
ria da República no Amazonas, o Coronel nega que 
houve abuso de autoridade por parte de militares do 8° 
BIS, atesta que o soldado recebeu assistência médica 
e hospitalar, foi punido com vinte dias de detenção por 
não justificar faltas ao expediente e, enquanto preso, 
não sofreu maus-tratos.

Solicita o peticionário, principalmente, que ave-
riguem os fatos alegados e sejam tomadas providên-
cias para transferência do Sargento Paiva e suas tes-
temunhas.

II – Análise

O art. 58, § 2°, IV, da Constituição Federal (CF) 
e o art. 90, IV, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral (RISF) conferem competência às comissões para 
receberem petições, reclamações, representações ou 
queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões 
das autoridades ou entidades públicas. Por sua vez, o 
art. 409 do RISF determina que documentos desse tipo 
enviados ao Senado “serão recebidos pelo Serviço de 
Protocolo e, segundo sua natureza, despachados às 
comissões competentes ou arquivados, depois de lidos 
em plenário, quando o merecerem, a juízo da Presidên-
cia”. Adicionalmente, o art. 410 exige que as petições 
e representações sejam datadas e firmadas.

O Ofício “S” n° 22, de 2008, cumpriu com tais 
formalidades e pode tramitar perante a CDH. Quanto 
à natureza de seu objeto, cumpre sublinhar, refere-se 
à ofensa à vida e à integridade pessoal, à proteção da 
família e da infância. Estes temas são afins à compe-
tência da CDH, de acordo com o art. 102-E do RISF.

Contudo, não cabe à CDH do Senado Federal 
investigar denúncias relativas à ameaça ou violação 
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de direitos humanos nos moldes de sua homóloga na 
Câmara dos Deputados (art. 32, VIII, a, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados). Tampouco pode 
o Senado Federal encaminhar denúncias recebidas à 
Câmara ou a outro órgão do Poder Público (art. 411 
do RISF), como requer o autor no sentido de solicitar 
ao Exército a transferência das Praças.

Assim, o procedimento típico ao Ofício “S” n° 22, 
de 2008, não culmina em mecanismo investigatório. 

Cumpre-nos tão somente dar ciência sobre seu con-
teúdo a esta Comissão.

III – Voto

Em face do exposto, concluímos no sentido de que 
esta Comissão tome conhecimento da matéria, proce-
dendo-se em seguida ao arquivamento do processado.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2011. – Sena-
dor João Pedro, Relator.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os pareceres lidos vão à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 
321 e 322, de 2011, das Comissões de Assuntos Eco-
nômicos; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, concluindo pelo arquivamento 
do Aviso nº 36, de 2009. 

A Presidência, em cumprimento às suas conclu-
sões, encaminha a matéria ao Arquivo. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 52 e 55, 
de 2011, do Presidente da Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
que comunicam a apreciação, em caráter terminativo, 
dos Projetos de Lei da Câmara nºs 151, de 2010; e 
328, de 2009, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

 
Of. nº 52/2011/CMA

Brasília, 19 de maio de 2011

Assunto: Comunica rejeição do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 151, de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão, em reunião realizada no 
dia 17 de maio de 2011, rejeitou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei da Câmara nº 151, de 2010, 
que “acrescenta § 2º ao art. 42 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências”, de autoria do 
Deputado Vinicius Carvalho.

Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

 
Of. nº 55/2011/CMA

Brasília, 19 de maio de 2011

Assunto: Comunica rejeição do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 328, de 2009

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão, em reunião realizada no dia 
17 de maio de 2011, rejeitou em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei da Câmara nº 328, de 2009, que “altera 
o § 3º do art. 18 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e 

dá outras providências”, de autoria do Deputado Cel-
so Russomanno.

Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com referência aos Ofícios nºs 52 e 55, de 2011, 
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, para 
que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 53 e 54, 
de 2011, do Presidente da Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
que comunicam a apreciação, em caráter terminativo, 
dos Projetos de Lei do Senado nºs 189, de 2009, e 
407, de 2008, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

 
Of. nº 53/2011/CMA

Brasília, 19 de maio de 2011

Assunto: Comunica aprovação do Projeto de Lei do 
Senado nº 189, de 2009

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão, em reunião realizada no dia 17 
de maio de 2011, aprovou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado nº 189, de 2009, que “altera 
o parágrafo único do art. 42 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, para fixar o prazo de cinco dias para 
devolução ao consumidor dos valores pagos indevida-
mente”, de autoria do Senador Gim Argello.

Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle

 
Of. nº 54/2011/CMA

Brasília, 19 de maio de 2011

Assunto: Comunica aprovação do Projeto de Lei do 
Senado nº 407, de 2008

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão, em reunião realizada no 
dia 17 de maio de 2011, aprovou, em caráter termina-
tivo, o Projeto de Lei do Senado nº 407, de 2008, que 

177ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18651 

“proíbe a utilização na exibição de animais da fauna 
silvestre brasileira ou exótica em circos”, de autoria da 
Senadora Ada Mello.

Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com referência aos Ofícios nºs 53 e 54, de 2011, 
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, para 
que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 327, de 
2011, da Comissão de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa, sobre o Ofício nº S/22, de 2008, que 
conclui pelo conhecimento da matéria pelos membros 
daquele Colegiado e posterior arquivamento. 

A matéria vai ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 
91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação pelo 
Plenário das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 6, de 2009, do Se-
nador Cristovam Buarque, que estabelece que, 
após os idosos, os professores terão prioridade 
para recebimento da devolução do Imposto de 
Renda da Pessoa Física; e

– Projeto de Lei do Senado nº 157, de 2010, do Se-
nador Paulo Paim, que proíbe a produção e a co-
mercialização de equipamentos eletrônicos que 
possuam dispositivo capaz de permitir a opção 
pelo modo de espera em sua operação.

Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, o Projeto de Lei do Senado 
nº 6, de 2009, aprovado, vai à Câmara dos Deputados; 
e o Projeto de Lei do Senado nº 157, de 2010, rejei-
tado, vai ao Arquivo. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 
91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que te-
nha sido interposto recurso, no sentido da apreciação 
pelo Plenário do Projeto de Lei da Câmara nº 157, 
de 2010 (nº 6.180/2009, na Casa de origem, do De-
putado Roberto Alves), que confere ao Munícípio de 
Holambra, no Estado de São Paulo, o título de Capital 
Nacional das Flores.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto vai 
à sanção. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência lembra ao Plenário que o tempo dos 
oradores do Período do Expediente da sessão delibera-
tiva ordinária de amanhã será destinado a comemorar 
o Dia Nacional da Defensoria Pública, nos termos dos 
Requerimentos nºs 336 e 479, de 2011, do Senador 
Antonio Carlos Valadares e outros Senadores.

Esclarece, ainda, que continuam abertas as ins-
crições para a referida homenagem. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 43, de 
2011, da Comissão de Assuntos Sociais, comunican-
do a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei do 
Senado nº 467, de 2009. 

É o seguinte o Ofício:

OFÍCIO Nº 43/2011-PRES/CAS

Brasília, 25 de maio de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em decisão terminativa, aprovou em turno único o 
Substitutivo (Emenda nº 1-CAS) ao Projeto de Lei do 
Senado nº 467, de 2009, que Dispõe sobre a instalação 
de janelas de ventilação nos elevadores de transporte de 
passageiros, de autoria do Senador Marcelo Crivella.

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.

Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Sociais.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com referência ao ofício lido, a Presidência comu-
nica ao Plenário que à matéria poderão ser oferecidas 
emendas até o encerramento da discussão, no turno su-
plementar, perante a Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Srª 
Presidenta, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador, Presidente Collor.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senadora Presidenta 
Marta Suplicy, eu pediria a V. Exª minha inscrição como 
orador, pela Liderança, na sessão de hoje.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – V. Exª está inscrito. Já recebemos a do-
cumentação, Senador Collor, como primeiro na fala 
pela Liderança.
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O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Mui-
to obrigado.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Srª Presidente, pela Liderança do PMDB.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem, Srª Presidenta. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Geovani Borges, o documento já che-
gou. V. Exª está inscrito pela Liderança do PMDB.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Quero me inscrever, Srª Presidenta, pela Liderança 
da Oposição.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pela Liderança da Oposição, Senador Mário 
Couto.

Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Para uma 

comunicação inadiável, peço-lhe minha inscrição.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Primeira inscrita para comunicação inadiável.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 

Também inscrição para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Segundo inscrito para comunicação inadiável, 
Senador Mozarildo.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Inscri-
ção como Líder do PV.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Como Líder, Senador Paulo Davim.

Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do mi-

crofone.) – O Líder precisaria falar antes. Se ele puder 
falar, eu falo depois. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não há nenhum problema em fazer a inversão. 

Senador Fernando Collor, cinco minutos, pela 
Liderança do PTB.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pela Li-
derança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs 
e Srs. Senadores, a Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional promoveu, na última segunda-feira, 
o sexto encontro do ciclo de audiências públicas so-
bre os “Rumos da Política Externa Brasileira”. O tema, 
desta feita, foi: “Mercosul – um balanço dos 20 anos do 
Tratado de Assunção; o cenário no entorno da América 
do Sul; a Rodovia Interoceânica e a relação comercial 
entre Brasil, Peru e Bolívia”.

O primeiro expositor foi o Embaixador Rubens 
Barbosa, Presidente do Conselho de Comércio Exte-
rior da Fiesp, para quem o organismo vive uma crise 
institucional, e o Tratado de Assunção, voltado inicial-
mente para a integração econômica e comercial, tem 
hoje ênfase nos aspectos políticos e sociais.

Entre os ganhos do Mercosul, o Embaixador ci-
tou o envolvimento do setor privado nesse processo; 
os números das trocas comerciais (US$45 bilhões em 
2010); a “volta” do Brasil para a região; a obtenção de 
maior conhecimento das oportunidades de comércio e 
de investimento e a criação do seu Parlamento.

Para ele, parte dos problemas que têm contribu-
ído para o esvaziamento do Mercosul, no contexto da 
integração regional e da globalização, referem-se ao 
descumprimento das regras do Tratado de Assunção, à 
crescente presença de produtos industriais da China na 
região, às restrições unilaterais adotadas pela Argentina, 
às medidas (de retaliação) tomadas pelo Brasil e à falta 
de acordos significativos na sua agenda externa.

Para o Embaixador, a falta de inovação, a política 
cambial e o custo Brasil estão provocando um autêntico 
processo de desindustrialização no País. Tanto é que, 
até recentemente, tínhamos 17 mil empresas exporta-
doras e 15 mil importadoras. Hoje, há 34 mil empresas 
importadoras e 17 mil exportadoras. Denota-se, assim, 
que a indústria de transformação está se tornando im-
portadora de máquinas. Ressaltou ainda que a questão 
do custo Brasil depende apenas de nós. Precisamos de 
políticas de governo e reformas estruturais para solucio-
nar as ineficiências da burocracia, provocadas por cerca 
de quarenta órgãos e três mil atos normativos que inter-
ferem diretamente no comércio exterior. São fatores que 
geram a falta de competitividade, a fuga de fábricas para 
o exterior e o que ele chamou de “desinvestimento” por 
que passamos. Por fim, o Embaixador Rubens Barbosa 
destacou a necessidade de o Brasil assumir a liderança do 
Mercosul por meio de medidas concretas – e não apenas 
de cunho político – e pensamento estratégico, aspectos 
que, até agora, segundo ele, não se verificaram.

O segundo palestrante, o empresário Roberto Tei-
xeira da Costa, do Centro Brasileiro de Relações Inter-
nacionais, avalia que, por trás dessa crise institucional, 
há uma outra, de caráter comercial, representada pelas 
assimetrias existentes entre o Brasil e a Argentina, cuja 
solução encontra-se no estabelecimento de parcerias 
com o país vizinho e mais diplomacia empresarial. A de-
sestabilização da Argentina, afirmou, é extremamente 
prejudicial ao nosso País. Alertou também para o fato de 
que, se estamos preocupados com a concorrência da 
China, com um Mercosul mais forte, estaremos melhor 
e mais bem protegidos numa disputa internacional.

O empresário louvou a conclusão das obras da 
Rodovia Interoceânica, que liga Rio Branco, no Acre, a 
Cuzco, no Peru, permitindo o incremento do intercâmbio 
comercial e cultural entre Brasil e Peru e o significativo 
corte dos custos operacionais de veículos e cargas.

179ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18653 

Essa rodovia, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Sena-
dores, é um instrumento poderosíssimo de integração 
e aproximação com o Pacífico.

Já o terceiro expositor, o Professor José Tavares 
de Araújo Jr., do Centro de Estudos de Integração e 
Desenvolvimento, vê como única saída para o Mercosul 
a eliminação do compromisso da Tarifa Externa Comum 
(TEC) e a reforma da estrutura tarifária brasileira, para 
torná-la similar à de outros países emergentes.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Aqui, 
peço que V. Exª, Srª Senadora, Presidenta Marta Su-
plicy, possa dar como lido o restante do pronunciamen-
to, que trata do que, na audiência, falou o Professor 
José Tavares de Araújo; a Consultora Drª Maria Cláudia 
Drummond, tratando do Parlamento do Mercosul; e o 
Professor de Relações Internacionais da Universidade 
de Brasília (UnB), Dr. José Flávio Sombra Saraiva, que 
ressaltou que o Mercosul inaugurou um fato histórico 
nas relações internacionais da América Latina.

Na próxima segunda-feira, dia 30 de maio, às 18 
horas, realizaremos o 7º Painel deste ciclo de audiên-
cias, para debater o tema “A Influência da China e da 
Al-Qaeda na África Setentrional e Meridional”.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidenta, Srªs e 
Srs. Senadores.

Muito obrigado. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR FERNANDO 
COLLOR.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, a Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional promoveu, na última segunda-feira, o 
sexto encontro do ciclo de audiências públicas sobre os 
“Rumos da Política Externa Brasileira”, desta vez para 
analisar o “MERCOSUL – um balanço dos 20 anos do 
Tratado de Assunção; o cenário no entorno da América 
do Sul; a Rodovia Interoceânica e a relação comercial 
entre Brasil, Peru e Bolívia”.

O primeiro expositor foi o Embaixador Rubens 
Barbosa, Presidente do Conselho de Comércio Exte-
rior da FIESP, para quem o organismo vive uma crise 
institucional e o Tratado de Assunção, voltado inicial-
mente para a integração econômica e comercial, tem 
hoje ênfase nos aspectos políticos e sociais. 

Entre os ganhos do MERCOSUL, o Embaixador 
citou o envolvimento do setor privado nesse processo; 
os números das trocas comerciais (45 bilhões de dólares 
em 2010); a “volta” do Brasil para a região; a obtenção 
de maior conhecimento das oportunidades de comércio 
e de investimento e a criação do seu Parlamento.

Para ele, parte dos problemas que têm contribu-
ído para o esvaziamento do MERCOSUL, no contexto 
da integração regional e da globalização, referem-se ao 
descumprimento das regras do Tratado de Assunção; à 
crescente presença de produtos industriais da China na 
região; às restrições unilaterais adotadas pela Argentina; 
às medidas (de retaliação) tomadas pelo Brasil e à falta 
de acordos significativos na sua agenda externa. 

Para o Embaixador, a falta de inovação, a política 
cambial e o chamado custo Brasil estão provocando 
um autêntico processo de desindustrialização no país. 
Tanto é que, até recentemente, tínhamos 17 mil em-
presas exportadoras e 15 mil importadoras. Hoje há 
34 mil importadoras e 17 mil exportadoras. Denota-se 
assim que a indústria de transformação está se tor-
nando importadora de máquinas. Ressaltou ainda que 
a questão do custo Brasil depende apenas de nós. 
Precisamos de políticas de governo e reformas estru-
turais para solucionar as ineficiências da burocracia 
provocadas por cerca 40 órgãos e 3 mil atos normati-
vos que interferem diretamente no comércio exterior. 
São fatores que geram a falta de competitividade, a 
fuga de fábricas para o exterior e o que ele chamou de 
desinvestimento por que passamos. Por fim, o Embai-
xador Rubens Barbosa destacou a necessidade de o 
Brasil assumir a liderança do MERCOSUL por meio de 
medidas concretas (e não apenas de cunho político) 
e pensamento estratégico, aspectos que até agora, 
segundo ele, não se verificaram.

O segundo palestrante, o empresário Roberto Tei-
xeira da Costa, do Centro Brasileiro de Relações Inter-
nacionais, avalia que, por trás dessa crise institucional, 
há uma outra, de caráter comercial, representada pelas 
assimetrias existentes entre o Brasil e a Argentina, cuja 
solução encontra-se no estabelecimento de parcerias 
com o país vizinho e mais diplomacia empresarial. A de-
sestabilização da Argentina – afirmou – é extremamente 
prejudicial ao nosso país. Alertou também para o fato de 
que, se estamos preocupados com a concorrência da Chi-
na, com um MERCOSUL mais forte estaremos melhor e 
mais bem protegidos numa disputa internacional. 

O empresário louvou a conclusão das obras da 
Rodovia Interoceânica, que liga Rio Branco, no Acre, a 
Cuzco, no Peru, permitindo o incremento do intercâmbio 
comercial e cultural entre Brasil e Peru e o significativo 
corte dos custos operacionais de veículos e cargas. 

Essa rodovia, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, 
é um instrumento poderosíssimo – como nos lembra o Em-
presário – de integração e aproximação com o Pacífico.

Já o terceiro expositor, o Professor José Tavares 
de Araújo Jr., do Centro de Estudos de Integração e De-
senvolvimento, vê como única saída para o MERCOSUL 
a eliminação do compromisso da Tarifa Externa Comum 
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– TEC – e a reforma da estrutura tarifária brasileira, para 
torná-la similar à de outros países emergentes e ajustá-
la às necessidades da competitividade internacional.

Ele defende a manutenção dos investimentos da 
Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional 
Sulamericana – IIRSA, como a Rodovia Interoceâni-
ca, para reduzir os custos das transações na região e 
acelerar a integração, bem como a transformação do 
Real numa moeda regional, o que proporcionará um 
novo salto ao MERCOSUL, e, por fim, a eliminação 
de parte do entulho burocrático do organismo, para 
completar a consolidação da área de livre comércio e 
assegurar a sua preservação.

A Consultora Legislativa do Senado Federal, Drª. 
Maria Cláudia Drummond, alertou-nos para a necessida-
de de consolidarmos o Parlamento do Mercosul, o órgão 
de representação popular que fará o papel de caixa de 
ressonância para as decisões tomadas no âmbito das 
negociações, ao qual as populações não têm acesso.

Ela destacou a competência consultiva de que 
disporá o Parlamento do MERCOSUL, cujo objetivo é 
o de acelerar os procedimentos internos para a entra-
da em vigor, nos países membros, dos instrumentos 
de integração negociados no MERCOSUL. Uma das 
maiores fragilidades do organismo, como nos mostrou 
a Consultora, é a lentidão com que suas normas são 
incorporadas ao direito interno de cada país. Essa 
competência consultiva viria sanar este problema e 
dar mais segurança jurídica ao MERCOSUL.

Finalizando o encontro, o professor de Relações 
Internacionais da UnB, Dr. José Flávio Sombra Saraiva, 
ressaltou que o MERCOSUL inaugurou um fato histórico 
para as relações internacionais da América Latina, em 
virtude de seu pioneirismo na região. Ele destacou a 
vontade e a inteligência política de seus idealizadores, 
definindo, entre seus aspectos positivos, a confiança 
mútua e a cultura da paz, lembrando que o organismo 
foi o ponto de partida sub-regional para a integração 
da região prevista com a criação da Unasul.

Por outro lado, criticou a persistência de divergências 
na visão de mundo da política externa de Brasil e Argen-
tina, a recusa dos Estados membros em sacrificar sua 
soberania e a falta de um visor comum no que concerne 
à segurança global e à nova conformação da ONU.

Na próxima 2ª feira, dia 30 de maio, às 18h00, 
realizaremos o 7º Painel deste ciclo de audiências, para 
debater o tema “A influência da China e da Al-Qaeda 
na África Setentrional e Meridional”. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Com a palavra o Senador Paulo Paim, orador 

inscrito.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a minha ins-
crição para falar como Líder do PSDB.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª está inscrito, Senador.

Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Senadoras e Senadores, uso a palavra, 
Senadora Marta Suplicy, para fazer alguns registros. 
Primeiro, quero dizer que, esta semana, perdemos – 
comentei isso ontem, desta tribuna, num pronuncia-
mento que fiz de dez minutos – um ícone da luta contra 
os preconceitos, o Líder Abdias Nascimento, que está 
sendo velado hoje, no Rio de Janeiro, e será enterrado 
na sexta-feira. O velório está ocorrendo na Câmara de 
Vereadores do Rio de Janeiro.

Como homenagem a Abdias, Srª Presidenta, eu 
gostaria de encaminhar a esta Mesa três ofícios. Um de-
les é a cópia de um outro que encaminhei ao Sr. Wagner 
Pinheiro de Oliveira, Presidente da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, com o seguinte teor: 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, parabenizo 
Vossa Excelência pelo trabalho que vem realizando 
junto a essa Empresa. 

Solicito a elaboração de um selo em homenagem 
a Abdias Nascimento, um dos maiores expoentes do 
país da luta contra a discriminação racial e pela valori-
zação da cultura negra [e contra todos os preconceitos]. 
Abdias Nascimento dedicou sua vida à luta contra o 
preconceito. O selo comemorativo [com certeza] será 
um símbolo contra a discriminação racial. 

Essa é a síntese do requerimento.
O segundo requerimento, Srª Presidenta, enca-

minho ao Presidente José Sarney: 
Sr. Presidente, solicitamos a gentileza de Vossa 

Excelência apreciar a possibilidade do Conselho Edi-
torial do Senado Federal editar os principais discursos 
do ex-Senador Abdias Nascimento, compilando-os em 
um livro [cujo título até sugiro: “O Pensamento Vivo de 
Abdias do Nascimento”]. 

Desejamos que essa publicação resgate e man-
tenham acesas as ideias presentes que, consequente-
mente, serão instrumento para o futuro desse homem, 
que é um ícone, como eu dizia, na luta contra todo o 
tipo de preconceito e discriminação.

Por fim, Srª Presidenta, tomei também a liberda-
de de apresentar um projeto de resolução para que a 
Comissão de Direitos Humanos possa levar o nome 
do nosso querido e sempre Líder Abdias Nascimento. 
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Claro que vamos ver junto à Casa se o melhor cami-
nho seria um projeto de resolução.

Ainda, Srª Presidente, Abdias Nascimento era 
do quadro do PDT.

Vou combinar com os Líderes do PDT para que, 
no dia 21 de novembro – eu já tenho um requerimento 
aprovado na mesa –, quando teremos uma sessão de 
homenagem ao grande e inesquecível Zumbi dos Pal-
mares, a gente faça uma grande homenagem, nesta 
Casa, com a presença dos principais líderes não só do 
País, mas também de fora do Brasil. Como eu já disse, 
Abdias era um líder nessa luta não só do Brasil, mas 
de toda a Humanidade. Que a gente faça uma sessão 
de homenagem no dia 21 de novembro. Já foi encami-
nhado à Mesa, há quatro meses, requerimento para 
homenagem a Zumbi. Nós dividiríamos esse espaço, 
homenageando Abdias Nascimento e, ao mesmo tem-
po, o grande Zumbi dos Palmares. 

Srª Presidenta, eu quero deixar registrado que hoje, 
aqui em Brasília, no Salão Negro, as centrais sindicais 
fazem um grande movimento pela aprovação de uma 
proposta de emenda constitucional de minha autoria e 
também do Senador Inácio Arruda, que é a campanha 
nacional das centrais sindicais por 40 horas semanais. 
Ambos apresentamos esse projeto quando Deputados, 
eu e o Senador Inácio Arruda, para que a jornada de 
trabalho seja reduzida para 40 horas semanais.

Aqui, faço um pronunciamento nesse sentido.
Por fim, Srª Presidente, eu não poderia deixar de 

registrar a importância do dia de hoje, o Dia Nacional 
da Adoção. 

No meu pronunciamento, faço uma homenagem 
a todos aqueles que são pais de verdade, pais mesmo! 
Pai e mãe, para mim, não são somente aqueles que 
geram, mas os que dão amor, acompanham e ensinam 
a criança a tocar a sua vida. 

Quero fazer hoje, neste pronunciamento, uma 
grande homenagem a todos aqueles que adotaram 
crianças e a todos aqueles que poderão adotá-las, 
ainda, ao longo de suas vidas. 

O dia 25 de maio foi escolhido por associações 
e grupos de todo o País para ser, oficialmente, o Dia 
da Adoção no Brasil.

Ainda, Srª Presidente, aproveitando os últimos 
cinco minutos, eu gostaria de fazer uma pequena ho-
menagem à empresa onde trabalhei durante pratica-
mente toda a minha vida. 

Srª Presidente, faço uma homenagem aos 100 
anos da Tramontina e uma saudação especial a uma das 
mais importantes empresas brasileiras, que completou, 
no dia 1º de maio, o seu centésimo ano de existência. 

A Tramontina tem sede no Rio Grande do Sul, em 
Carlos Barbosa e em Canoas, na serra gaúcha, e foi 
fundada por Valentin Tramontina e Elisa De Cecco. Hoje, 
a presidência é ocupada pelo Sr. Clóvis Tramontina.

Nesses 100 anos de existência, a Tramontina, 
com certeza, alargou horizontes: 6.200 funcionários, 
dez fábricas, cinco centros de distribuição no Brasil, 
cinco escritórios de vendas no exterior, 11 unidades 
no exterior, 82 mil clientes no Brasil, cinco mil clientes 
no exterior, 18 países importadores, quase 17 mil pro-
dutos das mais variadas concepções.

A Tramontina é uma empresa nacional, um or-
gulho, no meu entendimento, para o povo gaúcho e 
para o povo brasileiro. O detalhe é que nunca perdeu o 
seu caráter familiar. Creio que um dos motivos do seu 
sucesso é a visão macro da economia, sem perder o 
foco nas pessoas, nos seus funcionários.

Eu, que trabalhei por anos no Grupo Tramontina, 
fui Presidente da Cipa e fiz, lá, um papel como o que 
faço no Senado, na linha dos direitos humanos. A mi-
nha homenagem a esse importante grupo empresarial 
deve-se ao fato de eu ter trabalhado lá.

Já formado no Senai, lembro-me de que, como 
profissional da Tramontina, fui convidado, Srª Presiden-
te, para ser candidato à presidência do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Canoas. Dirigi-me, na época, em 1978, 
ao Presidente da empresa. Em 1979, logo após ter sido 
eleito presidente da Cipa, quando meu nome foi indicado 
para ser candidato a presidente do sindicato, fui ao Sr. 
Manfrói e disse-lhe: “Sr. Manfrói, estou saindo da empre-
sa porque vou me candidatar à presidência do Sindicato 
dos Trabalhadores Metalúrgicos de Canoas”. 

Ouçam o que respondeu o diretor dessa empresa: 
“Paim, eu não quero você de volta como um derrotado, 
como um perdedor. Aqui, na empresa, você já é um 
vitorioso. Vá, mas volte com a vitória”. Ele acertou. Ele, 
com mais de 80 anos, deve estar me ouvindo. 

Isso foi verdadeiro. Fui e elegi-me. A partir da-
quele momento, fui dirigente da Central Sindical dos 
Trabalhadores; da Central Única em âmbito nacional; 
presidi a Central Estadual do Rio Grande; por quatro 
mandatos fui Deputado Federal e estou no segundo 
aqui, no Senado Federal.

Termino, Srª Presidente, cumprimentando todos 
os funcionários da Tramontina e da Forjasul, de todo 
o grupo. Tenho orgulho de ter trabalhado com essa 
gente, com esse povo, com os trabalhadores, do mais 
simples ao diretor mais graduado.

Encerro e faço uma referência ao jornal Contexto, 
da cidade de Carlos Barbosa, pelo brilhante trabalho 
desenvolvido. Fez um encarte especial, que recebi, em 
que colocou opiniões de 100 personalidades com que a 
Tramontina conviveu no Brasil e no mundo. Fui incluído 
porque virei Senador da República, graças a esse traba-
lho que faço com os senhores aqui, nesta Casa.

Um detalhe só, Srª Presidente, de que nunca mais 
vou me esquecer. Eu não posso também deixar de lem-
brar que eu ganhava, como profissional, em torno de dez 
salários mínimos, mas essa não é a questão. Todo dia, 
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quando saíamos da fábrica, nós recebíamos uma cesta 
de verduras, com todas as hortaliças que vocês podem 
imaginar, porque, no fundo da empresa, havia um tipo de 
horta comunitária. Eu me lembro: eu levava para casa, 
religiosamente, batata, cebola, alface, repolho. Conto, 
com o maior orgulho, o quanto aquilo me fez bem. Até 
hoje eu tenho uma hortinha na minha casa.

Parabéns, Grupo Tramontina, Forjasul, Manfrói, 
100 anos! Que o sucesso continue para todos: para 
os dirigentes,...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do 
microfone.) – ... para toda a empresa e, naturalmen-
te, para os seus milhares e milhares de funcionários 
e clientes. 

Era isso, Srª Presidente.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, falei na semana passada sobre os primei-
ros 100 dias de meu mandato e, podem me acreditar, 
essa nova Legislatura está “a mil” como dizem por aí. 

Tenho idéias novas, que já coloquei no papel, e que 
sei que irão beneficiar nossa gente, mas não posso deixar 
de olhar para idéias que já estavam postas e que não vou 
cansar de defender até ver que foram implementadas.

É engraçado, porque muitas vezes viemos a esta 
tribuna para repetir temas sobre os quais já havíamos 
falado, mas o teor deles é tão significativo para a vida 
das pessoas, que nós repetimos e repetimos, até que 
a idéia se transforme finalmente em Lei. 

Por exemplo, não vou deixar que a idéia da redu-
ção da jornada de trabalho caia no esquecimento e, o 
mais incrível de tudo é que eu sei que todos concordam 
comigo: reduzir a jornada de trabalho é proporcionar 
uma vida melhor. 

Além disso, quantas vezes já frisei aqui que, 
aplicando a redução, teremos a modernização das 
relações trabalhistas e a criação de novos postos de 
empregos formais.

Quando me perguntam, por que reduzir a jornada 
de trabalho? Eu respondo: Simples, porque ela irá gerar 
num primeiro momento, 3 milhões de novos empregos, 
isso confirmado por Estudo do Departamento Intersin-
dical de Estudos Sócio Econômicos (Dieese). 

Em um segundo momento, com a redução de 
uma hora por ano, até chegarmos a 36 horas sema-
nais, seriam criados aproximadamente sete milhões 
de empregos.

A redução da jornada, sem redução salarial, é 
teor da PEC 75/03, de minha autoria e do Senador 
Inácio Arruda.

Esse projeto irá gerar mais empregos, mais em-
pregos irão gerar maior possibilidade de consumo, 
mais investimentos e aumento da produção. Isso é 
crescimento econômico!

Inclusive os estudos relativos à redução da jor-
nada de trabalho têm mostrado que ela é de interesse 
tanto dos empregadores, quanto dos empregados. No 
caso dos empregadores, ela é vista como um meio de 
reduzir custos, já que torna possível ajustar a utiliza-
ção da mão-de-obra às necessidades de produção das 
empresas, evitando o uso de horas extras.

O empresariado brasileiro necessita de incenti-
vos para a produção e redução de custos, como, por 
exemplo, a transferência de parte dos encargos sobre 
a folha para o faturamento. Com isso toda a sociedade 
assumiria a sua responsabilidade com o social e os 
empreendedores não teriam ônus por estarem geran-
do novos empregos.

Já os empregados, que são a força viva do traba-
lho, necessitam de uma participação maior no sistema 
para ter uma vida digna.

Neste sentido entendo importante também, a apro-
vação da Convenção 158 da Organização Internacional 
do Trabalho que proíbe a demissão desmotivada.

A existência de jornadas menores representará 
também, no caso dos trabalhadores, melhor qualidade 
de vida, colaborando inclusive para evitar problemas 
de saúde como estresse, depressão e lesão por es-
forço repetitivo. 

Li, há algum tempo, uma reportagem sobre o as-
sunto e quero transcrever um trecho dela:

A busca pela qualidade de vida reacende o de-
bate sobre a redução das jornadas laborais. Mas esse 
não é o único motivo que leva a um contrato de meio 
período. A vontade de estudar, aprimorar-se ou estar 
com a família também é determinante.

Carga horária menor, salário mantido e uma maior 
produtividade como resultado. Especialistas em recur-
sos humanos garantem que essa fórmula funciona e 
explicam: o grande responsável é o aumento da qua-
lidade de vida e da satisfação dos funcionários, con-
sequências do maior tempo livre.

Tendência na Europa e nos Estados Unidos, a re-
dução da jornada pode chegar ao Brasil caso seja apro-
vado o polêmico projeto de emenda à Constituição que 
estipula jornada máxima de 40 horas semanais àqueles 
cujos contratos são regidos pela Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) e aos trabalhadores do campo...

Estamos no auge do estresse. As pessoas estão 
muito cansadas, temos muito afastamento de pessoal por 
questões médicas. Essa mudança é necessária”, comenta 
a diretora da empresa Partner de Recursos Humanos, 
Lígia Coqueiro, que completa: “Se as empresas conse-
guirem se organizar, também só vão ter vantagens.
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A reportagem também mostra dados relativos à 
realidade de países como a Holanda, onde 75% das 
mulheres e 23% dos homens trabalham apenas em um 
período do dia, segundo o Netherlands Institute of Social 
Research (Instituto de Pesquisa Social dos Países Baixos). 

Na União Europeia, a parcela de mulheres que 
reduziram o tempo de estadia no emprego alcançou 
os 41% – essa porcentagem é de 10% no caso dos 
homens. Nos Estados Unidos, os números chegam a 
23% e 10%, respectivamente.

O que se percebe na Europa é que muitas pes-
soas procuram reduzir a permanência no trabalho para 
aproveitar mais a família e investir em saúde e lazer. 
No Brasil, não é bem assim que se pensa. O motivo 
porque alguns optam pelo meio expediente são os estu-
dos: seja alguma preparação para concursos públicos, 
uma graduação ou uma especialização.

Sr. Presidente, quero voltar à frase que a diretora 
Ligia Coqueiro disse: “Estamos no auge do estresse”. 
Quando pensamos em redução de jornada de trabalho, 
talvez esse seja um fator sobre o qual a gente menos 
pense, mas já faz tempo que me incomoda o fato dos 
trabalhadores estarem adoecendo em decorrência de 
uma carga de horário de trabalho excessiva.

E, não só isso, mas o fato de estarem colocan-
do suas vidas pessoais de lado, esgotando toda sua 
energia em trabalho, trabalho, trabalho.

À medida que venho envelhecendo isso tem me 
incomodado sempre mais. Vejo que as relações fami-
liares tem se reduzido a um bom dia e um boa noite. 
Nos finais de semana as pessoas estão tão esgotadas 
que só querem ficar atiradas em frente à TV e dê pre-
ferência, sem precisar trocar uma palavra.

Pensando nisso, lembro da reportagem que li no 
Le Monde Diplomatique Brasil que leva o título “Por um 
mundo mais feliz”. É, a reportagem trata da PEC da 
Felicidade, do nosso Senador Cristovam Buarque. 

Esse olhar para “aquilo que o Estado pode fazer 
para melhorar a vida das pessoas, não focando apenas 
em índices de crescimento econômico”, é simplesmen-
te demais! Acho isso perfeito!

A reportagem revelou, por exemplo, que, se nos 
últimos 35 anos a renda média nos Estados Unidos 
cresceu e as casas dobraram de tamanho, isso não 
resultou em uma população mais feliz.

O Presidente da França, Nicolas Sarkozy, enco-
mendou um estudo a dois economistas Nobel de Eco-
nomia, propondo algo que possa substituir o Produto 
Interno Bruto, que não seria mais o ideal para avaliar 
o desenvolvimento de uma Nação.

No Butão, que fica situado nos Himalaias orien-
tais, já se falou também do índice de Felicidade Inter-
na Bruta (FIB).

Enfim, estamos falando de uma tendência mundial 
sobre um tema que, ao contrário do que alguns julgam 
ingênuo, abrange muito mais do que se possa imaginar. 

Por exemplo, o Brasil consta nas pesquisas so-
bre felicidade no mesmo patamar de países como 
Canadá e Suíça, ocupando o 12º lugar entre os paí-
ses mais felizes do mundo, isso segundo estudo feito 
pelo Instituto Gallup.

O publicitário Mauro Motoryn, idealizador do Mo-
vimento Mais Feliz, afirma que “existe uma má interpre-
tação da palavra felicidade, que no Brasil é confundida 
com alegria”. Ele diz que humor, alegria e descontração 
fazem parte do brasileiro. 

Isso faz sentido porque, quando os brasileiros 
são perguntados sobre o dia a dia, sobre transporte, 
educação, saúde, eles fazem sérias críticas. E, como 
eu disse antes, felicidade abrange muita coisa e pas-
sa, certamente, por esses itens.

E faço questão de frisar que felicidade passa tam-
bém por um salário mínimo que expresse respeito à dig-
nidade e à labuta do trabalhador. Salário digno no bolso, 
além de ser direito de todo trabalhador, é o reconheci-
mento de que seu trabalho é valorizado, é importante. 

Vocês sabiam que entre os fatores apontados em 
um Manifesto, feito por finlandeses, sobre o que faz uma 
pessoa feliz, estão: “Tempo livre com mais qualidade” 
e “Investir mais em amigos, vizinhos e familiares”?

Tempo livre, qualidade de vida, felicidade!!! É isso 
que a redução da jornada de trabalho busca e é por 
isso que vou continuar insistindo.

Esse projeto precisa ser olhado com toda serie-
dade que merece.

Srªs e Srs. Senadores, hoje, ou melhor, neste 
momento, está acontecendo no Salão Negro do Con-
gresso uma campanha nacional das Centrais Sindicais 
pedindo a redução da jornada para 40 horas semanais 
sem redução salarial.

Vocês não imaginam como fico feliz vendo essa 
mobilização em favor do projeto apresentado por mim 
e pelo Senador Inácio Arruda. Esse projeto vai melho-
rar a qualidade de vida dos brasileiros.

Temos pela nossa frente grandes possibilidades 
de construir condições para tornar nosso povo mais 
feliz. Vamos centrar nossos esforços em alcançar esse 
objetivo.

Obrigado e vamos à luta!!!
Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o dia 25 de maio foi escolhido por asso-
ciações e grupos de todo o país para ser oficializado 
como o Dia da Adoção no Brasil.

Esta data foi escolhida porque em 1996 aconte-
ceu, em Rio Claro-SP, o primeiro Encontro Nacional 
da Adoção e em 09 de maio de 2002, a Lei 10.447, 
instituía o Dia nacional da Adoção. 

Esse, na minha visão, é um assunto muito sé-
rio, delicado, que envolve uma grande capacidade de 
amar.

Essa data, passados 8 anos de comemoração, 
pode e deve ser usada como possibilidade de reflexão 
e discussões.

Ela serve para nos lembrar a importância da 
adoção, para discutir o assunto e para perceber que 
temos a nossa frente uma forma de ter um filho por 
um novo caminho.

Dados do Conselho Nacional de Justiça, dão 
conta de que há cerca de 4.000 crianças aptas a se-
rem adotadas no país. 

Por outro lado, mais de 50 mil estão em abrigos 
e simplesmente não conseguem encontrar um lar.

Eu imagino o que deve passar pela cabeça dessas 
crianças. A gente vê em filmes, em novelas, em repor-
tagens, cenas que mostram as crianças nas instituições 
de acolhimento esperando alguém que as acolha.

Acho que o sentimento que a gente tem vendo 
essas cenas, não representa nem metade do sofri-
mento que as crianças devem sentir.

Isso acontece por várias razões, mas há quem 
afirme que uma delas, e talvez a principal, para estes 
bebês, crianças e até adolescentes não se encaixarem 
em famílias estruturadas é que existe uma lentidão no 
processo de adoção brasileiro.

Pessoas que tentam a adoção contam que o pro-
cesso é demorado e cheio de meandros. 

Por exemplo, para preencher a ficha do cadas-
tro nacional é preciso tirar cópia de dezenas de docu-
mentos, além de passar por entrevista com psicóloga 
e assistente social. 

O presidente da Comissão Especial de Direito à 
Adoção, Carlos Berlini, afirma que outro problema en-
contrado é que os pais adotivos querem uma criança 
que tenha o mesmo perfil que eles.

Segundo ele: 
No Brasil a lista de pessoas que querem adotar 

uma criança é longa e o processo é lento, mas isso 
acontece também porque as pessoas têm preferên-
cias por idade, cor ou sexo. Criança não falta, mas as 
pessoas demoram muito para escolher. 

Ele explica também que existem hoje no país, 
mais de 25 mil pessoas que pretendem adotar e que 
esse número supera o de crianças aptas à adoção. 

Nos últimos meses a questão da adoção tem sido 
muito divulgada na mídia. Por exemplo, foram expostos 
casos que revoltaram a sociedade. 

Foi assim com uma ex-procuradora acusada de 
maus tratos contra uma garota de dois anos que ela 
adotou. Essa menina foi, por diversas vezes, humilha-
da e espancada pela aposentada. 

Isso é um absurdo. Essas crianças querem tanto 
ter um lar, querem tanto fazer parte de uma família, 
querem formar laços, querem poder dizer aos outros 
“eu faço parte” e, não merecem ficar expostas a pes-
soas incapazes de amar.

Srªs e Srs. Senadores, essa é a questão, o amor. 
A escolha de trazer para o seio familiar uma criança 
desconhecida requer, em primeiro lugar, amor des-
prendido. 

Esse gesto é tão grande, é tão incrível e ao mes-
mo tempo deveria ser tão comum. É, deveria ser co-
mum. 

De um lado existe uma criança abandonada, ou 
órfã, que precisa de alguém que cuide dela e, de outro 
lado, existe um casal, que pelas mais variadas razões, 
não pode ter filhos.

Uma boa dose de amor resolve isso e, se for o amor 
quem move essa ação, ela só poderá dar certo.

O que nós precisamos é que esse processo seja 
facilitado, por todos os envolvidos.

No caso das pessoas que adotam, por exemplo, 
penso que quando se faz isso, é preciso que haja amor 
o suficiente para que, características físicas da criança 
diferentes das nossas não sirvam de desistência.

É muito importante que a sociedade entenda que 
a filiação adotiva é só uma outra maneira de construir 
uma família e ser feliz.

Vamos pensar nessas coisas. O Dia Nacional da 
Adoção nos convida a isso. 

E, para além disso, ele nos convida a parabenizar 
os pais adotivos na sua fertilidade emocional; os filhos 
por adoção na sua filiação afetiva; a Vara da Infância 
e seu corpo técnico pelo bonito trabalho de encontrar 
pais para uma criança.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, gostaria de fazer uma saudação especial 
a uma das mais importantes empresas brasileiras, que 
completou no dia 1º de Maio o seu centésimo ano de 
existência. 

A Tramontina tem sede em Carlos Barbosa, na 
serra gaúcha, e foi fundada por Valentin Tramontina 
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e Elisa De Cecco. Hoje a presidência é ocupada por 
Clóvis Tramontina. 

Nesses 100 anos de existência a Tramontina alar-
gou horizontes: Seis mil e duzentos funcionários, dez 
fábricas, cinco centros de distribuição no Brasil, cinco 
escritórios de vendas no exterior, onze unidades no 
exterior, oitenta e dois mil clientes no Brasil, cinco mil 
clientes no exterior, dezoito países importadores, são 
quase dezessete mil produtos dos mais variados.

A Tramontina é uma empresa nacional, que é 
orgulho de todos dos brasileiros. Detalhe é que nunca 
perdeu o caráter familiar. Creio que um dos motivos do 
seu sucesso é a visão macro da economia sem perder 
o foco nas pessoas, nos seus funcionários.

Eu que trabalho com direitos humanos e com as 
pessoas sei dessa importância.

A minha homenagem a este importante grupo 
empresarial é devido ao fato de ter trabalhado em 
uma das suas unidades. Já formado no SENAI, o se-
nhor Cláudio Manfrói, me ofereceu uma oportunidade 
na FORJASUL Canoas. Isso foi pelos idos de 1978. A 
minha função era de modelista.

Em 1979 fui eleito presidente da CIPA (Comis-
são Interna de Prevenção de Acidentes) e comecei a 
participar de assembléias sindicais.

Quando o meu nome foi escolhido para ser can-
didato a presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o 
senhor Manfrói, que aqui eu citei, me disse: “Paim, 
eu não quero que volte para a fábrica como um per-
dedor. Aqui dentro você tem história. Vá e volte com 
a vitória”. 

Sr. Presidente, ao parabenizar os diretores, os 
funcionários e os descendentes dos fundadores da 
Tramontina, quero dizer que tenho orgulho de ter tra-
balhado neste grupo empresarial.

Para encerrar, faço referência ao jornal Contexto, 
da cidade de Carlos Barbosa, pelo brilhante trabalho 
desenvolvido, em encarte especial, com textos, opi-
niões e lembranças de 100 personalidades sobre a 
Tramontina. 

Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Paim.
Com a palavra, a Senadora Ana Amélia, para 

uma comunicação inadiável.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Srª 
Presidenta Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, nos-
sos telespectadores da TV Senado, eu queria hipote-
car também, com o Senador Paim, os cumprimentos 
pelos 100 anos da Tramontina. 

Já encaminhei à Mesa um requerimento de con-
gratulações, porque não são muitas as empresas brasi-

leiras que chegam ao seu centenário com essa vitalida-
de. É uma empresa que está presente no mundo inteiro, 
praticamente, e que orgulha a todos os gaúchos. 

Ao Clóvis Tramontina, os cumprimentos e, em 
nome dele, os cumprimentos a todos os seus cola-
boradores.

Srª Presidente, com muita honra, eu gostaria de 
registrar a presença da Vice-Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, Drª Maria Helena 
Mallmann; do Dr. Marcelo Bergmann, Juiz do Trabalho; 
do Dr. Luiz Antonio Colussi, Secretário de Assuntos 
Jurídicos; do Dr. Paulo Schmidt, que hoje toma posse 
como Vice-Presidente da Anamatra; do Dr. Ary Marimon 
Filho; e do Daniel Nonohay, todos juristas integrantes 
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.

A propósito disso, eu gostaria de fazer uma soli-
citação a todos os Senadores.

Hoje, está na pauta de votação o PLC nº 6, Com-
plementar, que trata exatamente da ampliação da com-
posição daquela Corte do Trabalho da 4ª Região. 

Então, eu gostaria muito da colaboração de to-
dos os Senadores na aprovação desse PLC que veio 
da Câmara e que, agora, está em regime de urgência 
por minha solicitação.

Já que estamos falando em trabalho, eu também 
fico feliz por registrar a presença hoje, no nosso ple-
nário, do presidente da Aprus, Associação dos Partici-
pantes e Beneficiários do Aerus, Dr. Thomaz Raposo, 
recentemente eleito, e do Dr. Nelson Ribeiro, do Con-
selho Deliberativo da mesma entidade. Estão aqui em 
Brasília, na agenda legislativa, para tentar resolver um 
problema gravíssimo, que diz respeito a essa instituição 
e à representação legítima dos que foram participantes 
do Fundo Aerus, que precisam e dependem de uma 
decisão, seja do Poder Judiciário, no caso do Supre-
mo Tribunal Federal, seja em relação ao próprio Poder 
Legislativo e também ao Poder Executivo.

Eu também gostaria de solicitar o apoio dos Srs. 
Senadores para o Projeto de Lei do Senado nº 467, 
de 2008, Complementar, de autoria da ex-Senadora, 
nossa colega e agora Ministra Ideli Salvatti, que trata 
de incluir novas categorias profissionais, como advo-
gados trabalhistas, por exemplo, na composição do 
Simples Nacional. 

Essa é uma medida muito importante, que vai 
beneficiar e também vai poder fazer a inclusão na área 
da formalidade desses profissionais liberais. 

Eu gostaria muito, então, do apoio dos Senadores 
na votação do PLS Complementar nº 467, de 2008. 

Srª Presidenta, Srs. Senadores, ontem, a Câma-
ra dos Deputados foi acompanhada com atenção pelo 
Brasil inteiro, tenho convicção, de Norte a Sul, de Leste 
a Oeste, porque este ainda é um País agrícola. O País 
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inteiro acompanhou a decisão da Câmara dos Depu-
tados, votando o Código Florestal com um escore que 
não deixa nenhuma dúvida: foram 410 votos favoráveis, 
63 votos contrários e apenas uma abstenção. 

Essa decisão majoritária e inquestionável da Câ-
mara corresponde a uma aspiração e a uma preocu-
pação, ao mesmo tempo, de milhares de produtores 
de todos os tamanhos do nosso País. Acompanharam 
as posições tomadas no âmbito do calor ideológico e 
partidário ambientalistas e produtores. Ao fim, a de-
cisão mostrou que o Legislativo tem, sim, condição 
de, com independência, apesar das pressões e da 
gritaria, tomar uma decisão que interessa ao País na 
produção de alimentos, na geração de superávits co-
mercial, preservando o meio ambiente. A decisão final 
compatibiliza esse equilíbrio de sustentabilidade na 
produção brasileira. 

E essa independência do Legislativo sobre o 
Executivo foi mostrada ontem, com toda a clareza, 
porque estamos, aqui, afogados com as medidas pro-
visórias, e essa decisão terá também impacto nesta 
Casa, quando a matéria vir à votação, cara Presidenta 
Marta Suplicy.

Essa é ...

(Interrupção do som.)

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...a 
compatibilização e a responsabilização de todos nós, 
nesta Casa, de votar matéria tão importante. Espera-
mos que haja entendimento, primeiro, para a escolha 
do relator dessa matéria tão importante, depois, para 
o trabalho que devemos tocar, porque dia 11 de junho 
encerra o prazo, e aí só terá uma saída. Se não tiver-
mos condições de decidir essa questão, o Governo 
vai ter de prorrogar o prazo de validade da questão 
ambiental.

Srª Presidenta, queria também lembrar que os 
agricultores, além da questão da segurança jurídica, 
no caso específico do Código Florestal, estão, agora, 
em situação de dúvidas, não só sobre Plano Safra 
2011/2012, mas também porque o Governo não está 
pagando a subvenção do prêmio do seguro rural. Isso 
tem gerado insegurança, porque as empresas que ope-
ram com seguro rural estão, à falta desse pagamento, 
anunciando a possibilidade de não dar o suporte com o 
seguro rural aos produtores brasileiros. Isso gera mais 
insegurança e mais incerteza ainda, porque, nos res-
tos a pagar, o Governo, em 2010, dos R$325 milhões 
orçados para o seguro rural no Orçamento da União, 
apenas R$198 milhões foram autorizados, e até agora 
pagos R$35 milhões.

Por isso, Srª Presidenta, chamo a atenção para 
essa matéria, já que o Governo está anunciando o 

Manual do Crédito Rural. Então, vamos aguardar que 
ele chegue aqui para uma discussão bem importante 
nesta Casa.

E, finalmente, como jornalista, Srª Presidenta 
Marta Suplicy, eu queria parabenizar um veículo de 
comunicação pelo aniversário: Jornal do Commercio, 
que comemora 77 anos, fazendo um jornalismo focado 
para o setor econômico do meu Estado.

Tive a honra, Srª Presidenta, de começar a mi-
nha carreira profissional neste Jornal do Commercio 
que, hoje, faz 77 anos...

(Interrupção do som.)

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...na 
mídia impressa.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para encerrar, Srª Senadora.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Para 
encerrar, Srª Presidenta. 

Foi fundado o Jornal do Commercio pelo Sr. Jenor 
Cardoso Jarros e Dona Zaida Jayme Jarros, que tive o 
prazer de conhecer em 25 de maio de 1933. 

Foi o primeiro jornal segmentado no Brasil.
Quero dizer, portanto, que eu apresento, ao Jor-

nal do Commercio, à toda sua direção, aos jornalis-
tas, meus ex-colegas, e a todos os colaboradores, os 
parabéns pelo conteúdo, pela edição gráfica e pelo 
papel que desempenha na imprensa do meu Estado, 
o Rio Grande do Sul.

Muito obrigada, Srª Presidenta Marta Suplicy.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, pela 

ordem de inscrição.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não, Senadora Vanessa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gos-
taria de solicitar minha inscrição. Eu iria solicitar minha 
inscrição, a princípio, no tempo da liderança, mas vejo 
que há inúmeros líderes inscritos. Então, a solicito no 
horário de comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A senhora é a terceira inscrita, após o Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Muito obrigada, Senadora.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srªs Senado-
ras, Srs. Senadores, ontem, conforme a Senadora Ana 
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Amélia acaba de registrar, o Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou, por 410 votos a 63, e uma abs-
tenção, o relatório do Deputado Aldo Rebelo instituindo 
um novo Código Florestal para o Brasil, que revoga o 
texto em vigor, a Lei nº 4.771, de 1965. Mudanças sig-
nificativas foram introduzidas na legislação atual. As 
principais são a legalização do uso de algumas Áreas 
de Proteção Permanentes (APPs), já ocupadas com 
produção agrícola, desde que tenha ocorrido antes 
de julho de 2008, e a passagem para os Estados do 
poder de estabelecer que outras atividades agrícolas 
não precisam ser removidas das APPS.

Além dessas, outras alterações no Código foram 
aprovadas pela Câmara:

1. As faixas de proteção nas margens dos rios passam 
a ser medidas a partir do leito regular e não do 
leito maior nos períodos de cheia. A exceção é 
para os rios estreitos, com até 10 metros de lar-
gura, para os quais o novo texto permitiu, para 
aquelas margens de rio totalmente desmatadas, 
a recomposição de 15 metros. Ou seja, para os 
rios de até 10 metros de largura onde a APP 
está preservada continua valendo o limite de 30 
metros; para rios totalmente sem mata ciliar o 
produtor deverá recompor 15 metros.

2. Nas APPs de topo de morros, montes e serras com 
altura mínima de 100 metros e inclinação supe-
rior a 25º, é permita a manutenção de culturas de 
espécies lenhosas, como uva, maçã e café.

3. Os proprietários que tiverem multas mas que de-
cidirem regularizar seu imóvel, recuperando as 
APPS e a Reserva Legal, terão a multa suspensa. 
Para fazer jus a essa suspensão, o proprietário 
rural deverá aderir ao Programa de Regulariza-
ção Ambiental (PRA), a ser instituído pela União 
e pelos Estados.

4. Para os pequenos proprietários e os agricultores 
familiares, o Poder Público deverá criar um pro-
grama de apoio financeiro destinado a promover 
a manutenção e a recomposição de APPs e de 
reserva legal.

5. Alterações no Zoneamento Ecológico-Econômico 
dos Estados não precisarão mais serem aprova-
das pelo Ministério do Meio Ambiente e o Conse-
lho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

6. Para definir a área destinada à Reserva Legal, o 
proprietário poderá considerar integralmente a 
Área de Preservação Permanente no cálculo, se 
isso não provocar novo desmatamento, se a Área 
de Proteção Permanente estiver conservada ou 
em recuperação e se o imóvel estiver registrado 
no Cadastro Ambiental Rural.

7. As indústrias que utilizem grande quantidade de 
matéria-prima florestal deverão elaborar um Pla-
no de Suprimento Sustentável, com indicação 
das áreas de origem de matéria-prima e cópia 
do contrato de fornecimento.

8. Os assentamentos em área urbana consolidada 
que ocupem Área de Preservação Permanente, 
como o Palácio do Planalto, o Estádio do Beira 
Rio e o Cristo Redentor, por exemplo, serão re-
gularizados com a aprovação de um projeto de 
regularização fundiária, contanto que não este-
jam em área de risco.

9. Para as Áreas de Proteção Permanente em reser-
vatórios de água, o projeto estipula tratamento 
diferenciado conforme o tamanho ou o tipo (na-
tural ou artificial). No caso de lagoas naturais 
ou artificiais com menos de um hectare, será 
dispensada a área de proteção permanente. A 
medida tenta dar solução para os pequenos açu-
des construídos em imóveis rurais com objetivo 
de dessedentação de animais. Os reservatórios 
artificiais formados por represamento em zona 
rural deverão manter APP de 15 metros, no míni-
mo, caso não sejam usados para abastecimento 
público ou geração de energia elétrica e tenham 
até 20 hectares de superfície. Naqueles usados 
para abastecimento ou geração de energia, a APP 
deverá ser de 30 a 100 metros em área rural e 
de 15 a 50 metros em área urbana.

Ainda nessa terça-feira, ex-Ministros da área 
de meio ambiente, vivos, Carlos Minc, Marina Silva, 
José Carlos Carvalho, José Sarney Filho, Gustavo 
Krause, Henrique Brandão Cavalcanti, Rubens Ricu-
pero, Fernando Coutinho Jorge, José Goldembergh 
e Paulo Nogueira Neto estiveram em Brasília para 
entregar à Presidenta Dilma Rousseff e ao Presiden-
te José Sarney uma correspondência, que inclusive 
peço seja anexada a este pronunciamento, na qual 
apresentam seus receios com relação à nova legis-
lação ambiental.

Segundo os ex-Ministros, “o Código deve ser 
atualizado para facilitar e viabilizar os necessários 
esforços de restauração e de uso das florestas, além 
de sua conservação. É necessário apoiar a restaura-
ção, não dispensá-la. O Código pode e deve criar um 
arcabouço para os incentivos necessários para tanto. 
O próprio Conama poderia providenciar a oportunida-
de para que tais assuntos sejam incorporados, com a 
devida participação dos Estados, da sociedade civil e 
do mundo empresarial.

Ao mesmo tempo em que ocorria a votação na 
Câmara, tivemos a notícia, na manhã de ontem, de 
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que dois líderes comunitários, Maria do Espírito San-
to da Silva e José Cláudio Ribeiro da Silva, um casal 
símbolo da luta contra o desmatamento na Amazô-
nia, foram assinados a 50 quilômetros do Município 
de Nova Ipixuna, sudeste do Pará, na comunidade de 
Maçaranduba.

Ambos tiveram parte de suas orelhas cortadas, 
numa ação que caracteriza o chamado crime de en-
comenda.

Maria e José Cláudio viviam, há 24 anos, em 
Nova Ipixuna. Integrantes do Conselho Nacional das 
Populações Extrativistas (CNS), ONG fundada por 
Chico Mendes, foram um exemplo para toda a co-
munidade. Desde que começaram a viver juntos, 
mostravam que era possível viver em harmonia com 
a floresta, de forma sustentável, seguindo as lições 
de Chico Mendes.

O terreno deles tinha aproximadamente 20 hecta-
res, mas 80% era área verde preservada”, conta Clara 
Santos, sobrinha de José Cláudio Silva. “Eles extraíam 
principalmente óleo de andiroba e castanha, além de 
outros produtos da floresta, para a sua subsistência. 
Graças à iniciativa dos meus tios, atualmente, o Proje-
to de Assentamento Agroextrativista (PAEX) Praialta-
Piranheira tem um convênio com o Laboratório Sócio-
Agronômico do Tocantins (LASAT) e com a Universidade 
Federal do Pará, para produção sustentável de óleos 
vegetais, para que os moradores possam sustentar-se 
sem agredir a floresta [...]

As ameaças contra a vida do casal de extrativis-
tas começaram por volta de 2008. Segundo familia-
res, desconhecidos rondavam a casa de Maria e José 
Cláudio, geralmente à noite, disparando tiros para o 
alto. Algumas vezes, chegaram a alvejar animais da 
propriedade do casal. O momento das intimidações 
coincidiu com a denúncia dos líderes extrativistas 
contra madeireiros da região, que constantemente 
avançam na área do Projeto de Assentamento, para 
extrair espécies madeireiras como castanheira, An-
gelim e jatobá.

Em entrevista à repórter do Estadão, Paulina 
Chamorro, em novembro do ano passado, o extrativis-
ta e líder ambiental José Cláudio Ribeiro contou como 
era conviver, dia após dia, com as ameaças de morte. 
Segundo Zé Cláudio, a sua esposa sofria muito com 
a situação, mas era uma defensora da natureza ainda 
mais ferrenha que ele. “Quando eu paro um madeireiro, 
é ela quem fotografa com a máquina digital. 

Por isso, que eles [quem os ameaçava] dizem: 
“não pode matar ele e deixar ela. Não pode matar ela 

e deixar ele. Tem que matar os dois”. Infelizmente, os 
dois foram mortos.

Levando em conta essas duas notícias – a trá-
gica morte de dois líderes contra o desmatamento da 
Amazônia, ocorrido no sudeste do Pará, e a aprovação 
do novo Código Florestal pela Câmara dos Deputados 
– avalio como oportuno considerar as afirmações do 
Dr. Aziz Nacib Ab’Sáber, que há poucos dias li aqui, 
professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, pro-
fessor honorário do Instituto de Assuntos Avançados 
da USP e ex-presidente e atual Presidente de Honra 
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 
Diz ele que:

O primeiro grande erro dos que no momento lide-
ram a revisão do Código Florestal brasileiro – a favor de 
classes sociais privilegiadas – diz respeito à chamada 
estadualização dos fatos ecológicos de seu território 
específico. Sem lembrar que as delicadíssimas ques-
tões referentes à progressividade do desmatamento 
exigem ações conjuntas dos órgãos federais específi-
cos, em conjunto com órgãos estaduais similares, uma 
Polícia Federal rural, e o Exército brasileiro. [...] Para 
pessoas inteligentes, capazes de prever impactos, a 
diferentes tempos do futuro, fica claro que ao invés da 
‘estadualização’ é absolutamente necessário focar para 
o zoneamento físico e ecológico de todos os domínios 
de natureza do País. 

Lembra o Professor Aziz que “não se faz qualquer 
projeto de interesse nacional pensando apenas em fa-
vorecer de imediato só uma geração do presente”.

Diante de tudo, avalio que o Senado Federal, no 
prosseguimento da tramitação do novo Código Flores-
tal, deve levar em conta essas afirmações bem como 
a dos ex-ministros do Meio Ambiente, que inclusive 
recomendam que estudemos com atenção o Estudo 
Código Florestal e a Ciência – Contribuições para o 
Diálogo que a Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência divulgou em sua página na Internet, que 
está à disposição de todos nós. Não vou pedir a trans-
crição no Diário do Senado Federal porque afinal são 
123 páginas. Considero que é importante que todos 
nós conheçamos que este documento tão importante 
para nosso estudo está nos Anais da Sociedade Bra-
sileira para o Progresso da Ciência. 

Muito obrigado, Srª Presidenta.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Muito obrigada, Senador Eduardo Suplicy.

Com a palavra o Senador Geovani Borges, para 
uma comunicação inadiável.

Desculpe, Senador, é como Liderança, mas é o 
mesmo tempo. 

Senador Geovani Borges, pela liderança do 
PMDB, por cinco minutos.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, 
é com alegria e com carinho que venho a esta tribuna 
fazer um registro sobre a programação ocorrida ontem, 
quando a ONG Aconchego, em cerimônia no Palácio 
do Planalto, promoveu lançamento da belíssima cam-
panha: “Adoção: família para todos”. 

Trata-se de uma ONG aqui mesmo de Brasília, 
mas cujo trabalho desperta possibilidade de servir de 
modelo para todo o País. Isso porque hoje, 25 de maio, 
comemora-se o Dia Nacional da Adoção, reconhecida-
mente um dos atos de mais expressiva solidariedade, 
desprendimento e amor ao próximo.

Essas datas têm como condão manter vivas as 
chamas da compaixão ao sensibilizar a sociedade para 
a importância da adoção de crianças e adolescentes 
excluídos pelos perfis idealizados pela maior parte 
dos pais adotivos.

Estiveram presentes no evento o Ministro Gilberto 
Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da Repúbli-
ca, a Ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República, e a Presidente 
da ONG Aconchego, Soraya Rodrigues Pereira, a quem 
singelamente presto a minha homenagem.

No Brasil, o processo de adoção já foi muito mais 
difícil e sofrido. Documentos, entrevistas e avaliação 
psicológica eram etapas cumpridas, com enorme grau 
de complexidade e exigência. Hoje está mais simples, 
embora não deixe ainda de ser um processo natural-
mente cercado de cuidados e observações.

Afinal de contas, se a situação de abandono de 
uma criança já é fator grave de traumas e ressenti-
mentos, muito mais difícil fica a situação quando es-
sas crianças têm a infelicidade de serem escolhidas 
pela adoção por pessoas que também não estão pre-
paradas para dar-lhes o amor compensatório de que 
tanto necessitam e tentar reconstruir a delicada seda 
de confiança, da autoestima, do aconchego, do senti-
mento de pertencer a uma verdadeira família.

Segundo relatório do Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas Aplicadas – IPEA, oitenta mil crianças e ado-
lescentes vivem em abrigos no Brasil e cerca de oito 
mil, ou seja, 10% delas estão aptas para adoção. Nessa 
peneira humana, infelizmente, a discriminação ainda pre-

pondera. Crianças brancas, recém-nascidas e saudáveis, 
ainda são maioria no ranking de adoção no País. Ou 
seja, crianças de raça negra ou que apresentem proble-
mas de saúde, deficiência física ou intelectual ainda são 
deixadas de lado. A justiça também enfrenta dificuldade 
em encaixar perfis com idade acima dos três anos, do 
sexo masculino e crianças que possuem irmãos.

Mas estamos aqui, hoje, chamando a atenção 
para a data e para o lançamento da campanha, jus-
tamente com a intenção de tentar reverter um pouco 
este paradigma. 

O tema precisa ser tratado como um direito da crian-
ça e não apenas para atender um desejo dos adultos. 

A Presidente da ONG Aconchego, Soraya Rodri-
gues Pereira, nos alerta para um importante aspecto: 
a quantidade de crianças aptas para a adoção não 
corresponde à realidade encontrada nos abrigos. Nor-
malmente, ainda se pensa em encontrar uma criança 
que se adapte ao filho imaginado pelos pais que se 
candidatam à adoção e essa criança idealizada é o 
inverso da realidade dos abrigos.

Por isso mesmo, para tentar quebrar esse estigma, 
na cerimônia de ontem à noite, foi veiculado um peque-
no documentário mostrando histórias bem-sucedidas de 
adoções fora do padrão que acontece no País inteiro, 
como, por exemplo, a adoção tardia (crianças acima de 
três anos), inter-racial e com necessidades especiais 
(deficiências diversas, soropositivas e doenças tratáveis). 
A ideia é mesmo provocar o debate e a reflexão sobre 
o filho possível e o imaginado. E mostrar que a adoção 
é uma maneira de conceber uma família onde os laços 
se formam a partir do afeto, levando em conta o direito 
que toda criança tem de crescer em família.

Além do mais, é preciso lembrar que nenhuma 
mulher e homem saudáveis podem vir a gerar uma 
criança com algum tipo de deficiência ou necessidade 
especial. Então, se a natureza se encarrega de trazê-
los ao mundo, por que não escolhê-los num processo 
de adoção? E aceitá-los como parte dessa grande ir-
mandade, dessa corrente humana criada por Deus? 
Quem decide tornar-se pai ou mãe de uma criança 
deficiente é exemplo de amor sem preconceito.

Volto a chamar a atenção, também, para a situ-
ação de irmãos numa mesma entidade, destinados à 
adoção.

Pela lei, não se pode separar irmãos que estão 
disponíveis para ganhar um novo lar. Muita gente, porém, 
não quer ou não pode cuidar de mais de uma criança. 

Srª Presidente, estão faltando três segundos, com 
a tolerância da Mesa. Solicito a V. Exª que considere 
nosso pronunciamento como lido.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR GEOVANI BOR-
GES

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP – 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, com alegria e carinho eu venho a 
esta tribuna fazer um registro sobre a programação 
ocorrida ontem, quando a ONG Aconchego, em ceri-
mônia no Palácio do Planalto, promoveu o lançamento 
da belíssima campanha “Adoção: Família para todos”. 
Trata-se de uma ONG aqui mesmo de Brasília, mas 
cujo trabalho desperta a possibilidade de servir de 
modelo para todo o país.

E isto porque hoje, 25 de maio, comemora-se o 
Dia Nacional da Adoção, reconhecidamente um dos 
atos de mais expressiva solidariedade, desprendimento 
e amor ao próximo.

Essas datas têm como condão manter vivas as 
chamas da compaixão, ao sensibilizar a sociedade 
para a importância da adoção de crianças e adoles-
centes excluídos pelos perfis idealizados pela maior 
parte dos pais adotivos. 

Estiveram presentes no evento o ministro Gilberto 
Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da Re-
pública, a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República, e a pre-
sidente da ONG Aconchego, Soraya Rodrigues Pereira, 
a quem singelamente presto minha homenagem.

No Brasil, o processo de adoção já foi muito mais 
difícil e sofrido. Documentos, entrevistas e avaliação 
psicológica eram etapas cumpridas com enorme grau 
de complexidade e exigências. Hoje está mais simples, 
embora não deixe ainda de ser um processo natural-
mente cercado de cuidados e observações.

Afinal de contas, se a situação de abandono de 
uma criança já é fator grave de traumas e ressenti-
mentos, muito mais difícil fica a situação quando essas 
crianças têm a infelicidade de serem escolhidas pela 
adoção por pessoas que também não estão prepara-
das para dar-lhes o amor compensatório de que tanto 
necessitam e tentar reconstruir a delicada seda da con-
fiança, da auto-estima, do aconchego, do sentimento 
de pertencer a uma verdadeira família. 

Segundo relatório do Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas Aplicadas, o Ipea, 80 mil crianças e adoles-
centes vivem em abrigos no Brasil e cerca de 8 mil, ou 
seja, 10% delas estão aptas para adoção.

Nessa peneira humana, infelizmente a discrimi-
nação ainda prepondera. Crianças brancas, recém-
nascidas e saudáveis ainda são maioria no ranking de 
adoção no país. 

Ou seja, crianças de raça negra ou que apresen-
tem problemas de saúde, deficiência física ou intelec-

tual ainda são deixadas de lado. A Justiça também 
enfrenta dificuldade em encaixar perfis com idade 
acima dos três anos, do sexo masculino e crianças 
que possuem irmãos. 

Mas nós estamos aqui hoje, chamando a atenção 
para a data e para o lançamento da campanha, jus-
tamente com a intenção de tentar reverter um pouco 
este paradigma.

O tema precisa ser tratado como um direito da crian-
ça e não apenas para atender um desejo dos adultos. 

A presidente da ONG Aconchego, Soraya Rodri-
gues Pereira, nos alerta para um importante aspecto: 

A quantidade de crianças aptas para a 
adoção não corresponde à realidade encontra-
da nos abrigos. Normalmente, ainda se pensa 
em encontrar uma criança que se adapte ao 
filho imaginado pelos pais que se candidatam 
à adoção e essa criança idealizada é o inverso 
da realidade dos abrigos. 

Por isso mesmo, para tentar quebrar esse estigma, 
na cerimônia de ontem a noite foi veiculado um peque-
no documentário mostrando histórias bem sucedidas de 
adoções fora do padrão, que acontecem no país inteiro 
como por exemplo, a adoção tardia (crianças acima de 
três anos), inter-racial e com necessidades especiais (de-
ficiências diversas, soropositivas, doenças tratáveis). 

A idéia é mesmo provocar o debate e a reflexão 
sobre o filho possível e o imaginado. E mostrar que a 
adoção é uma maneira de conceber uma família onde 
os laços se formam a partir do afeto, levando em conta 
o direito que toda criança tem de crescer em família.

Além do mais, é preciso lembrar que nenhuma 
mulher e homem saudáveis, podem vir a gerar uma 
criança com algum tipo de deficiência ou necessida-
de especial. 

Então, se a natureza se encarrega de trazê-los 
ao mundo, por que não escolhê-los num processo de 
adoção ? 

E aceitá-los como parte dessa grande irmanda-
de, dessa corrente humana criada por Deus? Quem 
decide tornar-se pai ou mãe de uma criança deficiente 
é exemplo de amor sem preconceito.

Volto a chamar atenção também para a situação 
de irmãos numa mesma entidade, destinados à adoção. 
Pela lei, não se pode separar irmãos que estão disponí-
veis para ganhar um novo lar. Muita gente, porém, não 
quer ou não pode cuidar de mais de uma criança. 

Então é preciso ser pragmático. Se de todo não 
for possível a adoção de todo o conjunto de irmãos, é 
preciso um estímulo e uma ação voluntária para que 
famílias diferentes levem as crianças, mas com com-
prometimento de deixá-las conviver como irmãos.
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Mesmo quem não tem certeza ou não pretende 
adotar uma criança pode doar um pouco de carinho, 
por meio do apadrinhamento afetivo, outra iniciativa 
do Projeto Aconchego. 

É possível visitar as crianças periodicamente e 
até levá-las para passear, passar fins de semana em 
casa ou viajar.

O Projeto Aconchego estuda também uma par-
ceria com faculdades de direito para começar o pro-
grama Amigo Legal, que possibilitará a cada criança 
em abrigo ter seu orientador jurídico.

Vejam os senhores que são idéias perfeitamente 
possíveis de serem aplicadas em qualquer parte do 
Brasil, porque a realidade é praticamente a mesma. 
São sugestões de novas políticas públicas, são ações 
inclusivas que merecem nosso aplauso e reconheci-
mento. 

Fazem parte inclusive do que já está sendo anun-
ciado como o Plano Nacional de Convivência Comu-
nitária. 

Meus amigos, o tema adoção é ao mesmo tem-
po doce e amargo. 

Envolve sentimentos de alta complexidade e 
está numa das vertentes de amparo social. A adoção 
de uma criança, normalmente vitimada pelo despre-
zo, pela crueldade, pelos abusos, pelo abandono en-
fim, é talvez a única chance que aquela criaturinha 
terá de ver a vida por uma perspectiva de felicidade 
e acolhimento.

Eu reverencio pois a data, saúdo todos aqueles 
direta ou indiretamente empenhados no lançamento 
da campanha “Adoção: Família para todos” e os con-
clamo a uma manifestação de louvor pela data de hoje, 
25 de maio, Dia Nacional da Adoção.

Muito obrigado, era este nosso registro.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Será encaminhado, Senador. Compartilho da 
sua admiração pela ONG Aconchego e pela campanha 
que a Presidenta da República lança “Adoção: Família 
para todos”. São mais de 29 mil famílias que desejam 
adotar uma criança. Sabemos exatamente das dificul-
dades que V. Exª tão bem colocou. Infelizmente, o meu 
Estado é o que tem mais criança para adoção, mas 
que não consegue uma família. Parabenizo V. Exª por 
este belo discurso no dia de hoje. 

Com a palavra o Senador Ataídes Oliveira, como 
orador inscrito. 

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, é com imen-
sa satisfação que assumo a Tribuna para falar sobre o 
meu querido Estado do Tocantins. 

Como todos sabem, represento perante esta Re-
pública o mais novo Estado da Federação, o Tocantins. 
Um Estado jovem, pleno de oportunidades e com vasto 
potencial de crescimento.

Criado pela Constituição de 1988 e instalado em ja-
neiro do ano seguinte, o Estado de Tocantins, que corres-
ponde à parte norte do antigo Estado de Goiás, foi criado 
em virtude das profundas diferenças sócioeconômicas 
que existiam entre o então norte e o sul goianos. 

A partir dos anos 40 o sul de Goiás já apresen-
tava um ritmo de desenvolvimento forte, que foi inten-
sificado ainda mais a partir de 1960, com a fundação 
de Brasília. Mas, o norte de Goiás, que sofria com a 
falta de investimentos públicos, em boa parte, não foi 
contemplado com os frutos do desenvolvimento que a 
nova capital federal trouxe para o Centro-Oeste. 

Apesar de localizada exatamente no centro do 
país e servir, por vocação de corredor para a ligação 
dos eixos de desenvolvimento brasileiro, a região não 
conseguia despertar o interesse dos responsáveis pela 
formulação e execução das políticas públicas, o que 
relegava o norte do antigo Estado de Goiás à situação 
de quase abandono pelo poder público.

Mas se essa não foi a maior razão, certamente 
a ausência do interesse do Poder Executivo Federal 
se juntou à histórica luta dos filhos do Nortão goiano – 
como era chamada a região – e fortaleceu ainda mais, 
na então futura população tocantinense, o anseio de 
alcançar a autonomia política e o desejo de buscar o 
desenvolvimento social e o crescimento econômico a 
partir de seus próprios esforços.

O Estado do Tocantins é, antes de tudo, o resulta-
do da vontade e da aspiração de um povo trabalhador 
que ajudou e ajuda efetivamente o País a levar para o 
interior o desenvolvimento brasileiro.

A sua breve, porém rica, história mostra que a 
criação do Tocantins foi decisão das mais acertadas 
já tomadas no Congresso Nacional brasileiro.

O Tocantins está pronto para o seu investimento, 
está pronto para o seu crescimento, está pronto para 
realizar as suas potencialidades.

Nesse sentido, Srª Presidenta, considero opor-
tuno ocupar esta tribuna para discorrer sobre o meu 
Estado e demonstrar as diversas oportunidades de 
investimento presentes em vários setores da nossa 
economia tocantinense, como a energia, o transporte, 
a logística, o agronegócio e o turismo. 

Em todas essas e noutras áreas, Tocantins tem-
se destacado e oferece diversas opções para quem 
queria investir e obter grandes resultados.

A produção da bioenergia, por exemplo, é uma 
das principais vocações do Estado. Tocantins conta 
com duas usinas de biodiesel em funcionamento e 
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mais três em instalação, cuja matéria-prima é forneci-
da por milhares de propriedades produtoras de soja e 
outras plantas similares.

Srª Presidenta, nosso Estado tem 14 milhões 
de hectares disponíveis ao cultivo. Desse total, pelo 
menos cinco milhões de hectares correspondem a 
pastagens degradadas, prontas para serem redesti-
nadas à produção.

Isso, Srªs e Srs. Senadores, sem a necessidade 
de derrubar uma única, uma única árvore sequer e 
sem a desvantagem de desvirtuar as terras que hoje 
produzem alimentos.

Hoje, a projeção do governo do Estado é de que, 
nos próximos dez anos, 24 usinas de etanol e 20 usinas 
de biodiesel sejam instaladas numa área de quase um 
milhão de hectares, sem contar outros investimentos 
associados à atividade que certamente serão realiza-
dos nesse período.

É claro que a produção da matéria-prima para o 
biocombustível é apenas uma parcela do total da pro-
dução agrícola do Estado de Tocantins.

O setor agrícola é o carro-forte da economia to-
cantinense e corresponde a mais de 80% da riqueza 
produzida no nosso Estado. E não poderia ser dife-
rente, dadas as características naturais do Estado de 
Tocantins, que são soberbas para a agricultura e a pe-
cuária. Metade do nosso território é composto por ter-
ras férteis. A água é farta, pois o Tocantins é banhado 
pela maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira, 
formada que é pelos rios Araguaia e Tocantins, que 
cortam o Estado de norte a sul.

Essa situação geográfica dá também ao Estado 
a condição de constituir o maior modal logístico de 
transporte do País, ao abrigar o maior eixo ferroviário 
brasileiro, fato sobre o qual falarei mais detalhada-
mente adiante.

Os terrenos de plantio são planos, na sua absoluta 
maioria. As estações climáticas são bem definidas, e a 
quantidade de hora de luz solar é abundante e superior à 
média nacional. Além do imenso potencial para o plantio 
das matérias-primas para o biocombustível, ao qual já 
me referi, o Tocantins já é uma realidade. O nosso Es-
tado é referência para o agronegócio brasileiro. 

Somos os maiores produtores de grãos da Re-
gião Norte do País, com destaque para a soja, cuja 
produção na safra 2009/2010 foi de mais de um milhão 
de toneladas, além de outros produtos, como a man-
dioca, o arroz, a cana-de-açúcar, o milho, a melancia, 
o abacaxi e a banana.

A pecuária é outra força do Estado. Tocantins 
exporta carne bovina para dez países, e a produção 
de 2010 mais que dobrou em relação à de 2009, re-
gistrando um aumento de 125%. Novas tecnologias e 

um controle sanitário mais rigoroso são os grandes 
responsáveis por esse crescimento substancial.

A produção de minerais é outro ponto forte do 
Estado do Tocantins que quero destacar. Já temos uma 
forte indústria de matérias-primas voltada para a cons-
trução civil, o que se harmoniza com o crescimento que 
o Estado vem experimentando desde sua criação. Já 
é uma realidade, portanto, a produção de argila, areia, 
rochas britadas e cascalho, além de calcários, que são 
aplicados na fabricação de cimento e na correção do 
solo. A esmeralda, a granada e o quartzo são algumas 
das gemas que produzimos no Estado. Contudo, o que 
mais chama a atenção no momento, em relação à pro-
dução de minérios no Tocantins, é o imenso potencial 
a ser explorado nos próximos anos.

A produção de rochas fosfáticas e de zirconita 
secundária está sendo implantada, assim como lavras 
de ouro e manganês. No próximo ano começará a pro-
dução industrial do fosfato, de Arraias, da zirconita, de 
Jaú do Tocantins, e de ouro, em Natividade e Almas. Já 
a produção de minério de ferro está sendo viabilizada 
no Município de Lagoa da Confusão. 

Com certeza, o Tocantins ainda produzirá mais, 
muito mais, nessa área. Firmo minha convicção, pois o 
DNPM está avaliando as promissoras reservas de fosfato, 
minério de ferro, níquel, cobre e rochas ornamentais.

Noutro campo econômico, Srªs e Srs. Senado-
res, no que se refere à atividade turística, o Tocantins 
tem clara vocação para o turismo verde. Localiza-se 
no território do Estado, por exemplo, a Ilha do Bana-
nal, a maior ilha fluvial do mundo. Localizada no rio 
Araguaia, tem cerca de 20 mil quilômetros quadrados 
e é um dos principais santuários ecológicos do nosso 
País. O rio Araguaia, por sua vez, é referência nacional 
quando o assunto é pesca esportiva. As praias que se 
formam tanto no rio Araguaia quanto no rio Tocantins 
durante o período das secas atraem milhares de tu-
ristas anualmente.

Os parques estaduais do Cantão e do Jalapão, 
além de sua relevância ecológica e turística, também são 
verdadeiros polos econômicos e geram emprego e renda 
para os habitantes das cidades que os circundam. 

Estão à espera dos turistas centenas de cacho-
eiras no entorno da capital, Palmas, uma ocorrência 
geográfica relativamente rara e de grande beleza.

O Tocantins teve a graça de herdar do antigo norte 
goiano localidades de inegável importância histórica. 
Os principais exemplos são as cidades de Porto Na-
cional, Natividade e Monte do Carmo. Nesse particular 
destaco Natividade, carinhosamente considerada pelos 
tocantinenses como a capital cultural.

Srª Presidenta, o aspecto econômico de todas 
essas atividades que exponho seria absolutamente 
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inócuo caso o Estado do Tocantins não estivesse to-
mando as devidas providências em dois campos so-
ciais: infraestrutura e administração pública. 

A infraestrutura do Tocantins, no que diz respeito 
ao transporte, está estruturada sobre dois eixos impo-
nentes: a Ferrovia Norte-Sul e a hidrovia do Tocantins. 
Praticamente concluídos, esses eixos já transformam o 
Estado do Tocantins em um grande corredor logístico, 
que passa a ligar o norte ao centro do Brasil e, o que 
é mais importante, por intermédio de meios de trans-
porte baratos e minimamente poluentes. 

A Ferrovia Norte-Sul já opera com bastante efi-
ciência e permite, por exemplo, o escoamento e a ex-
portação de minério de ferro por intermédio do parque 
multimodal de Guaraí. 

Mas não nos situamos somente no eixo do desen-
volvimento norte-sul. No sentido oeste-leste, o Tocan-
tins, mais uma vez por sua posição geográfica, é en-
grenagem estratégica para o crescimento brasileiro. 

No extremo sul, a Ferrovia de Integração Oeste-Les-
te está em construção e ligará Figueirópolis, no Tocantins, 
às cidades de Ilhéus, Caetité e Barreiras, na Bahia. 

Esta ligação, Srªs e Srs. Senadores, forma mais 
um corredor de transporte e, como prevê a Valec, tor-
nará ótima a operação do porto de Ponta da Tulha e 
ainda abrirá nova alternativa de logística para portos 
no norte do País que já recebem cargas via ferrovia 
Norte-Sul e estrada de ferro Carajás.

No outro extremo do Estado, na região do Bico 
do Papagaio, mais um projeto importante está em 
execução.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Mais um minuto para encerrar, Senador 
Ataídes Oliveira.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) – 
Ok, minha Presidenta. Muito obrigado. Sra Presidenta, 
muito mais eu poderia falar sobre do Tocantins e de sua 
economia, de sua infraestrutura, de seus serviços.

Sofro, entretanto, a limitação do tempo, e por isso 
busquei traçar um panorama resumido das perspec-
tivas e realizações do meu Estado em termos sociais 
e econômicos.

A mensagem que quero deixar aos que ouvem e 
lêem este discurso é a de que o Estado do Tocantins 
é uma terra de oportunidades ímpares.

É um Estado que, talvez por sua juventude, ainda 
não tenha uma imagem muito bem definida na mente 
dos brasileiros.

Mas não se enganem aqueles que ainda não 
conhecem as terras tocantinenses.

Trata-se de uma terra belíssima, fértil, com avan-
ços infraestruturais que prometem impulsionar a produ-

ção do Estado, da região e do Brasil a níveis inéditos 
nos próximos anos.

Um Estado que abriga uma população de brasi-
leiros ávidos por serem reconhecidos por sua grande 
capacidade de trabalho e realização.

Daí, o meu convite a todos. Conheçam o Tocan-
tins. Invistam no Estado em que hoje, no País, se tem 
a melhor rentabilidade para qualquer iniciativa empre-
sarial que se faça.

Estamos hoje falando de uma gama de oportuni-
dades que logo se extinguirá, Srªs e Srs. Senadores. 
Saibam todos os brasileiros que o crescimento que 
temos registrado só é superado pelo potencial que te-
mos para crescer ainda mais. Muito Obrigado e peço 
à nossa Presidenta que faça constar, por favor, nos 
Anais, a íntegra deste meu discurso.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Ataídes Oliveira.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Sena-
dor, eu só queria cumprimentá-lo pelo discurso. Estive 
recentemente em seu Estado e tive a oportunidade de 
conhecer não só um Estado emergente, mas extrema-
mente promissor. A presença de V. Exª no Senado Fe-
deral, certamente, será uma grande contribuição para 
o desenvolvimento do Tocantins. Parabéns a V. Exª.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Ataídes Oliveira. 

O Sr. Demóstenes Torres (Bloco/DEM – GO) – 
Senadora, permita-me também só cumprimentar...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.

O Sr. Demóstenes Torres (Bloco/DEM – GO) 
– ... e parabenizar o nosso Senador Ataídes pela es-
treia na tribuna falando do seu Estado. Eu tive a honra 
de ser Promotor de Justiça no Estado do Tocantins e 
pude verificar tudo isso que V. Exª disse: a transfor-
mação do Estado, o progresso. Hoje, é uma terra com 
fronteira, que busca auspiciosamente brasileiros de 
todos os lugares e se transformou num foco de pro-
gresso intenso, graças a homens como V. Exª, que se 
dedicaram exclusivamente ao Estado do Tocantins, 
transformando-se, ali, num dos maiores empresários. 
Saindo, infelizmente, do meu Estado de Goiás, mas, 
com certeza, honrando aquele Estado. Parabéns a V. 
Exª. Parabéns por defender tão bem o seu Estado de 
hoje, o Estado do Tocantins. 

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Muito obrigado, meu ilustre Senador Demóstenes 
Torres.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA
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O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, é com imensa satisfação que assu-
mo a tribuna para falar sobre o meu querido Estado 
do Tocantins.

Peço a atenção de todos, pois mostrarei que 
temos uma incomparável capacidade para nos colo-
car, muito em breve, entre as principais unidades da 
Federação.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, represento 
perante a República, como todos sabem o mais novo 
Estado da Federação, o Tocantins.

Um Estado jovem, pleno de oportunidades e com 
vasto potencial de crescimento.

Criado pela Constituição de 1988 e instalado em 1º 
de janeiro do ano seguinte, o Estado do Tocantins, que 
corresponde à parte norte do antigo Estado de Goiás, foi 
criado em virtude das profundas diferenças socioeconô-
micas que existiam entre o então norte e o sul goianos.

O sul de Goiás apresentava um ritmo de desen-
volvimento forte, que foi intensificado ainda mais a 
partir de 1960, com a fundação de Brasília.

Mas o norte de Goiás que sofria com a falta de 
investimentos públicos, em boa parte, não foi contem-
plado com os frutos do desenvolvimento que a nova 
capital federal trouxe para o Centro Oeste.

Apesar da região se localizar exatamente no 
centro do País e servir, por vocação, de corredor para 
ligação dos eixos de desenvolvimento brasileiro, não 
conseguia despertar o interesse dos responsáveis pela 
formulação e execução das políticas públicas. O que 
relegava o norte do antigo Estado de Goiás a situação 
de quase abandono do poder público.

Mas se essa não foi a maior razão, certamente 
se juntou a histórica luta dos filhos do Nortão goiano, 
como era chamada a região, e fortaleceu, ainda mais, 
na então futura população tocantinense, o anseio de 
alcançar a autonomia política e o desejo de buscar o 
desenvolvimento social e o crescimento econômico a 
partir dos seus próprios esforços.

O Estado de Tocantins é, antes de tudo, o resulta-
do da vontade e da aspiração de um povo trabalhador 
que ajudou e ajuda efetivamente o País a levar para o 
interior o desenvolvimento brasileiro.

A sua breve, porém, rica história mostra que a 
criação do Tocantins foi decisão das mais acertadas 
já tomadas no Congresso Nacional brasileiro.

O Tocantins está pronto para o investimento, 
pronto para o crescimento, pronto para realizar todas 
as suas potencialidades.

Nesse sentido, Sr. Presidente, considero oportuno 
ocupar esta tribuna para discorrer sobre meu Estado 
e demonstrar as diversas oportunidades de investi-

mentos presentes em vários setores da economia to-
cantinense: como a energia, o transporte, a logística, 
o agronegócio, e o turismo.

Em todas estas e noutras áreas, Tocantins tem 
se destacado e oferece diversas opções para quem 
queira investir e obter grandes resultados.

A produção da bioenergia, por exemplo, é uma 
das principais vocações do Estado. O Tocantins con-
ta com duas usinas de biodiesel em funcionamento e 
mais três em instalação, cuja matéria-prima é forneci-
da por milhares de propriedades produtoras de soja e 
outras plantas similares.

Sr. Presidente, nosso Estado tem 14 milhões de 
hectares disponíveis para cultivo.

Desse total, pelo menos 5 milhões de hectares 
correspondem a pastagens degradadas, prontas para 
serem redestinados à produção.

Isso, Srªs e Srs. Senadores, sem a necessidade de 
derrubar uma única árvore sequer e sem a desvantagem 
de desvirtuar as terras que hoje produzem alimentos.

Hoje, a projeção do governo do Estado é que nos 
próximos dez anos, 24 usinas de etanol e 20 usinas 
de biodiesel sejam instaladas numa área de quase um 
milhão de hectares, sem contar outros investimentos 
associados à atividade que certamente serão realiza-
dos nesse período.

É claro que a produção de matéria-prima para 
os biocombustíveis é apenas uma parcela do total da 
produção agrícola do Estado do Tocantins.

O setor agrícola é o carro-forte da economia to-
cantinense e corresponde a mais de 80% da riqueza 
produzida no Estado.

E não poderia ser diferente, dadas as caracte-
rísticas naturais do Estado do Tocantins, que são so-
berbas para a agricultura e a pecuária.

Metade do nosso território é composto por ter-
ras férteis.

A água é farta, pois o Tocantins é banhado pela 
maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira, forma-
da que é pelos rios Araguaia e Tocantins que cortam 
o Estado de norte a sul.

Essa situação geográfica dá também ao Estado 
a condição de constituir o maior modal logístico de 
transporte do país, ao abrigar o, também, maior eixo 
ferroviário brasileiro, fato sobre o qual falarei mais de-
talhadamente adiante. 

Os terrenos de plantio são planos na sua abso-
luta maioria, as estações climáticas são bem definidas 
e a quantidade de horas de luz solar é abundante e 
superior à média nacional.

Além do imenso potencial para o plantio de ma-
térias-primas para biocombustíveis, ao qual já me 
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referi, o Tocantins já é uma referência para o agrone-
gócio brasileiro.

Somos os maiores produtores de grãos da Re-
gião Norte do País, com destaque para a soja, cuja 
produção na safra 2009/2010 foi de mais de um milhão 
de toneladas, além de outros produtos como: a man-
dioca, o arroz, a cana-de-açúcar, o lho, a melancia, o 
abacaxi e a banana.

A pecuária é outra força do Estado. O Tocantins 
exporta carne bovina para dez países, e a produção 
de 2010 mais que dobrou em relação à de 2009, re-
gistrando um aumento de 125%. Novas tecnologias e 
um controle sanitário mais rigoroso são os grandes 
responsáveis por esse crescimento substancial.

A produção de minerais é outro ponto forte do 
Estado do Tocantins que quero destacar.

Já temos uma forte indústria de matérias-primas 
voltadas para a construção civil, o que se harmoniza 
com o crescimento que o Estado vem experimentando 
desde sua criação.

Já é uma realidade, portanto, a produção de: ar-
gila e areia, rochas britadas e cascalho, além de cal-
cários que são aplicados na fabricação de cimento e 
na correção de solo.

A esmeralda, a granada e o quartzo são algumas 
das gemas que produzimos no Estado.

Contudo, o que mais chama a atenção, no momen-
to, em relação à produção de minérios no Tocantins é o 
imenso potencial a ser explorado nos próximos anos.

A produção de rochas fosfáticas e de zirconita 
secundária está sendo implantada, assim como lavras 
de ouro e manganês.

No próximo ano começará a produção industrial 
do fosfato de Arraias, da zirconita de Jaú do Tocantins 
e de ouro em Natividade e Almas.

Já a produção de minério de ferro está sendo 
viabilizada no município de Lagoa da Confusão.

Com certeza o Tocantins ainda produzirá muito 
mais nessa área. Firmo minha convicção, pois o DNPM 
(Departamento Nacional de Produção Mineral), está 
avaliando as promissoras reservas de fosfato, minério 
de ferro, níquel, cobre e rochas ornamentais.

Noutro campo econômico, Srªs e Srs. Senadores, 
no que se refere à atividade turística, o Tocantins tem 
clara vocação para o turismo verde.

Localiza-se no território do Estado, por exemplo, 
a ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo.

Localizada no rio Araguaia, tem cerca de 20.000 
(mil) quilômetros quadrados e é um dos principais san-
tuários ecológicos do nosso País.

O rio Araguaia, por sua vez, é referência nacional 
quando o assunto é pesca esportiva.

As praias que se formam tanto no rio Araguaia 
quanto no rio Tocantins, durante o período das secas, 
atrai milhares de turistas anualmente.

Os parques estaduais do Cantão e do Jalapão, 
além de sua relevância ecológica e turística, também são 
verdadeiros pólos econômicos e geram emprego e renda 
para os habitantes das cidades que os circundam.

Estão à espera dos turistas centenas de cacho-
eiras no entorno da capital Palmas. Uma ocorrência 
geográfica relativamente rara e de grande beleza.

O Tocantins teve a graça de herdar do antigo norte 
goiano localidades de inegável importância histórica. 
Os principais exemplos são as cidades de Porto Na-
cional, Monte do Carmo e Natividade.

Nesse particular destaco a cidade de Nativida-
de, carinhosamente considerada pelos tocantinenses 
como a capital cultural do Estado. A cidade ganha tal 
título por manter ruas e casas construídas nos séculos 
XVIII e XIX com as mesmas características do ciclo 
do ouro daquela época. É em Natividade, aliás, que 
ocorre a tradicional romaria do Senhor do Bonfim, a 
festa popular mais importante do Tocantins.

Sr. Presidente, o aspecto econômico de todas 
essas atividades que exponho, seria absolutamente 
inócuo caso o Estado do Tocantins não estivesse to-
mando as devidas providências em dois campos cru-
ciais: a infraestrutura e a administração pública.

A infraestrutura do Tocantins, no que diz respeito ao 
transporte, está estruturada sobre dois eixos imponentes: 
a Ferrovia Norte-Sul e a Hidrovia do Tocantins.

Praticamente concluídos, esses eixos já transfor-
maram o Estado do Tocantins em um grande corredor 
logístico, que passa a ligar o Norte ao Centro do Brasil 
e, o que é mais importante, por intermédio de meios de 
transportes baratos e minimamente poluentes.

A Ferrovia Norte-Sul já opera com bastante efi-
ciência e permite, por exemplo, o escoamento e a ex-
portação de minério de ferro por intermédio do parque 
multimodal de Guaraí.

Mas não nos situamos somente no eixo de desen-
volvimento norte sul. No sentido Oeste-Leste o Tocan-
tins, mais uma vez por sua posição geográfica, é en-
grenagem estratégica para o crescimento brasileiro.

No extremo sul a Ferrovia de Integração Oeste-
Leste está em construção e ligará Figueirópolis no 
Tocantins às cidades de Ilhéus, Caetité e Barreiras no 
estado da Bahia.

A ligação, Srªs e Srs. Senadores, forma mais um 
corredor de transporte e, como prevê a VALEC (En-
genharia, Construções e Ferrovias S.A) tornará ótima 
a operação do Porto de Ponta da Tulha e ainda abrirá 
nova alternativa de logística para portos no norte do 
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país que já recebem cargas via Ferrovia Norte-Sul e 
Estrada de Ferro Carajás.

No outro extremo do Estado, na região do Bico 
do Papagaio, mais um projeto importante está em 
execução.

A região, hoje, se destaca pelo inquestionável 
potencial que detém para receber e escoar a produção 
industrial da Zona Franca de Manaus para as regiões 
Sul e Sudeste, bem como ser um centro de distribui-
ção de alimentos para a região Amazônica e também 
para o exterior.

Tamanha potencialidade fez projetar obras estra-
tégicas que permitirão a integração do Porto de Praia 
Norte às rotas de três dos principais portos do País: o 
de Manaus, o de Belém e Itaqui.

O Porto de Praia Norte, verdadeira rota alterna-
tiva de saída do corredor centro-norte recebe investi-
mentos públicos e privados próximos de meio bilhão 
de reais que geram cerca de mil empregos diretos para 
os moradores do Bico do Papagaio.

Na região mais central do Tocantins a Plataforma 
Multimodal de Porto Nacional/Palmas, o centro nervoso 
da Ferrovia Norte-Sul, é parte do complexo logístico 
que, atualmente, forma o maior modal de transporte 
do País, como já havia afirmado.

São incalculáveis os benefícios gerados por essa 
obra em termos de: empregos diretos e indiretos, renda 
para a população, economia de tempo e no transporte 
de cargas e redução da emissão de poluentes.

Também é incalculável o crescimento que essa e 
outras obras de infraestrutura, em andamento, trarão 
ao Estado do Tocantins.

Finalmente, Srªs e Srs. Senadores, faço uma 
breve referência aos avanços que temos verificado na 
administração pública do Estado.

Segundo o Censo 2010, Palmas é a capital bra-
sileira que mais cresceu nos últimos dez anos.

Na última década, nossa capital registrou um 
crescimento populacional de 61,4%, o que represen-
ta quase 85 mil habitantes a mais em relação aos nú-
meros de 2000.

Tal crescimento, evidentemente, significa uma 
pressão grande sobre os serviços públicos, que pre-
cisam acompanhar o crescimento da população.

O fato de que os serviços públicos nas áreas da 
saúde, da educação e do transporte público não se 
degradaram nas últimas décadas é sinal firme da qua-
lidade da administração pública da cidade.

Na verdade, o que observamos foi uma sensível 
melhoria na prestação desses serviços, fato ainda mais 
relevante se levarmos em conta que, muitas vezes, os 
órgãos públicos precisam lidar com cortes orçamentá-
rios que limitam seu poder de ação.

Com foco na prevenção – que envolve, por exem-
plo, a realização maciça de exames preventivos de 
câncer –, a saúde pública da capital tocantinense co-
lhe os frutos de um bom trabalho, que se traduz cla-
ramente em números.

Palmas, por exemplo, é a capital brasileira com o 
menor percentual de hipertensos, 13,8%; com o me-
nor percentual de adultos com excesso de peso, 37%; 
e a segunda capital em percentual de habitantes que 
praticam atividade física regular, 20%.

Esta situação avançará ainda mais, pois todos 
nós paralamentares que representamos o Tocantins 
no Congresso Nacional estamos nos movimentando 
incansavelmente no sentido de obter recursos do Go-
verno Federal para melhorar a saúde pública. É o caso 
das negociações pela inclusão do Estado do Tocantins 
na Rede Nacional de Atenção a Saúde.

A educação passa por uma completa reestrutu-
ração, com planos pela valorização dos professores, 
a inclusão digital dos alunos das escolas urbanas e 
rurais, a entrega de ônibus escolares aos municípios 
e firmes parcerias entre o Estado e as prefeituras.

Sr. Presidente, muito mais eu poderia falar sobre 
do Tocantins e de sua economia, de sua infraestrutura, 
de seus serviços.

Sofro, entretanto, a limitação do tempo, e por isso 
busquei traçar um panorama resumido das perspec-
tivas e realizações do meu Estado em termos sociais 
e econômicos.

A mensagem que quero deixar aos que ouvem e 
lêem este discurso é a de que o Estado do Tocantins 
é uma terra de oportunidades ímpares.

É um Estado que, talvez por sua juventude, ainda 
não tenha uma imagem muito bem definida na mente 
dos brasileiros.

Mas não se enganem aqueles que ainda não 
conhecem as terras tocantinenses.

Trata-se de uma terra belíssima, fértil, com avan-
ços infraestruturais que prometem impulsionar a produ-
ção do Estado, da região e do Brasil a níveis inéditos 
nos próximos anos.

Um Estado que abriga uma população de brasi-
leiros ávidos por serem reconhecidos por sua grande 
capacidade de trabalho e realização.

Daí, o meu convite a todos:
Conheçam o Tocantins! 
Invistam no Estado em que hoje, no País, se tem 

a melhor rentabilidade para qualquer iniciativa empre-
sarial que se faça.

Estamos hoje falando de uma gama de oportu-
nidades que logo se extinguirá.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, saibam 
todos os brasileiros que o crescimento que temos re-
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gistrado só é superado pelo potencial que temos para 
crescer ainda mais.

Muito obrigado!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Será registrado na íntegra o discurso de 
V. Exª. 

Quero dar as boas-vindas aos alunos do Colégio 
Nossa Senhora das Graças, de São Paulo. Bem-vindos 
aqui ao Senado.

Agora, com a palavra o Senador Mozarildo Caval-
canti, que está inscrito para uma comunicação inadiá-
vel, por cinco minutos. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, quero 
registrar nesta tarde, com muita alegria, que, na ma-
nhã de hoje, aprovamos, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, inclusive com o voto de V. Exª, o 
substitutivo da Câmara dos Deputados a um proje-
to de minha autoria que autoriza convocação de um 
plebiscito, na região oeste do Pará, para criação – se 
aprovado o plebiscito – do Estado de Tapajós.

O Relator da matéria, nessa segunda etapa, foi o 
Senador Vital do Rêgo; na primeira etapa foi o Senador 
Romeu Tuma, de saudosa memória. E quero esclarecer 
que me envolvi nesta questão, Senadora Marta Suplicy, 
quando constituinte, pois, durante o debate para a ela-
boração da Constituição, um dos temas relevantes das 
discussões foi justamente o reordenamento territorial 
ou a redivisão territorial. Naquela ocasião, a Constitui-
ção criou apenas um Estado pelo desdobramento de 
outro Estado, que foi o Tocantins, cujo representante 
acabou de me anteceder, e transformou Roraima e 
Amapá, que já eram Unidades da Federação como 
Territórios Federais, em Estados.

Mas a Constituição de 1988, no seu art. 12 das 
Disposições Transitórias, criou uma comissão. Portan-
to, por força da Constituição, foi criada uma Comissão 
de Estudos Territoriais, que foi instalada com represen-
tantes do Senado, da Câmara e do Poder Executivo, e 
que concluiu seus trabalhos no dia 12 de dezembro de 
1989. E lá estava claramente não só a recomendação 
como o anteprojeto de decreto legislativo convocando 
a realização de um plebiscito para a criação do Estado 
de Tapajós. Portanto, uma coisa consolidada de longas 
datas, aliás, que antecede até mesmo a Constituição.

Não vou ler, mas tenho aqui um histórico dessa 
questão do Estado do Tapajós, desde 1823. Portanto, 
não é uma coisa oportunista, nem visando, como alguns 
dizem, ter mais Senadores, mais Deputados Federais, 
mais Deputados Estaduais. E não dizem, por exemplo, 
que vai ter mais médicos, que vai ter mais professores, 
vai ter muito mais polícia, mais assistência à produção. 

Em outras palavras, o cidadão e a cidadã que moram 
naquela região vão ter, de fato, mais cidadania.

Então, quero cumprimentar o povo que mora na-
quela região do oeste do Pará pela aprovação e, inclu-
sive, dizer que foi aprovada, na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, a urgência para que esse 
projeto seja votado aqui em plenário. Possivelmente 
conseguiremos isso ainda hoje. Tenho a esperança e 
já estou aqui nesta tribuna, inclusive, fazendo um ape-
lo à Mesa para que o requerimento seja aprovado e o 
projeto de decreto legislativo seja votado hoje no ple-
nário, a fim de que o Tribunal Eleitoral possa marcar a 
data do plebiscito e possamos ter tempo, todos, para 
discutir os prós e os contras da criação ou não do Ta-
pajós, assim como já foi aprovado o do Carajás.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– E eu quero, Senadora Marta Suplicy, fazer aqui um 
registro da presença, na Tribuna de Honra e também, 
durante a manhã, na Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, dos Deputados Federais do Pará, Lira 
Maia e Giovanni Queiroz; dos Prefeitos Valmir Clímaco, 
de Itaituba; Maria do Carmo, de Santarém... 

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– ... Danilo, do Trairão; Aparecido, de Rurópolis; Depu-
tados Estaduais, Ozório Juvenil, Hilton Aguiar, Josefi-
na Carmo, Antônio Rocha; e os Vereadores, Peninha, 
Dico, José Maria Tapajós, Mauro, Gedeão e Chicão de 
Santarém, além do nosso Vereador Reginaldo Campos, 
de Santarém, que representa o Movimento pelo Ple-
biscito do Oeste do Pará e que se encontra, portanto, 
na nossa Tribuna de Honra. 

Quero dizer, Senadora Marta Suplicy, que esse é 
um passo que o Congresso está dando... Veja, um pro-
jeto que está há 12 anos percorrendo os caminhos para 
ter a autorização para o povo dizer se quer ou não quer. 
Felizmente, hoje, o Senado, pela segunda vez, aprova a 
realização do plebiscito. E eu espero que o plenário... 

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para encerrar, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
por favor.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 
Espero que o Senado hoje, até atendendo à urgência que 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou, 
vote e aprove o plebiscito, para que se possa, a partir daí, 
discutir-se o tema e, depois de aprovado, se criar a lei 
complementar, porque é ela que vai, de fato, criar o Es-
tado do Tapajós, depois que o povo disser que quer.
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Portanto, eu quero dar os parabéns ao Senado, 

especialmente aos paraenses todos, não só do Ta-

pajós, mas de todo o Pará, porque vai ser bom para 

todo mundo lá.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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PARECER N° , DE 2011

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Substitutivo da Câmara 
dos Deputados ao Projeto de Decreto Legis-
lativo n° 19, de 1999 (PDC no 731, de 2000, 
na Câmara dos Deputados), do Senador 
Mozarildo Cavalcanti, que convoca plebis-
cito sobre a criação do Estado do Tapajós.

Relator: Senador Vital do Rêgo

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Substitutivo da 
Câmara dos Deputados (SDS) ao Projeto de Decreto 
Legislativo (PDS) n° 19, de 1999 (PDC n° 731, de 2000, 
na Câmara dos Deputados), do Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que convoca plebiscito sobre a criação do 
Estado do Tapajós.

Essencialmente, a Câmara dos Deputados pro-
moveu duas alterações no texto originalmente apro-
vado por esta Casa, em 23 de novembro de 2000, e 
retificado em 23 de outubro de 2001, conforme pare-
cer do ilustre relator, o saudoso Senado Romeu Tuma.

A primeira foi incluir dois municípios entre aque-
les que integrarão o novo Estado, se esse for criado. 
Trata-se dos Municípios de Mojuí dos Campos, ainda 
não instalado, cuja criação foi convalidada pela Emenda 
Constitucional n° 57, de 18 de dezembro de 2008, e de 
Senador José Porfírio, tendo em vista a sua identidade 
geográfica com os demais que se pretende passem a 
constituir a nova unidade da Federação.

A segunda alteração constituiu na inclusão do art. 
3° ao PDS, para disciplinar os procedimentos a serem 
adotados pela Assembléia Legislativa do Estado do 
Pará para encaminhar ao Congresso Nacional a sua 
manifestação sobre o desmembramento do território 
daquele Estado, caso o plebiscito seja aprovado.

II – Análise

Não há nenhum reparo a fazer sobre as alterações 
feitas pela Câmara dos Deputados ao PDS n° 19, de 
1999, no que diz respeito à sua constitucionalidade, 
juridicidade e regimentalidade.

Igualmente, no mérito, manifestamo-nos favora-
velmente às modificações.

No que se refere à inclusão do Município de Mojuí 
dos Campos, trata-se de ajuste exigido pela criação da 
nova unidade administrativa. Já no tocante ao caso do 
Município de Senador José Porfírio, é correta a provi-
dência, tendo em vista as características daquela mu-
nicipalidade, que faz parte da microrregião de Altamira.

Quanto à inclusão do novo artigo, disciplinando a 
oitiva da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, a 
previsão supre lacuna do projeto original e esclarece 
a forma como se cumprirá essa exigência constitucio-
nal, prevista no inciso VI do art. 48 da Constituição.

III – Voto

Ante o exposto, votamos pela constitucionalida-
de, juridicidade e regimentalidade do Substitutivo da 
Câmara dos Deputados ao PDS n° 19, de 1999, e, no 
mérito, pela sua aprovação.

LIDERANÇAS PRESENTES DO FUTURO 
ESTADO DO TAPAJÓS 

DEPUTADO FEDERAL: Lira Maia e Geovani Quei-
roz

PREFEITOS:
Valmir Clímaco – Itaituba
Maria Do Carmo – Santarém
Danilo – Trairão
Aparecido – Rurópolis

DEPUTADOS ESTADUAIS:
Osório Juvenil
Ilton Aguiar
Josefina Carmo
Antônio Rocha

VEREADORES:
Peninha
Dico
José Maria Tapajós
Mauro
Gideão
Chicão De Santarém

E o Vereador Reginaldo Campos De Santarém 
Representando o Movimento pelo Plebiscito do Oeste 
do Pará e demais autoridades.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti.

Com a palavra o Senador Casildo Maldaner como 
orador inscrito, pelo tempo regimental de dez minu-
tos.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Se-
nadora Marta Suplicy.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Para reiterar o pedido de transcrição das matérias 
as quais me referi no meu pronunciamento. 
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª será atendido na forma regimental, Se-
nador Mozarildo Cavalcanti.

Com a palavra o Senador Casildo Maldaner.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 

ordem, Senadora Marta Suplicy. Apenas para lembrar, 
V. Exª que é uma regimentalista muito eficiente, que 
já alcançamos 16 horas e 9 minutos, portanto horário 
da Ordem do Dia.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Muito obrigada pela lembrança, Senador 
Alvaro Dias.

Com a palavra o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente Marta Suplicy, Srªs e Srs. 
Senadores, prezados colegas, o Congresso Nacional 
deve urgentemente retomar suas prerrogativas cons-
titucionais. Digo isso com um misto de indignação ou, 
de certo modo, de insatisfação.

Não podemos continuar restringindo nossa ação 
parlamentar ao simples repasse de verbas aos Muni-
cípios através de emendas ao Orçamento Geral da 
União. O nosso compromisso é com a Federação, 
com a sociedade como um todo. Fomos eleitos priori-
tariamente para elaborar leis, normatizar políticas pú-
blicas, fiscalizar. No campo legislativo, nossa atuação 
praticamente tem se limitado a homologar medidas 
provisórias e participar das comissões permanentes 
e subcomissões, criadas, muitas vezes, para justificar 
nossa inércia. 

A sociedade, nobres colegas, cobra essa omissão. 
Nosso julgamento público fica abaixo da importância 
do Poder Legislativo, harmônico e independente, para 
a democracia e o Estado de direito. 

Vimos, por vezes, o Supremo Tribunal Federal 
preencher esse vazio e formular normas no âmbito 
eleitoral, civil e outros tantos. Ademais, quando temos 
uma oportunidade de formular, de exercer na plenitude 
nosso mandato, ficamos atrelados a posições e mano-
bras governamentais. A votação, por exemplo, do Có-
digo Florestal brasileiro, concluída na noite de ontem 
na Câmara, após muito tempo de espera e negociação 
e que agora vem ao Senado, atesta isto.

Ora, tão ou mais importante que a busca do con-
senso é votar, deliberar através da posição da maioria. A 
sociedade nos delegou essa responsabilidade. Vamos, 
então, assumi-la. Postergar nunca é a solução.

Vale lembrar que há muitas outras matérias que 
estão a merecer apreciação desta Casa e da Câmara 
dos Deputados, algumas fundamentais e de grande 

alcance social. Destaco, a título de exemplo, a regula-
mentação da PEC nº 29, que define os investimentos 
em saúde em todo o País; a reforma política; a inadi-
ável discussão sobre o novo pacto federativo, com a 
reforma tributária de implantação gradual e a devida 
análise da repactuação da dívida dos Estados.

Este ponto, aliás, merece profunda reflexão. Es-
tados e Municípios administram dívidas impagáveis, 
frutos de acordo feito em 1997, cujo indexador tornou 
simplesmente impossível a quitação dos débitos. Os 
entes federados ficam inertes, tendo sua capacidade 
de investimento exaurida. Alterar as regras desse con-
trato não fere qualquer cláusula pétrea, basta interesse 
e ação de nossa parte. 

Aliás, trata-se de matéria originária do Senado 
Federal. Se Estados e Municípios tiveram retomada 
sua capacidade de investimento, com a mudança na 
regra de indexação da dívida teremos um pacto gene-
ralizado, justo, por todo o País, gerido de forma direta, 
descentralizada, por nossas unidades federadas. No 
entanto, na impossibilidade de avançarmos nesses te-
mas, somos compelidos a apreciar medidas provisórias 
que carregam em seu bojo diferentes temas, muitas 
vezes eivadas de vícios e com forte desrespeito à boa 
prática legislativa.

Por isso, reiteramos a necessidade de analisar-
mos e votarmos a PEC nº 11, de 2011, pautada para 
discussão no dia de hoje, que altera o rito das medi-
das provisórias. 

Trata-se de iniciativa de grande valor do nosso 
Presidente Sarney, com a competente relatoria do Se-
nador Aécio Neves, que vai permitir a efetiva atuação 
do Parlamento, tirando-nos desta letargia.

E, para encerrar, nobres Colegas, quero lembrar 
uma frase repetida à exaustão, durante a Assembleia 
Constituinte, pelo nosso eterno Líder Ulysses Guima-
rães: “Vamos votar. Vamos votar”.

Essa é a análise, Srª Presidente, nobres Cole-
gas, em relação ao que eu gostaria de expor na tarde 
de hoje. Precisamos agir, não podemos ficar parados. 
Temos que usar de nossas prerrogativas, porque, do 
contrário, vem o Supremo Tribunal Federal legislar 
em nosso lugar, vem o Poder Executivo enviar medi-
das provisórias a todo instante. E nós ficamos aqui, à 
mercê de tudo isso. Então, precisamos usar de nossas 
prerrogativas, agirmos enquanto é tempo.

Antes de encerrar, vejo que a eminente Senado-
ra Ana Amélia deseja oferecer um aparte. E, pelo que 
vejo, ainda há espaço para isso.

Com muita honra, Senadora Ana Amélia.
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A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-
nador Casildo Maldaner, é uma alegria ver renovada 
a manifestação de V. Exª em favor de uma revisão do 
pacto federativo, em favor do municipalismo, e dando 
atenção a uma repartição mais justa do que merecem 
receber Estados e Municípios. Não é possível, como 
bem apresentou V. Exª, que a correção dos juros devi-
dos nessas dívidas pelos entes federados ocorra des-
sa forma. É um prejuízo inaceitável para Municípios e 
para Estados. Parabéns a V. Exª. Aqui estou aliada a 
esta causa, à causa da Federação, mas de uma fe-
deração com maior equilíbrio, que dê aos Estados e 
aos Municípios o valor devido. Hoje, a Federação con-
centra 60% da arrecadação; os Estados, pouco mais 
de 20%; e os Municípios ficam minguados e com sua 
competência aumentada. Parabéns pelo pronuncia-
mento. Juntos, todos podemos mudar essa situação, 
Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Recolho com muita alegria o aparte de V. Exª, 
Senadora Ana Amélia. 

Só para recordar, ainda hoje, na Comissão de 
Assuntos Econômicos, em uma audiência pública, 
discutindo questões de ICMS dos Estados, se vamos 
uniformizar, se vamos fazer com que se baixe o ICMS, 
chegou-se à conclusão de que não é só por aí que te-
mos que fazer a verdadeira reforma. Temos que reali-
zar uma reforma sistêmica, no conjunto. E debatia-se 
inclusive a repactuação das dívidas dos Estados em 
relação à União, que foi realizada há 14 anos, em 1997. 
Portanto, há muitos anos. E o cenário hoje é diferente. 
Estamos vivendo um outro paradigma, um outro mo-
mento, e, como não é uma cláusula pétrea essa firmada, 
e é competência do Senado essa repactuação ocorrida 
em 1997, por que não rever isso? Por que não fazer-
mos com que exista outro indexador, com os tempos 
modernos, com a nova realidade brasileira. 

E a proposta é que parte do que os Estados e 
Municípios levariam à União se aplicaria em infraestru-
tura e logística nos Estados. E aí teríamos um grande 
pacto, um verdadeiro pacto neste Brasil, não localizado 
em algumas áreas. Seria um pacto generalizado neste 
País, uma verdadeira descentralização. Isso seria uma 
retomada, sem dúvida, enorme. 

Não se quebra um contrato, em absoluto. Há 
questão de dez dias, esta Casa votou, inclusive, uma 
repactuação do Brasil com Itaipu. Chegamos a uma 
conclusão. Embora os debates tenham sido acalorados, 
a maioria entendeu que não era uma cláusula pétrea e 
que poderíamos repactuar – o Brasil e o Paraguai, em 
relação a Itaipu. Seria melhor para o Paraguai, para o 

Mercosul e – por que não – para o Brasil, para, inclu-
sive, ele liderar esse movimento dentro do Mercosul. A 
Casa entendeu, por maioria, que essa era a saída.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – E essa também, agora – para concluir, nobre 
Presidente –, seria a repactuação entre os Estados e a 
União, para termos, na verdade, uma nova saída, uma 
nova aplicação, um novo dinamismo. Aí, sim, parte disso 
ficaria para ser investido em logística e em infraestru-
tura, e teríamos um verdadeiro pacto brasileiro.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Casildo Maldaner, compartilho perfei-
tamente da sua opinião, tendo sido Prefeita da maior 
cidade brasileira, com uma dívida impagável.

Todos esses acordos podem ter tido sentido em 
algum momento da nossa história. E, hoje, com a econo-
mia brasileira do jeito em que está e com a situação tão 
diferenciada dos Estados, acredito que a renegociação 
é muito importante. Compartilho da sua opinião. 

Parabéns pelo discurso.
Com a palavra, o Senador Mário Couto, Líder da 

Minoria. (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Eduardo Braga. 

(Pausa.)
Com a palavra, a Senadora Vanessa. (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Jorge Viana, como 

orador inscrito.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 

ordem, Srª Presidente, gostaria de pedir que V. Exª me 
inscrevesse como Líder do meu Partido, o PR.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Magno Malta, inscrito como Lí-
der do PR.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu venho hoje a 
esta tribuna com o propósito de reforçar um tema hoje 
apresentado por vários colegas Senadores e Senado-
ras. Quero chamar atenção para a responsabilidade, 
que agora está nos ombros do Senado da República, 
de modernizar e aperfeiçoar a legislação ambiental 
brasileira.

Ontem, a Câmara dos Deputados, depois de 
quase doze anos de tramitação do processo na Casa, 
pronunciou-se e aprovou o relatório do Deputado Aldo, 
trazendo temas que eu entendo são uma moderniza-
ção do Código Florestal brasileiro, mas que também 
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geraram controvérsia, polêmica, inclusive com as di-
retrizes do nosso Governo.

A Presidente Dilma, ainda no período eleitoral, 
assumiu um compromisso de que não colaboraria, 
caso fosse eleita, em trabalhar contra o meio ambien-
te. Assumiu um compromisso de que vetaria, caso 
tivesse que tomar essa atitude, artigos ou propostas 
que implicassem piorar a situação da devastação de 
florestas no Brasil.

Então, venho a esta tribuna porque eu acho que 
agora esse tema, com todo respeito à Câmara dos De-
putados, chega à Casa que representa a Federação. 
Venho com o propósito de buscar nos meus Colegas 
Senadores e nas minhas Colegas Senadoras aliados, 
para que possamos encontrar o tom adequado para 
tratarmos de um tema que vem fazendo parte de uma 
agenda negativa do nosso País há décadas. É um tema 
atual, é um tema do presente, mas, essencialmente, é 
um tema que diz respeito a um futuro. 

O Brasil vai sediar, no próximo ano, a Rio+20, o 
maior e mais importante evento, que é uma proposição 
das Nações Unidas. 

O Brasil, há 20 anos, vem enfrentando, com atitu-
des, com posições, uma agenda negativa e vem ven-
cendo essa agenda quando adota medidas, quando 
cria unidades de conservação, quando trabalha em 
favor das populações tradicionais. Mas agora o Brasil 
vive um momento muito especial. 

Fazer a revisão de uma lei aprovada em 1965 é 
uma necessidade, mas é uma responsabilidade enor-
me, tendo em vista que essa matéria teve deliberação 
da Câmara ontem, com um confronto não apenas de 
ideias, mas também político: de um lado, os que se 
colocam como defensores do meio ambiente e, de ou-
tro lado, os que se colocam como defensores do setor 
produtivo da agropecuária.

O interessante é que a legislação, que o Senado 
agora tem a responsabilidade de apreciar, é o Código 
Florestal. É uma legislação que diz respeito essencial-
mente às florestas. E acho que talvez essa seja uma 
das tarefas do Senado: trazer o debate, a discussão 
para o lugar certo, porque não podemos aceitar – e re-
conheço as dificuldades que o setor rural vive, a própria 
agropecuária vive – os problemas de falta de acesso, 
de armazenagem, de crédito, de assistência técnica 
que se acumulam ao longo dos anos. Não podemos 
transformar a questão ambiental como a depositária 
de todos esses problemas.

Particularmente, espero e vou trabalhar com os 
meus Colegas para que a gente possa ter, Srª Presi-

dente, Srªs e Srs. Senadores, o equilíbrio necessário 
para que o meio ambiente não saia perdendo.

O mundo está mudando. O Brasil, que é um dos 
responsáveis pelo aumento da produção de alimen-
tos do mundo – e não é uma tarefa fácil –, também 
tem sofrido conseqüências a partir de uma mudança 
no modelo mental dos consumidores hoje. Todos nós 
estamos mudando. Todos nós, quando consumimos 
algo, queremos saber a origem desse produto, de onde 
vem, se foi produzido de forma legal, se foi produzido 
de forma sustentável. E o Brasil tem pago, especial-
mente o setor do agronegócio, uma conta que não é 
necessário que continuemos pagando. Uma conta que 
está muito vinculada a uma imagem passada para o 
mundo de que o nosso País é um país destruidor de 
florestas, de que é um país em que parte dos seus 
produtos tem origem ilegal.

Então, até do ponto de vista econômico, é im-
portante que façamos esse debate. Se acharmos o 
equilíbrio entre a legislação ambiental e a segurança 
para o setor produtivo, se acharmos um equilíbrio para 
que possamos ter, a partir dessa revisão do Código 
Florestal, um ambiente de confluência entre os propó-
sitos daqueles que fazem da luta pelo meio ambiente 
a sua causa de vida com os daqueles que vivem ex-
clusivamente da atividade produtiva, tomara que aqui, 
no Senado, tenhamos a sensatez, a lucidez de darmos 
o devido tratamento a esse tema.

Eu hoje, pela manhã, rapidamente falava com 
a Senadora Amélia que, quem sabe o desafio nosso 
agora, com a vontade que entendo e encontro aqui, 
neste plenário, de trabalharmos por nosso País, quem 
sabe não vamos achar o ponto adequado? E isso tem 
que estar presente até mesmo na hora da escolha de 
quem vai ser o relator dessa matéria, da maneira como 
a condução desse debate aqui dentro deve ser enca-
minhada. Até porque, se acertarmos no acolhimento 
dessa matéria e compartilharmos uns com os outros 
a busca do que é melhor para o País, penso que o 
trabalho que o Deputado Aldo fez, a votação dessa 
proposta pela Câmara pode ser, sim, como é papel 
desta Casa, fazer um aperfeiçoamento dela. 

Acho que a nossa missão é uma missão muito im-
portante: tem um prazo muito especial diante de todos 
nós, que é o dia 11 de junho, quando temos o prazo final 
de validade de um decreto que, de alguma maneira, 
criou um prazo para que o Congresso Nacional possa 
deliberar sobre esse tema. Mas, mesmo tendo um prazo 
tão curto, se iniciarmos bem esse debate aqui e a boa 
condução desse tema, tenho certeza de que vamos 
fazer com que o meio ambiente não saia perdendo e o 
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setor produtivo possa também ter a segurança jurídica 
de seguir ajudando o Brasil e o mundo.

Senadora Amélia, é com muita honra que lhe 
concedo o aparte.

A Sra Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Muito obriga-
da, Senador Jorge Viana. É compatível, perfeitamente, 
preservarmos os interesses da preservação ambien-
tal com a produção de alimentos para a estabilidade 
do País e para o superávit comercial. A boa vontade 
e o interesse desta Casa em tornar equilibrada a dis-
cussão dessa relevante, inadiável matéria já foram 
provados aqui, por iniciativa da Comissão de Agricul-
tura e Reforma Agrária. Eu fui uma das signatárias do 
requerimento que propôs a discussão do Código Flo-
restal de forma conjunta entre as duas Comissões, a 
de Meio Ambiente e a Comissão de Agricultura, para 
tirar este preconceito e este viés de que uma é exclu-
dente da outra. Aqui, ambientalistas e representantes 
dos produtores rurais têm igual responsabilidade de 
defender o aumento da produção de alimentos com 
a sustentabilidade e a preservação da natureza, que 
são os mesmos objetivos de V. Exª e, também, do meu 
mandato. O Rio Grande do Sul é um Estado eminen-
temente agrícola que tem orgulho de ter contribuído 
com o País para ter mandado para o seu Acre Plácido 
de Castro, que tem parte na história do seu Estado e 
de muitos outros agricultores que estão lá, ajudando 
o desenvolvimento do seu Estado. Muito obrigada, 
Senador Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu que 
agradeço, Senadora Ana Amélia, o aparte de V. Exª. Sei 
do compromisso que o seu mandato e a sua atuação 
como profissional e como Senadora tem, também na 
busca desse bom senso ou desse consenso. E as mi-
nhas palavras, Srª Presidente, são nesse sentido. 

Quero aproveitar também, porque é um tema que 
diz respeito à atividade econômica, que diz respeito ao 
posicionamento do País do ponto de vista internacio-
nal, que pudesse constar nos Anais da Casa a Carta 
Aberta à Presidenta da República e ao Presidente do 
Congresso, José Sarney, que os ex-Ministros do Meio 

Ambiente apresentaram, trazendo as preocupações de-
les. Eu acho que é importante fazermos um apanhado 
de todos os posicionamentos que possa haver, como 
vamos fazer certamente com o setor do agronegócio, 
como vamos fazer com as ONGs, mas eu acho da maior 
importância também que se faça constar nos Anais 
desta Casa essa Carta, porque são pessoas das mais 
diferentes posições político-partidárias que fizeram uma 
carta e pensam que essa carta deve ser... 

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para encerrar, Sr. Senador.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Fora do 
microfone.) – ...considerada aqui no Senado quando 
estivermos debatendo esse tema. 

Então, esta minha vinda à tribuna é no sentido só 
de convidar, de chamar todas as Senadoras e todos os 
Senadores para que possamos dar a melhor condição 
e a melhor resposta ao País sobre essa atualização 
da legislação ambiental.

Eu não tenho a questão ambiental como cau-
sa de vida; é a questão ambiental que me tem como 
causa.

Então, agradeço, Srª Presidente, e espero since-
ramente poder colaborar para aperfeiçoar essa legisla-
ção, que precisa de revisão. E que o Senado possa ter 
a sorte de melhorar, com a união de todas as visões 
e vertentes de pensamento, a proposta que vem da 
Câmara, dar uma satisfação ao Brasil, dar uma satis-
fação aos produtores e fazer com que, no final dessa 
apreciação...

(Interrupção do som.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Fora do 
microfone.) –...o meio ambiente saia ganhando. Obri-
gado, Srª Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JORGE VIANA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Jorge Viana.

Com a palavra o Senador Paulo Davim, pela Li-
derança do PV. 

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs Senadoras 
e Srs. Senadores, uso a tribuna desta Casa, na tarde de 
hoje, para me somar ao que já foi dito aqui, ontem, pela 
Senadora Marinor e, hoje, pelo Senador Suplicy: lamentar 
o assassinato de dois ambientalistas no Estado do Pará. 

Os ambientalistas José Cláudio Ribeiro da Silva 
e sua esposa, Maria do Espírito Santo da Silva, líderes 
do Projeto Agroextrativista Praia Alta Piranheira, foram 
mortos a tiros, na manhã de ontem, numa emboscada 
na localidade de Massaranduba, a cinquenta quilôme-
tros do Município de Nova Ipixuna.

Os ambientalistas denunciavam a extração irregu-
lar de madeira. Eles faziam parte do Conselho Nacional 
das Populações Extrativistas, uma ONG fundada pelo 
saudoso Chico Mendes.

O casal morava há 24 anos em Nova Ipixuna, 
onde desenvolvia um trabalho de exploração susten-
tável da floresta com 500 famílias. Retiravam óleos 
vegetais, açaí e cupuaçu. Tinham uma propriedade de 
vinte hectares, dos quais 80% era de preservação e 
comercializavam óleo de andiroba e castanha.

Eu registro a minha indignação com esse fato. Em 
pleno ano de 2011, ainda acontecem fatos lamentáveis 
como esse, simplesmente porque essas pessoas tinham 
zelo pelo meio ambiente, simplesmente porque essas 
pessoas não calavam a sua voz a infratores que extraíam 
madeira de forma ilegal. E eles pagaram com a vida, a 
exemplo de Chico Mendes. Isso precisa acabar. Precisa-
mos dar um basta nesse abuso, nesse desrespeito.

A Presidenta Dilma já determinou que a Polícia Fe-
deral entrasse no caso e tomasse todas as providências. 
Que bom! Que bom que essa medida foi tomada, mas 
que bom seria se esse fato não tivesse ocorrido. Pare-
ce até que vivemos num país que tem uma região de 
terra de ninguém, uma região sem lei, onde as leis não 
alcançam os infratores e criminosos dessa região.

Então, ontem foi um dia de tristeza, por perdermos 
dois ambientalistas, e de preocupação, pela aprovação do 
texto da reforma do Código Florestal. É bem verdade que 
em alguns pontos houve avanços; em outros, retrocesso. 
E eu me preocupo com esta data de 11 de junho.

Ora, se o Código Florestal passou 12 anos na 
Câmara Federal, por que o Senado terá de cumprir 
esse prazo de 11 de junho? 

Eu faço aqui um apelo à Presidenta Dilma, para 
que reedite o Decreto e dê elasticidade maior a esse 
prazo, de forma que a gente não faça uma discussão 
precipitada e vote no afogadilho, e não se faça a dis-

cussão que a gente tanto pediu, ouvindo as populações 
que vivem diuturnamente na zona rural; que a gente veja 
documentos, como os que foram publicados ontem por 
dez ex-Ministros do Meio Ambiente, oferecendo as ex-
periências, oferecendo a sensibilidade e o compromisso 
com o meio ambiente. Que a gente ouça as instituições 
científicas; que a gente dê espaço para as opiniões téc-
nicas, para as opiniões científicas e para as opiniões 
que emanam do campo, que emanam da zona rural, 
que emanam de quem vive no dia a dia lá no campo; 
que aqui façamos um debate isento das questões emo-
cionais, deixando de fora as posições fundamentalistas; 
que a gente pense unicamente no interesse nacional, 
fortalecendo o agronegócio, mas, sobretudo, respeitan-
do o maior patrimônio que este País tem depois do seu 
povo, que é o patrimônio ecológico e ambiental. 

Portanto, Sr. Presidente, faço esses dois regis-
tros, mais uma vez deixando a minha indignação pela 
morte de dois ambientalistas, lá no Pará, por questões 
de denúncia de extração irregular de madeira.

Era só, Sr. Presidente.
Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, 
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 
– MT) – Parabéns pelo pronunciamento, Senador Pau-
lo Davim.

Falará agora, como Senadora inscrita, a Senadora 
Marta Suplicy. V. Exª terá o tempo regimental.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Prezado Presidente Pedro Taques, Senadores e 
Senadoras e você, que está nos assistindo em casa, 
hoje faz 30 anos da epidemia de AIDS. Lembro muito 
bem quando começou, em San Francisco, nos Estados 
Unidos. Todo mundo em polvorosa. Ninguém sabia o 
que era aquela doença terrível que matava. 

Trinta anos se passaram. Foi sendo descoberta a 
origem da doença. Compreendemos os mecanismos do 
vírus, desenvolvemos tratamentos que permitem hoje 
recuperar a saúde, eu diria melhor, diminuir os danos cau-
sados e manter as pessoas infectadas com boa saúde, 
com uma expectativa de vida que se assemelha à das 
pessoas não infectadas. No entanto, a gente não pode 
esquecer que, em todo o mundo, apenas uma pessoa é 
tratada para cada cinco pessoas que precisam de trata-
mento, principalmente nos países em desenvolvimento. 
Para cada pessoa que adere ao tratamento, observa-se, 
ao mesmo tempo, 2,5 novas contaminações. Foi só no 
fim dos anos 80 que entendemos a real dimensão dessa 
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terrível epidemia. Hoje, temos 60 milhões de pessoas 
que seriam infectadas pelo vírus. Vinte e cinco milhões 
de pessoas morreriam. Ninguém nunca pensou que isso 
seria possível há 30 anos. 

Nos países desenvolvidos, o número de novas con-
taminações está estabilizado, mas, se nenhum progresso 
for feito em termos de prevenção, a possibilidade é que 
no ano 2030 muito mais pessoas serão contaminadas.

Se, por um lado, os progressos médicos foram im-
portantes, por outro lado nós temos de constatar que as 
mentalidades evoluíram pouco. As pessoas HIV positivas 
ainda são discriminadas, ainda são estigmatizadas. A 
doença continua sendo marcada pela ignorância e isso 
alimenta o número de pessoas contaminadas, porque um 
grande número acaba ignorando a sua condição e, tam-
bém, contribuindo para a disseminação da doença. 

Nós sabemos que um progresso enorme foi feito 
quando conseguimos eliminar a contaminação entre 
mãe e filho. Já demonstramos definitivamente que o 
tratamento das pessoas infectadas reduz em 96% o 
risco de transmissão sexual. E devemos ter também 
outros métodos de prevenção, que são baseados na 
mudança de comportamento e no uso de preservativo. 
O sucesso que nós conseguimos, nos últimos anos, 
na contenção da epidemia se deve a ações baseadas, 
primeiro, na informação, no conhecimento e não no 
prejulgamento. E a defesa das pessoas também de 
se engajarem politicamente nessa causa.

Em relação ao Brasil, os dados que nós temos 
mostram que, de 1980 a junho de 2008, nós temos 
506.499 casos de AIDS e, durante esses anos, 250.409 
mortes ocorreram devido à doença. 

A epidemia no nosso País está estável. A média 
de casos anuais, entre 2000 e 2006, é de 35.384. Em 
relação ao HIV, a estimativa é que existam 630 mil 
pessoas infectadas no nosso País.

A região Sudeste é que tem o maior percentual 
de notificações, chega a 60.4% (305 mil casos); o Sul 
concentra 18.9% (95 mil casos); o Nordeste, 11.5% (58 
mil casos); Centro-Oeste 5.7% (28 mil casos); Norte, 
3.6% (18 mil casos).

Agora, o que me preocupa muito é a feminiliza-
ção da epidemia que nós vivemos no Brasil, porque 
se em 1986 eram 15 casos do sexo masculino para 
1 do sexo feminino, hoje, desde 2000, nós temos 15 
casos entre homens para dez casos entre mulheres. 
Um crescimento enorme entre as mulheres.

Quais são os fatores que levam a essa vulnera-
bilidade da mulher? 

Primeiro, a desigualdade nas relações de poder 
é um fator forte, dificuldade decorrente dessa desigual-
dade nas negociações das mulheres quanto ao uso do 
preservativo. Depois, a violência doméstica, a violên-

cia sexual. Além da falta de percepção das mulheres, 
informação, na verdade, sobre o risco de contraírem 
e se infectarem pelo HIV.

A forma de transmissão predominante – isso é real-
mente interessante – é por via heterossexual; 90.4% de 
mulheres ficam infectadas com o vírus HIV por relações 
heterossexuais, não por droga nem por transfusão, mas 
por relação com o seu parceiro. No caso masculino, a 
transmissão é 29.7% com relação sexual. 

Entre os homens, a segunda principal forma de 
transmissão é homossexual. Então, esse dado é meio 
novo na epidemia aqui no Brasil; 20.7% dos casos são 
em relação homossexual e 29,7% em relação heteros-
sexual. Nos casos do sexo masculino, a maior taxa de 
incidências na faixa etária de 30 a 49 anos; e no sexo 
feminino, entre 30 e 39 anos.

Achei muito importante colocar esses dados aqui 
hoje para fazer um pedido ao Ministro da Saúde. Vemos, 
principalmente, a faixa etária que está sendo infectada 
e nós percebemos que já faz 30 anos a doença. 

O Brasil, num primeiro momento, fora o tratamento, 
que foi um exemplo que o País deu universalmente.

Fizemos uma campanha que foi muito acirrada, 
muito competente, na televisão, e isso não existe mais. 
Essa geração que hoje tem 30 anos e, mais ainda, os 
que têm menos de 30 anos é uma geração que pode 
até ter ouvido falar, mas é uma geração que não tem 
o susto das gerações anteriores do que significa real-
mente mesmo essa doença.

Então, quero aqui reiterar um pedido ao Ministé-
rio da Saúde para que possamos fazer um movimento 
muito maior para conseguirmos realmente diminuir o 
número de pessoas infectadas em nosso País.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Marta Suplicy, 
o Sr. Pedro Taques deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – 

ORDEM DO DIA
Sobre os Itens 1 e 2 da pauta, ainda as Lideran-

ças não têm acordo, de maneira que vamos adiar a 
sua votação.

São os seguintes os itens adiados:

Item 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 451, de 2011)
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Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar, 
da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, para acrescentar outras atividades 
de prestação de serviços às já passíveis de 
opção pelo Simples Nacional.

Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Antonio Carlos Junior, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.

Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 475, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2010-
Complementar (nº 12/2003-Complementar, na 
Casa de origem, do Deputado Sarney Filho), 
que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e 
VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da 
Constituição Federal, para a cooperação entre 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios, nas ações administrativas decorrentes 
do exercício da competência comum relativas à 
proteção das paisagens naturais notáveis, à pro-
teção do meio ambiente, ao combate à poluição 
em qualquer de suas formas e à preservação 
das florestas, da fauna e da flora e altera a Lei 
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Item 3, a matéria ainda se encontra na Co-
missão de Relações Exteriores.

Também temos que adiar a votação.

É o seguinte o item:

Item 3:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 476, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010 
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do Reginaldo Lopes), que regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do 
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revo-
ga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de 
1991, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 11, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 11, de 2011, de autoria do Sena-
dor José Sarney, que altera o procedimento 
de apreciação das medidas provisórias pelo 
Congresso Nacional.

Parecer sob nº 255, de 2011, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Aécio Neves, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto 
em separado do Senador José Pimentel.

A matéria constará da Ordem do Dia durante cin-
co sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em 
fase de discussão, em primeiro turno, quando pode-
rão ser oferecidas emendas, assinadas por um terço, 
no mínimo, da composição do Senado, nos termos do 
disposto no art. 358 do Regimento Interno.

A Mesa recebeu duas emendas, que serão li-
das.

Não estando presente o Sr. 1º Secretário, peço 
à Srª Senadora Marta Suplicy que faça a leitura das 
duas emendas.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Os 
§§ 1º, 5º e 13º do art. 62 da Constituição Federal alte-
rado pelo art. 1º do substitutivo à Proposta de Emen-
da à Constituição Federal nº 11, de 2011, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

Segue o texto:

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 2 AO 
SUBSTITUTIVO À PEC Nº 11, DE 2011 

(MODIFICATIVA)

O caput, os §§ 1º, 5º e 13 do art. 62, da Cons-
tituição Federal alterado pelo art. 1° do Substitutivo à 
Proposta de Emenda à Constituição Federal n° 11, de 
2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62. Em caso de relevância e urgên-
cia definidas em lei, o Presidente da República 
poderá adotar medidas provisórias, que terão 
força de lei depois de aprovada a sua admis-
sibilidade, devendo submetê-las de imediato 
ao Congresso Nacional.

§ 1° É vedada a edição de Medidas Pro-
visórias sobre matéria:

I –  .........................................................
 ..............................................................
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e) ação ou transformação de cargos, 
empregos ou funções públicas;

f) criação ou transformação de Ministé-
rios e órgãos e entidades públicas;

g) que versem sobre mais de um as-
sunto.

 ..............................................................
§ 5º A medida provisória somente terá 

força de lei depois de aprovada a sua admis-
sibilidade por comissão mista permanente 
de Deputados e Senadores, observado o se-
guinte:

I – a comissão terá cinco dias úteis con-
tados da publicação da medida provisória para 
se manifestar;

II – da decisão da comissão cabe re-
curso, sem efeito suspensivo, ao plenário do 
Congresso Nacional, assinado por um quarto 
dos membros de cada uma de suas Casas, 
que deverá ser protocolado até dois dias úteis 
após a decisão;

III – o Congresso Nacional será convo-
cado, no prazo de cinco dias úteis para, em 
sessão conjunta, apreciar o recurso, que cons-
tará da ordem do dia com prioridade sobre os 
demais itens, sendo considerado desprovido 
se não apreciado nesse prazo;

IV – se a comissão não se manifestar no 
prazo a que se refere o inciso I, a decisão sobre 
a admissibilidade transfere-se para o plenário 
do Congresso Nacional, que será convocado, 
no prazo de cinco dias úteis, para se manifes-
tar, em sessão conjunta, após o que, também 
não havendo decisão, considera-se inadmitida 
a medida provisória;

V – se a medida provisória não for ad-
mitida, será ela transformada em projeto de 
lei com tramitação iniciada na Câmara dos 
Deputados.

VI – a admissibilidade será referente aos 
aspectos da relevância, urgência, constitucionali-
dade, juridicidade, regimentalidade e legalidade, 
neste caso, em especial, no exato cumprimento 
das normas de elaboração legislativa dispostas 
na Lei Complementar prevista no parágrafo úni-
co do art. 59 desta Constituição Federal; (NR)

 ..............................................................
§ 13. A medida provisória e o projeto 

de lei de conversão observarão os seguintes 
princípios de elaboração legislativa:

I – o primeiro artigo do texto indicará o 
objeto e o respectivo âmbito de aplicação;

II – tratará de um único objeto;

III – não conterá matéria estranha a seu 
objeto ou a este não vinculada por afinidade, 
pertinência ou conexão;

IV – o âmbito de aplicação será estabe-
lecido de forma tão específica quanto o possi-
bilite o conhecimento técnico ou científico da 
área respectiva;

V – o mesmo assunto não poderá ser dis-
ciplinado por mais de uma medida provisória 
ou projeto de lei de conversão, exceto quando 
a subsequente se destine a complementar lei 
considerada básica, vinculando-se a esta por 
remissão expressa.” (NR)

Justificação

Pretende-se com esta emenda contribuir para o 
aprimoramento do brilhante texto substitutivo propos-
to pelo ilustre Relator, Senador Aécio Neves, à PEC 
n° 11/2011, que dá novo tratamento a tramitação das 
medidas provisórias.

Ressalte-se que o Parecer aprovado Pela Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania foi fruto 
de intenso debate, devidamente valorizado pela inte-
ligência e articulação do Relator ao propor um texto 
final muito próximo de um consenso absoluto.

Contudo, sinto-me no dever de oferecer suges-
tões que acredito aperfeiçoarem ainda mais o relatório. 
Peço vênia se ainda insisto em algumas teses, entre-
tanto, considero que este é o grande momento que o 
Senado tem para evoluir ao máximo no trato dessa 
matéria. Basicamente essas são as minhas sugestões 
e ponderações remanescentes:

* Insisto que a permissividade na interpretação dos 
pressupostos das medidas provisórias, torna ur-
gente a positivação, em nosso direito, dos con-
ceitos de relevância e urgência;

* A vedação de se proibir a edição de Medidas Pro-
visórias sobre matérias que versem sobre mais 
de um assunto, nada mais é do que exigir do 
Poder Executivo o estrito cumprimento da Lei 
Complementar n° 95/98, a qual todos nós le-
gisladores originários somos rigorosamente 
submetidos. Qualquer Deputado ou Senador 
que apresente a sua Mesa projeto que trate de 
diversos assuntos simplesmente o verá suma-
riamente devolvido por inapropriada (péssima) 
técnica legislativa;

* Considerei apropriada a inclusão de vedar medidas 
provisórias sobre a criação de cargos e órgãos 
públicos, como constava do relatório original, 
que acatou as emendas do Senador Randolfe 
Rodrigues;
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* Na transferência da competência às Casas do Con-
gresso Nacional para definir sobre admissibilida-
de de medidas provisórias é positiva a criação 
de comissão mista permanente para este exa-
me, cabendo recurso ao Plenário do Congresso. 
Frisa-se que a MP também ainda não disporá 
de eficácia legal se não houver deliberação pela 
maioria absoluta do Plenário no prazo de cinco 
dias úteis a contar da respectiva leitura;

* Considero excessivo o aumento de três para dez 
dias para o prazo da comissão. Insisto que cinco 
dias, tanto para a Comissão Mista como para o 
Plenário, são suficientes;

* Talvez a contribuição que considero mais relevante: a 
fixação dos critérios de admissibilidade de medidas 
provisórias e aos projetos de lei de conversão. Ba-
lizei que esta, a admissibilidade, será referente aos 
aspectos da relevância, urgência, constitucionali-
dade, juridicidade, regimentalidade e legalidade, 
neste caso, em especial, no exato cumprimento 
das normas de elaboração legislativa, prevista na 
Lei Complementar n° 95, de 1998;

* Reitero minha opinião da retirada do caráter de urgência 
presidencial no caso de medida provisória inadmiti-
da e automaticamente transformada em projeto de 
lei. É nosso entendimento que regime de urgência 
também se enquadra em prerrogativa especial de 
tramitação, que exige do legislador eletivo e do 
Presidente da República sua requisição;

* E a última proposição é a inclusão no § 13 de crité-
rios para a elaboração das medidas provisórias, 
como seus respectivos projetos de lei ordinária 
– quando esta é considerada inadmitida – ou de 
conversão. Impõe-se que estes terão os mesmos 
requisitos da regra de elaboração das proposi-
ções legislativas, conforme dispõe a Lei Com-
plementar n° 95/98.

Essas são nossas contribuições para esse deba-
te, que torno a repetir: tem com a grande contribuição 
do Senador Aécio Neves a real perspectiva de restituir 
ao Congresso Nacional sua dignidade como Poder 
Legislativo natural e devidamente eleito e competente 
em suas atribuições.

Sala das Sessões, Senador Pedro Simon.
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A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Essa 
que acabei de ler é do Senador Pedro Simon.

E, agora, do Senador Walter Pinheiro.
Proposta de Emenda à Constituição nº 11, que 

altera o procedimento de apreciação das medidas pro-
visórias pelo Congresso Nacional. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-

nado Federal, nos termos do §3º do art. 60 da Cons-

tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 

texto constitucional:

Segue o texto:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em discussão a proposta com as emendas 
que serão distribuídas aos Srs. Senadores. (Pau-
sa.)

Não havendo orador que queira discutir, encerro 
a discussão.

A matéria constará da Ordem do Dia na próxima 
sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 5:

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 6, de 2011 (nº 5.543/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que altera a composi-
ção do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região (Rio Grande do Sul) e dá outras pro-
vidências. 

Não foram oferecidas emendas perante a 
Mesa, e o parecer do Senador Luiz Henrique, na 
Comissão de Constituição e Justiça, é favorável 
ao projeto.

Discussão do projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.
Vamos proceder à votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovarem 

permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado. 
A matéria vai à sanção.
E será feita a comunicação à Câmara dos De-

putados. 

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2011 
(Nº 5.543/2009 na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)

Altera a composição do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 4ª Região e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Re-

gião, com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul, tem sua composição alterada de 
36 (trinta e seis) para 48 (quarenta e oito) juízes.

Art. 2º Para atender à composição a que se re-
fere o art. 1º, são criados 12 (doze) cargos de Juiz do 
Tribunal, na forma do Anexo I desta Lei.

Art. 3º São criados no Quadro de Pessoal do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 4ª Região os cargos do 
provimento efetivo e em comissão e as funções comis-
sionadas constantes dos Anexos II e III desta Lei.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei correrão à conta dos recursos orçamentá-
rios consignados ao Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região no orçamento geral da União. 

Art. 5º A criação dos cargos e funções prevista nes-
ta Lei fica condicionada à sua expressa autorização em 
anexo próprio da lei orçamentária anual com a respecti-
va dotação suficiente para seu primeiro provimento, nos 
termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Se a autorização e os respecti-
vos recursos orçamentários forem suficientes somente 
para provimento parcial dos cargos e funções, o saldo 
da autorização e das respectivas dotações para seu 
provimento deverá constar de anexo da lei orçamen-
tária correspondente ao exercício em que forem con-
siderados criados e providos.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 6:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 21, de 2011 (nº 5.545/2009, 
na Casa de origem), também é uma iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a 
composição do Tribunal Regional do Trabalho 
da 13ª Região da Paraíba, e dá outras provi-
dências.

Foi Relator, na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania , o Senador Luiz Henrique, que foi favorá-
vel, e não foi oferecida nenhuma emenda ao projeto. 

Discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a 

discussão. 
Em votação. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária ao projeto, 

aprovado. 
A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 7:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 23, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 23, de 2011 (nº 5.548/2009, 
na Casa de origem), também de iniciativa do 
Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre 
a criação de Varas do Trabalho na jurisdição do 
Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região 
do Piauí, e dá outras providências.

Foi Relator o Senador Ciro Nogueira, e o pare-
cer foi favorável.

Não foram oferecidas emendas ao projeto.
Discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Votação do projeto.
Os Senadores e as Senadoras permaneçam como 

se encontram, aprovando a matéria. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 23, DE 2011 
(Nº 5.548/2009, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)

Dispõe sobre a criação de Varas do 
Trabalho na Jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 22ª Região (PI) e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criadas na jurisdição do Tribunal Re-

gional do Trabalho da 22ª Região, no Estado do Piauí, 
3 (três) Varas do Trabalho, assim distribuídas:

I – na cidade de Uruçuí, 1 (uma) Vara do 
Trabalho (1ª);

II – na cidade de Bom Jesus, 1 (uma) 
Vara do Trabalho (1ª);

III – na cidade de Valença do Piauí, 1 
(uma) Vara do Trabalho (1ª).

Art. 2º As Varas do Trabalho criadas por esta Lei 
serão implantadas pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 22ª Região, na medida das necessidades do ser-
viço e da disponibilidade de recursos orçamentários, 
em consonância com o disposto no § 1º do art. 169 da 
Constituição Federal.

Art. 3º São acrescidos aos quadros de Juiz e de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 22ª Região, os cargos de Juiz do Trabalho, cargos 
em comissão e as funções comissionadas constantes 
dos Anexos I, II e III desta Lei.

Art. 4º Cabe ao Tribunal Regional do Trabalho da 
22ª Região, mediante ato próprio, estabelecer a juris-
dição das Varas do Trabalho criadas por esta Lei.

Art. 5º Os recursos financeiros decorrentes da 
execução desta Lei correrão à conta das dotações or-
çamentárias consignadas ao Tribunal Regional do Tra-
balho da 22ª Região no orçamento geral da União.

Art. 6º A criação dos cargos e funções prevista nes-
ta Lei fica condicionada à sua expressa autorização em 
anexo próprio da lei orçamentária anual com a respecti-
va dotação suficiente para seu primeiro provimento, nos 
termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Se a autorização e os respecti-
vos recursos orçamentários forem suficientes somente 
para provimento parcial dos cargos e funções, o saldo 
da autorização e das respectivas dotações para seu 
provimento deverá constar de anexo da lei orçamen-
tária correspondente ao exercício em que forem con-
siderados criados e providos.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senadora.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria apenas 
agradecer, Sr. Presidente, pela votação e aprovação 
do PLC nº 6, que ampliou a composição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4º Região, com sede no Rio 
Grande do Sul, em Porto Alegre, com a presença dos 
representantes desse Poder Judiciário especializado 
do trabalho.

Muito obrigada, Presidente. 
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 

– Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Agradeço a V. Exª. A colocação na pauta foi 
justamente iniciativa de V. Exª.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, pela ordem. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria re-
querer a V. Exª – e já se encontra na mesa um projeto 
de decreto legislativo aprovado hoje na CCJ, cuja ur-
gência foi aprovada –, solicitar a V. Exª, se possível, a 

inclusão para votação ainda hoje desse projeto, já que 
ele foi aprovado na CCJ e aprovada a urgência.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª já apresentou o pedido de urgência na 
Mesa. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Estou justamente requerendo, em função do pedido 
de urgência aprovado na CCJ.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sim, o pedido de urgência foi aprovado na co-
missão. Vou mandar incluí-lo em pauta, para que tenha 
a oportunidade de ser apreciado.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Vital do Rêgo. 

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, igual-
mente, na mesma esteira da Senadora Ana Amélia, 
agradeço a V. Exª o empenho em pautar os projetos 
relativos à Justiça do Trabalho. Diversos projetos fo-
ram pautados, lidos e votados por unanimidade neste 
Senado, graças ao trabalho e à prestimosidade de V. 
Exª. Tão logo chegou às suas mãos, à Mesa Diretora, 
V. Exª tratou de pautá-los com imediata precisão.

Agradeço, em nome do povo paraibano.
Muita justiça à Justiça do Trabalho V. Exª fez. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O projeto de lei do Item 8 é de autoria do Se-
nador Demóstenes Torres, regulamentando o emprego 
de algemas em todo o território nacional. 

O parecer da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, do Senador Antonio Carlos Valadares, é 
favorável, nos termos do Substitutivo que apresenta.

É o seguinte o item:

Item 8:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador De-
móstenes Torres, que regulamenta o emprego 
de algemas em todo o território nacional.

Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Proje-
to): favorável, nos termos do Substitutivo, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas 
apresentadas ao Substitutivo, em turno suple-
mentar, perante à Comissão): favorável, na for-
ma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente. 

Há um requerimento em que peço para retirá-lo 
por 29 dias úteis, para entendimento com o Governo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Agradeço a V. Exª. Agora que a Secretaria está 
me dando e vou submeter o requerimento a votos.

Nos termos do art. 279, item III, do Regimento 
Interno, o Senador Demóstenes pede o adiamento da 
discussão do Projeto de Lei do Senado nº 185, justa-
mente este que está sendo anunciado. 

Os Senadores e as Senadoras que concorda-
rem... 

Aprovado o requerimento.
A matéria constará da Ordem do Dia em outra 

oportunidade. 

É o seguinte o requerimento aprovado:

REQUERIMENTO Nº 591, DE 2011

Adiamento da discussão para deter-
minado dia.

Nos termos do art. 279, inciso III, do Regimento 
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 

de Lei do Senado nº 185/04, por 25 dias úteis a fim de 
ser feita na sessão de 

Sala das Sessões, – Senador Demóstenes Tor-
res.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 9:

REQUERIMENTO Nº 455, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 455, de 2011, do Senador Eduardo 
Braga, solicitando a criação de uma Comis-
são Temporária Externa, composta por cinco 
Senadores, com o objetivo de acompanhar e 
analisar, no prazo de doze meses, as ações 
da Política Nacional de Segurança Pública, 
especialmente os projetos e programas finan-
ciados com recursos do PAC 2.

Em votação o requerimento. (Pausa.)

Sem objeção, está aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 12:

REQUERIMENTO Nº 588, DE 2011

Votação do Requerimento nº 588, de 
2011, do Senador Inácio Arruda, solicitando 
a criação de Comissão Temporária Externa, 
composta de três Senadores, destinada a re-
presentar o Senado na IV Conferência de Pre-
feitos da C40, em São Paulo, de 30 de maio 
a 3 de junho.

Em votação o requerimento. (Pausa.)
Sem nenhuma manifestação contrária, declaro 

aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – O Senador Mozarildo pediu requerimento de 
urgência para o Projeto de Lei nº 19, que é um decreto 
legislativo que convoca o plebiscito sobre a criação do 
Estado de Tapajós.

Em votação o requerimento de urgência. (Pau-
sa.)

Sem nenhuma contestação...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V. Exª que 
registre a minha posição contrária ao requerimento 
de urgência.
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Não estou entrando aqui no mérito da questão 
da realização do plebiscito, da justeza da criação de 
um novo Estado, mas entendo que é importante que 
nós possamos conversar um pouco mais.

Por essa razão, peço a V. Exª que não adote o 
regime de urgência, porque dificultaria o debate sobre 
um tema importante.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – A decisão será do Plenário, uma vez que o requeri-
mento de urgência foi formalizado perante a Mesa.

Em votação.
Senadores e Senadoras que o aprovarem per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
O PT votou contra; os outros Partidos votaram 

a favor.

O requerimento foi aprovado.
E será incluído na Ordem do Dia em regime de 

urgência, de acordo com o Regimento, na terceira ses-
são após a sua aprovação.

É o seguinte o requerimento aprovado:

REQUERIMENTO Nº 592, DE 2011 
(REQUERIMENTO Nº 24, DE 2011)

Nos termos do Artigo 336, inciso, inciso II, c 
combinado com o Artigo 338, inciso IV, do Regimento 
Interno do Senado Federal requeiro urgência para o 
SCD nº 19 de 1999.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2011. – Se-
nador Flexa Ribeiro.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as demais matérias 
não apreciadas e transferidas para a próxima 
sessão deliberativa ordinária:

10 
REQUERIMENTO Nº 573, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 573, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Governo 
Brasileiro, em razão da declaração da Comis-
são Interamericana de Direitos Humanos da 
Organização dos Estados Americanos, em 1º 
de abril de 2011, na qual solicita às autorida-
des brasileiras a suspensão do licenciamento 
e da construção da hidrelétrica de Belo Monte, 
no rio Xingu (PA).

11 
REQUERIMENTO Nº 574, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 574, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de censura à declaração da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
da Organização dos Estados Americanos, em 
1º de abril de 2011, na qual solicita às autorida-
des brasileiras a suspensão do licenciamento 
e da construção da hidrelétrica de Belo Monte, 
no rio Xingu (PA).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vamos passar...

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Quem pediu?

Senador Randolfe, pela ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Os 

mais novos falam primeiro.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, 
recebemos hoje extraoficialmente denúncias que dão 
conta – que quero acreditar que não sejam verdades 
– mas, denúncias que dão conta de que as associa-
ções ligadas ao escritório central de arrecadação e 
distribuição estariam buscando obstruir as futuras in-

vestigações a serem desencadeadas pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito aprovada nesta Casa.

Neste sentido, Sr. Presidente, e querendo acre-
ditar que não seja verdade essa informação que hoje 
recebi, queria pedir a atenção necessária da Casa, o 
quanto antes, para que V. Exª fizesse a solicitação aos 
líderes a fim de que indicassem seus representantes 
à Comissão Parlamentar de Inquérito responsável por 
investigar as denúncias em relação à atuação do es-
critório central de arrecadação e distribuição.

Da mesma forma, Excelência, quero solicitar aos 
líderes, e já agradecendo ao Líder Humberto Costa 
pela cortesia, por possibilitar, na quota pertencente ao 
Partido dos Trabalhadores, que possamos integrar essa 
Comissão Parlamentar de Inquérito, mas, solicitar ao 
conjunto dos líderes dos blocos partidários da Casa, 
Líder Renan, Líder Humberto, Líder Gim Argello e o 
Líder Mário Couto, pela minoria, o quanto antes, a in-
dicação dos seus representantes para, o quanto antes 
também, possamos fazer a instalação da Comissão 
Parlamentar de Inquérito responsável por investigar 
as atividades do escritório central de arrecadação e 
distribuição.

Obrigado, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – A Mesa já endereçou aos líderes o pedido para 
indicação de membros destinados a compor a comis-
são, Senador. A Mesa já tomou a providência de pedir 
aos líderes a indicação dos nomes.

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, gostaria que V. Exª me inscrevesse para falar 
pela Liderança do Governo, se possível.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª está inscrito. 

Concedo a palavra ao Senador Walter Pinheiro, 
com meus cumprimentos pela data de hoje.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presi-
dente. É bom que a gente faça aniversário todo dia e 
num dia a gente comemora e vai contando com mais 
vigor os anos que vão passando. Tenho brincado muito 
que espero que eu consiga, pelo menos, chegar aonde 
chegou meu avô, mais que dobrando a minha idade.

Mas, Sr. Presidente, quero aproveitar e pedir à 
Mesa um posicionamento sobre dois temas que estão 
sobre a mesa. 

O primeiro deles é o projeto que nós aprovamos 
na Comissão de Ciência e Tecnologia, o Projeto de Lei 
nº 41, que está com urgência neste plenário, que trata 
do acesso à informação. 

Recordo-me aqui, Sr. Presidente, que o motivo 
inclusive da urgência desse projeto era exatamente 
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responder a um desejo de todo o Plenário do Senado, 
assim como também a um apelo já consolidado de di-
versas instituições pelo mundo afora, para que o Bra-
sil pudesse também ser um dos signatários, digamos 
assim, desse tratado internacional, que é o acesso à 
informação, que é a transparência, que é a liberdade 
de expressão. Então, é importante que nós aprecie-
mos essa matéria.

E a segunda matéria, Sr. Presidente. Há também 
sobre a mesa um requerimento de minha autoria pe-
dindo que apreciemos aqui o projeto relatado pelo Se-
nador Inácio Arruda que trata da anistia de trabalhado-
res, principalmente da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos. E eu quero chamar a atenção para esse 
requerimento, porque na semana passada, se não me 
falha a memória na quarta-feira ou na quinta-feira pró-
xima passada, a Ministra Miriam Belchior fez publicar 
no Diário Oficial a anistia de 432 ou 434 servidores 
que haviam sido demitidos no período 90/92, portanto, 
reconhecendo o direito dessas pessoas, servidores de 
estatais, de voltar ao trabalho.

Ainda na Câmara dos Deputados, tanto eu quanto 
Inácio Arruda, a Deputada Vanessa Grazziotin e tan-
tos outros aqui, na época, como deputados, Vanessa, 
tivemos oportunidade de apresentar esse projeto de 
anistia que vai ao encontro exatamente dessa medida 
já assumida. Então, era importante que pudéssemos 
colaborar com isso. São servidores que foram demiti-
dos exatamente pelo exercício de uma atividade legal, 
que é a atividade do direito de reivindicar, a atividade 
de greve. 

E, depois, reconhecido pela direção dos Correios, 
em diversas audiências aqui neste Parlamento, que a 
atitude da direção foi uma atitude contrária aos prin-
cípios democráticos neste País. 

Então, era importante que nós pudéssemos per-
mitir a esses trabalhadores e trabalhadoras o retorno 
ao seu local de trabalho, já que foram, inclusive de 
forma, eu diria, para ser mais leve, antidemocrática, 
excluídos quando exerciam plenamente o seu livre e 
sagrado direito de reivindicar por meio da manifesta-
ção da greve.

Então eu pediria a V. Exª que pautasse essas 
duas matérias para que pudéssemos apreciá-las aqui 
no plenário do Senado.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, para uma comunicação inadiável, peço a 
palavra a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vou responder primeiro ao Senador.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – É 
claro, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Walter Pinheiro, vou determinar à 
Mesa justamente a inclusão do projeto a que se refe-
re sua intervenção.

Senador Aécio Neves, para uma comunicação 
de urgência.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Sem 
revisão do orador.) – Na verdade, todos nós, Sr. Pre-
sidente, no convívio parlamentar – e V. Exª, o mais 
experiente de todos nós sabe disso – adquirimos, in-
dependente de regiões que representamos, de parti-
dos aos quais estamos filiados, afeto por aqueles que 
vivem aqui as mesmas angústias, aqueles que com-
partilham conosco aqui momentos de muita tensão e 
outros de muita alegria, mas temos certeza de que 
nutrimos todos nós um carinho especial por um bra-
vo colega, pela sua trajetória política que honra como 
poucos a vida pública deste País. Refiro-me ao grande 
Presidente Senador Itamar Franco, que me telefonou 
agora há pouco, me pedindo que viesse ao plenário 
dizendo aos seus pares, e fez questão, ele próprio, 
dando mais uma demonstração da sua singularidade 
como homem público, de autorizar a divulgação, agora 
há pouco, de um boletim médico. 

Ele se encontra e, pediu-me que tornasse isso 
público a seus pares, internado no Hospital Albert 
Einstein, em São Paulo. Foi fazer lá, semana passa-
da, um exame de rotina e foi diagnosticado um início 
de leucemia. Ele já recebeu os primeiros tratamentos 
médicos, com uma reação extraordinária. 

Conversei com seu médico agora há pouco. Ele 
pede que comunique a seus pares que estará ausen-
te nos próximos trinta dias. Solicitou licença oficial da 
Casa, mas tem plena convicção, que é a mesma com-
partilhada pelos seus médicos, Dr. Nelson Ramershlak 
e Dr. Oscar Fernando dos Santos, que, superada essa 
primeira fase, dentro de trinta dias, ele estará de vol-
ta aqui conosco, compartilhando do nosso dia a dia. 
Portanto, muito bem disposto hoje. 

Felizmente, a doença foi diagnosticada no seu 
início e pediu a todos nós, muito bem humorado, que 
nesse seu período de ausência, que ele espera seja 
extremamente curto, sejamos todos, em especial V. 
Exª, guardiães do Regimento desta Casa.

Esta foi, portanto, a mensagem que pediu que 
transmitisse aos seus pares, dizendo que o aguardem 
porque, dentro em trinta dias, estará de volta para con-
tinuar representando Minas como poucos fizeram ao 
longo de toda a sua história.

Era esse comunicado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Pela 

ordem, Sr. Presidente. 

255ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18729 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado a V. Exª pelo comunicado que 
acaba de fazer. 

Logo que tive conhecimento também de que o 
Senador Itamar Franco havia sido hospitalizado, pro-
curei entrar em contato com o hospital em São Paulo 
e tive a boa notícia de que ele está se recuperando e 
que, dentro de trinta dias, teremos, sem dúvida, a sua 
presença aqui no Plenário. 

Nossos votos são de que o seu restabelecimento 
seja o mais breve possível, uma vez que é um homem 
público da maior qualidade, que tem prestado grandes 
serviços ao País e que, nesta Casa, só faz honrar os 
nossos trabalhos. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é para 
manifestar minha alegria com dois fatos.

Um deles é a comunicação que o Senador Aé-
cio Neves faz, diminuindo a preocupação que todos 
nós temos de ver a notícia do nosso estimadíssimo 
ex-Presidente Itamar Franco, que está hospitalizado, 
com leucemia no começo, tratável, da ligação telefôni-
ca que o Senador Aécio fez para o Senador Itamar e 
do recado que ele nos transmite, de tranquilidade e de 
que em breve estará de volta ao nosso convívio.

Quero também fazer o registro, que faço com 
igual alegria, de que falei hoje com o Senador, nosso 
companheiro, Edison Lobão, hoje Ministro, que me deu 
notícias circunstanciadas da recuperação do nosso tam-
bém companheiro, seu suplente, Edison Lobão Filho, 
vítima de um acidente pesado no Maranhão, mas que 
está em processo de franca recuperação.

Falei com seu pai, o Ministro Lobão, que me deu 
notícias alvissareiras, tranquilizando-me e dizendo que 
também nos próximos dias ou meses teremos de volta, 
recuperado, o Senador Lobão Filho.

De modo que, no meio do infortúnio, das notícias 
preocupantes de Itamar Franco e Edison Lobão Filho, 
duas notícias alvissareiras, e faço com muita alegria 
o registro de ambas. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Pela ordem também, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado a V. Exª. 

É também com muita alegria que tenho acom-
panhado o estado de saúde do Senador Lobão Filho. 
Temos a ótima notícia de que ele se encontra numa 
recuperação acelerada.

Com ele já falei esta tarde. Tive essa satisfação, 
e ele me deu a notícia de que se sentia muito bem, 
o que é, para todos nós, um alívio, tendo em vista a 
gravidade do acidente que ocorreu com ele.

Muito obrigado.
Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Da mesma 
forma, Sr. Presidente, primeiro para mostrar o conten-
tamento com a recuperação da saúde do nosso colega 
e amigo Senador Edison Lobão Filho, que saiu de um 
acidente extremamente grave, com muitas cirurgias, 
um quadro muito complicado, mas que tem se firmado 
ao longo do tempo, e agora parece que realmente vai 
adiante o nosso querido Lobão para se restabelecer.

E quero lamentar profundamente o estado de 
saúde do nosso grande e bravo ex-Presidente Senador 
Itamar Franco, pessoa que conheci a distância. Tive a 
honra de conviver agora e tenho essa honra. Acredito 
que seja talvez hoje o principal nome da Oposição no 
Brasil e espero que ele se restabeleça prontamente, 
para que possamos contar aqui com sua ajuda valio-
sa ao longo dos oito anos de mandato que ainda lhe 
restam.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Como já tive oportunidade de me expressar, 
comungo totalmente com as palavras de V. Exª.

Muito obrigado.
Alvaro Dias, pela liderança do PSDB, tem a pa-

lavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, semana passada, o Ministro Fernando 
Haddad, da Educação, deveria ter comparecido à Co-
missão de Educação desta Casa para responder ques-
tões relacionadas ao comportamento do seu ministério 
notadamente no que diz respeito à confecção de livros 
didáticos distribuídos às escolas em todo o País.

O Ministro não veio, e nós o aguardamos. Como 
não veio, por sugestão do Senador Cyro Miranda, atu-
ante e dedicado Senador na Comissão de Educação, 
estamos encaminhado representação ao Ministério 
Público, ao Procurador Geral da República, para ado-
tar as providências cabíveis em relação à publicação 
dos ditos livros didáticos. 

Cyro Miranda e eu subscrevemos, em nome do 
PSDB, essa representação, com base na afronta que 
se pratica à Constituição do País. Por exemplo, o art. 
37 da Constituição diz respeito a princípios da mora-
lidade e da impessoalidade. No Estado democrático 
de direito, não é moral a atitude de órgão de cúpula 
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da Administração de aprovar material didático que faz 
apologia de um partido político em detrimento de outro. 
De igual modo, certamente a atitude do referido minis-
tério é tampouco impessoal, por razões óbvias.

Há também a violação do art. 205 da Lei Maior 
quando os materiais didáticos aprovados pelo MEC 
apresentam tanto contaminação ideológica quanto 
incentivo ao uso inadequado de vernáculo.

O art. 206 da Constituição, inciso VI, prevê como 
princípio do ensino brasileiro a gestão democrática do 
ensino público, e, no inciso VII, a garantia do padrão 
de qualidade. Portanto, são razões que justificam pro-
tocolarmos essa representação na Procuradoria-Geral 
da República solicitando: 

1 – ajuizamento de ação civil pública em face da 
União pelos atos praticados por S. Exª o Minis-
tro da Educação, Fernando Haddad, com preju-
ízo ao patrimônio cultural e histórico brasileiro, 
nos termos do art. 1º, inciso IV, da Lei 7.347, de 
1985, cumulativamente com ação cautelar para 
suspender a prática dos atos lesivos, na forma 
do art. 4º da referida Lei; 

2 – a promoção das medidas administrativas e judi-
ciais cabíveis ao Ministério Público Federal para 
obrigar o imediato recolhimento do material di-
dático com os erros apontados das escolas e 
sua substituição; 

3 – todas as demais medidas administrativas e judi-
ciais, inclusive as medidas acautelatórias que se 
façam necessárias para assegurar a integridade 
intelectual dos alunos ameaçada pelo uso do re-
ferido material didático.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, são vários os 
livros. Passou-se a ideia de que estávamos tratando 
de apenas um livro. Além daquele que traz os erros 
crassos de Português como, por exemplo – está no li-
vro: “Muitas vezes, na norma popular, a concordância 
acontece de maneira diferente. Veja: Os livro ilustrado 
mais interessante estão emprestado”.

Isso consta do livro distribuído às escolas bra-
sileiras.

Mais à frente: “Os livros ilustrados mais interes-
santes estão emprestados”.

Você pode estar se perguntando: “Mas eu posso 
falar ‘os livro’? Claro que pode, ensina o MEC. Mas fique 
atento porque, dependendo da situação, você corre o 
risco de ser vítima de preconceito linguístico.

Erro de português é preconceito linguístico? Por 
exemplo: “Nós pega o peixe”; “Os menino pega o peixe” 
– para o MEC, não é mais erro de português, é pre-
conceito linguístico, Senador Cyro Miranda. Por essa 
razão, nós estamos incluindo também este livro, que 

não é um livro de ortografia gramatical, que pode ser 
considerado um livro de pornografia gramatical, porque 
transmite um ensinamento que compromete a forma-
ção dos nossos jovens em todo o País. 

Mas, de outro lado, o que se fez no Ministério da 
Educação foi instalar um comitê eleitoral. Um comitê 
eleitoral, sim. São vários livros didáticos. Além da-
quele a que me referi, aqui estão outros quatro livros 
editados pelo Ministério da Educação. Em todos eles 
há proselitismo político afrontoso à Constituição. Em 
todos eles critica-se a gestão de um ex-Presidente, 
Fernando Henrique Cardoso – raramente há algum 
elogio a ele – e, na contrapartida, há os elogios dirigi-
dos ao Presidente Lula. 

Elogios e propaganda. Veja, por exemplo, nes-
te livro de história: há aqui, na parte final deste livro, 
várias capas de revistas brasileiras que elogiam um 
Presidente da República, o Presidente Lula: revista 
CartaCapital, revista Época, revista Veja e revista 
IstoÉ. São capas destas revistas, mas há uma ques-
tionamento: essas capas são ufanistas, momentos de 
euforia na trajetória do Presidente da República; por 
que, na mesma situação, o livro didático não publicou 
outras capas que retrataram a trajetória do Governo 
Lula durante oito anos?

Por exemplo esta. capa que diz respeito ao men-
salão. Tenho aqui cerca de 40 capas. Esta é uma delas, 
da revista Veja. Outra “Mensalão II”, outra “O bando dos 
40”. Isso não é história? “Mensalão, quando e como o 
Lula foi alertado”, enfim são 40 capas. Aqui está: “Não 
vou sair do governo: José Dirceu.” Enfim, são 40 capas. 
Por que essa escolha? 

Na verdade, neste livro a que me refiro, da página 
274 à página 281, faz-se proselitismo político indevido, 
afrontando a Constituição do País.

Este livro: “História e vida integrada”, da mes-
ma forma, da página 286 à pagina 295, faz-se prose-
litismo político.

Este livro: “História em projetos. A encruzilhada 
dos mundos: consertos e desconsertos nos séculos XX 
e XXI”, da mesma forma, da página 246 à página 280 
nós vamos encontrar proselitismo político. É um livro 
didático destinado a ensinar e a formar, transformado 
em panfleto de doutrinação partidária e eleitoral.

O outro, Senador Ciro Miranda, “História da Pri-
meira Grande Guerra Mundial”, da página 223 à 226, 
fala de Lula, bem do Governo Lula e mal do Governo 
Fernando Henrique Cardoso. Mas o que tem a ver o 
Governo Lula e o Governo Fernando Henrique Cardo-
so com a Primeira Grande Guerra Mundial? Essa é a 
pergunta que queremos fazer ao ministro.
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Antes de conceder aparte ao Senador Cyro Mi-
randa, faço referência também a uma providência ado-
tada pelo Governo agora e divulgada hoje. O Governo 
recuou da sua pretensão de fornecer aquilo que se cha-
mou de kit gay às escolas do País. Mas eu pergunto: 
quanto o Governo gastou com a confecção desse kit? 
Três milhões de reais? E quem pagará essa conta? 
Esses recursos serão devolvidos aos cofres públicos? 
O Governo reconhece o seu equívoco e recua. Não 
distribuirá mais o kit gay. Mas e o dinheiro? Quem 
devolverá o dinheiro aos cofres públicos?

É por essa razão, Cyro Miranda, que a sugestão 
de V. Exª foi acolhida pelo PSDB. E estamos protoco-
lando, no dia de hoje, com a sua assinatura e a nos-
sa, essa representação junto ao Procurador-Geral da 
República.

Tem V. Exª a palavra para o aparte.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Se-

nador Alvaro Dias, nosso Líder, quero dizer que fico 
bastante contente de poder, junto com V. Exª, contribuir 
para que os nossos pequenos e médios alunos não 
sejam mal informados, não recebam esse proselitismo 
e muito menos essa doutrina. Em relação aos erros de 
ortografia da Língua Portuguesa, acho que quiseram 
agradar alguns líderes ou, pelo menos, um ex-Presi-
dente. Acho que seria mais fácil colocar à disposição 
uma professora de Português do que desensinar uma 
grande maioria. Eu acho que nós vamos dar essa gran-
de contribuição para a nossa Nação. Obrigado.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Agra-
deço a V. Exª, Senador Cyro. Espero que o Ministério 
Público atenda a um reclamo popular. Há, sim, um re-
clamo popular em relação a essa questão. Há indigna-
ção campeando pelo País, especialmente nas nossas 
escolas. A Academia Brasileira de Letras também se 
manifestou. Temos aqui um ilustre integrante da Aca-
demia Brasileira de Letras, o Senador José Sarney. E 
essa academia se manifestou contrariamente à utili-
zação de livros didáticos que desinformam, não orien-
tam, desorientam; que não ensinam, deseducam. É o 
que ocorre com esse livro veiculado pelo Ministério 
da Educação.

Nós pretendemos que esses livros sejam reco-
lhidos. E devem ser recolhidos urgentemente. E as 
providências devem ser adotadas.

Há que haver responsabilização. Houve uso in-
devido da máquina pública. O Ministério da Educação 
não é comitê eleitoral. O livro didático não é panfleto 
doutrinário. Portanto, Srª Presidente, Marta Suplicy, a 
indignação chegou à imprensa do País. 

A Folha de S.Paulo, por exemplo, em reporta-
gem assinada por Luiza Bandeira e Rodrigo, noticiou 

a utilização pelo Ministério da Educação de material 
didático para alunos do Ensino Fundamental com críti-
cas ao governo Fernando Henrique Cardoso e elogios 
ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a 
matéria, o livro História e Vida Integrada, o livro que 
mostrei há pouco, 9º ano do Ensino Fundamental, elen-
ca problemas do governo FHC, tais como crise cambial 
e apagão e apresenta críticas às privatizações. Além 
disso, o item Tudo pela Reeleição cita denúncias de 
compra de votos do Congresso para obter-se a apro-
vação de emenda que permitiu a recondução de FHC 
à Presidência da República. Por isso que fiz referência 
às cerca de 40 capas de denúncias nesses últimos 
anos. Por que não se faz referência, por exemplo, ao 
mensalão? Dois pesos e duas medidas. Na verdade, 
nem uma coisa nem outra deveriam estar no livro. No 
entanto, está uma coisa. A outra não está no livro. 

Ao tratar do Governo Lula, o livro cita a festa po-
pular da sua posse, relata que o petista inovou ao criar 
o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. 
Segundo noticiado no jornal, o escândalo do mensalão 
aparece em meio a diversos fatos positivos. 

Já o livro História em Documento, segundo os 
autores da matéria, afirma que a eleição do Presiden-
te Fernando Henrique decorreu também da aliança 
do Presidente com políticos conservadores das eli-
tes. Um quadro explica o papel dos seus aliados na 
sustentação da ditadura militar, mas não faz a mesma 
referência em relação à base de sustentação ao Go-
verno Lula, integrada também pelos mesmos políticos 
conservadores e que também deram sustentação ao 
regime militar. 

Portanto, poderia acrescentar outras informações. 
Creio ser desnecessário. O que importa agora é uma 
medida prática. O que atende a expectativa popular 
nesta hora é a providência que pode ser adotada. 
Cabe-nos, neste caso, a representação ao Ministério 
Público, ela tem suporte na Constituição. Houve afronta 
a dispositivos constitucionais essenciais e, em razão 
disso, cabe uma representação para que o Procura-
dor da República instaure os procedimentos para as 
providências cabíveis. Entre elas, o recolhimento de 
todos os livros didáticos, mas também a responsabili-
zação necessária, inclusive a devolução dos recursos 
aos cofres públicos.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Antes 
de concluir, já que a campainha soa, com satisfação 
o aparte ao Senador José Agripino, presidente dos 
Democratas.
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O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Sena-
dor Alvaro Dias, gostaria de cumprimentar V. Exª pelo 
acerto do pronunciamento. E, rapidamente, dizer a V. 
Exª o seguinte: eu ficaria muito mais feliz se o nosso 
País exibisse ao invés de dados de crescimento da 
economia, de perspectiva de chegarmos a 6ª econo-
mia do mundo, sinais, ao invés de exibirmos esse tipo 
perspectiva – que é boa –, exibirmos dados de cresci-
mento do padrão de ensino e de esforço real, pragmáti-
co, conclusivo no campo da educação. Diferentemente 
disso, nós crescemos aos tropeços na economia com 
concentração de renda – é verdade que houve uma 
certa distribuição recente –, mas, no campo da edu-
cação, o que nós podemos exibir são pérolas como 
as que V. Exª acaba de expor, pérolas no pior senti-
do. Pode-se dar ao luxo de brincar, escrevendo o que 
esses folhetins, o que esses pasquins exibem quem 
tem muito bom padrão de renda. Pode-se brincar de 
se fazer citação com o português errado para pesso-
as que tivessem a condição de fazer avaliação crítica 
de que aquilo era uma forma engraçada de falar. Mas, 
para o nosso padrão, aquilo está posto é quase que 
uma indução ao falar errado. A questão da homofobia 
é uma questão a latere. Então, eu quero endossar em 
gênero, número e grau a manifestação que V. Exª faz 
com esse reparo. Ao invés de nós nos espelharmos no 
exemplo da Coréia, de Cingapura, de paises que têm 
crescimento sustentado com base na formação e no 
preparo de sua população, nós estamos enveredando 
por caminhos ridículos como os que V. Exª acaba de 
denunciar. Cumprimentos a V. Exª pela oportunidade 
do pronunciamento.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Agra-
deço o aparte de V. Exª, que sempre contribui muito 
com o seu talento e o seu preparo.

Quero concluir, Srª Presidente, dizendo que, cer-
tamente, os brasileiros não enviam seus filhos às es-
colas para não aprender. Os brasileiros enviam seus 
filhos à escola para educação e não para serem de-
seducados. 

É o que espero, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta 
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT– 
SP) – Obrigada, Senador Alvaro Dias.

Quero dar as boas vindas aos alunos do curso 
de Gestão Pública, da Universidade Federal do Re-
côncavo da Bahia, de Cachoeira, na Bahia, a pedido 

da Senadora Lídice da Mata, Senadora pelo Estado 
da Bahia.

Muito bem-vindos.
Com a palavra...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Se-

nadora Marta Suplicy, pela ordem, só para apoiar...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT– 

SP) – Pois não, Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Tanto eu quanto a 
Senadora Lídice da Nata estávamos ali numa reunião, 
e V. Exª fez o registro da presença da turma de Ges-
tão Pública da UFRB que se encontra aqui em Brasí-
lia. Eles já tiveram oportunidade de percorrer diversas 
dependências aqui do Senado.

A UFRB, Senadora Marta, é uma universidade 
que nós conquistamos depois de muitos anos. A Bahia 
ficou durante 60 anos com uma única Universidade 
Federal. Essa é a experiência por que nós tanto ba-
talhamos durante os oito anos do governo Lula para 
interiorização do ensino superior federal. Essa é uma 
universidade que já nasceu em quatro campi: a cidade 
de Cruz das Almas, que é a sua origem, Cachoeira, 
Amargosa e Santo Antônio de Jesus, portanto, no Re-
côncavo baiano. Por isso que tem o nome de Univer-
sidade Federal do Recôncavo da Bahia. A assinatura 
foi feita pelo Presidente Lula em 2006. 

E é importante aqui a presença dessa turma. 
Já temos uma experiência sem igual. Nesta semana, 
houve uma tragédia envolvendo três professores dessa 
universidade, numa experiência, que é a universidade 
indo até o assentamento. Essa universidade, Senadora 
Marta, mantém um curso dentro do assentamento do 
MST. Os três professores que faziam isso, lamentavel-
mente, faleceram neste último final de semana, fruto 
de um acidente. Mas essa é uma experiência que eu 
quero aqui saudar, realçar essa luta. 

A companheira Lídice da Mata, em conjunto comi-
go e outros deputados à época, empreendemos essa 
batalha, que começou no ano 2000, e nós logramos 
êxito em 2006. 

Portanto, quero aqui saudar os alunos desse 
curso e dizer que o Senado tem hoje aqui a presença 
brilhante dessa turma, que, com certeza, vai continu-
ar escrevendo a história do Recôncavo Baiano – e V. 
Exª deve conhecer muito a história do Recôncavo a 
partir de diversas músicas. Mas quero citar uma das 
batalhas importantes, de 25 de junho – aliás um pro-
jeto da Senadora Lídice da Mata, a primeira batalha, 
a batalha de 25 de junho, que antecede a batalha de 
02 de julho, da independência da Bahia.
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Então, vem do Recôncavo, vem, como disse Cae-
tano, do Vapor de Cachoeira, vem das raízes culturais, 
da chegada do povo africano, a organização da luta 
daquele povo, e, é nesse Recôncavo, que a gente tem 
essa universidade.

Portanto, orgulha-nos muito o trabalho feito por 
aquela turma. Quero aqui parabenizar o Reitor Paulo 
Gabriel, que foi reeleito agora, e quero dizer do esforço 
do nosso governo para que essa turma, para que o povo 
do interior pudesse ter um ensino superior de qualida-
de, que, há tantos anos, só tínhamos na capital.

Muito obrigado, Senadora. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) - São muito bem-vindos, Senador Walter Pinhei-
ro. Os dois Senadores baianos estão muito felizes, e 
também a Casa, em recebê-los.

Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin, 
pelo tempo regimental de 20 minutos.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela Líderança. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Senadora Marta, que preside a nossa ses-
são, Srªs Senadoras, Srs Senadores, companheiras e 
companheiros, antes de iniciar a abordagem do tema 
que me traz à tribuna, eu gostaria de fazer dois regis-
tros e duas saudações: a primeira delas diz respeito 
ao aniversário do Senador Walter Pinheiro, que acaba 
de usar o microfone deste plenário. Desejamos todos, 
Senador Walter Pinheiro, muitas felicidades e que V. Exª 
continue não só contribuindo com a Bahia, mas con-
tribuindo com o Brasil inteiro. A Bahia e o Brasil estão 
felizes comemorando o aniversário, hoje, de V. Exª.

Quero também, Senadora Marta, fazer um regis-
tro a respeito da informação dada pelo Senador Aécio 
Neves sobre a internação do Senador Itamar Franco. 
Lamentamos todos a internação, mas, ao mesmo tem-
po, ficamos felizes, contentes, alegres por saber que, 
apesar da gravidade da doença que acomete o ex-
Presidente Senador Itamar Franco, como foi detectada 
muito no início, há toda possibilidade de ele recuperar 
100% a sua saúde. Nós estaremos aqui, neste mês em 
que o Senador estará distante, internado no Hospital 
Albert Einstein, fazendo uma corrente para que ele se 
recupere muito em breve.

Dito isso, Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, quero, neste momento, abordar questões 
relativas ao Código Florestal; projeto de lei aprovado 
ontem no plenário da Câmara dos Deputados, e apro-
vado num clima de muita tensão, num clima não muito 
bom para o Parlamento brasileiro.

Depois de décadas de discussão sobre a neces-
sidade de atualização de uma lei tão importante para 
um País como o nosso, o Brasil, que detém a maior 

cobertura de floresta tropical do Planeta, obviamente 
essa não seria uma matéria tranquila e muito menos 
deixaria de ser polêmica. Mas, enfim, o Código foi 
aprovado ontem, e o que a gente percebe em algumas 
entrevistas de alguns Parlamentares, Deputados, em 
algumas matérias que têm saído na imprensa brasi-
leira de que o Código... Uma das matérias diz que o 
Código anistia o desmatamento. 

Eu estou aqui com cópia do jornal Folha de 
S.Paulo, do dia de hoje. Na página 9, Senador Moka, 
a manchete do jornal Folha de S.Paulo é a seguinte: 
“Câmara aprova Código Florestal que anistia desma-
tamento antigo.”

Isso não é verdade! Isso não é verdade, Sena-
dora Marta!

Procurei o Deputado Aldo Rebelo hoje e, conver-
sando com o Deputado como poderíamos trabalhar no 
Senado, para não permitir essa anistia, ele dizia: “Mas 
não há o que trabalhar, porque não há anistia prevista 
no projeto que foi aprovado pela Câmara. Não há!”

Aí quero pegar a carta que escreveu de próprio 
punho o Deputado Aldo Rebelo, em que explica esse 
assunto, dizendo o seguinte – aliás, são duas questões 
polêmicas que a imprensa vem divulgando: a primeira 
é esta que diz que o projeto aprovado na Câmara, que 
chegará em breve ao Senado Federal, prevê a anistia. 
Não é verdade, Senador Lindbergh! Não é verdade! O 
projeto aprovado pela Câmara não propõe anistia para 
quem desmatou. Não é verdade, e eu já vou aprovar 
isso. Primeiro. 

O segundo grande problema é que o projeto já 
garantiria a consolidação de atividades em Áreas de 
Preservação Permanente, APPs. Também não é ver-
dade. 

Então, as duas grandes polêmicas para tentar 
colocar a opinião pública contra o projeto e o relatório 
do Deputado Aldo Rebelo não correspondem à rea-
lidade. 

Mas eu tenho certeza de que a maturidade das 
Senadoras e dos Senadores vai-nos levar a um debate 
muito tranqüilo, a um debate, Senador Taques – e eu 
sei da preocupação de V. Exª –, a um debate maduro, 
a um debate tranqüilo, e nós não vamos nos permitir 
trabalhar as coisas como elas não são. 

Acabei de receber agora um telefonema do meu 
gabinete, dizendo que eu estava sendo, como cer-
tamente devem estar sendo todos os Senadores e 
Senadoras, procurada por um determinado órgão de 
comunicação, querendo fazer uma enquete do que as 
Senadoras e os Senadores acham do projeto que foi 
aprovado ontem, em especial sobre a anistia.
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O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senadora 
Vanessa.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Senador João Pedro, vou-lhe conceder um 
aparte, mas, primeiro, vou tratar da anistia e mostrar 
aqui como o Deputado Aldo Rebelo não constou isso 
do seu relatório... E o projeto que chega não chega-
rá propondo anistia, Senador Flexa Ribeiro. O que o 
Deputado Aldo fez foi incluir no texto do projeto de lei 
o exato conteúdo do art. 6º do Decreto nº 7.029, de 
2009. Os efeitos desse decreto expiram agora no pró-
ximo dia 11 de junho. 

O que diz o Decreto nº 7.029? Vou ler se o tem-
po me permitir. Resumidamente, o que diz o Decreto 
nº 7.029, cuja redação está repetida nos arts. 33 e 34 
do projeto aprovado ontem na Câmara dos Deputa-
dos, é o seguinte: as multas e as autuações ficarão 
suspensas até que os proprietários das referidas áre-
as – e as multas e as autuações, Senador Pimentel, 
cuja atenção percebo, para aqueles que desmataram 
no período anterior a julho de 2008, somente nesse – 
inscrevam-se no programa de regularização ambiental; 
a partir do momento em que o proprietário se inscrever 
no plano e recuperar a sua área – que é o que interes-
sa, pois tenho certeza de que o que o Governo quer 
não é arrecadar R$50 mil ou R$100 mil das multas, o 
que o Governo quer, o que o Brasil quer, e do que nós 
precisamos, é a área recuperada. A partir do momen-
to em que essa área for recuperada, ele, de fato, não 
precisará pagar mais a multa, porque ele já pagou a 
sua penalidade, recuperando a sua área. 

É isso o que diz o decreto assinado, enviado, 
proposto pelo ex-Ministro do Meio Ambiente do Bra-
sil, Carlos Minc. Ele propôs ao Presidente Lula e o 
Presidente Lula assinou esse decreto. Então, não há 
anistia. Anistia, não; há,sim, o perdão de uma dívida 
em caso de recuperação da área degradada – e so-
mente nesse caso. 

E mais do que isso: enquanto o proprietário estiver 
no programa de legalização. O projeto de lei aprovado 
ontem é muito mais duro, Senador Lindbergh, do que 
o Decreto nº 7.029, muito mais duro, porque, enquan-
to o proprietário da área cuja parcela foi desmatada 
indevidamente estiver no programa, o processo não 
prescreverá, o processo não prescreverá. Então, se ele 
não cumprir, se ele não recuperar a área degradada 
ilegalmente, irregularmente, até julho de 2008, o pro-
cesso continuará, e ele pagará, centavo por centavo, 
o que deve ao Governo Federal com juros e correção 
monetária.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador João Pe-
dro.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senado-
ra Vanessa, V. Exª faz uma avaliação e reflete aqui a 
aprovação ontem pela Câmara. Conheço V. Exª de 
muito, como conheço o Deputado Aldo. Nós temos 
uma relação política, de amizade, enfim. Mas, agora, 
foi aprovado. Nós temos, aqui no Senado, que ter a 
tranquilidade de contribuir com esse debate, de receber 
do jeito que veio. Agora, eu quero dizer a V. Exª que 
uma coisa é o relatório Aldo Rebelo, que traduziu os 
últimos dois anos de debate no âmbito da Comissão 
Especial lá da Câmara, mas há uma mudança com a 
Emenda nº 164, e isso não contribuiu, porque já havia 
polêmica. Eu vejo com naturalidade a polêmica, que, 
com o relatório Aldo, agravou, e isso acabou não aju-
dando o debate nas últimas horas. Eu assisti ontem aos 
últimos debates lá na Câmara, e acabou que não se 
conseguiu discutir a matéria em si, o mérito do projeto. 
Se nós não colocarmos as observações da ANA, da 
Agência Nacional de Águas, sobre o Código Florestal, 
não ajudará. Se nós não reconhecerrmos a opinião 
científica da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência também não vai ajudar. Então, acho que a 
responsabilidade é do Senado. Nós temos que ter a 
tranquilidade de fazer o Código Florestal. Vou dizer a 
V. Exª: eu estava lendo o Código, o que ficou. O Códi-
go Florestal define agora, repete evidentemente, mas 
define a Amazônia Legal. O território da Amazônia está 
definido no Código. Eu digo: será que é a mesma coi-
sa, mexeu nisso? Nós precisamos ter a tranquilidade 
de fazer o Código Florestal olhando a água, olhando a 
pesquisa, olhando o momento atual e olhando o futuro 
do Brasil. O Brasil, para o ano, vai sediar a Rio mais 
20. Vejam só a responsabilidade nossa. E o eixo do 
Rio mais 20 é a economia verde. Ou seja, o Código 
Florestal antecede este grande debate internacional 
do qual Brasil será a sede, e a responsabilidade de 
mediar este grande evento lá no Estado do Senador 
Lindbergh. Então, temos que ter a tranquilidade de fazer 
um debate profundo, sem querer desqualificar o que 
veio da Câmara. Nós podemos melhorar as proposi-
turas, o Código que veio da Câmara, contribuir com o 
Brasil e termos verdadeiramente um Código Florestal 
comprometido com o presente, mas com o futuro do 
Brasil. Parabéns pela reflexão que V. Exª faz.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Cumprimento também V. Exª, Senador João Pedro, 
pela forma como faz o aparte e encara este problema. V. 
Exª fala exatamente como falei no início do meu pronun-
ciamento: nós precisamos tratar o assunto com tranquili-
dade e maturidade. Não podemos aceitar nem reproduzir 
– nós, os Senadores, que temos responsabilidade e co-
nhecimento de causa – o que diz a mídia brasileira, que 
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o Código anistia quem desmatou. O Código não anistia. 
Eu acabei de ler. Está aqui o art. 33. O art. 34 do projeto 
de lei repete os exatos termos do Decreto 7.029, ainda 
mais rigoroso. Então, o que o Deputado Aldo, a Câmara 
aprovou por mais de 80% dos votos no dia de ontem? 
Aprovou a possibilidade de se recuperar as áreas de-
gradadas no nosso País. E, aliás, o Senador João Pedro 
falou que temos que ter muita responsabilidade, porque 
vamos sediar, no ano que vem, o mais importante fórum 
ambiental que é a Rio mais 20.

O Senador João Pedro preside uma subcomis-
são no âmbito da Comissão de Meio Ambiente da 
qual faço parte. Eu e o Senador Rodrigo Rollemberg 
viemos há poucos dias de Londres, também de um 
debate ambiental. E digo uma coisa a V. Exªs: nenhum 
país possui dois tipos de reserva e proteção das suas 
florestas. Nós temos no Brasil a reserva legal, e quem 
vive na Amazônia tem que preservar 80% da sua área. 
Está correto isso, corretíssimo. Eu sou da Amazônia e 
defendo isso. Acho que 20% para uso com agricultu-
ra ou para o que for está bom, está correto, mas nós 
temos a reserva legal e temos as APPs. O Reino Uni-
do não tem isso, os Estados Unidos não têm isso, a 
maioria dos países não tem isso. Então eu não tenho 
medo da opinião internacional, mesmo porque essa 
relação que se criou internacionalmente do país rico 
e doador e do país pobre e receptor, nós temos que 
mudar. Nós não somos país pobre coisa nenhuma. E 
se nós mantemos a floresta em pé é porque estamos 
prestando um serviço ambiental não ao Brasil nem ao 
Cone Sul somente, mas ao mundo inteiro.

Lá na Noruega, a piscicultura, a pesca, a quan-
tidade de peixes que tem na Noruega depende muito 
do regime das águas da Amazônia. Eles dependem 
da gente. Então eu não tenho medo, porque o país, 
o Brasil é um exemplo em proteção ambiental. Temos 
problemas? Temos, mas estamos procurando resolver 
e o código ambiental, o novo Código Florestal vem exa-
tamente para isso. Aliás, as leis ambientais no Brasil 
são rígidas, e não foram mudadas, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras. Não foram mudadas. A lei ambiental 
prevê que, para a defesa do meio ambiente, o Esta-
do, a União, os Estados ou o Distrito Federal podem 
desapropriar a área. Podem desapropriar.

Vou conceder aparte primeiro ao Senador Moka, 
pela ordem de solicitação, em seguida a V. Exª, Se-
nador Pimentel.

Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – 

Senadora Vanessa, fico feliz ao ver V. Exª, que é do 
grande Estado do Amazonas, fazer exatamente esse 
discurso. Quero, inicialmente, dizer o seguinte: uma 

coisa de que me orgulho foi ter participado quando 
da indicação do Deputado Federal Aldo Rebelo para 
ser relator do código. Acho que a escolha não pode-
ria ter sido mais feliz. O Aldo, sem dúvida nenhuma, é 
um homem que estudou, equilibrado, é uma paciên-
cia muito grande. E aí eu percebo e quero reforçar: há 
uma tendência de querer rotular o que foi aprovado na 
Câmara como se fosse uma grande anistia. Não há 
anistia, absolutamente não há. O que nós temos ali é 
uma regularização. É muito claro isso. A não ser que 
o objetivo seja arrecadar, e não a regularização. Ora, 
se eu tenho uma área que precisa ser regularizada, 
após a aprovação da lei, eu vou me cadastrar nesse 
programa e vou fazer a regularização. Caso eu não 
faça, aí sim, tenho que ser multado. Onde está a anis-
tia? Onde foi anistiado esse produtor? De que forma? 
Então, essas coisas, nós temos que aqui começar... E 
por que eu fico tranqüilo? Porque aconteceu na Câmara 
e vai acontecer aqui no Senado. Na hora em que você 
aprofunda o debate, essas questões, Senadora Vanes-
sa, elas vêm à tona. Elas vêm exatamente porque é a 
verdade que vai predominar e, não tenho dúvida, com 
a votação que tivemos lá, vai vir para o Senado. Não 
tenho dúvida. Vamos discutir isso com o maior equi-
líbrio, com a maior serenidade, mas concordo com V. 
Exª: nós temos que começar a desmistificar algumas 
coisas que absolutamente não são procedentes. Pa-
rabéns a V. Exª pelo pronunciamento. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Muito obrigada, Senador Moka. 

O pronunciamento de V. Exª contempla e quero, 
por isso, considerá-lo parte de meu próprio pronuncia-
mento, porque é isso que precisamos fazer. Não pode-
mos deixar que a inverdade assuma espaços impor-
tantes na mídia e na imprensa brasileira, porque isso, 
ao invés de educar, deseduca o povo brasileiro.

Senador Pimentel, com muito prazer, um aparte 
a V. Exª.

O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Quero 
parabenizá-la pelo pronunciamento e dizer que a Câ-
mara pegou um conjunto de propostas e fez uma con-
solidação. É evidente que tudo o que o ser humano faz 
é imperfeito e, aqui no Senado, nós poderemos ter a 
abertura e a grandeza de compreender que é preciso 
melhorar a proposta que vem da Câmara. Se assim não 
fosse, na Emenda nº 164, não teria sido aquela votação 
tão apertada como foi. Uma coisa é o projeto como um 
todo. Acho que o art. 8º e os outros artigos davam conta 
da demanda que temos, mas, lamentavelmente, alguns 
grupos resolveram trazer uma emenda que não fazia 
parte do parecer do Sr. Relator, o Deputado Aldo Rebelo. 
Foi aprovado. É ali onde está o problema. Sou daqueles 
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que entendem que vamos precisar ter um tratamento 
diferenciado, de acordo com o módulo rural, temos que 
ter uma clareza que autorizar os Estados a fazer todo o 
procedimento nas áreas de restinga, nas áreas de man-
gue... Nós já assistimos a isso em algumas regiões do 
Brasil. Basta ver a quantidade de efeitos climáticos de 
que estamos sendo vítimas em Santa Catarina, no Rio 
de Janeiro. Não estou dizendo que o Código caminha 
para isso. Estou dizendo é que o Senado vai precisar 
se debruçar com mais tranquilidade sobre isso e V. Exª 
traz exatamente esse debate, a necessidade que tem 
o Senado de enriquecê-lo e superar os itens que, ali, 
na hora da paixão, não foi possível superar.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Agradeço também o aparte de V. Exª e tenho a 
certeza absoluta, Senador Pimentel, de que o debate, 
aqui no Senado, transcorrerá de forma muito diferente 
de como transcorreu na Câmara.

Quero, antes de conceder o aparte ao Senador 
Jayme e ao Senador Rodrigo, pela ordem que soli-
citam, falar, porque são duas as grandes polêmicas. 
Uma é a tal da anistia, que não existe. Ela não existe. 
A segunda é a Emenda nº 164.

Estão tentando dizer também que a Emenda nº 
164 consolida as atividades em áreas de proteção per-
manente. Também não é verdade. Essa foi uma emenda, 
a 164, apresentada por vários Senadores, e, diferente-
mente do que dizem, depende de regulamentação.

Diz o seguinte o art. 8º, substituído e aprovado 
ontem... Não foi tão pequena a diferença, não, Senador 
Pimentel. O relatório do Deputado Aldo foi aprovado 
por 410 contra 63; a Emenda nº 164 foi aprovada por 
273 contra 183. Então, há uma diferença significativa. 
É claro que foi mais apertada do que o relatório, que 
teve quase a unanimidade dos votos, mais de 80% do 
apoio do Plenário, das Srªs e dos Srs. Deputados.

Mas a Emenda nº 164 diz que a intervenção ou 
supressão de vegetação em APP e a manutenção das 
atividades consolidadas até 22 de julho de 2008 ocor-
rerão nas hipóteses de utilidade pública, de interesse 
social ou de baixo impacto ambiental previstos em lei, 
observado o disposto no § 3º. Ou seja, remete todo 
o art. 8º ao § 3º. E o que diz o § 3º? Vou ler só o final 
para conceder o aparte aos colegas que me solicitam. 
Diz que: “...o Programa de Regularização Ambiental 
previsto nesta Lei, atendidas as peculiaridades locais, 
estabelecerá outras atividades não previstas no caput 
para fins de regularização e manutenção, desde que 
não estejam em área de risco e sejam observados os 
critérios técnicos de conservação do solo e da água.”

Ou seja, ainda precisa de uma lei para regula-
mentar. E aqui ainda diz: “poderá ser regularizado o 
uso...”

(Interrupção do som.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM) 
– Aagradeço, Senador João Pedro, para concluir e 
conceder os apartes.

Continuo: “...conforme o que diz a Lei e obedeci-
dos os critérios técnicos de conservação do solo e da 
água.” E não pode estar em área de risco.

Então, não é um projeto irresponsável.
Senador Rodrigo Rollemberg, a V. Exª e, depois, 

ao Senador Jayme Campos.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 

Quero cumprimentar V. Exª, Senadora Vanessa Gra-
zziotin, pelo seu pronunciamento. De fato, o Senado 
terá a grande responsabilidade a partir da semana que 
vem de analisar o Código Florestal, aprovado depois de 
debates muito calorosos na Câmara dos Deputados. V. 
Exª sabe o respeito e o apreço que tenho pelo Deputado 
Aldo Rebelo, que foi o autor do projeto. Mas o sistema 
bicameral tem esta finalidade, o Senado, como casa 
revisora: de aperfeiçoar os instrumentos legais para 
entregar uma legislação à população brasileira com 
os olhos voltados não apenas para o presente e para 
o passado, mas também com os olhos voltados para o 
futuro. E ninguém mais que os agricultores brasileiros 
sabe que um dos instrumentos mais importantes da 
competitividade da agricultura brasileira, no cenário in-
ternacional, é exatamente o fato de poder sustentar a 
bandeira de que temos a agricultura mais sustentável 
do mundo. Portanto, eu acho absolutamente possível 
construir um código que permita que o Brasil continue 
sendo, cada vez mais, uma grande potência na produ-
ção de alimentos, uma grande potência na produção 
de agroenergia, mas também uma potência ambiental, 
uma potência que saiba utilizar com inteligência toda 
a sua biodiversidade, transformando-a em riqueza e 
distribuindo isso para a população. V. Exª, como repre-
sentante de um Estado milionário em biodiversidade, 
sabe da importância do que estou dizendo. E creio que 
o Senado deve inserir no texto aprovado pela Câma-
ra alguns instrumentos econômicos que incentivem 
a preservação ambiental. Este é o nosso desejo e a 
minha convicção: de que o Senado estará á altura da 
sua responsabilidade e apresentará um texto moderno, 
aperfeiçoando o que foi aprovado na Câmara dos Depu-
tados a partir de um trabalho que reconheço da maior 
importância feito pelo Relator Deputado Aldo Rebelo.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Agradeço a V. Exª o aparte, Senador Rodrigo 
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Rollemberg. Concordo. Acho que precisamos mudar 
a lógica do meio ambiente hoje, porque a lógica inter-
nacional, inclusive, privilegia muito quem desmatou. 
Todos os programas e incentivos que chegam a paí-
ses não somente ao Brasil, mas a diversos países do 
mundo, chegam...

(Interrupção do som.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Manutenção daquelas florestas nativas exis-
tentes. Então, isso, sim, incentiva o desmatador, porque 
aquele que mantém a sua floresta diz “eu não recebo 
incentivo nenhum, recurso nenhum. Por que o meu 
vizinho que desmatou recebe e eu não recebo abso-
lutamente nada?” Mas essa lógica nós vamos mudar, 
Senador Rodrigo Rollemberg. V. Exª, como Presidente 
da Comissão de Meio Ambiente, tem um grande pa-
pel no debate dessa questão e no encaminhamento 
de mudanças na legislação que favoreçam essa mu-
dança de lógica.

Senador Jayme Campos, com prazer, concedo 
o aparte a V. Exª.

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Obri-
gado, Senadora Vanessa. Gostaria apenas de fazer 
uma pequena intervenção na sua fala, primeiro, para 
cumprimentá-la. V. Exª resumiu muito bem seu discurso 
dizendo que o Brasil é um dos países que têm maio-
res áreas de reserva legal, que têm APP– por sinal, 
acho que é um dos poucos países do Planeta que tem 
isso. Tenho certeza absoluta de que o brilhante, valo-
roso, Deputado Federal Aldo Rebelo, de forma muito 
competente, conseguiu fazer um código ambiental que 
permitiu no dia de ontem obter uma vitória esmagado-
ra, ou seja, 410 votos contra 63. Acompanhei algumas 
audiências públicas promovidas pelo Deputado Aldo 
Rebelo, realizadas no Brasil, e percebi com muita cla-
rividência que ele é um nacionalista, ele é um grande 
brasileiro, preocupado com a sociedade brasileira, so-
bretudo com aquele que produz, que constrói a gran-
deza. Feito isso, ele apresentou, por intermédio de sua 
relatório, um código ambiental avançado, moderno, 
preocupado com as particularidades de cada Estado 
da Federação. Na verdade, só não estão enxergando 
aqueles que não querem. Nós precisamos de segu-
rança jurídica. O Brasil tem seu Código Florestal, que 
é de 1964. De lá para cá surgiram 300 a 330 decretos, 
resoluções, portarias, etc. etc. Feito isso, ninguém sabe 
onde pode, de fato...

(Interrupção do som.)

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Me-
xeu de tal maneira com o setor produtivo do Brasil que 
ninguém sabe para onde vai caminhar. Estamos sem 

bússola. Quero crer que aqui no Senado, se eventual-
mente nós pudermos melhorar, nós vamos melhorar. 
Todavia, nós precisamos ter responsabilidade com o 
Código Florestal de modo que possa ali ser externado 
um código ambiental não só para hoje, mas também 
para nossas futuras gerações. Tenho certeza, Sena-
dora Vanessa, de que o Deputado Aldo Rebelo foi re-
almente um gigante. Ontem ouvi a preocupação dele 
quando dizia que não aguentava mais amarrar seu 
feixe de lenha. Toda hora ele o desamarrava e tinha de 
amarrá-lo novamente. Ora já havia muito tempo para 
entender que criaram neste exato momento toda uma 
campanha, em âmbito nacional, sobretudo contra o meu 
Estado, Mato Grosso, sobre desmatamento. Criou-se 
um factóide para que não viesse a acontecer... 

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM 
) – Vou conceder a V. Exª mais um minuto.

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Não 
precisa tanto – onze minutos não, Senador João Pedro. 
Só um minuto. Estou concluindo, Senadora. Pode ter 
certeza de que, de forma responsável, nós vamos dis-
cutir, a matéria vai passar pelas comissões, e o Plenário 
daqui será soberano. Quero, de público, cumprimentar 
V. Exª e, especialmente, o valoroso companheiro de 
seu Partido, Deputado Aldo Rebelo, que fez, de forma 
exemplar, um Código Florestal que certamente não é 
para hoje, mas para as futuras gerações deste País. 
Parabéns, Senadora Vanessa.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Muito obrigada.

Vou concluir, nos 30 segundos que me restam, 
agradecendo o aparte de V. Exª, Senador Jayme, o 
qual eu incorporo ao meu pronunciamento. 

O objetivo do meu pronunciamento é exatamen-
te este: dar o apoio de que o Deputado Aldo Rebelo 
necessita, especialmente porque ele não privilegiou 
nenhum desmatador. Acho que é um relatório equi-
librado, que ajuda o Brasil, ajuda o meio ambiente e 
ajuda a produção do setor primário. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Vanessa Gra-
zziotin, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. João Pedro.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin, que 
falou pela Liderança.

Senador Mário Couto. (Pausa.)
Senador Humberto. (Pausa.)
Senador Romero Jucá, pela Liderança.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vou 
fazer três registros muito rápidos pela liderança do 
Governo. Primeiro...

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – V. Exª não quer subir à tribuna?

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Não, falarei daqui mesmo. 

Inicialmente, devo registrar que o Presidente Hugo 
Chávez confirmou a sua vinda a Brasília no 6 de junho 
para encontrar a Presidenta Dilma. O encontro seria nes-
te mês, mas ele ficou adoentado, com problema de saúde 
e não pôde estar presente. Agora já está confirmada a 
data de 6 de junho para o encontro aqui em Brasília. Eu 
espero que, nesse encontro, muitas questões importan-
tes para o meu Estado de Roraima, para a Amazônia 
Ocidental, para o Estado do Amazonas, para o Brasil e 
para a Venezuela possam ser equacionadas. 

Portanto, registro com satisfação a confirmação 
da data do encontro da Presidenta Dilma Rousseff com 
o Presidente Hugo Chávez.

Também quero manifestar, pela Liderança do Go-
verno, como fizeram aqui diversos Senadores, o desejo 
do rápido restabelecimento do Senador Itamar Franco. 
Nós temos uma atenção, um carinho muito grande – o 
povo brasileiro – com o Senador Itamar Franco, sem 
dúvida nenhuma um grande Senador, um grande polí-
tico brasileiro, uma pessoa que tem a estima de todos. 
Nós estamos torcendo e orando para que o Senador 
Itamar Franco possa, efetivamente, se recuperar de 
pronto para que esteja de novo em nosso convívio, 
exigindo Regimento, trazendo suas posições firmes de 
oposição, mas preferimos tê-lo com saúde aqui, mesmo 
dando trabalho, do que enfermo num leito de hospital. 
Portanto, em nome da Liderança do Governo, registro 
todo o respeito, toda a atenção que nós temos por ele 
e os votos de seu pronto restabelecimento.

Sr. Presidente, por fim, registro com satisfação que 
o Programa Luz para Todos teve seu prazo de extensão 
prorrogado. O Programa Luz para Todos, que já atingiu 
mais de dois milhões de casas, já atendeu dois milhões 
de brasileiros, de ligações. Portanto, se multiplicarmos 
isso por cinco, teremos mais de dez milhões de pes-
soas atendidas. O prazo para a conclusão das obras 
seria 2011, mas mais de 500 mil ligações apareceram 
– fora as previstas na meta – e a Presidenta Dilma e o 
Ministro Edson Lobão resolveram ampliar esse prazo 
para atender por mais tempo e para que essas 500 mil 
ligações possam continuar sendo executadas.

Continua a luta para que cada lar deste País te-
nha energia elétrica, tenha luz, enfim, tenha condições 
de desenvolvimento e de progresso.

Parabenizo o Ministro Edson Lobão e a Presidenta 
Dilma e faço este registro para que todos os brasileiros 
saibam que o Programa Luz para Todos, que é um su-
cesso, vai continuar no próximo ano até que essas 500 
mil famílias tenham as suas ligações restabelecidas.

É algo extremamente importante que eu gostaria 
de comunicar à Casa.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. É só para registrar que eu estou inscrito 
como Líder do meu Partido, no primeiro momento me 
pronunciarei.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – V. Exª está inscrito.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Peço a palavra pela ordem também, Senador João 
Pedro..

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Senador Suplicy, pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, Senador 
João Pedro, a exemplo dos demais companheiros, do 
Senador Aécio Neves, Senador Demóstenes Torres, 
do Senador Romero Jucá e tantos outros que aqui se 
pronunciaram nesta tarde e tendo em conta as informa-
ções dadas pelo Senador Aécio Neves e pelo Presidente 
José Sarney, quero também expressar os votos de plena 
recuperação ao Senador Lobão Filho, que se encontra 
no Hospital Albert Einstein. Que bom que haja notícias 
de que ele está realmente se recuperando do acidente 
que sofreu na semana passada. Espero que ele esteja 
em breve conosco, plenamente recuperado. 

Também quero expressar todo o carinho, respeito 
e amizade ao ex-Presidente, Senador Itamar Franco, 
que tem dado uma contribuição tão significativa a todos 
nós com seu conhecimento, sua experiência, inclusive 
pela forma cuidada com que aqui exige sempre o cum-
primento do Regimento e que haja o respeito a nossa 
Constituição.

Quero aqui transmitir a minha torcida, o meu de-
sejo de que o Senador Itamar Franco esteja aqui em 
breve, com toda a sua energia, o seu companheirismo 
e a sua forma de ser, colaborando para que o Senado 
faça do Brasil uma Nação melhor.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 

– Esta Presidência se associa aos votos que profere 
V. Exª aos nossos Colegas Senadores.

O próximo orador inscrito é o Senador Flexa Ri-
beiro. Peço licença a V. Exª para ler um requerimento, 
Senador.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Foi lido anteriormente o Requerimento nº 593, 
de 2011, do Senador Paulo Paim e outros Senadores, 
em aditamento ao Requerimento nº 98, de 2011, soli-
citando a realização de sessão especial, a realizar-se 
no dia 21 de novembro, destinada a comemorar o Dia 
Nacional da Consciência Negra, o Dia do Zumbi dos 
Palmares, bem como a homenagear o ex-Senador Ab-
dias do Nascimento, que faleceu no dia de ontem.

Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 

AM) – V. Exª tem 20 minutos, Senador Flexa Ribeiro, 
mas não precisa utilizar os 20.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador João Pedro, que preside esta sessão, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, venho à tribuna hoje para 
relatar fatos importantes para a Amazônia, ocorridos na 
reunião dos Governadores dos Estados da Amazônia 
Legal, no último dia 21, sábado passado, em Belém, 
capital do querido Estado do Pará.

Senador João Pedro, Senador Eduardo Braga, 
ex-Governador do Amazonas, recebemos com muito 
carinho, tendo como anfitrião o Governador do Pará, 
Simão Jatene, os Governadores do Acre, ex-Senador 
Tião Viana; de Rondônia, Confúcio Moura; do Amapá, 
Camilo Capiberibe; do Tocantins, José Wilson Siqueira 
Campos; de Roraima, José de Anchieta Júnior; de Mato 
Grosso, Silval da Cunha Barbosa; os Vice-Governado-
res do Estado do Amazonas, Prof. José Melo, Deputado 
Federal, e do Maranhão, Washington Oliveira.

Essa reunião, ocorrida, como eu disse, no último 
dia 21, no Pará, se reveste da maior importância por-
que parte para que haja a união de todos os Executi-
vos da Amazônia Legal, Senador Paulo Paim, visando 
o desenvolvimento da nossa região e a integração da 
Amazônia ao desenvolvimento nacional.

Há 20 anos, quando eu presidia a Federação das 
Indústrias do Estado do Pará, criamos um movimento 
que fez com que todas as Federações das Indústrias 
da Amazônia Legal trabalhassem em conjunto para 
defender os projetos de verticalização e desenvolvi-
mento do setor industrial da nossa região. Esse mo-
vimento recebeu, à época, a denominação de Ação 
Pró-Amazônia. Até hoje, 20 anos depois, continua 
funcionando, tendo como foco o conjunto dos Estados 
da nossa região.

Há 40 dias, fiz aqui um pronunciamento dizendo 
que colheria as assinaturas dos Senadores dos nove 
Estados da Amazônia Legal para que pudéssemos 

criar um bloco parlamentar no Senado Federal, a fim 
de que esses 27 Senadores que representam os nove 
estados da Amazônia Legal pudessem, então, discu-
tir e defender, em conjunto, os interesses regionais. 
E assim o fizemos. Já colhemos as assinaturas e, no 
início de junho, estaremos fazendo a instalação do 
bloco de Senadores de apoio à nossa região. Vamos 
propor que também possamos denominá-lo de Ação 
Parlamentar Pró-Amazônia, a exemplo do que já existe 
no setor produtivo. Os Governadores, através do fórum 
de Governadores, tomaram a decisão de também, em 
conjunto, reivindicar os interesses da nossa região. 

É preciso que haja realmente a união dos Execu-
tivos, dos Governadores, dos Parlamentares, no caso, 
refiro-me aos Senadores, do setor produtivo, dos tra-
balhadores, de todos os Estados da região amazôni-
ca, para que nós possamos criar, construir, propor um 
projeto que seja discutido e defendido por todos. E com 
isso nós vamos poder, junto ao Governo central, ao 
Governo da República, ter o peso político, empresarial 
e da sociedade amazônica defendendo os projetos e 
as propostas de interesse da nossa região.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V. 
Exª me concede um aparte, Senador Flexa Ribeiro? 
Casildo Maldaner, de Santa Catarina.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Com muito prazer, Senador Casildo. V. Exª, como ex-
Governador de Santa Catarina, com certeza absoluta 
vai abrilhantar o nosso pronunciamento. 

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Quero cumprimentar V.Exª, Senador Flexa, pela pre-
ocupação em organizar uma base de nove Estados 
da Amazônia, perfazendo 27 Senadores, para formar 
esse bloco para pensar em conjunto. Olha, acho que 
é uma grande saída envolver não só os Senadores, 
os Deputados Federais desses Estados da Amazô-
nia, mas também envolver os Governadores. Muitas 
ações, às vezes, perpassam o Estado, interagem no 
conjunto, e é fundamental. E dou um exemplo do que 
nós temos no extremo sul. Nós temos o chamado 
Codesul, integrado pelos Estados do Paraná, Santa 
Catarina, que é o meu Estado, e Rio Grande do Sul – 
entrou o Estado de Mato Grosso do Sul. Temos lá um 
rodízio. Os Governadores participam e forma-se o Co-
desul, a Companhia de Desenvolvimento do Extremo 
Sul, com a participação dos quatro Governadores. A 
presidência tem um rodízio também entre eles. Isso é 
extraordinário. Reúnem-se os Secretários de Estado, 
discutem-se os projetos que interessam os Estados do 
sul. Os parlamentares, muitas vezes a gente faz reu-
niões aqui. Nós temos um banco de desenvolvimento 
da região sul, que, por sinal, vai completar 50 anos, o 
BRDE. No dia 7 de junho, no cinquentenário, vamos 
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ter uma sessão, vamos reunir todo mundo. Então, eu 
acho que isso ajuda não só a pensarmos em conjunto 
como a atuar junto ao Governo Federal, conforme é 
tese de V. Exª. No que depender de nós, do sul, para 
os nossos irmãos do norte, da grande Amazônia, onde 
temos muita gente do sul, eu até diria que o nosso sul 
passa a ser o norte neste caso. Cumprimento V. Exª, 
Senador Flexa.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Se-
nador Casildo Maldaner, quero, desde já, agradecer a 
V. Exª e dizer que qualquer contribuição que a experi-
ência exitosa desta organização dos Estados do Sul 
possa vir a acrescentar à proposta que os Governa-
dores da Amazônia estão formatando será bem-vinda 
e, com certeza absoluta, recebida com muita alegria 
por todos eles.

Mas, Senador Eduardo Braga, no último sábado, 
na reunião do chamado Fórum dos Governadores da 
Amazônia – e V. Exª, como Governador, já participou 
de algumas à época do seu Governo –, os Governa-
dores tomaram a decisão de criar, talvez não como 
existe no sul, uma secretaria, uma estrutura para que 
tudo aquilo que seja discutido e aprovado na reunião 
dos Governadores tenha continuidade entre as reuni-
ões, ou seja, os Estados vão participar nessa estru-
tura de tal forma que, na reunião seguinte, já possa 
haver ações concretas em função daquilo que foi de-
finido na reunião anterior. E isso será, com certeza, já 
aprovado na próxima reunião com os Governadores 
da Amazônia Legal. Eu até propus, Senador Eduardo 
Braga, que em vez de Fórum dos Governadores essa 
organização se chamasse OEAM. Nós não temos a 
Organização dos Estados Americanos? Então, seria a 
Organização dos Estados Amazônicos. Para não ficar 
OEA, seria OEAM.

Acredito que vamos ter, Senador João Pedro, um 
resultado bastante eficaz para os projetos regionais da 
nossa querida Amazônia. Em vez de discutir isolada-
mente, vamos falar sobre o que nos une e não sobre 
o que nos separa e vamos trabalhar em bloco.

Senador Eduardo Braga, com muito prazer ouço 
o aparte de V. Exª.

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Se-
nador Flexa Ribeiro, eu queria cumprimentá-lo pela 
oportunidade do debate. Veja que a Amazônia brasileira 
é uma das regiões mais discutidas internacionalmente e 
que guarda o maior patrimônio do povo brasileiro, sem 
nenhuma dúvida. Ao mesmo tempo, representa uma 
parcela importante da população brasileira. A exemplo 
de outras regiões, que já estão organizadas com a sua 
representação, seja em fóruns de governadores, seja 
em organizações – como referiu o Senador Casildo 
Maldaner, ainda há pouco, em relação ao Sul –, seja 

nas reuniões no Nordeste, que, inclusive, se estende 
dos governadores aos parlamentares do Nordeste. Hoje, 
o coordenador da Bancada do Norte, Deputado Átila 
Lins, fez uma reunião com parlamentares da Amazônia 
e do Norte do País para discutir uma agenda, no Par-
lamento brasileiro, sobre a Região Norte. E V. Exª tem 
toda razão, quando fala da importância desse fórum 
e das razões que ele tem para que ele seja cada vez 
mais fortalecido. Eu cito, por exemplo, Senador Flexa 
Ribeiro, a questão da aviação regional. Não dá mais 
para punir os amazônidas com a tarifa aérea mais cara 
e injusta do Planeta. Sair de Santarém para Manaus 
ou para Belém, ou sair de Manaus para Eirunepé, ou 
para Tabatinga, ou para São Gabriel da Cachoeira é 
mais caro do que fazer uma viagem Manaus/Miami/
Manaus. E veja, via de regra, essa aviação regional é 
responsável pelo tratamento de saúde de milhares de 
brasileiros que estão no interior da Amazônia e que só 
têm acesso a especialidades na saúde quando chegam 
às capitais ou aos municípios polos. E se essa avia-
ção regional não for o fórum apropriado da região para 
priorizar na agenda nacional, isso não será possível. 
No governo do Presidente Lula, fizemos esse fórum, 
tínhamos a participação permanente do Ministro Padi-
lha em todos os fóruns, havia uma secretaria que fazia 
exatamente o que V. Exª acaba de dizer e, para não 
onerar os Estados nem nada, sempre o Estado anfitrião 
da reunião, do fórum, fazia as vezes de secretariar o 
evento. E, mais do que isso, há um subfórum dentro 
do fórum de governadores, que é o fórum preparatório, 
feito pelos Secretários de Planejamento. Esse fórum 
dos Secretários de Planejamento é que faz a pauta, a 
agenda, a ata. Há atas que são votadas e aprovadas. 
A ata é memória que estabelece uma agenda de tra-
balho. Portanto, quero parabenizar V. Exª pela oportu-
nidade do pronunciamento, até no momento em que 
se discute no Parlamento exatamente como superar 
crises de logística na Amazônia, crises de infraestrutura 
na Amazônia. E eu não tenho a menor dúvida de que 
esse é um bom caminho. Fazer um fórum da região, 
onde não apenas governadores participem, mas que 
Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais 
possam participar, para que esses temas aprovados 
neste fórum se transformem efetivamente na agenda 
prioritária política e administrativa da Região Amazô-
nica. Portanto, cumprimento V. Exª pela oportunidade 
do debate.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
que agradeço, Senador Eduardo Braga. A experiência 
de V. Exª como Governador por dois mandatos a frente 
do querido Estado do Amazonas e, agora, como Sena-
dor vai, com certeza, ajudar a que possamos instalar a 
ação parlamentar pró-amazônia, que é esse conjunto 
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dos Senadores dos nove Estados da Amazônia Legal, 
como também consolidar todas as ações que visem 
o desenvolvimento regional, seguindo um projeto que 
será construído por todos os segmentos da sociedade 
da nossa região.

Dois assuntos que eu quero registrar, para en-
cerrar, Senador João Pedro, que foram debatidos na 
região dos governadores, que são da maior importância 
e que temos já que estar atentos para o embate que 
teremos mais à frente. 

Todos nós falamos em reforma tributária. Sabe-
mos que o Supremo Tribunal Federal, em função de 
ações de inconstitucionalidade que foram impetradas, 
desde 1987, por Mato Grosso e Goiás, sobre a questão 
da distribuição de Fundo de Participação dos Estados, 
julgou procedentes essas ações diretas de inconstitu-
cionalidade e declarou a inconstitucionalidade sem a 
pronúncia de nulidade. Ele não anulou a partilha hoje 
vigente, mas ele julgou a inconstitucionalidade dos 
dispositivos da Lei Complementar nº 62, de 1989, que 
definiu a forma e os índices de repartição do Fundo de 
Participação dos Estados, mas assegurou a sua apli-
cação até 31 de dezembro do ano que vem. 

Se nós aqui no Congresso Nacional não discutir-
mos, se nós não fizermos a nova distribuição do FPE 
até 31 de dezembro de 2012, o Supremo vai ter que 
legislar sobre este assunto, porque o Congresso no-
vamente vai deixar de cumprir o seu papel.

E aí, Senador João Pedro, o que é importante? 
O importante é que, lá na Constituição de 1988, foi de-
finido pelos Srs. Constituintes, Senadora, que 21.5% 
da receita do imposto sobre a renda e do IPI seriam 
distribuídos para os Estados, por meio do Fundo de 
Participação. Mais adiante, nessa lei complementar de 
1989, que definiu esse partilhamento, ficou também 
definido – e aí que é importante – que 85% desses 
21,5% para partilhamento dos Estados fossem para os 
Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
e 15%, para o Sul e o Sudeste.

Então, temos de nos unir para manter isso na 
reforma tributária, que é uma forma de atender aos 
Estados menos desenvolvidos, num processo de dis-
tribuição inversamente proporcional ao seu desenvol-
vimento. Como bancadas, não só da Amazônia, mas 
do Nordeste e do Centro-Oeste, temos de trabalhar 
unidos, para que possamos manter essa distribuição 
diferenciada. O que diz a Constituição? Tratar os de-
siguais de forma desigual, diminuindo as disparidades 
regionais. 

Esse é um assunto que foi debatido na reunião 
dos governadores e que diz respeito a todos os Esta-
dos, não só da Amazônia, mas também do Nordeste 
e do Centro-Oeste.

Outra questão que foi levantada na reunião dos 
governadores, que teve o apoio de todos e que nós 
discutimos, inclusive, na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, ontem, é a repactuação das dívidas dos Es-
tados com a União.

E aí, Senador Eduardo Braga, Senador Lindbergh, 
eu não sei qual é a dívida do Estado do Rio de Janeiro 
repactuada com a União, mas, no conjunto dos Esta-
dos brasileiros, a dívida consolidada era, em 1998, de 
R$93,24 bilhões. Vou repetir: a dívida consolidada, em 
1998, dos 26 Estados brasileiros mais o Distrito Fede-
ral era de R$93,24 bilhões. Foram pagos, até 2008 – já 
estamos em 2011 –, por todos os Estados e pelo Dis-
trito Federal, R$96,62 bilhões, Senador Magno Malta. 
Ou seja, a dívida consolidada, em 1998, era de R$93 
bilhões, esses Estados pagaram, até 2008, R$96 bi-
lhões – pagaram mais do que a dívida – e, pasmem os 
senhores e os telespectadores da TV Senado, esses 
Estados devem, hoje, à União R$320,25 bilhões.

Isso lembra o Sistema Nacional de Habitação, 
o ex-BNH, em que o mutuário pagava a sua moradia 
durante 25 anos e, quando chegava ao final, ele veri-
ficava que o saldo devedor era cinco, seis, dez vezes 
o valor do imóvel que ele tinha comprado, ou seja, era 
impagável.

No caso dos Estados, a situação é mais grave 
ainda, porque, por óbito do mutuário, o saldo era qui-
tado, mas, no caso dos Estados, como não haverá 
essa hipótese, eles vão ficar devendo e pagando per-
manentemente.

Nós precisamos, os Governadores não só da 
Amazônia, mas também de todos os Estados brasi-
leiros, da Federação... É preciso que a União possa 
rever essa dívida repactuada.

Ainda há pouco, cerca de três semanas atrás, 
nós aqui, por orientação do Executivo, aprovamos, 
com o voto contrário...

(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – ... 
com o voto contrário do Senador Flexa Ribeiro e de 
vários Senadores, mas a maioria do Plenário aprovou, 
a revisão do contrato que o Brasil tinha com o Paraguai 
para a energia excedente de Itaipu. Então, o Governo 
achou que o contrato era leonino para com o Paraguai 
e abriu a possibilidade de rever o valor.

Por que, agora, a União não abre também a re-
visão dos valores das dívidas pactuadas com os Es-
tados?

E digo, Senador Walter Pinheiro, que o índice 
dos contratos de repactuação utilizado foi o IGP-DI e 
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mais uma taxa de juros que variava de 9% a 6%, em 
média 7,5% ao ano.

Se esse índice, Senador, fosse o IPCA...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – V. Exª precisa de mais tempo? De quantos mi-
nutos, Senador?

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Se em vez do IGP-DI esse índice fosse o IPCA, essa 
dívida pela sua correção cairia para menos da meta-
de do valor atual, só mudando a questão do índice de 
correção. E o contrato da pactuação da dívida prevê 
o IGP-DI ou outro índice a ser acordado.

Então, outros assuntos foram debatidos, mas 
quero aqui parabenizar todos os governadores dos 
Estados da Amazônia, o Governador Simão Jatene, 
que foi o anfitrião da reunião. Tenho certeza absoluta 
de que teremos proximamente novas reuniões, como 
disse o Senador Eduardo Braga, não só dos governa-
dores, mas do nosso bloco de Senadores da Amazônia 
Legal, do setor produtivo, dos trabalhadores, ou seja, 
da sociedade, para que possamos, em conjunto, lutar 
para a integração da Amazônia no contexto nacional.

A Amazônia, Senador João Pedro, não pode mais 
ser punida pelas suas riquezas.

Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o 
Sr. João Pedro deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o 
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. João Pedro.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.

Pela Liderança, Senador Magno Malta.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 

AM) – V. Exª tem a palavra.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
peço a V. Exª seja incluído em pauta para votação o 
Requerimento nº 162, de 2011, de minha autoria, que 
solicita a instituição de uma sessão especial no dia 21 
de novembro para comemorarmos o Dia da Consciên-
cia Negra. Como já foi aprovado, inclusive, há pouco, 
requerimento na mesma direção do Senador Paulo 
Paim, para que pudéssemos comemorar nesta data 
o dia de Zumbi dos Palmares, faríamos, juntos, esta 
sessão que seria também uma sessão desta feita em 

homenagem ao grande Senador Abdias Nascimento, 
recentemente falecido.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 

– Senador Magno Malta, V. Exª me dá 20 segundos 
para eu ler o requerimento solicitado pela Senadora 
Lídice da Mata?

Foi lido anteriormente o Requerimento nº 162, 
de 2011, da Senadora Lídice da Mata e outros Sena-
dores, solicitando a realização de sessão especial no 
dia 21 de novembro, destinada a comemorar o Dia 
Nacional da Consciência Negra e o Dia de Zumbi dos 
Palmares.

Em votação, o requerimento da Senadora.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que o 

aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 

– V. Exª tem a palavra, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente João 
Pedro que preside esta Mesa, Senador do Amazonas, 
amigo, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, Senador Lin-
dbergh, sente-se ali para me ouvir, quero ser aparte-
ado por V. Exª.

Quero fazer o registro, Senador Pinheiro, da pre-
sença aqui da ex-deputada estadual Fátima Couzi, 
que foi deputada comigo, de uma família tradicional 
de Guaçuí, filha de um grande homem que prestou 
um grande serviço ao desenvolvimento regional na 
área de Caparaó, uma grande deputada, uma amiga 
querida, com quem tive o prazer de conviver na As-
sembléia Legislativa, tive e ainda tenho o prazer de 
desfrutar da sua amizade, de recebê-la no meu gabi-
nete. Seja bem-vinda ao Senado da República, você 
que tanto colaborou para que eu pudesse chegar a 
esta Casa, com a sua família, com a sua luta, com as 
suas energias, me ajudando a ajudar o meu País no 
Senado da República.

Senador João Pedro, eu tive a oportunidade e 
o privilégio de, hoje pela manhã, estar com o Presi-
dente Lula. 

Jovem Senador Lindbergh, você está cheio de 
cabelos brancos, eu acho que o PT está fazendo isso 
com você, que é novo, simpático, para ver se... Mas é 
novo, é muito jovem, é o nosso libertador das ruas. 

E eu estive com o Presidente Lula hoje, foi uma 
satisfação ouvir essa figura importante, Senador, no-
bre ex-governador da Amazônia. Uma figura dócil, de 
origem simples e de bom trato o Presidente Lula. In-
felizmente, muitos dos seus companheiros e liderados 
aprenderam muita coisa com ele, mas o melhor acho 
que não aprenderam. Acho que um grupo precisa fa-
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zer cesariana todo dia, para tirar o rei da barriga. E 
não aprenderam com ele a simplicidade, o trato e o 
respeito ao Parlamento.

Chegamos a um momento tão ruim, momento 
em que está se avizinhando uma crise, que nem ros-
to de crise tinha, e que vai caminhando para isso por 
pura insatisfação com o desrespeito no trato e no re-
lacionamento.

Não pensem as pessoas que Senador da Re-
pública é nomeação, é um CC2, um CC5. Quem te 
nomeou, Lindbergh?

O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ. Fora do 
microfone.) – O povo.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Foi? 
Mas tem gente que pensa que te deu a nomeação no 
Diário Oficial. 

E aí não trata o Senador como tal, que veio com 
um balaio de votos do Rio de Janeiro, reconhecimen-
to de vida pública de um jovem que começou a sua 
história brigando nas ruas pela liberdade do País, um 
grande Prefeito.

Está aqui o ex-governador da Amazônia, o Pi-
nheiro, nosso grande Pinheiro, da Bahia, ninguém veio 
aqui e recebeu um cargo comissionado. Todo mundo é 
Senador. Não é Senador, João Pedro? Todo mundo é 
líder. O senhor está aqui com a chancela do povo da 
Amazônia, não é? E, aí, você pega um Ministro que 
se encastela e acha que é do tamanho de Deus. Ele 
é do tamanho de Deus: ele não atende ninguém, ele 
não respeita ninguém. Mas, quando o pau quebra, fica 
todo humilde, simples, chora, telefona. Que agenda é 
essa? Que agenda é essa?

Eu quero reafirmar, Senador Lindbergh, jovem 
Lindbergh, eu sou da base do Governo, sou da base 
da Presidente Dilma, acredito nela, vivi oito anos vendo 
este País florescer na mão do Lula, os ventos a favor 
deste País e vão continuar, com fé em Deus, com fé em 
Deus! Por pura crença, determinação de alma, cami-
nhei com essa Presidente e vou continuar caminhando, 
mas penso que esse episódio há que ensinar, Sena-
dora Gleisi, esses Ministros vaidosos a saber tratar e 
a respeitar aqueles que foram eleitos pelo povo e que 
estão aqui o tempo inteiro defendendo este Governo 
com unhas e dentes. 

Nós não precisávamos estar vivendo nada disso. 
Nada disso, e não há que esconder. Não há mentira 
nisso. Há uma insatisfação na base. Todo mundo recla-
ma, murmura, nego não fala. Meu erro é esse: eu sou 
linguarudo, eu falo. Nego fica chateado, e fala e está 
amarrado. E todo mundo falando: “Uma hora essa por-
caria explode”. Então, penso que é hora de reflexão. 

Por isso que eu achei demais ouvir o Lula hoje. 
Eu estava com saudades dele, das suas reflexões, 

das suas parábolas, da sua capacidade de conciliação 
e de entendimento e, acima de tudo, de respeito ao 
Parlamento. Respeito ao Parlamento. Não há Gover-
no bom com Parlamento fraco. Não tem Governo bom 
sem apoio de Parlamento.

Por isso, penso meu querido Senador da Amazô-
nia que esse episódio há de ensinar. E há que correr, viu 
Lindbergh? Ei, você é vice-líder? Corra, corra porque 
só faltam cinco assinaturas. Cadê o líder do Governo? 
Não estou vendo nenhum aqui. Já foram embora? E 
a oposição trabalhando igual Satanás. Os caras não 
estão aqui, doutor? Cadê os caras, Pinheiro? 

Ei, cinco assinaturas se arruma da noite para o 
dia, viu, irmão? Cadê os caras? Então, só falta eu ver 
chover para cima, porque de tudo eu já vi.

Cadê os líderes? O que eles estão fazendo? 
Então nós vamos parar esta Casa cinco vezes, vai 
parar cinco vezes com uma CPI de nada? Será uma 
CPI do fim do mundo, de tanta invenção, do nada, de 
factóides, e o País vai parar. Cadê os líderes, Senador 
Lindbergh? Você não tem dívida nenhuma, mas, como 
você é do PT, eu tenho que falar é com tu.

Rapaz, ligue para o Humberto Costa. Cadê ele? 
Cadê ele, Presidente João? Já é final de semana? 
Foram embora?

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Não, está na Casa.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Deus 
ajude então.

Vão atrás de Romero, pelo amor de Deus! Ro-
mero está doidinho. 

Eu sou da base do Governo. Estou do lado do 
Governo. Penso que não precisávamos ter chegado a 
lugar nenhum nem a esse ponto a que nós chegamos. 
E olhe que esse troço está mais perto do que longe, 
de uma forma desnecessária.

Por isso que faço este registro da minha palavra, 
porque não aguento ficar escondendo as coisas. Meu 
peito dói. Eu não me sinto verdadeiro. Acho que é aqui 
que tem que falar, sabe? Eu não fico resmungando pe-
los cantos. Tem uma bancada de quatro Senadores in-
satisfeitos. Insatisfeitos. Olha aonde nós chegamos. 

Sr. Presidente, ontem eu vi...
Senador Moka, meus respeitos.
Vi o Senador Cassol fazer um pronunciamento. 

Seja bem-vindo ao clube! Ontem, um bom pronuncia-
mento, com o sentimento dos justos, com a indigna-
ção dos justos, batendo nos pedófilos desgraçados, 
desalmados, impiedosos, que, em nome da sua tara 
pessoal, do alto de sua tara pessoal, do alto da sua 
concupiscência, da sua leviandade, abusam sexual-
mente de crianças.
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Eu assisti, pela televisão, ao seu discurso e que-
ro parabenizar V. Exª, um homem que foi Governa-
dor, que conhece as mazelas... O seu sentimento, a 
indignação dos justos lhe fez maior, ao meu ver, no 
dia de ontem.

Senador Lindbergh, eu tenho na minha mão, aqui, 
um documento assinado pelo Presidente da Câmara 
de Lorena, São Paulo, Vereador Élcio Vieira Júnior, que 
está sentado ali em cima. Sabe o que é isso aqui? É um 
documento com depoimento de crianças de 10 anos 
de idade abusadas sexualmente pelo prefeito.

Vou ler uma coisinha aqui: “...tendo em vista uma 
denúncia de corrupção de menores envolvendo o Prefei-
to Paulo Neme. Que permaneceu campanando e pode 
visualizar vários adolescentes, uns 20, entrando na casa 
do prefeito e, depois de algum tempo, saindo”.

Isso aqui é a campana da polícia.
Veja bem: diz o adolescente. Resumo da versão: 

que frequenta a casa do prefeito”. Este é um: “...nes-
ta data, ao chegar lá na casa, ele pediu que levasse 
a empregada” – não vou ler o nome – “embora assim 
dizendo: ‘você sabe dirigir? Toma a chave e leva’”. Ele 
deu a chave do carro oficial para um menor dirigir. 
“Que assim fez para fazer um favor para o prefeito, 
que vai até a casa do prefeito sempre, na companhia 
do seu pai”, que precisa ser responsabilizado porque 
o Estatuto da Criança e do Adolescente responsabiliza 
pai e mãe que facilita abuso de filhos, aliás, qualquer 
cafetão, qualquer cabra safado que facilita abuso de 
criança. “O pai sabe que ele é gay”. É um problema 
dele, só não pode abusar de criança. “E que frequen-
tam aquele local 15 a 20 menores, que lá permanecem 
e recebem dinheiro R$10. Que entre os moleques, o 
papo que ‘rola’ é que o prefeito paga os adolescentes 
que lá freqüentam, os quais transam todos os dias 
com o prefeito”.

Aqui vão seguindo os depoimentos: “O prefeito 
paga R$10 quando vai visitá-lo”. “Disse ainda que certa 
vez, no mês de março, o Prefeito Paulo Neme passou 
a alisar o seu peito, o seu pênis”. Um garotinho! “...e 
tentou segurar o seu pênis”, e, “depois, pagando R$10” 
e “...que o prefeito é gay”.

Que ele seja gay. É problema dele. Acho que 
cada qual segue o seu caminho. Há que se respeitar 
a decisão de cada um. Ele não tem o direito de abu-
sar de criança.

Com essa documentação na minha mão, eu faço 
um apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça de São 
Paulo e vou oficiá-lo amanhã. E vou oficiar o delegado 
de Lorena e vou oficiar o delegado regional. Todas as 
pessoas envolvidas no depoimento aqui em seguida 
foram nomeados na prefeitura, alguns com o cargo de 
secretário, com contra-cheque acima de R$5 mil para 

se manterem calados diante do crime de abuso sexual 
cometido por esse prefeito

Senador Lindbergh, isso me dá tanto nojo, me 
causa tanta indignação... E essa indignação dos jus-
tos eu não posso perder. Sabe por quê? Porque Jesus 
disse que quem faz a um pequenino a Ele mesmo faz. 
E disse que quem criança não se tornar não pode ver 
o reino de Deus. Todas as crianças deste planeta são 
filhas nossas, são netas nossas, são sobrinhas nossas. 
Não há que entender e não há que uma autoridade 
acobertar um pilantra que, por mais que ostente um 
cargo público, abusa de criança e fica sem punição. 

Por isso, Sr. Presidente, no caso do requerimento 
votado por unanimidade por seus pares afim de tomar 
providência em nome da honra da cidade de Lorena, 
vocês contem comigo. É importante ir ao Procurador-
Geral de São Paulo. Eu vou oficiar a ele porque esta 
documentação é muito vasta. Há uma campana feita 
pela mídia, com vídeos, filmagens, com acompanha-
mento desse malandro desse pilantra, desse vagabun-
do abusador de criança na cidade de Lorena. Contem 
comigo! Posso ir à cidade. Posso ir ao Procurador e 
posso ir ao tribunal. 

Medo, eu o conheço de ouvir falar; nunca fui 
apresentado a ele. Podem contar comigo. As famílias 
podem contar comigo porque o lugar desse pilantra 
é na cadeia.

Eu gostaria, ainda nesses cinco minutos... 
Tenho na minha mão uma entrevista muito bonita 

da Secretária Nacional Antidrogas. 
Quero chamar a atenção do Ministro da Justiça, 

José Eduardo Cardozo. Ministro, olhe para mim! As-
sessoria parlamentar, preste atenção! Ouça o que diz 
a Secretária Nacional Antidroga, Senador Ivo Cassol! 
A Secretária Nacional Antidroga num País degradado, 
desmoralizado pelas drogas, onde o incêndio de um 
ônibus, onde um 38 que mata um cidadão, onde um 
assaltado pobre, um aposentado na porta de um banco, 
onde as pessoas vivem a violência – não estamos no 
país de Alice nem no fantástico mundo do Bob; o Brasil 
é violentíssimo e o adubo são as drogas... A presidente 
da Secretaria Nacional Antidroga (SENAD), cuja his-
tória, aliás, mostra só problemas... Fernando Henrique 
quando foi embora deixou a Senad com R$65,00 de 
orçamento. Olha que orçamentão! 

Hoje quando vejo Serra falando de droga no Blog 
dele – foi governador e nem resolveu o problema da 
Cracolândia, foi prefeito e nem resolveu o problema da 
Cracolândia, uma rua só! Eu fico impressionado. 

Agora a Secretária Nacional Antidrogas do Go-
verno Dilma escreve – olha só, que desgraça: “Falar 
que o País vive epidemia de crack é uma grande bo-
bagem”. 
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Quem falou isso foi a Secretária Nacional Anti-
drogas: “Falar que [o] Brasil vive [uma] epidemia de 
crack é [uma grande] bobagem”. Bobagem é o que 
a senhora está falando! A senhora não sabe o que é 
que está falando! 

Emprego bom faz isso, sabia? Salário bom faz 
isso; nomeação boa faz isso. Vai ver que nunca colocou 
uma criança no colo. Nunca colocou ninguém dentro 
de casa. Nunca fez uma blitz à noite. Nunca estendeu 
a mão a ninguém. Nunca chorou a lágrima de uma 
mãe que tem um filho drogado. Aí fala uma bobajada 
dessas, sabe por quê? É técnica, é doutorado, estu-
dou não sei onde. Sabe que esses técnicos, eles são 
inteligentes, que tudo o que eles fazem, se der certo 
eles são gênios; se der errado, foi o povo que não co-
operou. Aqui foi o povo que não cooperou. Você sabe 
onde é que ela gasta o orçamento dela? Gastou fazen-
do pesquisa! Pesquisa de milhões! Para mapear, para 
saber para onde é que as populações estão migrando! 
Para onde, onde está... Ei! Ei! São Paulo tem uma rua 
chamada Cracolândia! 

Filma isto aqui: a fala da Secretária Nacional 
Antidrogas. Aqui, meu prezado Braga, é isso aqui na 
Amazônia? É isso aqui, João Pedro, na Amazônia? É 
isso aqui no Espírito Santo? Não. Eu tenho trinta anos 
que recupero drogados, não é isso aqui em São Pau-
lo, não. Não é isso aqui no Rio, não. Olha o que é que 
ela fala. Então, nós temos saída? É só conversa fiada. 
É frente disso, é frente daquilo, é só discurso, só blá-
blá-blá, blá-blá-blá. O dinheiro aqui já foi investido em 
pesquisa. Os pesquisadores receberam. E deram a ela. 
Conclusão: o Brasil não tem tanta droga assim, não. 
Não estão fumando tanto assim, não. É bobagem. 

Eu acho que ela precisa ser chamada aqui. Ser 
chamada aqui! Será que a base do Governo aprova, ou 
não, para ela vir aqui? Tem que se explicar! Secretária 
Nacional Antidrogas, a maior mazela deste País! Ali-
ás, é um País de bêbado, um País de fumante, e quer 
que a polícia e a classe política resolvam o problema 
do crack, da maconha, da cocaína, e todo mundo só 
enchendo o talo de cachaça. E tem uns que nem ba-
fômetro querem fazer! São autoridades! Saem por aí 
“bebos” e, na hora em que são pegos, não querem fa-
zer bafômetro, não. É isso mesmo, doutor! Ninguém é 
melhor que ninguém, não. O sobrenome de um é igual 
ao meu. Se o cara me pedir para fazer bafômetro, eu 
faço na hora, eu não bebo. Não bebo, não ando de 
olho vermelho. E depois? E depois? A sociedade vai 
acreditar em quê? 

Essa declaração, Senador Lindbergh, posso fazer 
um pedido a V. Exª, que é vice-líder do Governo? Isso 
aqui precisa de uma explicação. Aqui tem uma maté-

ria toda, uma entrevista. Ela é a Secretária Nacional 
Antidroga! Aonde vai a esperança? 

Essa Senad é para propor política pública pre-
ventivas para o País. Essa secretaria foi criada com 
esse propósito no governo Fernando Henrique. Ele 
fez um discurso na ONU dizendo que erradicaria as 
drogas em 10 anos! Primeiro, errou porque não seria 
Presidente por 10 anos. Segundo, foi embora e largou 
um orçamento de R$65,00. Terceiro, agora, é que ele 
faz palestra dizendo que tem de legalizar a droga no 
Brasil. Nem conhece o País que governou.

Legalizar droga? É bonito! Eu sei que vai chegar 
o dia, Presidente Fernando Henrique, para se legalizar 
a droga. Vai chegar. Sabe qual é o dia? O dia em que 
alguém falar a ele que o piloto do avião que vai levar o 
senhor para Sorbonne, para fazer aquela palestra – o 
senhor é um intelectual – o piloto é viciado em cocaína. 
Se ele embarcar, essa é a hora de poder legalizar as 
drogas. A netinha do senhor está indo para a escola? 
O motorista da van é maconheiro. Se ele achar isso 
bonito, é a hora para se legalizar.

Secretária Nacional Antidroga, que vergonha!
Peço ao nosso querido Ministro José Eduardo 

Cardozo que chame ela às falas. Eu vou entrar com 
um requerimento amanhã, convocando-a na Comissão 
de Direitos Humanos para que ela possa explicar esta 
aberração. E que traga dados verdadeiros. Ela não co-
nhece nada. Quem fala isso não conhece nada.

Senador João Pedro, eu tenho 30 anos que re-
cupero drogados. As minhas filhas nasciam nos bra-
ços dos drogados. É minha militância, é a minha vida. 
É o que sei respirar. Quando escuto isso aqui, eu fico 
ironizando porque isso dói em mim.

Lindbergh, você foi prefeito oito anos! É isto aqui 
no seu Município? Claro que não é. È isso aqui em 
Salvador, Pinheiro? Claro que não é. Então, essa se-
cretária tem de se explicar.

Se a nossa Presidenta Dilma disse que iria fazer 
uma política de enfrentamento ao crack – o crack já 
está até meio velho, não é, porque o óxi já chegou e 
já tomou posição, já tem coisa pior –, ela está dizendo 
que não temos nada disso aqui no Brasil.

Encerro o meu pronunciamento com muita tristeza 
ao ler uma afirmação desta, feita pela secretária. Aliás, 
já servia ao Governo Lula com um general por quem 
tenho o maior respeito, mas o general não entendia 
nada disso, não. Gente boa, mas não sabia nada dis-
so. Nada, nada. Ela já servia junto com ele. Se ela era 
aluna dele, então, esta afirmação dela aqui não tem 
nada que se admirar.

Reafirmo o meu compromisso com este Governo, 
com a minha Presidente. Reafirmo os meus compro-
missos com a base do Governo nesta Casa. 
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Penso que não precisávamos viver o que nós esta-
mos vivendo. E vamos trabalhar para que nós possamos 
dar dias de tranquilidade, para que a Presidente Dilma 
possa realizar um grande governo, dando continuidade 
ao governo vitorioso Luiz Inácio Lula da Silva.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 

AM) – Obrigado, Senador Magno Malta.
O próximo orador é o Senador Lindbergh Farias. 

V. Exª permutou com o Senador Eduardo Braga, do 
nosso Estado do Amazonas.

V. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Pronuncia o seguinte recurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, primeiro agradecendo – duplamente 
agradecendo – ao aniversariante do dia, o nosso queri-
do Senador Walter Pinheiro, que havia permutado comi-
go o tempo; e, depois, agradecendo ao nosso Senador 
Lindbergh, que gentilmente cedeu o tempo para que 
nós pudéssemos fazer uso da palavra. Daqui a pou-
co, lamentavelmente – ou felizmente –, teremos uma 
reunião com o nosso Governador, que está chegando, 
e com toda a Bancada do Estado do Amazonas, para 
tratar do assunto por que venho hoje à tribuna.

Senador Walter Pinheiro, além do aniversário de 
V. Exª no dia de hoje, também é aniversário de uma 
personalidade do nosso Estado, muito querida, o Dr. 
Isper Abrahim, que nos dá inclusive a honra de estar 
aqui, visitando o Senado da República, no dia de hoje. 
Foi meu Secretário de Fazenda durante muitos anos, Sr. 
Presidente, e hoje é Secretário de Fazenda do Estado 
do Amazonas. E, para alegria de todos nós, completa 
mais um ano de vida.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ve-
nho à tribuna no dia de hoje para tratar de um assunto 
extremamente importante para o povo amazonense. 

Eleito por expressivo contingente de amazonen-
ses, assumi com a Amazônia e com o Amazonas o 
compromisso de, no Senado Federal, defender com 
intransigência e sem vacilações, os interesses do povo 
do meu Estado, sintetizados na existência da expansão 
e na consolidação do Polo Industrial de Manaus.

Trata-se, enfim, de ser coerente com a postura 
que adotei nos quase oito anos de mandato que cum-
pri como governador e nos quase trinta anos de vida 
pública que possuo com mandatos, graças à genero-
sidade, Senador Moka, do povo amazonense.

Preocupam-me, sim, Sr. Presidente, as recentes 
investidas nas novas medidas adotadas pelo Governo 
Brasileiro com relação à Zona Franca de Manaus e ao 
Polo Industrial de Manaus, muitas delas em ações apa-
rentemente destinadas a promover o desenvolvimento 
do País, mas que, em essência, tendem a agravar os 

desequilíbrios regionais e impedir que o Polo Industrial 
de Manaus continue a ofertar mais de 100 mil empregos 
diretos aos amazonenses e aos brasileiros que para 
lá afluem em busca de oportunidades, e gere receitas 
que se aproximam dos US$40 bilhões anuais.

As votações que estão na ordem do dia das preo-
cupações do Congresso, principalmente o novo Código 
Florestal e as Medidas Provisórias nºs 517, de 2010, e 
534, de 2011, têm muito a ver com o presente e o futuro 
do Polo Industrial de Manaus e do Amazonas.

Não sei se por ironia ou por simbologia, a Câma-
ra dos Deputados, por pressão do agronegócio, votou 
ontem o projeto do novo Código Florestal contendo 
dispositivos que representam, indiscutivelmente, al-
guns avanços e também retrocessos na legislação 
ambiental do País. 

E o fez logo após a divulgação de dados confir-
mando a expansão do desmatamento na Amazônia 
Legal e às vésperas das comemorações do Dia Mun-
dial do meio Ambiente.

O Polo Industrial de Manaus, Sr. Presidente, opera 
o milagre de conduzir um amplo núcleo industrial em 
plena Floresta Amazônica, um desafio instransponível, 
não fora a determinação de seus governantes, e eu 
honrosamente me incluo entre eles, de desenvolver, 
no dia a dia, a experiência criativa do desenvolvimen-
to sustentável. 

No Amazonas, o Polo Industrial e o desenvol-
vimento sustentável não são figuras de retórica. A 
convivência harmoniosa e criativa da floresta com a 
indústria é um desafio que ainda não foi tentado em 
lugar nenhum mundo afora, mas nós, no Amazonas, 
temos feito escola. 

Não há mistério: trata-se, resumidamente, de criar 
emprego, renda e riqueza, preservando e consolidando 
os recursos naturais.

Estamos falando do compromisso de dar aos 25 
milhões de brasileiros que vivem nas grandes cidades 
ou preenchendo os grandes vazios demográficos da 
Amazônia, o direito à educação, à saúde e ao empre-
go, assegurados pela Constituição e fundamentais ao 
exercício pleno da cidadania.

Somos otimistas e acreditamos que esta Casa, 
para onde virá agora o Projeto do Código Florestal 
aprovado na Câmara, saberá encontrar soluções de 
equilíbrio que preservem os recursos naturais e pro-
movam ao mesmo tempo o desenvolvimento econô-
mico social do País.

Precisamos chegar de fronte erguida e com au-
toridade ao grande fórum mundial de meio ambiente, 
a Rio+20, que organizaremos no Rio de Janeiro, em 
junho do próximo ano.
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Porém, Sr. Presidente, a ameaça mais próxima e 
concreta ao Polo Industrial de Manaus vem da Medida 
Provisória nº 534, publicada nesta segunda-feira, con-
cedendo aos tablets produzidos fora da Amazônia os 
mesmos incentivos fiscais da Lei de Informática. Ora, 
ao estabelecer esses benefícios, é preciso manter as 
vantagens comparativas para que os empregos da 
Zona Franca possam ser mantidos, para que o Polo 
Industrial possa sobreviver. 

O Amazonas apoia a MP nº 534 do ponto de vista 
da desoneração dos tablets. Esse é um desejo de todo 
o povo brasileiro, mas o Amazonas não abre mão do 
seu direito, Sr. Presidente. O Amazonas quer e pede 
a permissão para continuar produzindo, trabalhando 
e preservando o maior patrimônio do povo brasileiro, 
a Floresta Amazônica.

Com o pretexto de atrair para o Sudeste investi-
mentos bilionários de empresas internacionais na área 
de informática – para mim, ainda uma dúvida muito 
grande nessa consecução –, o Governo apressou-se 
em conceder a outras regiões do País vantagens que 
resultam numa verdadeira declaração de disputa entre 
o Polo Industrial e os resto do Brasil.

Isso é um grande engano, Sr. Presidente, por-
que o que nós na Zona Franca e no Polo Industrial 
queremos é apenas manter as vantagens e as opor-
tunidades. Para isso, e eu quero aqui, no dia de hoje, 
agradecer à Liderança do PMDB no Senado, Senador 
Renan Calheiros, que me indicou, ainda há pouco, à 
Presidência desta Casa para que, quando chegar a 
MP nº 534, eu possa relatar esta matéria do ponto de 
vista de construir uma solução que seja boa e impor-
tante para o Brasil, mas que assegure tranquilidade e 
estabilidade para um polo e para um projeto vencedor, 
que é do Brasil, que é do Governo brasileiro, o Polo 
Industrial de Manaus.

Sr. Presidente, em 2004, bens participavam com 
22,5% do faturamento do Polo Industrial de Manaus, 
os bens de informática. No ano passado, essa relação 
caiu para 9,71%. Nem por isso deixamos de crescer, 
porque substituímos isso por meio de uma indústria 
de componentes e uma indústria de adensamento da 
cadeia produtiva que continuou a preservar empregos 
e a manter a competitividade do nosso polo. 

Produtos como telefones celulares e outros prati-
camente migraram do Polo Industrial de Manaus para 
São Paulo ou para o Centro-Sul do País, ou para até 
mesmo o Sudeste. No entanto, lá se consolidou um polo 
de componentes para essa indústria de smartphone, de 
telefones móveis, que acabou possibilitando que nós 
tivéssemos crescimentos importantes na indústria e 
que assegurasse o desenvolvimento daquela região. 

Pois bem, mais uma vez, tal qual nos monitores 
de vídeo, tal qual nos monitores de cristais líquidos e 
agora nos componentes para fabricação dos tablets, 
nós precisaremos manter essas oportunidades para o 
povo do Amazonas e para o povo da Amazônia.

O Polo Industrial de Manaus não contribui apenas 
com o desenvolvimento do Amazonas, contribui com 
o desenvolvimento de Amazônia Ocidental. 

Esse é o resultado das alterações das legislações 
sobre o setor de tecnologia da informação e comunica-
ção e da política de liberalizar os tributos de forma geral 
em todo o território nacional, por diversas justificativas, 
levando praticamente ao esgotamento das vantagens 
comparativas do Polo Industrial de Manaus. 

Isso, Sr. Presidente, esta Casa, que representa o 
pacto federativo brasileiro, não pode permitir.

Apelo à consciência dos Srs. Senadores, apelo 
à Presidente Dilma, que, na última eleição, em 2010, 
alcançou, no Estado do Amazonas, o seu maior índice 
de votação. Lá, Senador Acir, a Presidente Dilma al-
cançou 81% dos votos do nosso Estado. De cada dez 
amazonenses que foram às urnas no dia das eleições 
de 2010, no segundo turno, mais de oito votaram na 
Presidente Dilma. E votaram por reconhecer o trabalho 
do Presidente Lula no fortalecimento, no crescimento e 
no desenvolvimento econômico, social e ambiental do 
nosso Estado e da nossa região. E votaram na certeza 
e na garantia de que a Presidente Dilma saberia, como 
cremos que saberá, defender, ampliar e aprimorar os 
nossos modelos de desenvolvimento sustentáveis na 
Amazônia. Sou otimista como disse, e reiteramos a 
nossa intenção de entrincheirarmos nesta tribuna e 
no mandato que tão honrosamente nos foi confiado 
pelos amazonenses.

Quero aqui agradecer a solidariedade do PMDB 
e de vários companheiros que têm assistido à forma 
dedicada como estamos defendendo um projeto que 
é importante não apenas para nosso povo, que gera 
emprego, que gera desenvolvimento, que gera oportuni-
dades no Amazonas, mas que ajuda, Sr. Presidente, a 
preservar e a conservar o maior de todos os patrimônios 
do povo brasileiro: a biodiversidade da Amazônia.

Por fim, é consequente a retomada do processo 
de concentração industrial no Sudeste, que incentiva 
os desequilíbrios regionais e ameaçam a própria Fe-
deração.

Eu tenho fé, eu tenho esperança de que o Senado 
da República, Sr. Presidente, não permitirá que esse 
equívoco histórico aconteça em relação ao Amazonas, 
em relação ao Polo Industrial de Manaus e em relação 
à Zona Franca de Manaus.

Quero, por fim, dizer que todos nós no Amazo-
nas estamos depositando as nossas esperanças na 
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Presidente Dilma, no Ministro Fernando Pimentel, 
no Ministro Aloizio Mercadante, mas, acima de tudo, 
depositando as nossas esperanças nesta Casa, no 
Senado da República, que nunca faltou ao Estado do 
Amazonas e que, eu não tenho dúvida, não permitirá 
faltar, neste momento, o seu apoio ao nosso povo e 
à nossa gente.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a 
oportunidade...

O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Sena-
dor, V. Exª me permite?

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Concedo o aparte ao Senador Acir Gurgacz.

O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Meus 
cumprimentos, Senador Eduardo Braga, pelo seu pro-
nunciamento. Quero aqui dar o meu depoimento so-
bre a importância do Polo Industrial de Manaus para 
o nosso País, como geração de emprego, geração de 
divisas, mas, principalmente, pela maneira com que o 
Amazonas cuida das suas florestas e o faz exatamen-
te porque tem uma geração de emprego por meio das 
indústrias, tem um polo industrial que agrega toda so-
ciedade amazonense, que, por intermédio desse seu 
trabalho, consegue preservar a biodiversidade do Ama-
zonas. Meus cumprimentos, Senador Eduardo Braga. 
Pode contar com o nosso apoio, o apoio do PDT, para 
que nós consigamos evoluir cada vez mais e desen-
volver cada vez mais o Polo Industrial do Amazonas, 
que não é do Amazonas, é da Amazônia e é do Brasil. 
Meus cumprimentos

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Eu agradeço a V. Exª e tenho certeza de que os Se-
nadores desta Casa, sejam os Senadores da Amazô-
nia, sejam os Senadores de outras regiões, saberão 
dar a oportunidade para que nós possamos continuar 
contribuindo para o Brasil, para os brasileiros e para 
o Planeta. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Braga, 
o Sr. João Pedro deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Agradeço a V. Exª. 

Todos nós nos irmanamos com a causa do Estado 
do Amazonas e da região amazônica. Quero convidar 
o nosso colega Acir Gurgacz para falar em nome do 
PDT. O próximo é Ivo Cassol.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente Inácio, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Caro Presidente Jayme.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de me ins-
crever pela liderança do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – V. Exª está inscrito. 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Acir Gurgacz.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje 
é um dia importante para nós do PDT.

No momento em que a política brasileira atra-
vessa uma crise de identidade em suas agremiações 
partidárias, em que as linhas tênues que separam es-
querda e direita, socialistas e liberais, progressistas 
ou conservadores, praticamente desapareceram, eu 
tenho a honra de ocupar a tribuna desta Casa para 
comemorar os 31 anos de fundação do nosso Partido 
Democrático Trabalhista, o nosso PDT.

Comemoramos essa data resgatando os valores 
do trabalhismo, da educação, da ética, do nacionalismo 
e da soberania brasileira. Celebramos a democracia 
e a luta pelos direitos humanos, que marcaram a atu-
ação dos pioneiros e fundadores do PDT, os nossos 
líderes, Leonel Brizola, João Goulart, Darcy Ribeiro, 
Abdias do Nascimento, Alberto Pasqualini, Doutel de 
Andrade, José Neiva Moreira e Jefferson Péres, entre 
tantos outros que, até hoje, influenciam – com suas 
doutrinas e atuação política – as bandeiras do nosso 
Partido, do nosso PDT.

Se, por um lado, o pluripartidarismo ampliou a 
liberdade de expressão política e a organização par-
tidária em nosso País, esse mesmo fenômeno, alia-
do à falta de cultura político-partidária no Brasil e ao 
nosso sistema eleitoral personalista, enfraquece as 
agremiações partidárias e a nossa democracia. Isso 
ocorre principalmente porque todos os partidos, sem 
exceção, precisam se sujeitar ao atual sistema eleito-
ral para atingir o quociente eleitoral e para se manter 
no jogo político. 

É por isso que estamos realizando a reforma 
política e espero que possamos ajustar esses pontos 
dentro de uma proposição que o PDT tem: levar pro-
postas ao povo através de um plebiscito. É assim que 
entendemos que deva ser o final dessa reforma política 
tão importante para o povo brasileiro.

Pontos que hoje enfraquecem os nossos parti-
dos favorecem o surgimento de novos partidos a cada 
eleição e prejudicam o fortalecimento de nossa demo-
cracia representativa.
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Comemoramos os 31 anos de luta e resistência 
do PDT, mas me preocupo com a atual homogeneiza-
ção dos partidos brasileiros. Está cada dia mais difícil 
diferenciar as ideias, os programas e as bandeiras de 
um partido político para outro. Nós, do PDT, somos um 
Partido e, como tal, temos nossos princípios, nossas 
bandeiras e nossa militância sempre engajada. 

Apesar da corrupção e de outros problemas que 
contribuem para que a política seja uma atividade mal 
vista pela sociedade, a participação na política ainda é 
uma das formas mais eficientes para resolver as ques-
tões da própria sociedade. Essa atitude é o primeiro 
passo para a construção de uma cidadania. E, como 
a participação nos assuntos de interesse da comuni-
dade e da coletividade é uma ação política, eu sempre 
digo e defendo que as pessoas honestas, as pessoas 
de bem, que pensam e praticam o bem coletivo, que 
atuam de forma proativa na sua comunidade, no seu 
Município, precisam participar ativamente da políti-
ca brasileira. Só com uma participação ativa na vida 
política é possível cobrar a aplicação transparente e 
correta dos nossos impostos. Só com a participação 
é possível cobrar mais atenção para o agricultor, para 
os trabalhadores, para os empresários, enfim, mais 
cuidado com o meio ambiente para que possamos 
viver num mundo sadio e deixá-lo em condições de 
usufruto para as gerações futuras.

Por isso, a importância dos partidos políticos.
Nesse sentido, temos que comemorar o amadure-

cimento da democracia brasileira, que permite o multipar-
tidarismo, a livre manifestação do pensamento político e 
a livre filiação à agremiação partidária que melhor repre-
sente um grupo de pessoas, uma classe, uma categoria, 
ideologia, projeto político ou estilo de vida.

Portanto, o partido político representa muito mais 
do que apenas uma sigla à qual o político vai-se filiar 
para se eleger ao cargo público. O partido político deve 
representar o pensamento político e as crenças ideo-
lógicas de determinadas forças sociais, que, por meio 
de eleições, disputa espaço nas esferas de decisão 
da vida pública, como os parlamentos e os órgãos 
executivos que fazem parte de nosso sistema de go-
verno democrático.

Tenho muito orgulho de participar de um Partido 
político que tem história, ideologia, pensamento e ação 
política coerentes. Um Partido que foi fundado com base 
nos princípios do trabalho e da educação. Essas são as 
duas maiores bandeiras do PDT, que são a base para 
a promoção da cidadania e do bem-estar social. Sem 
educação e trabalho não se faz nada. Sem educação 
e trabalho não se constrói uma nação. 

Defendemos a escola em tempo integral, a ge-
ração de emprego e renda, o trabalhador, o empreen-

dedorismo, o empresário sério e comprometido com 
a sociedade. Essa é a história de luta do PDT. Essas 
são bandeiras com as quais eu me identifico, e por isso 
me filiei ao PDT quando decidi que deveria participar 
mais ativamente da vida pública. Estou há mais de doze 
anos no PDT e em nenhum momento pensei em tro-
car de partido por interesses eleitoreiros ou qualquer 
outro motivo menor. Acredito nas bandeiras do PDT, 
defendo-as e tenho convicção de que as pessoas que 
estão hoje no PDT jamais vão deixar que esse grande 
Partido perca a sua essência. 

O PDT tem história e trajetória a ser respeitada. O 
PDT tem trajetória de participação ativa nos momentos 
decisivos do País, e vamos continuar fazendo história, 
pois a participação política é um projeto social para a 
construção da cidadania e do bem-estar social, tendo 
sempre a educação em primeiro lugar.

Dessa forma, acreditamos realmente que teremos 
partidos políticos fortes e capazes de sair sempre em 
defesa dos direitos dos cidadãos brasileiros.

Quero cumprimentar todos os pedetistas, em 
especial, o nosso Presidente Manoel Dias, o nosso 
Ministro Carlos Lupi e toda a família pedetista.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha para tratar nesta tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Agradeço a V. Exª.
Registro a presença entre nós do Deputado Paulo 

Henrique Lustosa, que tem a grande responsabilidade 
de dirigir, no Estado do Ceará, toda a área que trata 
do meio ambiente. Sob sua responsabilidade estão 
atribuições que podemos chamar de Estado, porque 
qualquer empreendimento de grande porte no Estado 
do Ceará está nas mãos de V. Exª.

Então, recebemos V. Exª com muito carinho, sa-
bendo da sua capacidade, da sua competência para 
dirigir área tão delicada do nosso Estado.

Passo a palavra ao Senador Ivo Cassol, como 
orador inscrito.

Antes que assuma a tribuna, leio o Requerimen-
to nº 594:

REQUERIMENTO Nº 594, DE 2011

Nos termos do art. 199 do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeremos a 
realização de sessão do Senado Federal no 
dia 7 de junho do corrente ano, destinada à 
entrega do Diploma José Ermírio de Moraes 
aos agraciados, em sua segunda premiação, 
conforme Resolução nº 35, de 2009.

Sala das sessões, – Armando Monteiro, 
Paulo Davim e outros.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Lido, vamos colocá-lo em votação.

Os Srs. Senadores que concordam permaneçam 
como se encontram.(Pausa)

Aprovado.
Com a palavra, o Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é uma 
alegria mais uma vez ocupar esta tribuna, especial-
mente neste momento em que acaba de ser aprovado 
requerimento solicitando sessão especial para entrega 
do Diploma José Ermírio de Moraes a personalidades 
de destaque no setor industrial que tenham oferecido 
contribuições relevantes à economia nacional, ao de-
senvolvimento sustentável e ao progresso do País. Por 
isso, com imensa satisfação, entre vinte empresários 
e empresas que estavam concorrendo a este prêmio, 
tivemos a alegria de ter três grandes nomes, não me-
nosprezando nem desfazendo dos demais, porque 
todos os outros também mereciam. 

Nós tivemos a votação dos colegas Senadores 
na comissão e foi agraciado José Dias de Macedo, 
para que, no dia 7 do mês que vem, receba a home-
nagem, e Walterci de Melo, do Centro-Oeste, da região 
de Goiânia. José Dias de Macedo, do Nordeste, é um 
grande produtor, um grande empresário na área de 
alimento e de farinha. E também, para nossa grande 
alegria e satisfação, na Região Norte, no nosso Estado 
de Rondônia, um grupo, uma empresa que começou 
em 1985, a empresa de dois jovens, de dois cidadãos 
empreendedores, de duas pessoas que acreditavam no 
que faziam. Começaram com uma oficina de bicicleta 
e, com essa oficina de bicicleta, se tornaram uma das 
grandes empresas do País e uma das grandes empre-
sas do nosso Estado de Rondônia. 

Falo dos irmãos Eugênio e Euflávio, que hoje, 
além de empresários, investem também na área social, 
na área ambiental e geram, no Estado de Rondônia, 
mais de mil e quinhentos empregos produzindo as 
bicicletas Cairu.

E aí as pessoas perguntam para mim: mas, Se-
nador Cassol, V. Exª, no passado, era um homem mais 
gordo, mais pesado. Hoje o senhor está leve, hoje o 
senhor está mais magro. Na verdade, o que é que 
aconteceu? Falei: eu adquiri uma bicicleta Cairu, com 
a bicicleta Cairu estou fazendo exercício e, com isso, 
estou com a saúde cada vez melhor.

É com alegria, Senador Raupp, que nós, aqui no 
Senado, vamos homenagear, no próximo dia 7, às 12 
horas, os três empresários. Indiquei o nome da empre-
sa Grupo Cairu, dos empresários Eugênio e Euflávio, 
do nosso Estado de Rondônia, para receber o maior 

diploma que esta Casa dá, o maior diploma que esta 
Casa está colocando, que é o diploma Empresário 
José Ermírio de Moraes.

Então é com alegria que nós vamos receber aqui 
esses dois grandes empreendedores, essas duas pes-
soas que fizeram história, como todos nós fizemos. 
Com certeza todos os demais empresários neste Brasil 
afora começaram de baixo.

São 21 mil bicicletas por mês, são 250 mil bici-
cletas por ano, sem contar outras atividades, e são 
mais de 17 Estados da Federação brasileira que estão 
consumindo, adquirindo as bicicletas produzidas no 
Estado de Rondônia com uma concorrência desleal, 
Cícero, uma concorrência totalmente desleal, porque 
Manaus tem isenção de IPI, tem isenção de impostos 
federais, enquanto o Estado de Rondônia não tem a 
isenção do IPI, não tem isenção do PIS. Simplesmente 
tem, sim, a isenção de 85% de ICMS para estimular a 
indústria, a exemplo da indústria Cairu, que ia embora 
de Pimenta Bueno, ia embora para outro Estado porque 
ofereciam vantagens nos outros Estados. 

No meu mandato de Governador, nós, junto com 
o Conder, junto com o Banco do Brasil, o Basa e de-
mais empresas que participam dos incentivos fiscais, 
demos incentivos fiscais para que eles pudessem am-
pliar e hoje temos um dos maiores parques industriais 
do Estado de Rondônia, que hoje gera emprego, gera 
renda na grande cidade de Pimenta Bueno.

Então, no próximo dia 7 de junho, ao meio-dia, 
estaremos aqui, nesta Casa, neste Plenário, receben-
do essas três grandes empresas, esses três grandes 
empresários para que sejam homenageados, para 
que possam produzir muito mais, gerar mais empre-
go e mais renda.

Passo a palavra ao Senador Raupp para um 
aparte.

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Que-
ria parabenizá-lo pelo pronunciamento e dizer que sou 
testemunha também do sucesso do Eugênio e do Eu-
flávio, da garra e determinação com que eles atuam 
nesse mercado em que há uma concorrência muito 
forte. Lá de Rondônia, lá de Pimenta Bueno eles estão 
conseguindo concorrer em todo o Brasil. Eles já distri-
buem bicicletas, peças de bicicletas e motos para 17 
Estados do nosso País. Construíram agora uma fábri-
ca, praticamente uma montadora, mas vamos chamar 
de indústria enorme que vai empregar mais de 1.000 
funcionários. Então, para Rondônia, uma empresa no 
interior do Estado que emprega mais de 1000 funcio-
nários e vende para 17 Estados brasileiros merece 
essa honraria que V. Exª e esta Casa estão dedicando 
aos empresários Eugênio e Euflávio, que devem servir 
de exemplo não só para o nosso Estado, mas para o 
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Brasil. Esse modelo de empresários que começaram lá 
de baixo, como V. Exª já falou, de um pequeno acessó-
rio de bicicleta, de conserto de bicicletas, para chegar 
a uma indústria, a um empreendimento desse porte. 
Então, parabenizo V. Exª, extensivo aos empresários, 
não só ao Eugênio e Euflávio, que conhecemos mui-
to bem, mas a todos aqueles que começaram lá de 
baixo e hoje estão empregando milhares e milhares 
de pessoas. Aliás, a grande maioria dos empregos no 
nosso Brasil saiu de pessoas que começaram de bai-
xo, assim como o Eugênio, o Euflávio e tantos outros 
que hoje empregam milhares e milhares de pessoas 
no Brasil. Mais de 80% dos empregos brasileiros são 
gerados a partir de empresas de pequeno e médio por-
te. Então, o Governo brasileiro deveria... Eu até acho, 
já defendi aqui, no Ministério da Fazenda, Senador 
Ivo Cassol, a isenção de impostos federais para esse 
setor de bicicletas, porque é um veículo econômico, 
para pessoas de baixa renda, que, além de servir para 
transporte, serve para melhoria da saúde, porque V. 
Exª falou que comprou uma bicicleta para ficar mais 
magro. A bicicleta é um veículo tão importante que, 
além de ser econômico, servindo para levar a pessoa 
para o trabalho, para o serviço ou para o lazer, ainda 
queima calorias e evita que a pessoa fique doente e 
gaste dinheiro dos hospitais públicos também. Então 
é um veículo que, no meu entendimento, deveria ter 
isenção do Estado, do Município e também da União. 
Parabéns a V. Exª!

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obri-
gado.

Vou passar para o meu nobre colega Senador 
Cyro Miranda. 

O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Se-
nador Ivo Cassol, quero parabenizá-lo pelo pronuncia-
mento, parabenizar o Grupo Cairu e principalmente o 
senhor, porque foi graças ao incentivo fiscal dado que 
houve o crescimento dessa empresa. Também para-
benizo o Senador Inácio Arruda pelo Grupo Dias Ma-
cedo que recebe essa honraria. São grupos realmente 
de expressão, como o é o Grupo Teuto, presidido pelo 
empresário do nosso Estado Walterci de Melo, que é o 
primeiro laboratório em genéricos e um dos maiores do 
País. Estão os três de parabéns, principalmente o Grupo 
Cairu, que teve, com o Governador também, na época, 
todo esse incentivo. Aqui fica o nosso carinho.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obrigado 
aos nobres colegas que fizeram apartes.

Isso serve de exemplo e de modelo, porque há 
espaço para todo mundo que queira vencer. Ao mes-
mo tempo, é lógico, precisamos de muita labuta, muito 
suor e muita determinação.

É por isso que, em nome do Grupo Cairu, que vai 
ser homenageado, quero deixar aqui meu abraço ao 
Eugênio, ao Euflávio e a toda a sua família. Quando falo 
da sua família, quero estender a todos os servidores, 
aos funcionários que fazem parte desse conglomera-
do, dessa empresa.

Se Deus quiser, os 27 Estados da Federação, 
contando com o Distrito Federal, estarão consumindo, 
estarão vendendo, nas lojas, as bicicletas Cairu, que 
são produzidas em Rondônia. 

Isso demonstra que Rondônia, além de ter a 
melhor carne do Brasil, a carne do boi orgânico, a 
carne do nosso boi do pasto, nós temos também um 
Estado rico na produção de café, feijão, arroz, milho 
e, além disso, agora na produção de bicicleta. Então, 
sinto-me feliz. Juntamente, nós podemos homenage-
ar nesta Casa, eu queria aqui homenagear todos os 
empreendedores, todos os empresários, todos aqueles 
que se destacam de uma maneira ou de outra. Não é 
possível homenagear todos, mas aqueles que forem 
nós vamos parabenizar, pois servem de exemplo para 
os demais.

Ao mesmo tempo, eu queria aqui aproveitar esta 
tribuna para dizer que, lamentavelmente, lamenta-
velmente, infelizmente, mais uma vez, o Estado de 
Rondônia, junto com o Estado do Rio Grande do Sul, 
junto com outros Estados, foi manchete no Fantástico 
do último domingo.

Mas por que foi manchete? Foi manchete, gente, 
foi manchete, Srs. Senadores, de desvio de dinheiro 
público para comprar remédio para a saúde. E o mais 
constrangedor disso tudo é o esquema fraudulento e 
podre montado nos quatro cantos do País, envolvendo 
vários Estados. E, nesses seus Estados, pessoas que, 
na verdade, só pensam em ganhar dinheiro, sequer se 
preocupam com a saúde humana.

Está aqui o exemplo: o Município de Porto Velho, 
o Município de Porto Velho, que devia dar um exem-
plo de administração. Prefeito Roberto Sobrinho, que 
vergonha! Você e sua equipe! Para as prateleiras das 
farmácias, para a farmácia básica, para qualquer lugar, 
o laboratório fornece a R$1,24 um medicamento, um 
remédio. Sr. Presidente, esse mesmo remédio é com-
prado por R$9,90. Isso é dinheiro público, é dinheiro 
que sai do cofre público federal. É dinheiro público do 
povo. E, aí, dizem que não fazem saúde.

Vejam o exemplo de um anticoncepcional, que 
é encontrado a R$1,24 nas farmácias populares. E o 
mesmo medicamento, do mesmo laboratório, foi ven-
dido a R$9,90. Isso é inaceitável.

E o que é mais triste ainda, quando fazem a 
pergunta para o Fábio Valgas, chefe da Corregedoria 
Geral da União do Rio Grande do Sul, ele diz o se-
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guinte, diz ao Fantástico: “que a situação mais grave 
é Porto Velho”.

E, aí, vem o depoimento de uma senhora, de uma 
senhora que precisava de remédio para tratamento do 
diabetes. Essa senhora, que não tem dinheiro, foi lá 
e pediu o medicamento, disse que não tinha dinheiro. 
Disseram que iria chegar. Mas ainda não tem, lamenta 
a dona de casa Raimunda dos Santos. Dona Raimunda, 
por causa da sua diabetes e da falta do medicamento 
na farmácia básica da prefeitura... O posto disse que 
não tinha. Diziam que ia chegar. Estava no contrato e 
compraram, pagaram por um remédio que nunca es-
teve na prateleira. A senhora estava com o dedão do 
pé infeccionado. Primeiro passo: foi cortado o dedão; 
segundo passo: cortaram o pé dessa senhora. E ela 
disse: “O que ia fazer”? Dona Raimunda não tinha di-
nheiro para comprar o remédio.

É isso que nos entristece. Eu dou isso como 
exemplo porque eu fui governador, por dois manda-
tos, eu fui prefeito de Rolim de Moura, por dois man-
datos, a mesma cidade de que o Senador Raupp foi 
prefeito, e foi um exemplo de saúde. Foi a 22ª melhor 
administração do Brasil. Recebi prêmio aqui em Bra-
sília, aqui no Senado, pelo Senador Casildo Maldaner, 
na época, no dia 25 de junho de 2000, se não estou 
enganado, como um dos melhores prefeitos do Brasil. 
Demos uma grande assistência à saúde naquela oca-
sião. Hoje vemos, lamentavelmente, o povo de Porto 
Velho, quando muitos põem a culpa só no Governo do 
Estado, como faziam no passado. Percebe-se que o 
grito que eu dava em Porto Velho que também a saúde 
é responsabilidade do Município .

Aí a gente vê o preço que foi pago por esse me-
dicamento. Eu peço mais: cadê o Ministério Público 
Federal de Rondônia? Devia ter ido lá verificar se foi 
só por esse remédio que pagaram R$9,90 a caixa. 
Foi só essa unidade? Ou ainda tem mais? E as obras 
inacabadas, paradas na metade? Dinheiro tem, mas 
infelizmente falta competência, falta administração. Vejo 
isso com tristeza. Eu vim aqui, Srªs e Srs..Senadores, 
eu vim aqui, Sr. Presidente, na mídia nacional, quando 
fui governador, para limpar nosso Estado, para con-
sertar o Estado de Rondônia, para valorizar o nosso 
Estado. Hoje a gente vê, com tristeza, que infelizmen-
te ainda acontecem essas mazelas nos quatro cantos 
do País. O Rio Grande do Sul, Estado tão forte e tão 
rico... Não bastasse aquela região, ainda foram para 
a região Norte também.

Ao mesmo tempo, o desonesto e corrupto que 
usa o dinheiro público pagando preços absurdos tem 
que ser banido, tem que ser cortado, tem que ser res-
ponsabilizado. Aqui também quero fazer uma defesa 
dos bons prefeitos. Quero aqui fazer a defesa dos bons 

gestores. Eu sei, porque passei por isso. Infelizmente 
a maioria...

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – V. 
Exª me concede um aparte só para corrigir um equí-
voco?

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Já lhe 
passo a palavra, Senador Raupp.

Aqui eu quero dar um exemplo: nós temos vários 
prefeitos no Brasil, competentes, sérios e honestos, 
pessoas que mostram serviço e, muitas vezes, são 
feitas denúncias vazias. E aqueles que na verdade 
não fazem administração séria e competente, esses, 
sim, ficam a desejar. Está aqui um exemplo, Senador 
Raupp, de um vereador da cidade de Porto Velho que 
inviabilizou as obras do PAC. Ele disse que havia irre-
gularidade, e a obra ficou parada, quando não havia 
irregularidade. Ele não teve a competência, não teve 
a seriedade de fiscalizar seu próprio prefeito. Não teve 
sequer a decência de verificar o dinheiro destinado à 
saúde para poder investir com seriedade na compra 
de medicamentos. É isso que nos entristece, Senador 
Raupp. É com isso que eu digo para o senhor que é 
aqui nesta Casa que vamos trabalhar irmanados, para 
poder, cada vez mais, fazer o melhor para o nosso povo. 
Cedo a palavra para o Senador Raupp.

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Se-
nador Ivo Cassol, eu não vou defender, a falta de me-
dicamento é muito grave e teria que ter medicamento 
para todas as doenças na rede básica de saúde, tan-
to do município quanto de Porto Velho, mas vou aqui 
fazer uma defesa do Município de Porto Velho. A Sr.ª 
Raimunda não foi tratada no Município de Porto Velho. 
Ela veio de Machadinho D’Oeste, já veio com proble-
ma de Machadinho, a falta do medicamento foi em 
Machadinho, não em Porto Velho, houve um equívoco 
do Procurador, houve um equívoco do Fantástico, que 
deveria ser corrigido. Quanto ao preço do medicamen-
to, foi levantado, e é R$9 mesmo, nos laboratórios. A 
farmácia básica que fornece ao valor de um e pouco 
porque é subsidiada pelo Governo Federal. Então, não 
houve erro da Secretaria de Saúde de Porto Velho. 
No caso da senhora, saiu como se ela fosse de Porto 
Velho, mas ela é de Machadinho D’Oeste e foi leva-
da já com problema para Porto Velho. Teve acho que 
o dedo amputado ou pé porque foi maltratada – com 
todo o respeito à cidade – em Machadinho D’Oeste. 
A Secretaria de Saúde de Porto Velho já fez a justi-
ficativa, já encaminhou inclusive à Rede Globo, ao 
Fantástico, para ver se será feita a correção, porque 
foi uma injustiça cometida com Porto Velho. Como eu 
tenho essa informação, presto esse esclarecimento a 
V. Exª, porque tenho certeza de que V. Exª desconhe-
cia essa informação.
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O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obriga-
do. É importante ter essa informação, que a impren-
sa nacional, portanto a Rede Globo, Senador Raupp, 
possa fazer a correção. 

Mas, mesmo assim, todo mundo sabe que a 
saúde de Porto Velho, aquela que o Município pratica, 
infelizmente, deixa a desejar: falta profissionais, falta 
estrutura. Prometeram construir várias UPAs, e ficou 
só no upa, upa, upa, upa, e as UPAs não saíram, fica-
ram no meio do caminho. 

Porto Velho é a única capital do Brasil que não 
tem hospital público municipal, por isso os hospitais do 
Governo do Estado ficam sobrecarregados, Senador 
Raupp. O Governo tem dificuldades. Houve dinheiro, 
recursos das compensações das usinas. Na minha 
gestão, o Governo investiu tudo em infraestrutura para 
aumentar em 80 o número de leitos no hospital de base, 
mais um novo Cosme e Damião, que o Confúcio estará 
inaugurando nos próximos dias.

Então, nós precisamos que a Prefeitura de Porto 
Velho pegue o dinheiro da compensação e invista em 
infraestrutura, para termos um hospital municipal, um 
pronto-socorro, para ajudar, auxiliar o trabalho que o 
Governo do Estado faz, Senador Raupp. É importante 
esse trabalho conjunto, não pode só um ficar respon-
sável, como também não podem os municípios ficarem 
empurrando para Porto Velho, como tem acontecido 
até hoje.

Por isso, venho publicamente dizer que se recla-
maram da saúde no ano passado, vocês deveriam ve-
rificar hoje. O Jornal Nacional deveria ver hoje a saúde 
de Rondônia. Juntos, nós podemos fazer um trabalho 
para melhorar mais ainda.

Agradeço a oportunidade e os apartes do demais 
Senadores. Também parabenizo as pessoas que foram 
agraciadas e que estarão no próximo dia 7 aqui, nes-
ta Casa, para receber, o Sr. Eugênio e o Euflávio, da 
Cairu, um exemplo de empresário no Brasil.

Um abraço e obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda – Bloco/

PCdoB – CE) – Próximo orador inscrito, como líder, 
Senador Jayme Campos.

Convido-o ir à tribuna. Antes que ele possa con-
cluir a sua conversação com o Senador Walter Pinhei-
ro, comunico à Casa que a Presidência recebeu do 
Senador Armando Monteiro, Presidente do Conselho 
do Diploma José Ermínio de Moraes, o ofício com as 
seguintes informações:

Comunico a V. Exª que este Conselho, em reu-
nião realizada nesta data, após apreciar o currículos 
dos indicados ao prêmio, escolheu dois empresários 
e uma empresa que serão agraciados com o Diploma 
José Ermínio de Moraes, em sua segunda premiação. 

São eles: José Dias de Macedo, Valterci de Melo e o 
Grupo Cairu. 

Atenciosamente, Senador Armando Monteiro.
Fica dado ciência à Casa.

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 29/2011-CDJEM

Brasília, 24 de maio de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que este Conse-

lho, em reunião realizada nesta data, após apreciar os 
currículos dos indicados ao Prêmio, escolheu 2 (dois) 
empresários e 01 (uma) empresa que serão agracia-
dos com o Diploma José Ermírio de Moraes, em sua 
2ª Premiação. São eles:

Atenciosamente, – Senador Armando Montei-
ro, Presidente do Conselho do Diploma José Ermírio 
de Moraes.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda – Bloco/
PCdoB – CE) – Quero também registrar que está co-
nosco, participando da nossa sessão o Sr. John Scan-
lon – mais ou menos assim, Scanlon – que é repre-
sentante da UNEP. Da Secretaria de Convenção sobre 
o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da 
Fauna e da Flora Silvestres. Acompanhado do Ministro 
Herman Benjamim, do nosso tribunal.

Quero cumprimentar os dois e dizer que é um 
prazer e uma honra recebê-los aqui entre nós. Espero 
poder contribuir na luta que os senhores desenvolvem 
para defender a fauna e flora ameaçadas, digamos as-
sim, no nosso Planeta. Sejam bem vindos.

Senador Jayme Campos, V. Exª tem a palavra.
Sessão prorrogada até que a gente conclua a 

lista de oradores.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – A sessão está prorrogada, até que a gente 
conclua a lista de oradores.

O SR. JAYME CAMPOS. (Bloco/DEM – MT. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, 
Sr. Presidente Inácio Arruda. Srªs e Srs. Senadores, o 
que me traz a esta tribuna hoje é para falar sobre os 
planos de saúde suplementar.

Na honrosa condição de Presidente da Comissão 
de Assuntos Sociais desta Casa, vimos discutindo e 
acompanhando a evolução do conflito instalado nas 
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últimas semanas entre as operadoras de saúde e a 
classe médica.

Deflagrada a partir da greve que reivindicou uma 
remuneração mais justa para os médicos, a crise agra-
vou-se no início do mês, quando a Secretaria de Direito 
Econômico do Ministério da Justiça proibiu os médi-
cos credenciados de cobrar por consultas e serviços 
com base na tabela elaborada pela própria categoria, 
a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedi-
mentos Médicos, sob o argumento de que tal tabela 
fere o princípio da ampla concorrência e atenta contra 
o direito dos usuários dos planos.

Segundo as alegações da referida Secretaria, o 
Conselho Federal de Medicina e outras entidades mé-
dicas vinham promovendo paralisações e descreden-
ciamentos em massa dos profissionais, com o fim de 
pressionar as operadoras a reajustar os valores pagos 
por consultas e exames. O órgão alegava, Senador Cyro 
Miranda, ainda, que as entidades vinham punindo os 
médicos que não aderiam ao movimento.

Porém, na última quinta-feira, dia 19, o Poder 
Judiciário, por meio da 4ª Vara Federal, em Brasília, 
suspendeu a decisão da Secretaria de Direito Econô-
mico. O Conselho de Medicina subscreveu nota oficial 
defendendo que a adesão dos médicos ao movimento 
é facultativa e que não há aplicação de sanções.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar ma-
nifestou-se no sentido de que “as operadoras de se-
guros e planos de saúde devem oferecer alternativa 
de atendimento quando o prestador de serviço cre-
denciado cobra valor adicional do usuário”. Este po-
sicionamento da agência reguladora ocorreu depois 
que médicos do Distrito Federal passaram a cobrar 
uma sobretaxa de até R$60por consulta de clientes 
de planos de saúde.

De acordo com a agência, “o usuário não pode 
sofrer prejuízo por causa da negociação entre opera-
doras e profissionais credenciados, principalmente de 
acesso ao atendimento”, e estimulou as denúncias de 
desrespeito aos direitos dos clientes.

Já os médicos vinham amparando a cobrança ex-
tra numa resolução do Conselho Regional de Medicina 
do Distrito Federal, que alterou a forma de pagamento 
dos honorários médicos. Conforme essas regras, os 
planos de saúde deveriam pagar os honorários direta-
mente ao médico e não mais por intermédio do hospital 
particular. Ademais, os valores seriam negociados entre 
as entidades médicas e as operadoras. A resolução 
autorizava o médico a cobrar o valor diretamente dos 
clientes do plano de saúde que não aceitasse pagar 
o valor estipulado. 

O Conselho de Medicina do Distrito Federal ale-
gava que as cobranças se deveriam ao fato de as 

operadoras estarem em desacordo com as normas, 
porque deveriam pagar aos médicos credenciados os 
honorários estipulados na tabela elaborada pela classe 
médica, cujos valores, em geral, são maiores do que 
os pagos atualmente pelas operadoras. Segundo o 
Conselho Regional, no caso de cobrança, o pacientes 
deveria pedir o reembolso ao convênio.

Por sua vez, a Federação Nacional de Saúde Su-
plementar, que representa 15 grupos de operadoras de 
planos de saúde, também emitiu nota oficial, sustentan-
do “que a decisão de cobrar pelas consultas diretamente 
dos beneficiários foi tomada unilateralmente”.

Nesse contexto, vale salientar que a prática des-
ta dupla cobrança, por parte dos médicos e clínicas 
credenciadas, pode suscitar ação judicial de repara-
ção de danos imputados a quem a exercita, com base 
nos arts. 159 do Código Civil, 5º e 170 da Constituição 
Federal, além de vários dispositivos do Código do Di-
reito do Consumidor e, especialmente, no art. 18 do 
Decreto nº 861/93.

Independente do aspecto legal, entretanto, o 
Conselho Federal de Medicina posicionou-se esta 
semana de forma absolutamente peremptória: a ini-
ciativa do Distrito Federal contraria o Código de Ética 
Médica. O Conselho Regional foi autuado e a medida 
foi revogada.

Agora, portanto, Sr. Presidente, não resta aos mé-
dicos senão o descredenciamento, caso não se chegue 
a um entendimento consensual com as operadoras. 

Ora, caso os descredenciamentos ocorram em 
massa, quem sairá outra vez prejudicado será o usu-
ário.

Por outro lado, o profissional de medicina, após 
tantos anos de dedicados estudos, diante de tama-
nha responsabilidade para com a vida humana, não 
merece ter seu trabalho aviltado e precisa receber 
condignamente.

Conforme levantamento realizado pela Associa-
ção Médica Brasileira e pela Federação Nacional dos 
Médicos, os planos de saúde tiveram um incremen-
to de 129% em sua movimentação financeira, entre 
2003 e 2009, passando de R$28 bilhões para R$65,4 
bilhões, ao passo que o valor da consulta, no mesmo 
período, subiu 44%, bem menos da metade, fazendo 
com que, hoje, algumas operadoras paguem aos mé-
dicos R$25 por consulta, o que, convenhamos, é uma 
cifra inegavelmente injusta.

Em suma, fora as questões técnicas e jurídicas, 
fora a tutela estatal da ordem econômica e demais 
aspectos em defesa de quem tem ou não razão nisso 
tudo, o que importa é o impacto social dos desdobra-
mentos dessa discórdia.
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Nem o profissional da medicina, nem o empresá-
rio da saúde e, muito menos o cidadão usuário, pode 
pagar sozinho esta conta. O momento é de diálogo e, 
na busca do entendimento – que eu espero que seja 
realizado –, estou propondo à CAS, Comissão de As-
suntos Sociais do Senado Federal, que tome para si 
a tarefa de contribuir para que se chegue a um acordo 
conveniente para todas as partes.

Sob a intermediação da CAS, proponho reunir-
mos, meu caro Senador Lindbergh, em audiência pú-
blica, representantes da área médica, das segurado-
ras, dos usuários e das demais instâncias envolvidas, 
para que encontremos uma solução adequada, seja 
por meio da celebração de acordos, seja pelos aper-
feiçoamentos no marco legal.

A ideia é que, à luz dos fatos, da realidade dos 
números e do debate íntegro, racional e legítimo, cada 
um assuma a sua parte e cumpra o seu verdadeiro 
papel. 

Sr. Presidente, Senador Inácio, tenho a certeza 
de que, quem não pode ser prejudicado é o usuário. 
Lamentavelmente, hoje se percebe, parece-me que 
as operadoras querem ganhar muito e não querem 
repassar pelo menos parte do seu lucro àqueles que, 
de fato, prestam serviço na medicina deste País.

Portanto, a CAS, que tenho a honra de presi-
dir, vai procurar intermediar e buscar, com certeza, 
um acordo que certamente permitirá que aquele que 
paga seu plano de saúde não seja prejudicado, não 
seja penalizado.

Portanto, eram as minhas palavras.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente, companheiro 

e amigo Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Agradecemos o pronunciamento de V. Exª.
Convido para fazer uso da tribuna o Senador 

Lindbergh Farias. 
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Inácio Arruda, grande Senador 
do Ceará, Srªs e Srs. Senadores, antes de mais nada, 
compartilho meus sentimentos de profundo pesar pela 
morte do extraordinário líder social, artista, ex-senador 
e cidadão exemplar, Abdias Nascimento, referência lu-
minosa e fonte de inspiração para todos os que lutam 
contra as desigualdades e injustiças e contra o racismo 
e os preconceitos no Brasil.

Senador Eduardo Suplicy, amanhã, no Rio de 
Janeiro, vou ter a oportunidade de estar à noite no 
velório de Abdias Nascimento, na Câmara Municipal. 
Mas quero aqui demonstrar a minha solidariedade a 
sua família e à família estendida, que somos todos nós, 
brasileiros democratas.

Expresso ainda meu pesar, minha tristeza e a 
mais intensa indignação ante os assassinatos dos 
ambientalistas e pequenos produtores José Claudio 
Ribeiro e Maria do Espírito Santo. A emboscada co-
varde atingiu a sensibilidade humana e a consciência 
de todo o mundo civilizado. 

O Brasil como Nação, Estado e sociedade precisa 
responder seja pela identificação e responsabilização 
dos homicidas, seja pela demonstração política de que 
a sustentabilidade é um compromisso inegociável com 
o futuro do País e da humanidade.

Por vários motivos, o dia 25 de maio de 2011 
será lembrado como uma data funesta, de luto, espe-
cialmente para o meio ambiente e os sonhos de um 
Brasil sustentável, democrático e justo.

Venho tratar de um assunto que está na pauta 
do Congresso Nacional, com a votação do Código 
Florestal, e está na agenda deste século. Refiro-me 
ao desafio de atualizar o modelo de desenvolvimento 
predominante na arena global, cujos impactos nocivos 
sobre o Planeta são inegáveis. 

Nosso País possui um extraordinário patrimônio 
socioambiental. Somos detentores da maior floresta 
tropical do mundo, abrigamos 22% das espécies vi-
vas do Planeta e possuímos 11% da água doce do 
mundo. Somos, portanto, atores fundamentais para o 
equilíbrio climático global. Somos uma grande potên-
cia agrícola, porque somos uma potência ambiental. E 
isso nos confere enormes vantagens e oportunidades 
de desenvolvimento no século XXI.

A rota de desenvolvimento que devemos seguir 
não pode ser a mesma usada no século passado pelas 
nações desenvolvidas, que opõe economia a ecologia. 
Somos, seguramente, o país que reúne as melhores 
condições para liderar a implantação de um novo pa-
radigma de desenvolvimento com sustentabilidade 
social, econômica e ambiental.

Precisamos ter consciência de que não somos 
uma ilha. Tudo o que fizermos afetará o Planeta e o que 
se fizer nos demais países nos afetará. Nesse sentido, 
é fundamental compreendermos que os alertas cien-
tíficos sobre os riscos da elevação da temperatura do 
Planeta merecem ser levados a sério por todos nós. 
É necessário pautar e orientar nossa forma de viver, 
trabalhar, produzir e consumir, daqui para frente, de 
modo a reduzir nosso impacto sobre o equilíbrio cli-
mático global.

Segundo o estudo intitulado Economia das Mu-
danças Climáticas no Brasil, elaborado por um con-
sórcio de instituições nacionais, entre as quais a USP, 
a Unicamp, a Embrapa, o INPE, a COPPE/UFRJ, a 
Fiocruz e o IPEA, o Brasil corre o risco de ter uma 
perda da ordem de R$3,6 trilhões, em 2050, caso 
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nada seja feito para reverter os impactos das mudan-
ças climáticas.

Além disso, a previsão é de uma maior confiabi-
lidade no sistema de geração de energia hidrelétrica, 
com redução de 29,3% a 31,5% da energia firme. No 
caso do Nordeste, as perdas podem chegar a 11,4% do 
Produto Interno Bruto da região, até 2050, no cenário 
mais pessimista. Essa perda associada às alterações 
no clima equivale a dois anos de crescimento da eco-
nomia da região, no período de 2000 a 2005.

Há alguns anos, pesquisadores da Escola Na-
cional de Saúde Pública da Fundação Osvaldo Cruz 
se debruçam sobre o tema, relacionando o aumento 
da temperatura média ao surgimento e ao aumento 
de casos de doenças, como leptospirose e dengue, e 
problemas de insegurança alimentar, resultantes de 
eventos meteorológicos extremos. 

O impacto das mudanças climáticas sobre a vida 
das pessoas deve aumentar os gastos municipais e 
estaduais com saúde e assistência social. 

Nossa responsabilidade histórica diante da so-
ciedade brasileira e das próximas gerações, insisto, 
é muito grande. Nossa legislatura está apenas no co-
meço e teremos que enfrentar, aqui nesta Casa, Sr. 
Presidente, a discussão sobre a atualização do marco 
legislativo para ajudar o País a promover os avanços 
legais que as circunstâncias históricas exigem. 

Não devemos, sob hipótese alguma, aprovar leis 
que tornem a sociedade brasileira ainda mais vulnerável 
aos efeitos danosos das mudanças climáticas.

Em março de 2004, vimos, pela primeira vez na 
história, um furacão no Hemisfério Sul. Refiro-me ao 
furacão Catarina, no Estado de Santa Catarina. E como 
anunciado pelos cientistas da ONU, temos visto nosso 
País converter-se em palco de fenômenos climáticos 
extremos, cada vez com maior frequência e intensida-
de. A maior seca na Amazônia dos últimos 100 anos, 
em 2004; enchente em Santa Catarina, em 2008, com 
1,5 milhão de pessoas afetadas, 120 mortes, 69 mil 
desabrigados; seca na Região Sul, em 2008, que ge-
rou fortes prejuízos para a agricultura; maior enchen-
te do rio Negro em 54 anos, isso em 2009; grandes 
inundações em vários Estados – Rio Grande do Sul, 
Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Alagoas, Per-
nambuco, São Paulo e Rio de Janeiro –, no final de 
2009 e início de 2010. 

Segundo dados da Secretaria Nacional de Defe-
sa Civil, o número de pessoas afetadas por desastres 
ambientais dobrou, entre 2007 e 2010, saltando de 
cerca de 2,5 milhões para mais de 5 milhões. 

Felizmente, esta Casa aprovou a Lei nº 12.187, 
de 29 de dezembro de 2009, que instituiu a Política 
Nacional sobre Mudança do Clima. Sabemos que o 

Governo da Presidenta Dilma Rousseff está traba-
lhando para implementar a política, e esse esforço é 
louvável e necessário.

O debate sobre o Código Florestal constitui o pon-
to de encontro e de confronto entre os compromissos 
com o futuro sustentável e os apelos do passado patri-
monialista, predatório, imediatista e explorador. Como 
Senador pelo Rio de Janeiro, cidadão brasileiro, pai de 
dois filhos, obrigado a pensar nas próximas gerações, 
farei, Srª Presidente, o que estiver a meu alcance para 
impedir que a legislação ambiental do País se torne 
mais fraca e permissiva. 

Está chegando a esta Casa o projeto de lei apro-
vado na Câmara, alterando o Código Florestal, no qual 
identifico problemas gravíssimos, mas seria prematuro 
indicá-los e discuti-los neste pronunciamento. O mo-
mento requer atenção aos procedimentos que norte-
arão o tratamento que o Senado Federal concederá à 
matéria. Interessa-me aqui ponderar sobre o processo 
e refletir sobre algumas premissas subjacentes à di-
nâmica política adotada na Câmara.

Proponho que o Senado dê exemplo de maturi-
dade, invista no diálogo, reconheça a extraordinária 
importância do que está em jogo e se disponha a ou-
vir todos os setores da sociedade, não para jogar o 
jogo previsível do sim e do não, mas para aprofundar 
o entendimento do conteúdo das questões de fundo: 
como defender nossas florestas? Como promover o 
desenvolvimento com inclusão social nos marcos da 
sustentabilidade?

Agora mesmo, eu conversava com o Senador 
Moka – e nós sabemos que vamos ter opiniões di-
vergentes sobre este tema – sobre a necessidade de 
termos um debate aprofundado neste Senado Federal 
e de se estabelecer um rito. E o Senador Moka falava 
sobre isso, sobre estabelecer um tempo de tramitação 
por cada uma das comissões. Agora, o Senado tem 
de fazer esse debate. Não venham querer aprovação 
com urgência de um projeto dessa importância para 
o País.

Desde logo, cumpre questionar seis premissas 
que permearam o relatório da Câmara:

1 – O Código Florestal foi tratado não como uma legis-
lação que constituiu um grande avanço histórico, 
embora necessite de aperfeiçoamento. Ao con-
trário, o Código foi tratado como ilegítimo fruto de 
intervenção internacional, por meio de ONGs e 
militantes teleguiados, cuja missão perversa seria 
bloquear o desenvolvimento nacional.

2 – Segunda premissa equivocada: proteger as flo-
restas inviabilizaria a expansão da agricultura. 
Técnicos da Embrapa, cientistas – e aqui temos 
que trazer o SBPC para esse debate – e vários 
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produtores rurais têm-nos ensinado que não há 
contradição. Pelo contrário, melhorando a produ-
tividade, todos ganhariam. Essa não é, definiti-
vamente, uma equação de soma zero.

3 – Terceira premissa falsa: a flexibilização proposta 
não promoveria novos desmatamentos. Se ha-
via alguma dúvida, a dura realidade acabou por 
nos despertar de nosso sono dogmático. Nos 
últimos meses – agosto de 2010 e abril de 2011 
–, aumento de 27% no desmatamento dos nove 
Estados que compõem a Amazônia Legal. Mato 
Grosso concentrou 85% desse incremento. No 
mês de abril do presente ano, o aumento, em 
relação a março, foi de 540%. Houve uma ex-
plosão nos índices de desmatamento, pela sim-
ples expectativa de que as alterações propostas 
fossem aprovadas.

Isso fez com que a Ministra do Meio Ambiente, 
que a Presidente Dilma criasse um gabinete de crise 
sobre o tema.

4 – Quarta premissa falsa: as mudanças atenderiam 
aos interesses dos pequenos agricultores. Esse 
é o biombo sob o qual se oculta a voracidade 
dos grandes latifundiários.

5 – A quinta premissa equivocada supõe que a des-
centralização decisória seria mero respeito de-
mocrático à Federação e puro instrumento da 
racionalização da gestão. Ao contrário, esse é o 
ponto nevrálgico capaz de jogar por terra todas 
as conquistas acumuladas até hoje pela socie-
dade brasileira, no âmbito da sustentabilidade 
ambiental. Se adotarmos esse caminho, vamos 
lançar o Brasil na aventura fratricida e autodes-
trutiva de uma guerra ambiental à semelhança 
da guerra fiscal, cujos efeitos até hoje ferem os 
superiores interesses nacionais. Além disso, va-
mos jogar por terra não somente florestas, mas 
as ferramentas de qualquer política ambiental 
sistêmica e racional.

A sexta premissa falsa, que gostaria de ver de-
batida por um processo verdadeiramente democráti-
co, amplo, inclusivo e dialógico, no Senado Federal, é 
tácita. Nunca foi explicitada, ainda que tenha sempre 
estado presente, regendo propostas de flexibilização 
do Código Florestal e de vulnerabilização do meio am-
biente. Refiro-me à negação de princípios constitucio-
nais que constituíram notáveis conquistas da sociedade 
brasileira: a função social da propriedade da terra e a 
definição do meio ambiente saudável e preservado 
como direito universal da cidadania. Esses princípios 
é que estão sendo desrespeitados e suprimidos, de 
modo indireto e subjacente.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – V. 
Exª me concede um aparte, Senador?

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Claro, Senador Moka.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-
nador, V. Exª que veio do movimento estudantil tem uma 
semelhança com o Relator Aldo Rebelo, ambos foram 
presidentes da UNE. V. Exª conhece a história e o pas-
sado do grande Deputado Federal Aldo Rebelo, certa-
mente. V. Exª acha mesmo que o Deputado Federal Aldo 
Rebelo colocaria a sua história, toda a sua tradição? V. 
Exª está começando. Começo de cantiga é assobio, pra 
gente saber. Eu tenho a impressão de que se V. Exª não 
estiver lendo não consegue falar o que está colocado aí. 
Aí é que vamos ter que discutir, porque tem uma série 
de questões que precisam ser colocadas. Essa questão: 
ah, estão anistiando os produtores rurais, os grandes 
fazendeiros. Quero dizer a V. Exª que aquele produtor, 
às vezes, quando adquiriu a propriedade, não foi nem 
ele quem desmatou. Se aprovada a lei, ele não vai ser 
anistiado, ele vai entrar num programa de regulariza-
ção. E aí, se ele tiver uma multa, e se ele, a partir desse 
processo, regularizar, ou seja, cumprir a função – e a 
impressão que tenho é de que o Governo não quer ar-
recadar, ele quer exatamente que seja recuperado –, a 
partir deste momento, ele não deveria mais pagar mul-
ta. Não fazendo, ele vai continuar sendo multado. São 
questões como essa que temos que desmistificar. As 
pessoas olham para o Moka e veem em mim um grande 
latifundiário porque sou do Mato Grosso do Sul. Eu sou 
um médico e um professor, defendo a economia do meu 
Estado. E defendo, Senador Lindbergh, porque sei que 
homens e mulheres de mãos calejadas que construí-
ram este País, que lá na fronteira, por exemplo, foram lá 
como pioneiros, longe de degradar. E o maior exemplo é 
o Pantanal do meu Estado, nós produzimos lá proteína 
vermelha, que é o nosso boi. Há mais de 250 anos se 
pratica a chamada pecuária extensiva no Pantanal. E o 
Pantanal é de longe o “bioma” mais preservado deste 
País. E quem preservou? O produtor rural, o fazendeiro, 
o pantaneiro. Então, longe de estabelecer nenhum, só 
para a gente saber. Porque eu acho que quando falam, 
eu não posso, e eu ajudei a construir esse texto, con-
cordar com algumas colocações que aqui faz. Sei que 
V. Exª não faz isso para nenhum tipo de enfrentamen-
to. Mas V. Exª está começando a debater e eu aqui o 
ouço, e respeito V. Exª, e por respeitá-lo é que tomei a 
ousadia deste aparte.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
É claro, Senador. Primeiro, eu estou lendo porque não 
tenho a inteligência, talvez, e o conhecimento acumu-
lado de V. Exª. Mas tenho humildade para vir discutir 
em cima de números. Estou fazendo isso como fiz em 
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vários momentos aqui. E vou entrar nessa discussão 
da questão ambiental sim, Senador Moka, apesar de 
não ser nenhum ambientalista nem ruralista. Mas esse 
é um tema de todo o País, e eu vou discutir esse as-
sunto aqui, quero aprofundá-lo.

Acho que o dia de ontem foi um dia ruim para o 
País. Os senhores estão esquecendo que vamos ter Rio 
+20 no próximo ano neste Brasil. O Brasil vai realizar o 
maior evento ambiental do mundo, e que imagens os 
senhores querem passar do Brasil internacionalmente? 
O Brasil tem que liderar uma outra agenda, mostrando 
que é possível desenvolvimento econômico, ter uma 
agricultura forte, ter uma produção agrícola forte e, ao 
mesmo tempo, preservação ambiental.

Então, primeiro, quero dizer que para mim não é 
problema nenhum ler, trazer os dados, os meus núme-
ros aqui. Estou entrando no tema sim, não é problema 
para mim, mas isso não acho que... 

V. Exª sabe que sou seu admirador, inclusive V. 
Exª tem me ajudado numa comissão muito importante, 
Comissão da Pessoa com Deficiência, mas não creio 
que seja a melhor forma dos senhores que defendem 
determinada bandeira começar o debate, tentando 
intimidar posições outras, entendeu? Falo isso com o 
maior respeito, e não é nenhum problema trazer aqui 
números, lendo, começando esse debate.

Eu só falei isso, porque acho que V. Exª trouxe 
um pouco a idéia de desqualificação.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.) 

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-
nador Lindbergh, não. Só uma questão...

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – E 
eu quis fazer questão, com todo o carinho que tenho 
por V. Exª...

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-
nador Lindbergh, sabe essas ONGs que tanto cobram 
de nós? Sabe o que a Europa tem de vegetação na-
tiva? Tem 0,3%. 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
O Brasil vai ser diferente.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – O 
Brasil tem mais de 60. Nòs somos, na verdade, o grande 
produtor de alimento que mais preserva. Nós temos que 
inverter, Senador Lindbertg. Nós temos que dizer ao Bra-
sil: além de ser um grande produtor rural, ele também é 
um país que mais preservou. Temos que inverter isso e 
temos como fazer. O que me incomoda é a gente colocar 
como se nós estivéssemos acabando com o nosso País, 
sendo que nós... O que alguém da Europa tem a dizer 
para nós? Pelo amor de Deus, esse é um debate que 
quero fazer, sim, Senador Lindbergh, mas aqui...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Tem um grande número de oradores...

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) 
– Aqui, o debate não é sobre a Europa, Senador 
Moka. 

Vou novamente ler o meu textinho aqui. De março 
para abril, houve o aumento de 500% em relação ao 
desmatamento. Houve o aumento de 27% de agosto a 
abril/2011. Então é essa a situação. Só a discussão do 
código dessa forma está gerando esse debate. 

Quero dizer que Aldo Rebelo é um dos grandes 
amigos que tenho. Sou admirador do Aldo Rebelo. Ele 
foi Presidente da UNE em outra época. Tenho gran-
des histórias com Aldo Rebelo e o Aldo Rebelo sabe 
diferenciar, e sempre soube, quando há discordâncias 
políticas em rumo. 

Eu acho, sinceramente, que este Senado vai ter a 
maturidade – vou passar para o Senador Randolfe – de 
fazer essa discussão com muita calma. Devo dizer aqui, 
Senador Moka, que foi V. Exª que agitou o debate pela 
forma um tanto quanto apaixonada e agressiva com 
que entrou no debate. Mas acho que a nossa posição 
é de acalmar, é de discutir, é de aprofundar. 

Aqui temos tempo para debater. Fiquei acompa-
nhando o debate da Câmara dos Deputados e fiquei 
angustiado porque havia Deputado que tinha que falar 
em um minuto, no máximo em três minutos, e é difícil 
chegar a algumas convergências por aí.

Concedo o aparte para esse jovem brilhante, 
Senador Randolfe.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Senador Randolfe, nós vamos ter que 
fazer esse debate de forma muito breve porque ainda 
temos uma lista grande de inscrições. 

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Serei 
breve, então. Meu querido Senador Lindbergh, gosta-
ria de cumprimentá-lo. Parece-me que, nesta noite, 
os mais jovens estão mais cautelosos. O Senado se 
caracteriza, essa é a ideia do Senado, e queria recu-
perar aqui o espírito do Senado, como Casa da revi-
são, Casa revisora do processo legislativo, Casa da 
cautela do debate legislativo. Aliás, está presente na 
crônica arquitetônica de Niemeyer. A Câmara, a Casa 
que recebe a vontade popular. O Senado, a Casa – 
quero entender no sentido original do Niemeyer – que 
absorve a vontade popular a partir do debate maduro. 
E é por isso que aqui o Senado vem de Senatus, Casa 
dos velhos, dos mais experientes, dos mais antigos. 
Então, com todo o respeito ao querido Senador...

(Interrupção do som.)
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
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O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Com 
todo respeito, querido Senador Moka, temos que ter 
aqui a cautela necessária no debate. É importante 
termos a firmeza necessária das posições políticas, 
sem preterir o debate. Eu e Lindbergh aprendemos 
na mesma fonte, com o Aldo. Mas não existe dogma. 
Aliás, fundamentalismos e dogmas foram derrubados 
no mundo. Nós, eu e o Lindbergh, achamos que agora 
o Aldo está errado. Temos uma posição diferente. Isso 
não tira um milímetro da história e da contribuição de 
Aldo para este País. Temos que fazer o bom debate 
aqui sobre o Código Florestal. Eu comungo, Senador 
Lindbergh, da sua posição em relação ao Código Flo-
restal. Creio que o Brasil tem que realmente avançar e 
se modernizar, e mortes no campo não é um aspecto 
que apresente que o Brasil está...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Peço a compreensão e o apoio dos Srs. 
Senadores porque nós já concluímos, já dei mais três 
minutos para que pudesse haver um debate.

Senador Lindbergh, vou lhe dar mais um minuto 
para que o senhor possa concluir, porque nós temos 
uma grande lista de oradores ainda.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) 
– Menos de um minuto, minha Presidente, Senadora 
Lidice da Mata.

Senador Moka, avise ao nosso amigo Deputado 
Aldo Rebelo que seus liderados Lindbergh e Randolfe 
não vão com ele nessa batalha. Nós vamos trilhar o 
bom debate nesta Casa, com muito respeito ao nosso 
velho companheiro Aldo Rebelo. 

Obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Lindbergh Fa-
rias, o Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Sra. Lídice 
da Mata.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Srª 
Presidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Nós teremos muito tempo para que o 
debate ocorra.

Pois não, Sr. Senador.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 

Apenas dois minutos.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/

PSB – BA) – Pois não.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria imen-
samente de ter feito um aparte ao Senador Lindbergh 
Farias. Não foi possível. Mas oportunamente teremos 

o momento ímpar de debatermos aqui o Código Flo-
restal brasileiro.

Acho que todos nós temos responsabilidade para 
com o Brasil, mas, sobretudo, não podemos, em hipó-
tese alguma, entregar o Brasil para interesses interna-
cionais. O Brasil, Srª Presidente, é do povo brasileiro. 
A terra é um bem social. Eu aposto e duvido que não 
há um código florestal no planeta mais avançado, mais 
moderno do que este que foi apresentado e aprovado 
pela Câmara, cuja relatoria foi desse grande brasilei-
ro o Deputado Aldo Rebelo. Rendo a ele as minhas 
homenagens pela sua coragem, pela sua determina-
ção, mas, acima de tudo, por ser realmente um brasi-
leiro que defende os interesses de toda a população 
deste País.

Obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/

PSB – BA) – Passo a palavra ao representante da li-
derança do PCdoB para usar da palavra pelo tempo 
regimental. Teria toda a legitimidade para defender o 
Deputado Aldo Rebelo se esse tivesse sido atacado. 
Portanto, passo a palavra ao Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
quero dizer inicialmente que o trem da história é assim 
mesmo: uns vão subindo e outros vão descendo. Aldo 
continua firme, conduzindo essa locomotiva brasileira. 
E eu estou dentro desse trem.

Eu quero ressaltar o dia histórico de ontem, o dia 
de uma maioria esmagadora! Não foi uma parcela pe-
quena, não foi uma parcela pequena da Câmara dos 
Deputados que votou. Nós chegamos a mais de quatro 
centenas, mais de 400 deputados. É o Brasil inteiro.

Não podemos cair no oportunismo, no modismo, 
num caminho quase que das manchetes, para tirar 
proveito mais imediato. O Aldo tem esta vantagem: o 
Aldo é uma pessoa de coragem, que não tem medo 
de enfrentar determinados oportunismos e modismos 
postos na ordem do dia, mesmo que tenhamos no 
próximo ano uma conferência.

E digo: participei da primeira, no Rio de Janeiro; 
participei da conferência do semiárido recentemente; 
tenho trabalhado na ampliação das áreas de preser-
vação ambiental no País, na construção de APAs no 
meu Estado e na defesa do semiárido, que é a minha 
região. Mas não vamos entrar em onda, não.

Nós temos que discutir com clareza a questão 
ambiental no Brasil, sem resvalar para posições que, 
na verdade, refletem outros objetivos que parecem bo-
nitos e bons para fazer manchete, mas, na verdade, 
estão ligados a interesses e a pressões enormes que 
se exercem no Brasil na produção agropecuária.
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O Brasil tem uma riqueza extraordinária. Além de 
ter as maiores reservas do mundo, existe no Brasil a 
capacidade da ciência, da tecnologia. Um grão de soja 
no Brasil já não é mais apenas um grão de soja. Será 
que alguém poderia imaginar, trinta anos atrás, que o 
Estado do Ceará seria produtor de semente de soja 
para vendê-la ao Piauí, para vendê-la ao Maranhão, 
para vendê-la ao Brasil? Aquilo é tecnologia, é ciência, 
é capacidade, é manifestação da inteligência do povo 
brasileiro, que, evidentemente, incomoda aqueles que 
devastaram, que destruíram na Europa, nos Estados 
Unidos e que, de lá, pressionam o nosso País. É quase 
como uma medida fitossanitária pressionando para que 
diminuamos a nossa capacidade de produção.

Acho que nós respondemos bem, respondemos 
com altivez ontem: quem manda no território brasilei-
ro, quem define as regras do Brasil é o Brasil. Muitas 
organizações não governamentais que estavam pres-
sionando o nosso País não estiveram presentes na 
hora do vazamento de petróleo no Golfo do México. 
Não apareceram lá. Como se diz aqui na linguagem 
corrente “não deram as caras”. 

Eu considero que vai ser bem produtivo o debate 
no Senado. Acho que temos capacidade. Se precisar 
corrigir alguma coisa, nós corrigiremos. Acho que o 
Aldo produziu um belo Código Florestal que vai ser-
vir às gerações futuras, no sentido da proteção e não 
da perseguição a um setor importante da economia 
nacional. 

O Senador Lindbergh disse que era apenas o iní-
cio do debate. De fato, é apenas o início do debate no 
Senado Federal. Embora seja uma questão urgente, 
o Senado se antecipou. Nós começamos a discussão 
na Comissão de Meio Ambiente bem antes. Houve um 
debate muito interessante, muito positivo. A Comissão 
de Meio Ambiente tomou a dianteira nesse debate, 
ouvindo as posições dos Senadores e também de 
convidados. Tenho a impressão de que a Comissão 
de Meio Ambiente do Senado juntamente com outras 
comissões vão apreciar a matéria, vão ter oportunida-
de de aprofundar intensamente esse debate e mostrar 
ao Brasil, mostrar ao nosso País, o que significa estar 
atento às posições que se apresentam no cenário na-
cional a respeito da produção agropecuária, que foi o 
que se enfrentou.

Havia incompatibilidade entre preservar e produzir. 
Só o Brasil tem essa incompatibilidade; nenhum outro 
lugar, nenhum outro canto do mundo tem reserva legal; 
só o Brasil. Talvez por uma conscientização assim an-
tecipada, futurista, do Brasil. E isto está convivendo no 
Brasil: nós temos áreas de preservação permanente, 
nós temos as reservas legais, nós temos conquistas 

extraordinárias, todas mantidas por este genial e gran-
de brasileiro Aldo Rebelo. 

Acho que o Aldo Rebelo deverá vir ao Senado, 
acho que nós devemos convidá-lo mais uma vez para 
que ele venha à Comissão de Meio Ambiente. Se tiver 
uma comissão geral, que ele venha a este plenário para 
discutir, mostrar algumas realidades que ele enfren-
tou, porque ele foi lá, aos locais. Ele não falou de ouvir 
dizer. Não. Falou do que viu, foi participar ativamente. 
Eu tenho impressão de que vai ser um debate rico e 
elucidativo da realidade brasileira, da realidade nossa, 
do nosso País. Com a firmeza necessária. Porque os 
Senadores têm firmeza, têm opinião e têm posições 
diferentes. Sem cair, que é o que eu mais peço aos 
meus colegas Senadores. Porque, às vezes, a posi-
ção oportunista parece conveniente naquele momento, 
mas, depois, para o próprio Senador e para o próprio 
parlamentar, pode parecer trágica; no final, ele pode 
se isolar naquela posição que, no fundo, demonstra 
mais uma covardia do que, efetivamente, coragem, 
meu caro Senador Moka, V. Exª, que tem acompanhado 
com tanta presteza e atenção o debate que tem sido 
feito, que tem se dado no Senado, pois já começou no 
Senado da República. 

Mas eu queria registrar – não ainda no debate do 
Código Florestal, que nós vamos fazê-lo daqui a pou-
co, em outra oportunidade – que hoje a Assembleia 
Legislativa do Estado do Ceará entregou o prêmio, o 
título de Cidadão Cearense para o Ministro Fernando 
Haddad, esse brasileiro de São Paulo, como ele bem 
disse, com formação em Ciências Jurídicas, em Filo-
sofia, mas que ele é mesmo professor, é essa a sua 
profissão. Ele recebeu o título pelo esforço que ele disse 
extraordinário, que foi realizado a partir de decisão do 
Presidente Lula, que o levou para aquela posição de 
Ministro de Estado da Educação. O Ministro Fernando 
Haddad recebeu o prêmio por algumas razões que eu, 
de forma breve, irei descrever para os senhores.

O ensino tecnológico vive uma grande expansão 
no Brasil. O otimismo do Reitor Cláudio Ricardo Go-
mes de Lima, Reitor do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará, antigo Cefet, antiga 
Escola Técnica, antiga Escola de Artes e Ofícios, pode 
ser dimensionado em números. Em 2003, no Ceará, 
foram registradas 6 mil matrículas. Em 2010, mais que 
o dobro de alunos foram matriculados: 15 mil. Até o 
final de 2011, a perspectiva é de que este número au-
mente ainda mais: cerca de 21 mil alunos.

O número de unidades também aumentou. No 
país, de 1909 até 2003, existiam 140 unidades de en-
sino tecnológico. No governo Lula, de 2003 a 2010, 
já são 350 unidades. Em 8 anos, o então Presiden-
te Lula fez mais pelo ensino tecnológicos no país do 
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que em 97 anos de história. No ceará, o crescimento 
também foi significativo. Antes eram apenas três uni-
dades (em Fortaleza, outra em Cedro e a outra na 
cidade de Juazeiro do Norte). Atualmente, o instituto 
conta com 22 centros em todas as regiões do Estado 
sendo 12 campi, com mais de 2 mil alunos cada, e 
10 campi avançados, unidades menores com cerca 
de 500 alunos cada. 

Os investimentos da educação técnica e tecnoló-
gica não estão apenas no âmbito federal. O Governador 
Cid Gomes também tem buscado e feito uma grande 
aposta no ensino técnico como forma de qualificação 
profissional dos cearenses. Cento e vinte escolas de 
ensino médio, das 520, serão transformadas em es-
colas tecnológicas de ensino médio e tecnológico. 
Dessas 120, 70 estão sendo entregues, uma inclusi-
ve hoje, pelo próprio Ministro Fernando Haddad, que 
está no Ceará, fazendo esse esforço coletivo com o 
nosso governador. No Governo Lula foram contrata-
dos mais de 15 mil servidores e até o final de 2011, 
no governo da Presidenta Dilma, este número deverá 
subir para cerca de 22 mil profissionais, entre profes-
sores e técnicos.

Com menos de dois anos de funcionamento, o 
Instituto Federal do Ceará está presente em 32 Mu-
nicípios, onde atende mais de 14 mil estudantes, por 
meio de oferta de 64 cursos regulares para formação 
técnica e tecnológica, além das licenciaturas, bacha-
relados, especializações e mestrados.

O Instituto conta com 844 professores e 756 téc-
nicos administrativos, distribuídos em campi conven-
cionais já em pleno funcionamento nos Municípios de 
Fortaleza, Cedro, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Li-
moeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá, Sobral, Canin-
dé e Acaraú, sendo que esses dois últimos funcionam 
em sedes provisórias, enquanto que os demais, em 
instalações próprias. Recentemente foram iniciadas 
as atividades no campus de Crateús. 

Para fortalecer esse trabalho em prol de uma 
formação profissional mais adequada às demandas 
do mercado regional e ao desenvolvimento nacio-
nal, foram instalados novos campi convencionais nos 
Municípios de Canindé, Crateús e Acaraú (ainda não 
inaugurado) e 10 outras unidades, chamadas de campi 
ou núcleos avançados, seis dos quais, já em atividade 
nos Municípios de Tauá, Baturité, Aracati, Jaguaribe, 
Tianguá e Morada Nova, estando mais quatro em fase 
de construção em Camocim, Caucaia, Tabuleiro do 
Norte e Ubajara.

A Universidade Federal do Ceará, que é uma 
conquista histórica do povo cearense, nos últimos 
anos cresceu, consolidou-se como universidade de 

grande porte e tornou-se referência regional em ter-
mo qualitativo.

A universidade expandiu-se para o interior. Temos 
agora um campus da Universidade Federal do Ceará 
no Cariri, que ocupa e tem presença nas cidades de 
Barbalha, Juazeiro e Crato. Avançou para a cidade de 
Sobral, onde tem um dos campus mais modernos, 
e para a cidade de Quixadá, no sertão central. Além 
dessas unidades, o Ceará conta com a Universidade 
Regional do Cariri – URCA; a Universidade Estadual 
do Ceará – UECE, e a Universidade Estadual Vale do 
Acaraú.

Hoje, Srª Presidenta, é o Dia da África, em que 
o povo brasileiro homenageia esse povo irmão, de for-
ma coletiva. Hoje, o nosso Ministro Fernando Haddad 
proferiu a aula inaugural de uma nova universidade 
federal, de caráter internacional. Porque é a Universi-
dade Internacional da Integração Luso-Afro-Brasileira, 
a Unilab. Falo dessa nova conquista do povo brasileiro. 
A universidade está sediada no Município de Redenção 
por uma decisão do Presidente Lula, que quis fazer 
uma homenagem à cidade, por ter sido a primeira a 
libertar os escravos no Brasil, e por essa razão tam-
bém leva o nome de Redenção.

O Presidente Lula criou a Unilab, colocou-a no 
Município de Redenção, por sua determinação e pelo 
nosso apoio, do Congresso Nacional, Câmara dos 
Deputados e Senado Federal, e decidiu também ali 
acordar que deverá levar campi da universidade para 
outros Estados, dentre eles, Bahia, Rio de Janeiro, Ma-
ranhão e o Estado de São Paulo, que reivindicaram a 
presença dessa universidade.

Quero registrar esse fato histórico no dia de hoje, 
que tive a oportunidade de presenciar, ao lado do Mi-
nistro Fernando Haddad, do Governador do meu Es-
tado e de um conjunto de Deputados Federais, que 
foram até aquela cidade para prestigiar esse fato da 
história do Brasil.

Ali, nós não estamos apenas criando mais uma 
universidade que vai atender ao Brasil, a Estados Afri-
canos e a países de Língua Portuguesa. Não, estamos 
buscando dar a nossa contribuição, a contribuição do 
Brasil.

Não se trata de um resgate da tragédia que o 
Brasil ajudou a patrocinar contra o povo africano, com 
a escravidão e com aquelas brutalidades cometidas 
pelos colonizadores, que continuam querendo coloni-
zar inclusive o nosso próprio País.

O Brasil com Lula tomou essa iniciativa e ali, hoje, 
vendo a alegria dos nossos brasileiros estudantes, 
que entraram todos pelo Programa do Enem, e mais, 
os estudantes de Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, 
Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste es-
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tavam numa alegria incontida, mostrando a importân-
cia... Olha, quem sabe amanhã, esses estudantes da 
Unilab não serão os dirigentes, os governadores de 
Estado, prefeitos, ministros e, quem sabe, presiden-
tes dessas nações. O Brasil hoje acolhe esses jovens 
como estudantes. 

Por isso, Srª Presidenta, queria fazer o registro 
dessa unidade desses dois lados do Oceano Atlânti-
co: o povo africano e o povo brasileiro. É uma energia 
extraordinária que vai buscando com a Unilab, uma 
instituição científica em que ao mesmo tempo a ciên-
cia, a cultura, a questão social, a questão ambiental, 
a cooperação solidária, nessa perspectiva intercultu-
ral, interdisciplinar e crítica, que nasce no contexto da 
internacionalização solidária da educação superior e 
da política de cooperação Sul-Sul, que o nosso Pre-
sidente Lula insistiu em transformar em algo positivo 
no seu governo.

Ninguém duvida de que uma universidade in-
ternacional instituída com os propósitos aqui mencio-
nados contribuirá para a cooperação entre os povos 
dos países participantes e a defesa da paz dos dois 
lados do Oceano Atlântico, e mesmo em outras regi-
ões do mundo. 

O Ceará foi a primeira província do Brasil a abo-
lir a escravidão, lá, no Município de Redenção. Nada 
mais justo que a Unilab esteja instalada nessa terra. 
Certamente, a instituição contribuirá para o desenvol-
vimento de toda a região do Maciço de Baturité, no 
Estado do Ceará. Mas, sobretudo, é o nosso registro 
de que o Brasil não é um País que pensa em coloni-
zar nenhuma nação africana, nenhuma nação latino-
americana. Em vez da pressão para que esses países 
adotem políticas nocivas aos seus interesses, o Brasil 
patrocina o saber, a ciência, a tecnologia, o conheci-
mento para que essas nações possam cada vez estar 
mais de cabeça erguida e de pé, conduzindo o seu 
próprio desenvolvimento. 

Em vez da pressão, muitas vezes militar, e de jogar 
bombas sobre as nações, o Brasil joga a ciência, joga o 
saber, distribui o conhecimento que nós acumulamos, 
e acumulamos também graças à presença dos negros 
africanos, que nos ajudaram na formação cultural, que 
nos ajudaram na formação política, que trouxeram tam-
bém aqui o seu saber. Nós vamos ali, naquela univer-
sidade, na Unilab, não só mostrar o que aprendemos, 
o que desenvolvemos na ciência, o que produzimos 
de tecnologia, mas nós vamos aprender com o povo 
africano e vamos fazer a nossa intercessão justa, ne-
cessária para a riqueza do Brasil e da África.

Então, no Dia da África, em homenagem a todos 
os africanos e a todos os povos daquele continente, 
eu quero reafirmar não só o compromisso do Brasil, 

mas, sobretudo, nesta homenagem, nós podermos 
nos congraçar com a construção do saber, da ciência 
e da tecnologia com essa fabulosa aula inaugural da 
nossa Universidade Internacional da Integração Luso-
Afro-Brasileira.

Era só, minha cara Presidente, e agradeço pela 
paciência de V. Exª.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Muito obrigada, Senador Inácio Arruda.

Antes de dar a palavra para o próximo inscrito, 
que é o Senador Cyro Miranda, gostaria de comuni-
car à Casa que:

O Senado Federal recebeu Ofício nº 679, de 
2011, do Presidente da Câmara dos Deputados, co-
municando ter sido verificado erro manifesto no texto 
dos autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº 10, 
de 2011, proveniente da Medida Provisória nº 514, de 
2010, e encaminhando páginas retificadas a esta Casa 
para substituição.

Uma vez que a matéria foi aprovada na íntegra 
pelo Senado Federal no último dia 10 e enviada à 
sanção no dia 13 e como a inexatidão material não 
configura alteração de mérito, a Presidência, nos 
termos do art. 325, inciso III, do Regimento Interno, 
determina a confecção de novos autógrafos do refe-
rido projeto para serem encaminhados à Presidência 
da República.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 679/11/SGM-P

Brasília, 24 de maio de 2011

Assunto: Substituição de autógrafos

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi verificado 

erro manifesto no texto dos autógrafos referentes ao 
Projeto de Lei de Conversão nº 10, de 2011 (Medida 
Provisória nº 514, de 2010), encaminhado à conside-
ração dessa Casa por meio do Of. nº 86/11/OS-GSE, 
de 03.05.11.

Onde se lê, nos incisos III e IV do art. 3º da Lei 
nº 11.977, de 7 de julho de 2009, constante do art. 1º 
do Projeto:

“Art. 3º ...................................................  
 .......................................................................

III – prioridade de atendimento às famílias 
residentes em áreas de risco ou insalubres ou 
que tenham sido desabrigadas; e

IV – prioridade de atendimento às famí-
lias com mulheres responsáveis pela unidade 
familiar;

 ............................................................. ”

291ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 18765 

Leia-se

“Art. 3º ...................................................

 ..............................................................
III – prioridade de atendimento às famílias 

residentes em áreas de risco ou insalubres ou 
que tenham sido desabrigadas;

IV – prioridade de atendimento às famí-
lias com mulheres responsáveis pela unidade 
familiar; e

 ............................................................. ”

Onde se lê, no § 1º do art. 4º da Lei nº 11.977, de 
7 de julho de 2009, constante do art. 1º do projeto: 

“II – (revogado)”;

leia-se 

“III – (revogado).”

Onde se lê, nos incisos I e II do § 1º art. 56 da 
Lei n] 11.977, de 7 de julho de 2009, constante do art. 
1º do projeto: 

“inciso I do § 6º”, 

leia-se 

“inciso I do § 5º”.

Encaminho páginas retificadas dos autógrafos 
para substituição.

Atenciosamente, – Deputado Marco Maia Pre-
sidente

§ 2º O regulamento previsto no § 1º deve-
rá prever, entre outras condições, atendimento 
aos Municípios com população urbana igual 
ou superior a 70% (setenta por cento) de sua 
população total e taxa de crescimento popula-
cional, entre os anos 2000 e 2010, superior à 
taxa verificada no respectivo Estado.” (NR)

“Art. 3º Para a indicação dos beneficiá-
rios do PMCMV, deverão ser observados os 
seguintes requisitos:

I – comprovação de que o interessa-
do integra família com renda mensal de até 
R$4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquen-
ta reais);

II – faixas de renda definidas pelo Poder 
Executivo federal para cada uma das modali-
dades de operações;

III – prioridade de atendimento às famílias 
residentes em áreas de risco ou insalubres ou 
que tenham sido desabrigadas;

IV – prioridade de atendimento às famí-
lias com mulheres responsáveis pela unidade 
familiar; e

V – prioridade de atendimento às famílias 
de que façam parte pessoas com deficiência.

 ..............................................................
§ 3º O Poder Executivo federal definirá:
I – os parâmetros de priorização e enqua-

dramento dos beneficiários do PMCMV; e
II – a periodicidade de atualização dos 

limites de renda familiar estabelecidos nesta 
Lei.

§ 4º Além dos critérios estabelecidos 
no caput, os Estados, Municípios e Distrito 
Federal pó-

§ 1º Para a implementação do PNHU, a 
União disponibilizará recursos na forma pre-
vista nos incisos I, II e III do art. 2º.

I – (revogado);
 ..............................................................
III – (revogado);
§ 2º A assistência técnica pode fazer par-

te da composição de custos do PNHU;” (NR)
“Art. 6º A subvenção econômica de que 

trata o inciso I do art. 2º será concedida no ato 
da contratação da operação de financiamento, 
com o objetivo de:

 ..............................................................
§ 1º A subvenção econômica de que trata o 

caput será concedida exclusivamente a mutuários 
com renda familiar mensal de até R$2.790,00 (dois 
mil, setecentos e noventa reais), uma única vez 
por imóvel e por beneficiário e será cumulativa, 
até o limite máximo a ser fixado em ato do Poder 
Executivo federal, com os descontos habitacionais 
concedidos nas operações de financiamento re-
alizadas na forma do art. 9º da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, com recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

 ..............................................................
§ 3º No caso de operações realizadas 

com recursos previstos no inciso II do art. 
2º, pra famílias com renda mensal de até 
R$1.395,00 (mil, trezentos e noventa e cinco 
reais), a subvenção econômica de que trata o 
caput será concedida nas prestações 

 ..............................................................
termos da Lei nº 9.985, de 18 de julho 

de 2000, admita a regularização, será exi-
gida também anuência do órgão gestor da 
unidade.”(NR)

“Art. 54 ..................................................
 ..............................................................
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§ 3º A regularização fundiária de interes-
se social em áreas de preservação permanente 
poderá ser admitida pelos Estados, na forma 
estabelecida nos §§ 1º e 2º deste artigo, na 
hipótese de o Município não ser competente 
para o licenciamento ambiental correspon-
dente, mantida a exigência de licenciamento 
urbanístico pelo Município.” (NR)

“Art. 56.  ................................................

 ..............................................................

§ 1º  .......................................................
I – planta e memorial descritivo da área 

a ser regularizada, nos quais constem suas 
medidas perimetrais, área total, confrontan-
tes, coordenadas preferencialmente georre-
ferenciadas dos vértices definidores de seus 
limites, número das matrículas ou transições 
atingidas, indicação dos proprietários identifi-
cados e ocorrência de situações mencionadas 
no inciso I do § 5º;

II – planta de sobreposição do imóvel de-
marcado com a situação da área constante do 
registro de imóveis e, quando possível, com a 
identificação das situações mencionadas no 
inciso I do § 5º; e

 ..............................................................
§ 2º O Poder Público deverá notificar os 

órgãos responsáveis pela administração pa-
trimonial dos demais entes federados, previa-
mente ao encaminhamento 

 ..............................................................

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Com a palavra o Senador Cyro Miranda, 
pelo tempo regimental.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Srª Presidente.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes, eu 
gostaria de enaltecer a franqueza do Ministro Garibaldi 
Alves Filho, que, em audiência publica na Comissão de 
Assuntos Sociais, apresentou um quadro geral sobre 
a Previdência Social de forma objetiva e sem qualquer 
artifício mirabolante.

O Ministro, numa simplicidade que lhe é peculiar, 
salientou que o Governo da Presidente Dilma não pre-
tende fazer uma reforma ampla do setor como os seus 
dois antecessores, mas tomar medidas pontuais.

Nesse sentido, ressaltou o desejo de ver apro-
vada a previdência complementar do servidor público 
e de encontrar uma alternativa para o fator previden-
ciário, que reduz sistematicamente o valor efetivo da 
aposentadoria de milhares de brasileiros.

Além desses aspectos, Garibaldi Alves Filho apon-
tou para a necessidade de implantação progressiva da 
idade mínima para aposentadoria pelo Regime Geral 
da Previdência Social.

Esse sistema, aliás, de acordo com o Ministro, 
seria superavitário não fosse o peso dos benefícios 
pagos aos trabalhadores rurais, nos termos da Cons-
tituição de 1988. 

Além desse aspecto, Garibaldi Alves mostrou pre-
ocupação com a renúncia de receitas que provocaram 
a sangria de mais de R$18 bilhões em 2010.

Entidades filantrópicas, exportadores rurais, mi-
cro e pequenos empresários optantes pelo Simples 
Nacional, entre outros, seriam a origem das perdas 
de recursos da Previdência Social.

Acrescente-se a isso, Senador Moka, que o Minis-
tro apontou que, no balanço dos regimes próprios da 
Previdência, somente os Municípios apresentam situ-
ação superavitária, no valor de mais de R$4 bilhões.

Entretanto, isso não inclui as capitais. Estas, as-
sim como os Estados e a União, apresentam quadro 
deficitário. Na União, as contribuições de servidores 
civis e militares somam mais de R$22 bilhões, contra 
uma despesa de R$73 bilhões.

Em outras palavras, Senador Sérgio Petecão, o 
déficit da União foi de mais de R$51 bilhões.

Nos Estados e nas capitais, as contas também 
foram deficitárias, em R$31bilhões e R$2 bilhões, res-
pectivamente.

Como eu disse no início deste pronunciamento, 
Srªs e Srs. Senadores, admiro a franqueza do Ministro 
Garibaldi Alves Filho, mas, vamos e venhamos, o qua-
dro da Previdência no Brasil é preocupante e requer 
um debate amplo.

Vejam que, tirando o Regime Geral da Previdên-
cia, sem incluir as aposentadorias dos trabalhadores 
do campo, o quadro geral é deficitário e pode frustrar 
as expectativas de milhões de brasileiros.

Será que os jovens ingressos no mercado de 
trabalho hoje terão assegurado o direito à aposenta-
doria?

Senador Raupp, a aposentadoria é um dos mais 
importantes, senão o mais importante, direitos do tra-
balhador, da iniciativa privada e pública, do campo e 
da cidade.

O Governo tem o dever de apresentar um pano-
rama claro e preciso sobre as projeções para o futuro, 
porque fica a impressão de que as medidas propostas 
não são suficientes para resolver os problemas.

Na verdade, se os brasileiros que estão con-
tribuindo hoje para a Previdência Social pararem e 
refletirem sobre a possibilidade de se aposentar um 
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dia, constatarão que, neste andar da carruagem, nada 
está garantido.

E isso é extremamente injusto e grave!
Srª Presidente, todos nós sabemos como é pe-

nosa a sobrevivência da grande maioria dos idosos 
no Brasil que dependem das aposentadorias, mesmo 
de baixo valor, para ter um mínimo de dignidade e in-
dependência. 

Não bastasse a aguda discrepância entre os pro-
ventos pagos pelo Regime Geral da Previdência e o 
setor público, os trabalhadores do setor privado veem 
os valores da aposentadoria minguarem pela aplicação 
de fatores previdenciários.

Mas será que a implantação progressiva do mí-
nimo de idade para o setor privado seria, de fato, a so-
lução para corrigir as distorções do sistema? Ou seria 
mais um mecanismo que inviabilizaria a chegada até 
a aposentadoria?

Na verdade, entendo que esse assunto demanda 
um debate mais aprofundado para verificar o sistema 
previdenciário brasileiro.

Vejam, Srªs e Srs. Senadores, que o Estudo do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, nº 
1.302, publicado em 2007, de autoria dos pesquisa-
dores Marcelo Abi-ramia e Caetano Rogério, faz um 
comparativo entre 113 países do mundo e revela al-
guns aspectos de suma importância para todos os 
brasileiros que têm na aposentadoria a única fonte de 
recursos para a sobrevivência.

O Brasil, por exemplo, pratica alíquotas de con-
tribuição para assegurados e empregadores que são 
o dobro da média dos demais 112 países analisados 
neste estudo. Esses países praticam, em média, 17,22% 
de contribuição; 6,37% para os segurados e 10,85% 
para os empregadores. O Brasil, por sua vez, cobra 
percentuais que poderiam chegar a quase o dobro, 
31%; até 11% para os segurados, e 20% fixo, acres-
cidos de alíquotas variáveis para os empregadores. E, 
neste último caso, o dos empregadores, não há teto 
para o valor de contribuição.

Com base nesse estudo do Ipea, o Consultor 
Legislativo do Senado Federal, Gilberto Guerzoni Fi-
lho, afirma, em capitulo incluso na publicação Agenda 
Legislativa, que a peculiaridade dos números brasilei-
ros fica evidente mesmo sem os compararmos com a 
realidade dos 32 países mais ricos da amostra. Esses 
países, apesar de terem uma população muito mais 
velha que a brasileira, praticam alíquotas menores.

Ora, Srª Presidente, é, no mínimo, curioso com 
as alíquotas tão altas o Brasil apresente ainda tantos 
problemas com a Previdência, ao menos no discurso 
oficial. 

Há dados que impressionam e devem servir para 
verificarmos nesta Casa a verdadeira situação da Pre-
vidência Social e a própria postura da União no pro-
cesso de arrecadação de impostos.

A União tem privilegiado as arrecadações da Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social, a 
Cofins, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a 
CSLL, porque não integram os fundos de participação 
dos Estados, Municípios e do Distrito Federal.

O resultado é que, no período de 1995 a 2010, 
a arrecadação de impostos subiu 397%, ou seja, 90% 
em termos reais, enquanto a Cofins e a CSLL cres-
ceram impressionantemente 657%, ou seja,190% em 
termos reais no mesmo período.

Outro ponto inquietante sobre o quadro da Pre-
vidência no Brasil é que, em 112 países do mundo, as 
despesas previdenciárias atingem, em média, 5% do 
PIB, mas aqui chegam a 12%. 

Srª Presidente, o estudo do nobre Consultor é 
muito rico e procura desmontar uma série de mitos 
sobre a Previdência Social do Brasil. 

O fato é que esse assunto merece atenção inadi-
ável do Senado Federal, porque nós temos o dever 
de preservar a Previdência como patrimônio do povo 
brasileiro.

Apesar da franqueza do Ministro Garibaldi Alves 
Filho, vejo nitidamente que não há um planejamento 
claro que trate a Previdência com a devida precisão. 

Esta Casa precisa discutir os problemas de forma 
ampla com os diversos setores da sociedade, sobre-
tudo porque a aposentadoria mexe com expectativas 
de longo prazo para as pessoas. 

Não é justo deixar a sociedade sem a devida 
resposta sobre a possibilidade de o cidadão se apo-
sentar, porque ignorar esse problema e não fazer uma 
radiografia clara do sistema podem implicar medidas 
traumáticas no futuro. Não sei se os nossos netos ou 
pessoas jovens como o jovem Senador Randolfe te-
rão o direito dessa aposentadoria. O Senado precisa 
discutir o futuro da Previdência Social!

Muito obrigado, Srª Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/

PSB – BA) – Sobre a mesa, requerimentos que pas-
so a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 595, DE 2011

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com os art.s 216 e 217 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, e considerando o 
Ato da Mesa nº 1, de 2001, solicito sejam requeridas 
ao Senhor Ministro de Estado da Controladoria-Geral 
da União os valores efetivamente arrecadados, oriun-
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dos de contribuições sociais incidentes sobre a folha 
de pagamento, no nível nacional e regional, nos últi-
mos cinco anos, bem como resumo das auditorias de 
prestação de contas das seguintes instituições:

-
NAI);

-
NAC);

(SENAT);
-

NAR);
-

vismo (SESCOOP);

(ABDI);

Investimento (APEX); e 

Empresas (SEBRAE).

Justificação

As entidades pertencentes ao “sistema S” são 
entidades privadas, criadas por lei específica, não 
pertencentes, portanto, à administração pública pro-
priamente dita, mas que prestam relevantes serviços 
públicos, arrecadam e gerem recursos de natureza 
pública, ou seja, as contribuições parafiscais previstas 
no art. 240 da Constituição Federal de 1988.

Cabe lembrar, por oportuno, que o regime jurí-
dico aplicável ao “Sistema S” engloba, entre outros, o 
atendimento aos Princípios Gerais da Administração 
Pública, às regras de Licitação e Contratos, ao Limite 
de remuneração, inclusive às regras para admissão de 
pessoal, respeitadas suas peculiaridades.

Cada unidade gestora submete-se à prestação de 
contas anual e obrigatória, que são realizadas direta-
mente às secretarias estaduais do Tribunal de Contas 
da União (TCU). Como consequência, os orçamentos 
dessas entidades se tornam difusos. Quer dizer, a 
fiscalização e o controle dos recursos são feitos nos 
Estados da Federação onde se instalam as sedes das 
entidades, o que, em última análise dificulta a obtenção 
de dados consolidados dos recursos disponíveis para 
as importantes tarefas desenvolvidas na formação e 
desenvolvimento dos trabalhadores do Brasil.

Portanto, há necessidade, pelo exposto, de se co-
nhecer com toda clareza o volume das disponibilidades 
financeiras existentes para entes os autônomos relacio-
nados neste Requerimento. Para que tendo as informa-

ções do que hoje está disponível e em que é aplicado 
pelo Sistema “S”, podermos formar base concreta para 
sugerir, por exemplo, o aperfeiçoamento da política de 
formação e desenvolvimento do trabalhador.

Assim, solicito em caráter de urgência urgentíssi-
ma os dados relativos aos valores arrecadados pelas 
contribuições sociais sobre a folha de pagamento dos 
trabalhadores do Brasil.

Sala das Sessões, – Senador Ataídes Olivei-
ra.

(À Mesa para decisão)

REQUERIMENTO Nº 596, DE 2011

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com os art.s 216 e 217 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, e considerando o 
Ato da Mesa nº 1, de 2001, solicito sejam requeridas 
ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda os valores 
efetivamente arrecadados, oriundos de contribuições 
sociais incidentes sobre a folha de pagamento, no 
nível nacional e regional, nos últimos cinco anos, dis-
criminados por cada uma das seguintes instituições 
recebedora:

(SENAI);

(SENAC);

(SENAT);

-
vismo (SESCOOP);

(ABDI);

Investimento (APEX); e 

Empresas (SEBRAE).

Justificação

As entidades pertencentes ao “sistema S” são 
entidades privadas, criadas por lei específica, não 
pertencentes, portanto, à administração pública pro-
priamente dita, mas que prestam relevantes serviços 
públicos, arrecadam e gerem recursos de natureza 
pública, ou seja, as contribuições parafiscais previstas 
no art. 240 da Constituição Federal de 1988.

Cabe lembrar, por oportuno, que o regime jurí-
dico aplicável ao “Sistema S” engloba, entre outros, o 
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atendimento aos Princípios Gerais da Administração 
Pública, às regras de Licitação e Contratos, ao Limite 
de remuneração, inclusive às regras para admissão de 
pessoal, respeitadas suas peculiaridades.

Cada unidade gestora submete-se à prestação de 
contas anual e obrigatória, que são realizadas direta-
mente às secretarias estaduais do Tribunal de Contas 
da União (TCU). Como consequência, os orçamentos 
dessas entidades se tornam difusos. Quer dizer, a 
fiscalização e o controle dos recursos são feitos nos 
Estados da Federação onde se instalam as sedes das 
entidades, o que, em última análise dificulta a obtenção 
de dados consolidados dos recursos disponíveis para 
as importantes tarefas desenvolvidas na formação e 
desenvolvimento dos trabalhadores do Brasil.

Portanto, há necessidade, pelo exposto, de se co-
nhecer com toda clareza o volume das disponibilidades 
financeiras existentes para entes os autônomos relacio-
nados neste Requerimento. Para que tendo as informa-
ções do que hoje está disponível e em que é aplicado 
pelo Sistema “S”, podermos formar base concreta para 
sugerir, por exemplo, o aperfeiçoamento da política de 
formação e desenvolvimento do trabalhador.

Assim, solicito em caráter de urgência urgentíssi-
ma os dados relativos aos valores arrecadados pelas 
contribuições sociais sobre a folha de pagamento dos 
trabalhadores do Brasil.

Sala das Sessões, – Senador Ataídes Oliveira.

(À Mesa, para decisão)

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão despachados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 597, DE 2011

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Fede-
ral, combinado com inciso VII do art. 71 da Constituição 
Federal e com os art.s 216 e 217 do Regimento Interno 
do Senado Federal, e considerando o Ato da Mesa nº 
1, de 2001, solicito sejam requeridas ao Presidente do 
Tribunal de Contas da União os valores efetivamente ar-
recadados, oriundos de contribuições sociais incidentes 
sobre a folha de pagamento, no nível nacional e regional, 
nos últimos cinco anos, bem como resumo das auditorias 
de prestação de contas das seguintes instituições:

(SENAI);

(SENAC);

(SENAT);
-

NAR);
-

vismo (SESCOOP);

(ABDI);

Investimento (APEX); e 

Empresas (SEBRAE).

Justificação

As entidades pertencentes ao “sistema S” são 
entidades privadas, criadas por lei específica, não 
pertencentes, portanto, à administração pública pro-
priamente dita, mas que prestam relevantes serviços 
públicos, arrecadam e gerem recursos de natureza 
pública, ou seja, as contribuições parafiscais previstas 
no art. 240 da Constituição Federal de 1988.

Cabe lembrar, por oportuno, que o regime jurí-
dico aplicável ao “Sistema S” engloba, entre outros, o 
atendimento aos Princípios Gerais da Administração 
Pública, às regras de Licitação e Contratos, ao Limite 
de remuneração, inclusive às regras para admissão de 
pessoal, respeitadas suas peculiaridades.

Cada unidade gestora submete-se à prestação de 
contas anual e obrigatória, que são realizadas direta-
mente às secretarias estaduais do Tribunal de Contas 
da União (TCU). Como consequência, os orçamentos 
dessas entidades se tornam difusos. Quer dizer, a 
fiscalização e o controle dos recursos são feitos nos 
Estados da Federação onde se instalam as sedes das 
entidades, o que, em última análise dificulta a obtenção 
de dados consolidados dos recursos disponíveis para 
as importantes tarefas desenvolvidas na formação e 
desenvolvimento dos trabalhadores do Brasil.

Portanto, há necessidade, pelo exposto, de se co-
nhecer com toda clareza o volume das disponibilidades 
financeiras existentes para entes os autônomos relacio-
nados neste Requerimento. Para que tendo as informa-
ções do que hoje está disponível e em que é aplicado 
pelo Sistema “S”, podermos formar base concreta para 
sugerir, por exemplo, o aperfeiçoamento da política de 
formação e desenvolvimento do trabalhador.

Assim, solicito em caráter de urgência urgentíssi-
ma os dados relativos aos valores arrecadados pelas 
contribuições sociais sobre a folha de pagamento dos 
trabalhadores do Brasil.

Sala das Sessões, – Senador Ataídes Oliveira.

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL296



18770 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Muito obrigada, Senador Cyro Miranda, 
inclusive por sua ajuda ao nosso trabalho.

Antes de passar a palavra ao próximo Senador, 
peço atenção dos Srs. Senadores presentes para pôr 
em votação o requerimento do Senador Rodrigo Rol-
lemberg, que solicita licença para se ausentar dos tra-
balhos da Casa nos dias 26 e 27 de maio do corrente 
ano, a fim de participar, como membro da Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscali-
zação e Controle – CMA, de diligência aprovada por 
aquele colegiado para verificar in loco os limites de 
demarcação de unidades de conservação localizadas 
na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e seus im-
pactos socioambientais. 

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 598, DE 2011

Requeiro, nos termos dos arts. 13 e 46, § 1º, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
autorização para ausentar-me desta Casa nos dias 
26 e 27 de maio do corrente ano, quando participarei, 
como Membro da Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), da 
diligência objeto do Requerimento nº 11/2011/CMA, 
aprovado em 12-4-2011, para verificar, in loco, os 
limites da demarcação de unidades de conservação 
localizada na Serra da Canastra, em Minas Gerais, 
e seus impactos socioambientais, com o objetivo de 
instruir os projetos de lei da Câmara: PLC 147/2010 e 
PLC 148/2010, que cria a Área da Proteção Ambien-
tal da Serra da Canastra e altera os limites do Parque 
Nacional da Serra da Canastra, respectivamente, dos 
quais sou Relator. – Senador Rodrigo Rollemberg.

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Tem a palavra o Senador Petecão, pela 
Liderança do PMN.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
ta, Srs. Senadores ainda presentes nesta sessão de 
hoje, o que me traz á tribuna nesta noite de hoje – e eu 
ouvi atentamente os oradores que me antecederam –é 
que, ontem, tive a preocupação de ir, Senador Moka, 

assistir à votação do Código Florestal na Câmara. Nós 
tivemos oportunidades de participar de grandes deba-
tes naquela Casa como Deputado Federal, e eu diria 
que aquela sessão da noite de ontem foi histórica e 
ficará marcada nos Anais daquela Casa, porque eu, 
sinceramente, já tinha uma admiração muito grande 
pelo Deputado Aldo Rebelo e, ontem, em razão da sua 
postura, da sua coragem, da forma com que ele tratou, 
com que ele trouxe aquele debate até a sua votação, 
a nossa admiração cresceu muito mais.

Eu, quando Deputado Federal, procurei acompa-
nhar esse debate na Câmara, essa proposta de reforma 
do Código Florestal, até porque esse é um tema que 
trata diretamente da minha região – eu sou do Acre 
–, e acompanhei aqui o discurso do Senador Lindber-
gh, do Rio de Janeiro, que pede que possamos fazer 
um debate aqui no Senado. É verdade! Com certeza, 
nós iremos fazer esse debate, até porque esta Casa é 
uma Casa de debates. Vamos debater nas comissões. 
Inclusive o Deputado Federal Aldo Rebelo já esteve 
aqui no Senado, a convite desta Casa, para fazer esse 
debate também no Senado, salvo engano na Comissão 
de Meio Ambiente, a que eu estava presente.

Mas o que tem que ser ressaltado aqui – e eu 
conversava hoje com o Deputado Aldo, depois daquela 
sessão, e o parabenizei pela condução desse proces-
so todo – é que ele disse estar disposto a continuar 
no debate e se colocou à disposição para vir quantas 
vezes for preciso ao Senado. Eu não poderia deixar 
de dar esse testemunho aqui, porque acompanhei o 
Deputado Aldo em algumas audiências públicas que 
ele fez neste País todo. Eu, sinceramente, desconheço 
que haja algum Estado – se houver, desculpem-me! – 
que o Deputado Aldo Rebelo não visitou. Eu, sincera-
mente, desconheço, porque ao meu Estado, o Estado 
do Acre, ele foi duas vezes – duas vezes. 

Ele foi a Boca do Acre a convite do Sindicato dos 
Trabalhadores – pequenos trabalhadores. Ele sem-
pre me dizia e dizia a todos que estava colocando o 
coração, a vida dele nessa discussão. Sempre que a 
imprensa o questionava que ele estava a serviço dos 
grandes produtores ou estava a serviço dos pequenos 
produtores, ele dizia: não, estou a serviço do meu País, 
estou defendendo os interesses do Brasil.

Com todo o respeito que tenho aos Senadores e 
aos Deputados Federais que divergem desta proposta, 
acho que isso é bom para o Parlamento. É por isso que 
estamos aqui: para ouvir, para discutir. Mas o que não 
podemos deixar de reconhecer é o trabalho que foi 
feito por esse Parlamentar. Lembro quantas vezes, lá 
na Câmara Federal, debates acirrados com as ONGs, 
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WWF, Greenpeace, debate acirrado, e o Deputado Aldo 
sempre manteve a sua postura. E eu, como amazôni-
da, como acreano estou vivendo dia a dia depoimentos 
daqueles pequenos produtores. Agora fui questionado 
por um jornalista, porque esse debate vai chegar aqui 
na Casa e vai chegar muito forte. De um lado, as pes-
soas que estão querendo nos rotular como defensores 
do agronegócio, dos grandes produtores. Lá no meu 
Estado, eu vivo isso no dia a dia. 

Semana passada estive na reserva Chico Men-
des, no Município de Epitaciolândia. Eu estive lá! Eu 
estive lá com um grupo de vereadores, inclusive com o 
Prefeito José Ronaldo, e ouvi um depoimento de uma 
moradora da reserva que quase foi presa; não podia 
ser presa, mas foi coagida pelo pessoal do ICMBio, que 
é o Instituto Chico Mendes, porque ela vinha trazendo 
seis latas de carvão, de carvão vegetal, porque lá tem 
uma área da reserva que foi devastada e tem muita 
madeira que está se estragando. Ou você usa ou vai 
se estragar, vai se decompor, vai sumir. E as pessoas 
aproveitam aquele carvão. Os colonos, os seringueiros 
vêm para a cidade e trazem aquela grande produção de 
carvão: seis latas de carvão. Uma lata de carvão custa 
três reais, que vezes seis dá dezoito, para comprar a 
mistura. A mistura é comprar um óleo, um tempero.

Então, eu penso que discutir meio ambiente – e 
eu falava com o Senador Moka – no Rio de Janeiro, 
discutir meio ambiente aqui no Armazém do Ferreira 
é uma maravilha. Eu quero ver discutir meio ambiente 
é lá na beira do rio Purus, onde o borrachudo ferra por 
cima da calça jeans e o cabra não tem saída. Então, 
esse é um debate que nós não poderemos trazer aqui 
como um debate de Governo ou de oposição. Não. 
Aqui é o debate de pessoas que conhecem a realida-
de dos seus Estados, e eu posso dizer que conheço 
a realidade do meu Estado. Tem cinqüenta anos que 
vivo lá no Acre, desde que nasci eu vivo lá no Acre. E 
aqui eu estou falando por aqueles pequenos produto-
res que têm uma propriedade que vale em torno de 
R$30 mil, R$20 mil, e receberam multa de R$200 mil, 
R$300 mil. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos 
ter bastante prudência.

Esse não é o debate da ecologia contra os de-
vastadores da Amazônia. Eu não conheço ninguém, 
em sua sã consciência, que seja a favor da devasta-
ção da Amazônia. Eu nunca ouvi alguém dizer que é 
a favor da devastação da Amazônia. Eu nunca ouvi. O 
que nós queremos é ter uma Amazônia onde as pes-
soas possam viver com dignidade, possam dar uma 
condição melhor para os seus filhos.

Ora, se é verdade que nós cuidamos do pulmão 
do mundo, se é verdade que nós cuidamos da maior 
reserva de água doce do mundo, então os vigias des-
sa riqueza têm que ter pelo menos um tratamento di-
ferenciado. Eu não diria um tratamento especial, mas 
um tratamento pelo qual as pessoas tivessem orgulho 
de morar numa região tão rica como a nossa. E hoje 
a nossa realidade não é essa. Nós temos mais de 20 
milhões de pessoas que moram na Amazônia e temos 
ali pessoas que sequer tiveram oportunidade de um 
dia vir à cidade. Televisão, nunca viram. Eu conheço 
famílias, na minha região, em que as pessoas não têm 
sequer uma roupa digna para vestir.

Então, o que nós estamos querendo é trazer esse 
debate para esta Casa. 

Sinceramente, estou feliz por ter acompanhado 
aquela votação na Câmara em que foi dado um passo 
importante, que foi a votação, aquela vitória esmaga-
dora, mais de 400 Deputados Federais. 

Na Câmara Federal, que tem uma representati-
vidade grande, 513 Parlamentares, mais de 400 de-
positaram esse voto, disseram ao Aldo Rebelo que ele 
está no caminho certo. Aqui no Senado, com certeza, 
vamos ter a grande oportunidade, até porque esse é 
um projeto que está na Câmara...

(Interrupção do som)

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) 
– Esse projeto, o projeto original, está na Câmara 
desde 1999. Foi criada essa comissão especial que 
andou o Brasil todo, ouvindo, através das suas au-
diências públicas, para dar essa oportunidade, para 
que a população pudesse se manifestar e dizer o que 
quer deste País.

Hoje a imprensa tem batido muito que o projeto 
vai anistiar os desmatadores. Não é verdade, isso não 
é verdade. Que vai suspender as multas. Essa suspen-
são das multas, já foi um decreto do Governo Federal, 
na Presidência do Presidente Lula, que implantou isso. 
É o Decreto nº 7029, que...

(interrupção do som)

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) – 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero agradecer a to-
lerância do Presidente por conta do nosso tempo, mas 
gostaria de pedir aos Senadores que, de repente, não 
conhecem a realidade e não tiveram a preocupação de 
rodar este País como o Deputado Aldo Rebelo andou. 
Você está lá no Rio de Janeiro, tranquilo, daí vem e, de 
repente, bota em cheque todo esse trabalho que foi feito 
por aquela comissão especial da Câmara Federal. 
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Sinceramente, só queria mais uma vez para-
benizar todos os Deputados Federais que, de forma 
direta ou indiretamente, ajudaram a construir aquele 
momento histórico que foi a noite de ontem, quando 
foi votado o Código Florestal.

Obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Sérgio Pete-
cão, a Sra. Lídice da Mata deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson 
Santiago, 2º Vice-presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Petecão!

Com a palavra o Senador Waldemir Moka.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 

ordem. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, enquanto o Senador Walde-
mir Moka vai à tribuna, eu só quero pedir a V. Exª que 
aceite um pronunciamento que faço, porque tenho que 
me retirar e deixo nesta Casa um registro do assassi-
nato dos sindicalistas e ambientalistas José Cláudio 
Ribeiro e Maria do Espírito Santo, que, na realidade, 
até, eu diria, de forma complicada, acontecia exata-
mente no mesmo momento em que nós votávamos o 
Código Florestal.

Então, quero deixar aqui registrado o nosso pesar 
e, ao mesmo tempo, dizer da importância da luta de fi-
guras como essas, mas registrar, Moka, o que eu dizia 
aqui antes, particularmente, numa conversa com meu 
ex-companheiro de Câmara e agora companheiro de 
Senado, que esse debate do Código Florestal começou 
lá. Então, nós queremos fazer aqui. Trago à memória 
de todos que o Decreto nº 6.514, de 2008, foi o ele-
mento provocador, detonador desse processo, porque 
a partir de 2009, buscando, inclusive, regulamentar o 
Decreto no seu aspecto, eu diria, mais incisivo, que era 
exatamente a questão da averbação, era necessário 
você promover ou reescrever um código. Nós estamos 
falando de um Código de 34, de 65.

Portanto, esse tempo inteiro serviu para a gente 
amadurecer e não tratar as coisas como satanização 
do processo de desenvolvimento e tampouco como 
endeusamento de determinadas questões da prote-
ção. Então, nem uma coisa para lá, nem uma coisa 
para cá. Tampouco devemos satanizar o processo de 
preservação, que deve ser fundamental para a gente, 
com esse novo Código, ajustar a esse desenvolvimento 
sustentável que a gente tanto deseja, ajudando, com 
isso, a banir esse tipo de prática de alguém que ain-
da persegue e mata pessoas que se jogam numa luta 
importante e decisiva na questão ambiental.

No fundo, no fundo, é fundamental que a gente 
trabalhe com isso aqui como pessoas que tentam ex-
trair da mata o seu sustento. Isto é importante.

Eu dizia ao Moka, meu caro Wilson, que há uma 
região, na Bahia, o vale do Santo Onofre, de 70 qui-
lômetros, de pequenas propriedades... Eu citaria aqui 
até o nome de um companheiro, o Vitorino, que a gente 
chama de Vitu. Toda vez que eu vou lá ele me diz: “Pi-
nheiro, meu pai me ensinava a desmatar a margem do 
rio, porque era o lugar mais fértil para a gente plantar 
a cultura de subsistência. Eu agora ensino meu filho 
a plantar na margem do rio, para que a gente possa 
recuperar a mata ciliar e, assim, recuperar o nosso 
velho Santo Onofre e ter água o ano inteiro.

Portanto, esse debate, Moka, acho que nós va-
mos fazer aqui de forma tranquila, sem nenhum tipo de 
punição, como fizeram na Câmara, ou de consertar o 
que a gente porventura ache que está errado no que 
fez a Câmara. Temos de cumprir o nosso papel fazen-
do debates sobre que instrumento nós vamos entregar 
para a sociedade, para o povo brasileiro e, principal-
mente, para o nosso País, um Código Florestal capaz 
de conviver com as necessidades do nosso povo.

Era isso que eu queria dizer, Sr. Presidente. Tam-
bém deixo aqui o nosso pronunciamento, nesta tar-
de-noite, para que seja registrado nos Anais desta 
Casa.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA , DISCURSO DO 
SR. SENADOR WALTER PINHEIRO

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – .BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, enquanto a Câmara dos Deputados discutia 
e votava no dia de ontem o projeto de lei do novo Có-
digo Florestal Brasileiro, o país era surpreendido pelo 
bárbaro assassinato do casal de ambientalistas José 
Claudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo.

Este seria mais um crime no conflituoso campo 
brasileiro, não fosse a dupla coincidência das vítimas 
serem lideranças envolvidas com a defesa do meio 
ambiente e a sua ocorrência no exato momento em 
que a Câmara dos Deputados examinava o projeto 
de lei que tem por objetivo coibir as ameaças ao meio 
ambiente.

Embora os dois líderes ambientalistas já cole-
cionassem ameaças às suas vidas, a consumação do 
crime na forma e no momento em que foi praticado foi 
uma afronta ao Congresso Nacional e à consciência 
do povo brasileiro.
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Ainda não dispomos de informações que nos 
permitam uma análise das motivações desse bárbaro 
crime, mas há claras indicações de que ele foi também 
uma tentativa de intimidação do governo da Presiden-
ta Dilma Rousseff que tem rejeitado liminarmente as 
tentativas de se incluir no projeto em votação a anistia 
para aqueles que praticaram crimes ambientais.

O assassinato de José Claudio Ribeiro da Silva 
e da sua esposa Maria do Espírito Santo parece ter 
as mesmas características e as mesmas motivações 
por que tombaram Chico Mendes, irmã Dorothy e tan-
tos outros mártires sacrificados em nome da causa da 
preservação ambiental contra os interesses de grandes 
grupos econômicos.

Ocorrido ontem de manhã no acampamento Praia 
Alta Piranheira, no município de Nova Ipixuna, o crime 
ganhou rapidamente as manchetes dos jornais no mun-
do inteiro. Não somente por suas características, mas 
também porque a imprensa mundial acompanhava a 
votação do projeto do Código Florestal.

Lamentamos que os olhos do mundo voltem-se 
novamente para o nosso país não pelas nossas qua-
lidades, pelos índices de desenvolvimento social que 
nos últimos anos tem nos destacado junto com o nosso 
crescimento econômico no concerto das nações, mas 
por aquilo que temos de pior em termos de civilidade, 
que é a violação dos direitos humanos e o assassinato 
de camponeses e ambientalistas.

A reação do governo federal a essa tentativa de 
intimidação foi imediata. Ontem mesmo a presidenta 
Dilma determinou à Polícia Federal a apuração do 
caso. 

Esperamos uma rápida prisão dos autores ou 
dos mandantes desse bárbaro crime, para que a paz 
volte a ser uma perspectiva no campo e nas florestas 
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Parabéns, Senador Walter Pinheiro. V. 
Exª, de fato, traz um assunto que merece, sim, ser re-
gistrado nesta Casa. Por essa razão, será atendida a 
solicitação de V. Exª, de acordo com o Regimento.

Com a palavra, o Senador Moka.
V. Exª dispõe dos dez minutos combinados com 

todos os oradores presentes.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Serão suficientes, Sr. Presidente, Senador Wilson 
Santiago, que preside esta sessão.

Sr. Presidente, pena que os Senadores Lindbergh 
e Randolfe já não estejam mais aqui. Mas eu come-

çaria dizendo o seguinte: eu vejo o Senador Lindber-
gh e lembro que o Moka também começou nas lutas 
estudantis; União Campo-Grandense de Estudantes; 
Presidente do Diretório Acadêmico do Curso de Me-
dicina; quinze anos em sala de aula, dando aula para 
os jovens no Curso Objetivo Dom Bosco, Colégio Sa-
lesiano, em Campo Grande. Foi lá que eu aprendi essa 
lida, a militância política no meu velho MDB, velho de 
guerra, nos idos de 78, 82.

Sr. Presidente, o Código foi votado, e eu ajudei a 
construir o texto, ajudei na articulação que levou Aldo 
Rebelo a ser o Relator do Código. Eu peço que os 
Senadores tomem conhecimento do texto, que leiam 
com atenção, porque a coisa mais difícil é muitas ve-
zes você ouvir um questionamento de uma coisa que 
é injusta. E, aí, evidentemente, você reage de uma 
forma mais incisiva.

Quero dizer, mesmo que não esteja aqui o Sena-
dor Lindbergh – trabalhamos juntos na subcomissão, 
ele fez um grande trabalho na Presidência da Subco-
missão dos Portadores de Necessidades, um grande 
Senador do Rio de Janeiro -, que temos que fazer esse 
debate com equilíbrio. 

Eu dizia: será que Deputado Federal Aldo Rebe-
lo vai jogar fora sua história, toda sua vida? Ele é um 
homem que tem uma história de vida. É difícil para o 
Deputado Federal Aldo Rebelo jogar tudo isso fora. 
Por quê? A troco de quê? Ele não é ruralista. Não tem 
nenhum empreendimento. Ele é um grande brasileiro, 
aliás, havia resistência da bancada da agricultura à 
indicação do Deputado Aldo Rebelo. Diziam: “Como, 
Moka, vão colocar lá um comunista? Eu respondia: eu 
conheço o Aldo. Ele é um nacionalista, e é exatamente 
disso que nós precisamos neste momento.

Vejo as cobranças, principalmente, de algumas 
ONGs em cujos países eles, absolutamente, não tive-
ram o menor cuidado com o meio ambiente e agora 
vêm ao Brasil querendo ditar regras para nós. Isso me 
incomoda muito. É claro. 

Nós, sim, podemos dizer: aqui, neste País, nós 
preservamos. Ou, então, vamos comparar. Veja o que 
tem a Europa em termos de preservação ambiental. O 
que eles têm de floresta, de vegetação, que preserva-
ram? Não chega a 1%; a informação que tenho é de que 
têm 0,3% contra mais de 60% em nosso País.. Como 
é que podemos aceitar a pretensão dessas pessoas 
que vêm dizer que aqui temos de preservar? A partir de 
quê? Qual é a experiência, qual é a tradição deles?

São essas coisas que temos de discutir aqui. No 
meu Estado, Mato Grosso do Sul, onde temos 2/3 do 
Pantanal, sempre insisto em dizer... Levei a comissão 
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especial lá duas vezes: uma a Campo Grande e outra 
a Corumbá, porque, conforme a atual legislação, o de-
creto que vence no dia 11 de junho, todo o Pantanal é 
uma grande área de preservação permanente. A partir 
daí não se poderia produzir. Qual a tradição que temos 
no Pantanal? Há mais de 250 anos lá nós produzimos 
carne, proteína vermelha.

O Pantanal é, de longe, o bioma mais preserva-
do desta País.

Por isso, temos de respeitar aqueles que têm, 
em princípio, o maior interesse de preservar as suas 
propriedades. O Senador Walter Pinheiro dizia que, no 
seu Estado, havia quilômetros com pequenos produ-
tores rurais que produziram, que construíram as suas 
casas nas margem dos rios. É claro, o início é sempre 
assim. O que vamos fazer com esse pessoal? Só tem 
um jeito: colocarmos esses produtores num grande 
projeto de regularização. É exatamente isso que prevê 
o texto do Deputado Federal Aldo Rebelo. 

Onde está a anistia? Eu quero que alguém me 
diga: “Olha, aqui está escrito que os produtores rurais 
vão ser anistiados”. Isso não é verdade. Precisamos 
começar a desmistificar, a fazer esse debate e, se for 
o caso, às vezes com maior intensidade, no calor do 
debate.

Mas eu tenho comigo que nós temos que fazer 
aqui uma discussão com equilíbrio, mostrando e, prin-
cipalmente, passando para os brasileiros que há uma 
jogada comercial muito grande em cima de tudo isso. 

Nós sabemos a dificuldade, por exemplo, da Eu-
ropa, que consome açúcar de beterraba, que tem custo 
de produção muito alto. Quando colocamos o nosso 
açúcar, Presidente Wilson Santiago, das nossas usi-
nas do Nordeste – o nordestino sempre plantou cana 
nos morros, isso há mais de 400 anos – quando esse 
açúcar de alta qualidade chega a Europa com um 
preço baixo, o produtor de açúcar de beterraba, que 
é altamente subvencionado pelo Tesouro europeu, o 
governo europeu tem que colocar mais dinheiro para 
subvencionar. Por quê? Porque o custo de produção 
do nosso açúcar é baixo e o produto que lá chega é 
mais barato. 

Então, precisamos lembrar que há uma estraté-
gia para criar dificuldades, sobretudo na expansão de 
nossas fronteiras agrícolas, dificultando, aumentando 
o nosso custo de produção, porque, se o nosso pro-
duto chegar a Europa ou a América do Norte com um 
preço alto, o valor da subvenção vai ser menor. Aí vêm 
as barreiras, as dificuldades: ou nos impõem barreiras 
fitossanitárias, ou aumentam os custos criando barrei-
ras ambientais.

O Brasil, os brasileiro têm de dizer que somos, 
sim, um País que produz alimentos para o mundo, e 
produzimos sem devastar o nosso meio ambiente. 
O Brasil é um dos países que mais tem suas matas 
preservadas. Por que não dizemos isso? Por que não 
falamos isso em vez de ficarmos acuados? Se você 
dizer para um pantaneiro, no meu Estado, que vão 
devastar o Pantanal, ele dirá: de jeito nenhum. São 
250 anos preservando o Pantanal. Essa é a tradição 
do pantaneiro. Eles não vão abrir mão disso, mas nem 
por isso vão deixar de produzir. 

Acho que esse é o ponto de equilíbrio e esse é 
o debate. Se tivermos que ajustar alguma coisa, va-
mos ajustar, mas, por favor, não vamos desmerecer 
o trabalho deste extraordinário homem público, deste 
grande brasileiro, um lutador que percorreu – estive 
muitas e muitas vezes em sua companhia – este País 
de ponta a ponta. 

O Deputado Aldo fez o seu relatório conversan-
do, ouvindo, indo aos locais, ouvindo a população nas 
audiências públicas. Mas é engraçado, nas audiências 
públicas cadê o pessoal para debater? Por que não foi 
feito esse debate? É claro que ele foi feito. Na verdade, 
eles perderam o debate junto com as comunidades. É 
isso que nós precisamos fazer. 

Eu não vi o Deputado Federal Zequinha Sarney lá 
na cidade dele, no Maranhão. Lá foi feita uma audiência 
pública para o debate. Se tivesse a opinião publica ao 
seu lado, por que não estaria lá? Mas não esteve. 

São essas questões que nós precisamos trazer 
para cá. Mas não podemos ouvir – e eu não vou ouvir 
– colocações sem a informação necessária, principal-
mente aquelas que, de alguma forma, desmerecem o 
trabalho daqueles que, na Câmara, construíram. 

O texto precisa de modificação. Vamos tentar 
essa modificação.

Está aqui, como costumo dizer, um caboclo lá do 
Mato Grosso do Sul que sempre foi um conciliador, al-
guém que sempre procurou o equilíbrio em tudo aquilo 
que fez na vida, e eu estou disposto, mais uma vez, a 
fazer isso em nome do meu País. Nós do Mato Grosso 
do Sul não abrimos mão disso. É claro que queremos 
a preservação do Pantanal, porque se trata do nosso 
patrimônio, do nosso santuário.

Mas, se nós temos 1/3 do nosso Estado no Pan-
tanal, precisamos também que não engesse a nossa 
economia, a nossa produção.

Não tenho a menor dúvida de que nós, no Brasil, 
praticamos uma agricultura com alta tecnologia. Basta 
dizer – quero ver se tenho lembrança disso – que, nos 
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últimos dez anos, aumentamos em 40% a área em 
expansão e mais de 200% na produtividade.

Veja o que é isso. Nós produzimos com muito mais 
produtividade. Daí porque precisamos ocupar menos 
terra. Aliás, na pecuária – e esse é o programa que 
eu defendo –, se fizermos um programa de recupera-
ção de pastagens degradadas, vamos recuperar uma 
grande área e, quando crescerem as gramíneas nas 
pastagens degradadas, vamos estar com a planta no 
início, capturando o carbono e melhorando as condi-
ções ambientais.

É este o debate que eu quero fazer aqui, é este o 
debate que quero tratar aqui, despedindo-me e agra-
decendo a oportunidade e a compreensão do Presi-
dente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Wellington 
Dias, do PT do Piauí.

V. Exª dispõe, como combinado, de dez minu-
tos.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, meu querido Senador Wilson Santiago, 
este grande paraibano com quem vamos estar, se Deus 
quiser, Senadora Lídice, no mês de junho, na Paraíba, 
tratando de temas importantes pela Comissão de De-
senvolvimento Regional. Hoje, inclusive, eu comunicava 
a este nosso grande Líder que vamos tratar da parte 
de infraestrutura do desenvolvimento do Nordeste e da 
parte de incentivos à atração de investimentos, como 
ZPE, Zona Franca, enfim.

Confirmou presença hoje o Ministro da Integração 
Nacional, Fernando Bezerra. Aliás, um dos temas que 
quero tratar é uma visita que fiz a ele, uma audiência, 
com o Deputado Federal Assis Carvalho, com o Supe-
rintendente da Codevasf no Piauí, o Dr. Guilherme. Com 
o Ministro Fernando Bezerra, nós tratamos da liberação 
de recursos, dentro dessa leva de recursos empenha-
dos, para rodovias no Estado do Piauí. A Presidente 
Dilma tinha liberado e agora esperamos retomar as 
obras da rodovia que liga a cidade de Canto do Buriti 
até a cidade de Itaueira. Pelo Governo do Estado, em 
junho, se Deus quiser, o Governador Wilson liberará 
também o trecho de Canto do Buriti em direção a São 
Raimundo Nonato, até a divisa com a Bahia, em di-
reção a Remanso, no Estado da Bahia. Além disso, a 
Rodovia de José de Freitas para Cabeceiras e o trecho 
para Dom Inocêncio e outro trecho de Esperantina em 
direção à cidade de São João do Arraial.

Estive lá em São João do Arraial. Recebi recente-
mente o título de cidadão de São João do Arraial, uma 
cidade belíssima, com um trabalho inovador. É lá que 
tem o Banco dos Cocais, que emite cédula autorizada 
pelo Banco Central, em uma cooperativa de crédito.

Queria comemorar isso, pela importância que 
tem para o povo do Piauí, e fazer mais duas come-
morações. A primeira, a aprovação, na Comissão de 
Assuntos Sociais, de um projeto que tem uma iniciativa 
importante da Associação em Defesa dos Autistas e foi 
abraçada como sendo uma proposta da Comissão dos 
Direitos Humanos, liderada pelo Senador Paulo Paim. 
Aprovamos e o projeto tramita na Casa como sendo 
um projeto da Comissão de Direitos Humanos. Essa 
proposta é a de implantação de uma política nacional 
de proteção dos direitos da pessoa com transtornos 
em espectro autista.

Quero dizer que, nesse caso, literalmente, estou 
legislando também em causa própria, pela minha ex-
periência de pai de uma criança autista, que é a minha 
filha, a Daniele. Eu e minha esposa, Rejane, temos 
todo carinho e aprendemos muito com ela.

Pois bem, mas isso nos abriu uma reflexão para 
milhares de pessoas, no Brasil, que vivem a situação 
de discriminação como autista ou como pai de autistas 
e que enfrentam grandes dificuldades: dificuldades para 
o tratamento, dificuldades para a educação, dificulda-
des, quando é possível, para o emprego, enfim. Então, 
esse projeto, além definir o que é o autista a partir de 
características clínicas da síndrome, equipara o autista 
à pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 
Isso pode parecer algo óbvio, mas não ocorria na le-
gislação brasileira. Além disso, coloca algumas regras 
como a proteção do autista contra a exploração. 

Acesso ao serviço especializado de saúde e 
de educação; regras para o acesso ao mercado de 
trabalho, ou seja, nós temos hoje situações em que 
– discutimos isso inclusive, com o Ministro da Previ-
dência – muitas vezes o autista perde direitos quando 
ingressa no mercado de trabalho. Então, colocamos 
regras melhores; dar prioridades, como a outras pes-
soas com deficiência, para a política de moradia do 
setor público; regras claras para a proteção do autista 
na área da assistência social; proteção à família, onde 
destaco a implantação de uma jornada especial para 
o servidor público que tenha sob seus cuidados uma 
pessoa autista, como cônjuge, filho ou um dependen-
te que seja autista. Enfim, essas são regras também 
importantíssimas. 

O Relator na Comissão foi o Senador Paulo Paim. 
Quero aqui parabenizar e agradecer a Comissão de 
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Assuntos Sociais, coordenada pelo Senador Jayme 
Campos, pela aprovação unânime dessa proposta que 
ajudei a elaborar. A proposta vem agora ao Plenário e, 
se Deus quiser, vamos pedir ao Presidente Sarney toda 
a prioridade para aprovação nesta Casa, e se Deus 
quiser, em seguida na Câmara dos Deputados.

A outra comemoração é por um projeto já apro-
vado, hoje, aqui nesta Casa. Trata-se de uma lei que 
veio da Câmara, o Projeto de Lei nº 23, de 2011, que 
tinha o nº 5.548, na Casa de origem, na Câmara dos 
Deputados – foram vários projetos aprovados, de ini-
ciativa do Tribunal Superior do Trabalho –, aprovando 
Varas do Trabalho na jurisdição, nesse caso, do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 22ª Região do Estado 
do Piauí. Esse Projeto teve um parecer favorável na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do 
Senador piauiense Ciro Nogueira, foi aprovado na 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Eu comemoro porque recebi aqui, há alguns dias 
o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Piauí, 
o Dr. Edílson, com o Dr. Meton, o Dr. Wellington Jim 
Boavista, que assumiu nesses dias a presidência do 
Tribunal, além de lideranças do meu Estado, lideran-
ças de Bom Jesus. Destaco aqui o Deputado Estadu-
al Fábio Novo, o Prefeito Alcindo e outras lideranças 
daquela cidade, uma região que cresce muito nessa 
área do agronegócio.

Na próxima semana, vamos ter o Agroshow, que 
é uma belíssima feira, com oficinas para produção e 
venda de produtos para esta área

A região de Bom Jesus e Uruçuí é a que mais 
cresce no Brasil. Na última década, cresceu em mé-
dia 27% ao ano. Portanto, muitos empreendimentos, 
muitas empresas. Com isso, é necessário ter ali a pre-
sença também da Justiça do Trabalho. Com certeza, 
comemoro com aquele povo, juntamente com a cidade 
de Valença do Piauí, a região que a gente chama de 
Confederação Valenciana, uma região que também 
tem um grande potencial nessa área da agricultura, da 
fruticultura irrigada. Ali nós temos, na vizinhança, a pro-
dução de caju, de uva, de goiaba. É nessa região que 
tem a fábrica da Lili Doces, no Município de Ipiranga. 
À medida que se ampliam o comércio, os serviços, a 
industrialização, há necessidade, também, da presença 
descentralizada da Justiça do Trabalho.

Então, eu quero comemorar esse importante 
projeto aprovado aqui. O Piauí é um Estado grande, 
do tamanho do Estado de São Paulo em território – 
252 mil quilômetros quadrados, 1.500 mil quilômetros, 
aproximadamente, de uma ponta a outra, e não pode 

ter os serviços importantes para a população centra-
lizados apenas na capital.

Por isso, meu querido Wilson Santiago, assim 
como comemoro também com os demais Estados 
que foram beneficiados hoje, há outros projetos que 
tramitam nesta Casa. No meu Estado, há novas indica-
ções de outras cidades, em outras regiões do Estado, 
que também merecem a mesma aprovação, e eu não 
posso deixar aqui de comemorar com o povo do Piauí 
esse importante feito.

Se Deus quiser, trabalharemos pelo desenvolvi-
mento do Estado, sempre protegendo a classe traba-
lhadora, em todos os sentidos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Parabéns, Senador Wellington Dias. 
De fato, o pronunciamento de V. Exª não só fortale-
ce todos que defendem o autista, enfim aqueles que 
precisam do nosso apoio, como também nos dá as 
condições de, cada vez mais, continuar lutando em 
favor de causas como estas e também de tantas ou-
tras que fortalecem e atendem a grande maioria da 
população brasileira.

Com a palavra a Senadora Lídice da Mata. V. Exª 
também dispõe de dez minutos.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, venho também 
a esta tribuna para comemorar dois fatos políticos im-
portantes para o nosso Estado.

Primeiro, Sr. Presidente, no último domingo, ocor-
reu a beatificação de Irmã Dulce, na Bahia, com a 
presença da Presidente da República Dilma Rousseff, 
do Governador Jaques Wagner, da Primeira Dama, 
do Vice-Governador de Sergipe Jackson Barreto, do 
Presidente do Congresso Nacional e do Senado, Se-
nador José Sarney, do Presidente da Assembléia Le-
gislativa, dos Ministros José Afonso Florêncio e Mário 
Negromonte, inúmeros Deputados Federais, inúmeros 
Deputados Estaduais, Prefeitos, Vereadores, cerca de 
40 mil pessoas que encheram o Parque de Exposições 
da Bahia e sob forte emoção ouviram, do Arcebispo 
Dom Geraldo Magela, representando o Papa Bento 
XVI, a aceitação do pedido de beatificação de Irmã 
Dulce, que, a partir de agora, passa a ser chamada 
de bem aventurada.

Eu já tive oportunidade aqui nesta Casa de falar 
da biografia, da obra social de Irmã Dulce, da obra em 
defesa dos pobres da Bahia e do Brasil. 

Portanto, é de se destacar que Irmã Dulce, que 
foi beatificada, pode se tornar a primeira santa brasi-
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leira. Esse processo deu o primeiro passo no sentido 
da sua santificação, e isso ocorre já com o reconhe-
cimento no coração, nas mentes do povo baiano, de 
que Irmã Dulce, para o povo baiano, é uma santa na-
quilo que realizou, milagrosamente, de apoio social, de 
atendimento à saúde pública, à saúde dos miseráveis 
no nosso Estado.

Quero, no entanto, aqui ressaltar o importante 
papel de Maria Rita Lopes Ponte, sua sobrinha, presi-
dente das Obras Assistenciais Irmã Dulce, que largou 
sua própria vida, sua própria carreira, para dedicar-se 
integralmente à administração dessa obra social do Ins-
tituto Irmã Dulce e do seu processo de beatificação.

Foi um momento de alegria e honra para o povo 
baiano poder abrigar, participar e comemorar junto esse 
momento de beatificação de irmã Dulce na Bahia.

Também, Sr. Presidente, não posso deixar de 
registrar aqui com alegria que, há cem anos, nos ar-
redores da capital argentina, exatamente no dia 7 de 
fevereiro de 1911, nasceu Hector Julio Páride Bernabó, 
nome de batismo de Carybé, um dos principais artistas 
plásticos do século XX.

Para comemorar essa data, realizamos hoje uma 
audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte para homenagear esse grande artista, baiano 
de coração, e que tão bem soube reproduzir em suas 
obras a imagem mais autêntica da Bahia.

Junto com outros artistas de sua época, de sua 
geração, artistas que fizeram um importante movimento 
cultural no Brasil, colocando o povo no centro das suas 
obras, artistas que, nas décadas de 40 e 50, constituí-
ram a verdadeira identidade da Bahia, do ponto de vista 
literário, musical, nas artes plásticas e sua identidade 
no que chamamos de ideário, do que é o imaginário 
da Bahia, do Brasil e do mundo, do que seja a nossa 
terra – a terra da felicidade cantada por Caymmi, por 
Jorge Amado, traduzida nos seus quadros, nas suas 
obras, por Carybé. E traduzida, acima de tudo, pela 
profunda ligação com o povo.

Por meio de Carybé, por meio de Jorge Amado, 
por meio de Pierre Verger, por meio de Dorival Caym-
mi, formou-se no mundo uma imagem sobre a Bahia, 
que era, acima de tudo, a cidade de Salvador e os seus 
arredores, a Bahia negra, de raízes profundamente 
negras e que passou a ser reconhecida, a partir de 
então, em sua complexa tradição cultural. 

Quando Carybé frequentava os terreiros de can-
domblé na Bahia, esses terreiros eram proibidos e não 
reconhecidos como religião. Quando Carybé retratava 
a imagem do negro baiano brasileiro, esse negro não 
era retratado nas artes oficiais do nosso País. 

Portanto, a importância da obra de Carybé, para 
a Bahia, como fundação de sua identidade, para o Bra-
sil, como forma de retratar o seu povo, pela amizade 
e o roteiro que ele desenvolve em sua vida, unindo a 
Argentina com o Brasil e com a Bahia, sendo um pre-
cursor daquilo que diríamos ser um movimento cultural 
do Mercosul e a unidade de toda a América Latina.

Portanto, quero fazer essa saudação, sentindo-me 
na obrigação e no dever, como Senadora da Bahia, de 
ter realizado essa importante audiência pública hoje, 
em que ouvimos depoimentos sobre a importante obra 
para a Bahia, para o Brasil e para o mundo, que é a 
obra do artista plástico Carybé.

Quero dizer isso com muita alegria. Carybé mor-
reu em um terreiro de candomblé, no dia 2 de outubro 
de 1997, já com 87 anos. Ele foi um dos mais queridos 
artistas da Bahia e até hoje continua no coração do 
povo baiano, porque foi um artista que soube retratar 
a vida do seu povo, sua história, sua luta, sua cultura, 
sua gastronomia.

No entanto, Sr. Presidente, para finalizar, nestes 
poucos minutos que me restam, eu não posso deixar 
de adentrar num debate que foi pauta deste Senado, 
no dia de hoje, e da Câmara Federal, ontem. O Sena-
do se prepara para travar a discussão a respeito do 
Código Florestal. Acho que este Senado, como Casa 
revisora, tem todo o dever de fazer essa discussão da 
forma mais equilibrada possível.

Sou uma defensora intransigente da figura, da 
seriedade e da honestidade do Deputado Aldo Rebelo 
e aqui não permitirei nenhum tipo de injunção, de sus-
peição sobre o relatório e a postura digna e honrada 
deste Deputado Federal, que, como já foi dito aqui, é 
um grande homem público, meu amigo, meu compa-
nheiro há mais de vinte anos.

Mas isso não quer dizer que o relatório não possa 
ser modificado, não quer dizer que nós não possamos 
ter nenhum tipo de divergência a respeito do relatório 
que foi produzido pela Câmara dos Deputados. Tere-
mos que ter o absoluto equilíbrio para entender que 
esta Casa não precisa refazer todo o Código Florestal, 
nem toda a discussão a respeito do Código, porque 
isso seria ignorar todo o imenso trabalho já desenvol-
vido pela Câmara dos Deputados. Precisamos, sim, 
destacar três ou quatro pontos. Esses são os únicos 
pontos que hoje significam uma discussão que não 
demonstra a unanimidade do País. E esses três ou 
quatro pontos precisarão ser tratados aqui sem que 
ofensas sejam feitas, de lado a lado, a quem pensa 
diferentemente do outro.

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL304



18778 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

Não é por discordar de um ponto que posso 
admitir que um Senador ou outro Senador possa ser 
considerado menos nacionalista do que aqueles que 
defendem a opinião relacionada com o Código.

O Código Florestal também não interessa apenas 
ao Norte do País, ao Pantanal e ao Centro-Oeste. O 
Código Florestal é um código que interessa ao Brasil. 
O Nordeste brasileiro e o nosso semiárido, Senador 
Wellington, ex-Governador do seu Estado, o Piauí... 
Nós temos uma grande parte do nosso Estado no 
semiárido, como é o caso da Bahia, com 69% do seu 
território no semiárido, mas ainda assim temos inte-
resse profundo na discussão do Código Florestal e 
colocamo-nos nessa discussão da mesma forma e em 
igual condição que qualquer outro Senador que aqui 
represente ou a Amazônia ou o Pantanal ou qualquer 
outro bioma a ser preservado neste País.

(Interrupção do som.)

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) 
– Para finalizar, Sr. Presidente. (Intervenção fora do 
microfone.)

Portanto, esse é um debate que interessa à Nação 
brasileira, e nenhum de nós renunciará ao seu direito 
de debater e expor as suas opiniões.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Lídice da 
Mata, o Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Wellington Dias.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – Com certeza, todos nós brasileiros reconhece-
mos todo o importante papel tanto do Carybé, como 
desse outro grande brasileiro, que é o nosso camara-
da Aldo Rebelo.

Quero aqui fazer minhas as palavras de V. Exª.
Com a palavra o Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Senador Wellington Dias, Senadora 
Lídice da Mata, demais companheiros e companhei-
ras, profissionais da imprensa, demais senhores e 
senhoras, neste dia, 25 de maio, comemora-se o Dia 
do Trabalhador Rural.

Em razão da data e da importância do homem 
do campo na economia e na sociedade brasileira, 
ocupo esta tribuna para registrar um dia significativo 
e importante para a história e, além de tudo, para to-
dos nós brasileiros.

Foi dura e prolongada, Sr. Presidente, a caminha 
do campo do Brasil rumo à conquista de seus direitos, 

e V. Exª, Senador Wellington, como deputado federal, 
acompanhou de perto as dificuldades, e acompanha 
ainda hoje. Mesmo com os programas sociais, mes-
mo com algumas conquistas adquiridas a partir da 
Constituição de 1988, mas, mesmo assim, V. Exª ain-
da acompanha de perto o sofrimento do homem do 
campo e o merecimento dele a qualquer dedicação 
ou qualquer determinação governamental no sentido 
de serem acolhidas as suas propostas.

A caminhada do homem do campo, caro Welling-
ton Dias, no rumo das conquistas dos seus próprios 
direitos, foi dura, especialmente nas regiões mais po-
bres do País, no Nordeste, na nossa Paraíba, do Piauí, 
nas regiões em que ele enfrenta as maiores mazelas 
existentes neste País: o desemprego, os excessivos 
números de doenças e de demandas que incomodam 
a própria população do semiárido nordestino.

Apesar de a Consolidação das Leis do Trabalho 
ter sido criada ainda no Governo do ex-presidente Ge-
túlio Vargas, de 1930 a 1945, os trabalhadores rurais 
não conseguiram naquele período ter seus direitos as-
segurados. Naquele instante, não foram assegurados 
os direitos dos trabalhadores rurais.

Concretamente os primeiros benefícios ao tra-
balhador rural só foram alcançados na Lei 4.214, no 
Estatuto do Trabalhador Rural, de 2 março de 1963, na 
época ainda do ex-presidente João Goulart.

Posteriormente, o Estatuto foi revogado pela Lei 
5.889, em 8 de junho de 1973, durante o período au-
toritário, que instituiu normas reguladoras para o tra-
balho rural e definiu o empregado e o empregador 
rural. Vejam que prejuízo o período autoritário trouxe 
ao País, até o Estatuto do Trabalhador Rural foi extinto 
no período da ditadura. 

Mas somente com a Constituição de 1988 – que 
V. Exª acompanhou de perto e com certeza contribuiu 
direta ou indiretamente para que ela de fato chegasse 
ao Brasil –, que marca a redemocratização do País, é 
que praticamente ficaram assegurados aos trabalha-
dores rurais os direitos já conquistados anteriormente 
pelos trabalhadores urbanos.

Com efeito, pelo art. 7º da chamada Constituição 
Cidadã, foram garantidos os direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, e, ao homem do campo, foi assegu-
rada a relação de emprego protegida contra despedi-
da arbitrária ou sem justa causa, conhecida por todos 
nós, dentre outros direitos assegurados na conhecida 
Constituição Cidadã.

Apesar da criação do Funrural, em 1971, de que 
V. Exª tomou conhecimento e que também acompanhou 
de perto, o próprio Governo, naquele instante, reconhe-
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ceu que não era justo um trabalhador rural trabalhar 
65 anos, 70 anos, 80 anos e muitos deles morrerem 
de fome no campo, sem ter a garantia pelo menos da 
sua feira a partir do instante em que não pudessem 
exercer o seu papel de trabalhadores rurais.

Foi por isso que, em 1971, por meio da Consti-
tuição, de fato se criou o Funrural. A partir de então, o 
trabalhador rural começou a ter alguns direitos, pelo 
menos a aposentadoria até o final dos seus dias de 
vida.

Sr. Presidente, nós precisamos até resumir o que 
temos escrito. Solicito já antecipadamente a V. Exª que 
se publique o relato da verdadeira história do traba-
lhador rural que tenho em mão e passarei ao registro 
desta Casa.

O Papa Bento XVI, em mensagem para o Dia 
Mundial da Alimentação, em 2010, considerou insufi-
ciente a ênfase colocada ao trabalho no campo, e que 
os bens da terra não recebem proteção adequada. O 
próprio Papa, em 2010, já reconheceu isso. Como re-
sultado, é produzido um desequilíbrio econômico, e 
os direitos inalienáveis e a dignidade de toda pessoa 
humana são ignorados, especificamente os do traba-
lhador do campo.

O tema do Dia Mundial da Alimentação naquele 
momento foi intitulado “Unidos contra a Fome” – to-
dos nós conhecemos. O Papa lembrou ainda que to-
dos precisam fazer o compromisso de dar ao setor da 
agricultura sua apropriada importância. 

Especificamente esse apelo foi feito, à época, 
pelo Papa. Todos nós registramos e até repetimos em 
muitos momentos porque, ainda, em pleno século XXI, 
muitos não reconhecem a importância do homem do 
campo para a agricultura familiar, para a sobrevivência 
de muitos que hoje se destacam na política, na eco-
nomia nacional, em todos os setores culturais, econô-
micos, nos bancos universitários, todos se destacam, 
graças, muitos deles, a filhos de trabalhador rural como 
eu, como V. Exª, Senador Wellington Dias.

Por isso, é que temos que reconhecer a impor-
tância do trabalhador rural, a importância do homem 
do campo não só para a agricultura familiar, como tam-
bém para a vida deste País no que se refere a tudo de 
bom que temos hoje na cultura, na arte, em todos os 
setores. E, graças a Deus, o Brasil é exemplo.

Afinal de contas, a população mundial aumenta 
dia a dia e a necessidade de alimentos também. Ve-
jam a importância do trabalhador rural. Em todos os 
momentos ouvimos que há uma crise no mundo pela 
falta de alimentos e que esses farão, cada vez mais, 
parte da economia não só brasileira mas mundial. 

O fato é que não podemos aceitar que a fome 
seja uma oportunidade para negócios. Por isso, é que 

muitos governantes tiveram a obrigação de criar pro-
gramas sociais, como o Presidente Lula, como a Presi-
denta Dilma, como até outros governos anteriormente 
criaram programas sociais para banir, para diminuir a 
fome da população neste País.

Sr. Presidente, o Brasil desponta no cenário mun-
dial como um dos países mais importantes na produção 
de alimentos – todos nós temos conhecimento disso. 
E, nos últimos dez anos, a produção da agricultura 
brasileira foi aumentada em 200%, não só pela meca-
nização, não só pelas condições que tem hoje a agri-
cultura brasileira, mas especificamente pelo trabalho 
humano, do homem do campo, do trabalhador rural, 
daqueles que estão, a todo momento, a enfrentar as 
dificuldades: o clima, o tempo, enfim, as mazelas e os 
obstáculos que lhes são impostos.

Em vista de tudo isso, cresce a importância do 
homem do campo a cada dia.

Mesmo com a tecnologia avançada, o certo é 
que todos os trabalhadores rurais, do Sul, do Sudeste, 
do Centro-Oeste, do Norte, do nosso Nordeste, enfim, 
todos buscam viver dignamente e hoje merecem todas 
as nossas homenagens. Mais do que homenagens, me-
recem todas as atenções de todas as autoridades do 
Brasil, especialmente do nosso Congresso Nacional, 
justamente onde são elaboradas as leis que regem a 
vida econômica, social e política brasileira.

Para não me alongar mais, Sr. Presidente, con-
cluo parabenizando o trabalhador rural pelo Dia do 
Trabalhador Rural. Tenho certeza de que não só eu, 
mas todos os brasileiros de bom senso que conhecem 
de perto a vida do homem do campo, do trabalhador 
rural, precisa repelir aqueles que dizem que o homem 
do campo está contribuindo com o déficit previdenci-
ário. Os que dizem isso não conhecem e não sabem 
a importância do homem do campo para a economia, 
para o Brasil de hoje, para o Brasil do futuro, enfim, 
para o Brasil de todos os brasileiros.

Agradeço, Senador Wellington. Peço a V. Exª a 
publicação de tudo que foi escrito e dos demais ar-
gumentos que estão aqui, naquilo que foi escrito por 
mim no dia de hoje, neste registro do dia do homem 
do campo.

Muito obrigado a V. Exª. Mais uma vez, parabe-
nizo o Dia do Trabalhador Rural.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR WILSON SAN-
TIAGO.

O SR. WILSON SANTIAGO – Senhor Presiden-
te, Senhoras Senadoras e Senhores Senadores, nes-
te dia 25 de maio comemora-se o Dia do Trabalhador 
Rural. É sobre a data e a importância do homem do 
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campo, na economia e na sociedade brasileira, por-
tanto, que falo,hoje.

Foi dura e prolongada, Senhor Presidente, Senho-
ras Senadoras e Senhores Senadores, a caminhada 
do homem do campo, no Brasil, no rumo da conquis-
ta de seus direitos. Especialmente nas regiões mais 
pobres do País.

Apesar de a Consolidação das Leis Trabalhistas 
ter sido criada, ainda, no governo do ex-Presidente 
Getúlio Vargas, no período de 1930 a 1945, os traba-
lhadores rurais não conseguiram, naquela período, 
ter seus direitos assegurados. Concretamente, os pri-
meiros benefícios somente foram alcançados com a 
Lei nº 4.214 (Estatuto do Trabalhador Rural), de 2 de 
março de 1964, sancionada durante o governo do ex-
Presidente João Goulart.

Posteriormente, o Estatuto foi revogado pela Lei 
nº 5.889, de 8 de junho de 1973, durante o período 
autoritário, que instituiu normas regulamentadooras 
para o tabalho rural e definiu empregado e emprega-
dor rural.

Mas, somente com a Constituição de 1988, que 
marca a redemocratização do país, é que praticamen-
te ficaram assegurados aos trabalhadores rurais os 
direitos já conquistados anteriormente pelos traba-
lhadores urbanos. Com efeito, pelo art. 7º da  chama-
da Constituição Cidadã, foram garantidos os direitos 
dos trabalhadores urbanos e rurais, e, ao homem do 
campo, foi assegurada a relação de emprego prote-
gida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, 
dentre outros direitos.

Apesar da criação do Funrural, em 1971, somente 
através da Constituição de 1988 é que foi implantado 
o regime de universalização de atendimento aos ido-
sos e inválidos no meio rural. Introduziu-se, então, o 
princípio do acesso universal de idosos e inválidos de 
ambos os sexos à previdência social, em determinado 
regime especial, cuja principal característica foi a de 
incluir o chamado setor rural informal, constituído pelo 
“produtor, trabalhador, parceiro, meeiro e o arrenda-
tário rurais, o garimpeiro e o pescador artesanal, bem 
como respectivos cônjuges que exerçam suas ativida-
des em regime de economia familiar sem empregados 
permanentes”.

Senhor Presidente, Senhoras Senadoras e Se-
nhores Senadores.

O Papa Bento XVI em mensagem para o Dia 
Mundial da Alimentação em 2010 considerou insufi-
ciente a ênfase colocada ao trabalho no campo, e que 
os bens da terra não recebem proteção adequada. 
Como resultado, é produzido um desequilíbrio econô-
mico, e os direitos inalienáveis e a dignidade de toda a 
pessoa humana são ignorados. 0 tema do Dia Mundial 

da Alimentação naquele momento foi intitulado como 
“Unidos contra a Fome”. O Papa lembrou, ainda, que 
todos precisam fazer o compromisso de dar ao setor 
da agricultura sua apropriada importância.

Afinal de contas, a população mundial aumenta 
dia a dia e a necessidade de alimentos também. A to-
dos os momentos ouvimos que há uma crise no mun-
do pela falta de alimentos e que estes farão cada vez 
mais parte do mercado econômico.

O fato é que não podemos aceitar que a fome 
seja uma oportunidade para negócios, e hoje todos 
sabem que aquele que trabalha na agricultura  pega 
fundamental para evitar mal tão terrível quanto a fome. 
Dependemos muito do trabalho rural.

O Brasil desponta no cenário mundial como um dos 
países mais importantes na produção de alimentos.

Temos técnicas agrícolas reconhecidas como a 
base para este sucesso. Apostamos nos estudos da  
Embrapa, cujos técnicos se encontram no campo bem 
mais próximo ao trabalhador rural para orientá-lo.

Em vista de tudo isso, cresce a importância do 
homem do campo. O certo é que todos os trabalhado-
res rurais, do Sul, Sudeste, Centro Oeste, Norte e do 
Nordeste buscam viver dignamente e hoje merecem 
todas as nossas homenagens.

Mais do que homenagens, merecem todas as 
atenções de nossas autoridades, e, especialmente, 
do Congresso Nacional, justamente onde são elabo-
radas as leis que regem a vida econômica, social e 
política brasileira.

Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 

– PI) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Quero parabenizá-lo pela lembrança do Dia do 

Trabalhador Rural e me somar a V. Exª nesta homena-
gem que faz, contando esse belo resgate, homenage-
ando todos os trabalhadores e trabalhadoras do campo 
e me somar inclusive a essa percepção em relação à 
Previdência e a outros temas.

Um dia desses eu conversava com a minha mãe, 
que, além de índia, mora ainda hoje no campo. Per-
guntei por que ela não ia morar comigo em Teresina. 
Ela disse: “Meu filho, se eu for morar fora do lugarzinho 
em que eu vivo aqui, eu morro.”

Então, é esse carinho que as pessoas têm pelo 
campo e é a ela que eu quero render esta homena-
gem, lá na sua propriedade Umburana, no Município 
de São Miguel do Fidalgo, e a todos que vivem por lá. 
O meu sogro, Miguel Moura, também é trabalhador 
rural. Eu não posso dizer que fui um trabalhador rural, 
mas andei... O pessoal abria as covas, eu colocava 
um milho dentro e enterrava... Enfim, alguma coisa 
eu sei fazer.
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Quero parabenizar a todos. Encerramos a sessão 
de hoje com essa bela homenagem de V. Exª, minha 
e de todo o Congresso Nacional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 

– PI) – O Srs. Senadores Romero Jucá, Angela Por-
tela e Cyro Miranda enviaram discursos à Mesa, para 
serem publicados na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr.Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, recebemos, em nosso 
gabinete, a publicação O Porto Verde – Modelo Am-
biental Portuário, da Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq).

O documento, de grande qualidade, descreve as 
linhas de atuação da Antaq na preservação do meio 
ambiente, nas instalações portuárias nacionais. Logo 
na apresentação da publicação, o Sr. Fernando Antonio 
Brito Fialho, Diretor-Geral da Antaq, esclarece que:

Além de internalizar vários dispositivos 
legais de proteção ao meio ambiente em seus 
regulamentos, a Antaq vem, em todos os fo-
ros de discussão dos transportes aquaviários, 
defendendo essa proteção como regra indis-
sociável de um moderno setor de transportes, 
a ser pautado por políticas nesse sentido. A 
Antaq quer servir de exemplo como institui-
ção que incentiva e orienta os agentes por ela 
regulados a exercerem suas atividades com 
responsabilidade ambiental.

O principal objetivo da publicação O Porto Verde, 
continua o autor, é apresentar, de modo simples, “as 
questões ambientais relativas à atividade portuária, 
como um instrumento efetivo de apoio à construção 
de um ambiente ecologicamente equilibrado, que nos 
exige a Constituição”.

Dentro do interessante temário tratado pelo do-
cumento, constam assuntos como: “Princípios am-
bientais”; “A riqueza que transita pelos portos”; “O 
ambiente institucional portuário”; “Políticas e planos 
nacionais voltados para o meio ambiente”; “A infraes-
trutura ambiental disponibilizada para os portos”; “Os 
impactos ambientais”; “Licenciamento ambiental”; “Es-
tudos ambientais”; “As agendas portuárias”; “A gestão 
ambiental portuária”; “O Sistema Integrado de Gestão 
Ambiental Portuária”; “Capacitação ambiental”; “Plane-
jamento ambiental: por contabilidade ambiental mais 
positiva”; “Produtos perigosos”; “Legislação ambiental”; 
“A Antaq e a regulação ambiental” e “Convenções in-
ternacionais”.

Srªs e Srs. Senadores, gostaríamos de parabe-
nizar a Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
pela publicação O Porto Verde – Modelo Ambiental 
Portuário, de grande valor para todos os que se preo-
cupam com questões ambientais e portuárias.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, volto a falar desta tribu-
na sobre as oportunidades que o Estado de Roraima 
oferece e, principalmente, o potencial desta parte da 
Amazônia, que tem grande vocação para o turismo, o 
agronegócio, a agricultura familiar e também para o 
desenvolvimento de novas tecnologias voltadas para 
o desenvolvimento sustentável.

Parte do Escudo das Guianas, Roraima está lo-
calizado entre a Venezuela, a República da Guiana e, 
ao sul, os Estados do Amazonas e Pará. É um corredor 
natural para a circulação de pessoas e cargas, inte-
grando o Brasil ao norte da America do Sul e Caribe, 
especialmente agora, com a perspectiva de ingresso 
da Venezuela no Mercosul.

Tudo isso ficou mais do que evidente no recente 
seminário Brasil-Venezuela: Integração Produtiva e de 
Infraestrutura, organizado pelo Instituto de Pesquisas 
Econômicas Aplicadas-IPEA, aqui em Brasília, com a 
presença de vários técnicos, especialistas, e também 
do embaixador brasileiro em Caracas, José Antônio 
Marcondes de Carvalho, e do embaixador venezuela-
no no Brasil, Maximilien Sanchez Arvelaiz.

Este seminário apresentou os primeiros resul-
tados de dois estudos conduzidos pela Missão do 
IPEA na Venezuela. Um deles trata dos investimentos 
compartilhados em infraestrutura, especialmente na 
região compreendida entre as bacias do Amazonas e 
do Orinoco, sob a luz da Integração da Infraestrutura 
Sul-Americana-IIRSA, criada na primeira reunião de 
presidentes da América do Sul. 

A IIRSA foi estruturada em dez eixos geo-econô-
micos sub-regionais, chamados Eixos de Integração 
e Desenvolvimento. Um destes é o Eixo do Escudo 
Guianense.

É nesse Eixo que o Instituto de Pesquisas Econô-
micas Aplicadas se concentrou para propor iniciativas 
que possam, efetivamente, integrar a infraestrutura físi-
ca do Norte da América do Sul, especialmente do Esta-
do de Roraima com o Estado Bolivar, na Venezuela.

Esta pesquisa foi complementada por uma segun-
da, voltada para o esforço binacional para a integração 
das cadeias produtivas da Região Norte do Brasil com 
o Sul da Venezuela, elaborada em parceria com o Mi-
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nistério do Poder Popular para a Ciência, Tecnologia 
e Indústrias Intermediárias daquele país.

Vale ressaltar, Sr. Presidente, que o fluxo comer-
cial entre Brasil e Venezuela foi da ordem de quase 5 
bilhões de dólares em 2010, com uma balança clara-
mente favorável ao Brasil, que vende quatro vezes e 
meia mais do que compra daquele país. Por outro lado, 
as exportações da Amazônia para os venezuelanos, 
no ano passado, somaram 788 milhões de dólares, 
enquanto as importações foram de apenas 31 milhões. 
80% do valor exportado, precisamente 640 milhões de 
dólares, saíram do Pará, que na contramão, importou 
apenas 17 milhões.

Já o Estado de Roraima, que está em contato fí-
sico, econômico, social e cultural muito mais próximo 
com aquele país, vai na contramão do fluxo comercial. 
Foi o único estado que comprou mais do que vendeu 
para a Venezuela, acumulando um saldo negativo no 
ano passado de quase dois milhões de dólares.

Isso não quer dizer, no entanto, que a integração 
física e econômica deva ser negligenciada. Pelo con-
trário, fica cada vez mais evidente a necessidade de 
entendimentos de alto nível para integrar a região fron-
teiriça e promover o desenvolvimento econômico.

É precisamente o que propõe o recente estudo 
do IPEA, ao apontar o considerável potencial de com-
plementação produtiva e as grandes possibilidades de 
articulação na área industrial.

Neste sentido, o IPEA sugere algumas ações prio-
ritárias, quais sejam: 1) estimular o desenvolvimento 
de cadeias produtivas integradas, por meio de Arranjos 
Produtivos Locais no Brasil e de Distritos Motores de 
Desenvolvimento na Venezuela, nos estados de Bolivar 
e Roraima, buscando aumentar a densidade econômica 
na zona fronteiriça, com destaque para a construção 
civil, metal-mecânica, agroindústria, vidraçaria e turis-
mo; 2) criar a logística para a integração produtiva da 
construção civil e para o aumento do fluxo comercial 
terrestre, o que viabilizaria a entrada de fertilizantes 
venezuelanos para o Estado de Roraima e, num segun-
do momento chegando até Rondônia e Mato Grosso e; 
3) reativar o processo de cooperação entre as Zonas 
Francas de Manaus e de Puerto Ordaz.

Muitos outros setores e áreas de interesse em que 
as economias do sul da Venezuela e Norte do Brasil 
são complementares foram identificados no presente 
estudo, o que deixa clara a necessidade de nossos 
governos avançarem, rapidamente, para a efetiva in-
tegração, com óbvios benefícios para as populações 
nos dois lados da fronteira.

Esta integração das cadeias produtivas deve ser 
precedida e acompanhada da integração da infraestru-
tura. Neste aspecto, o IPEA sugere a integração dos 

sistemas de transportes e do setor energético. Isso 
pressupõe a reabilitação da rodovia Manaus Caracas, 
o que inclui a total recuperação da BR-174, que vai de 
Manaus até a fronteira com a Venezuela, passando por 
todo o Estado de Roraima. Atualmente, esta rodovia 
encontra-se em péssimas condições. 

Na área de energia, é contemplada a expansão 
da linha de transmissão Guri-Boa Vista e sua efetiva 
conexão ao Sistema Interligado Nacional, por meio da 
Linha Tucuruí/Manaus. 

Embora esses dois estudos do IPEA, em par-
ceria com o governo venezuelano, tragam uma nova 
perspectiva de integração binacional, também é pre-
ciso dizer que várias das sugestões aqui contidas não 
são, exatamente, uma novidade para nós que vivemos 
naquela região.

A novidade é que, a partir destes estudos, e do 
interesse efetivo dos dois países, é possível integrar 
as cadeias produtivas, ampliar a infraestrutura, permi-
tindo maior fluxo de pessoas, cargas e assegurando o 
desenvolvimento industrial das regiões que apresen-
tam os menores índices de desenvolvimento, dos dois 
lados da fronteira.

É um começo, mas precisamos avançar ainda 
mais. E isso passa por preparar as próprias estruturas 
dos estados envolvidos, no caso, Roraima e Bolívar, 
otimizando os investimentos tanto em obras públicas 
quanto na qualificação das cadeias produtivas.

Pensando nisso, Sr. Presidente, me reuni na 
última quarta-feira, 18, com o presidente do IPEA, 
senhor Marcio Pochmann. Na oportunidade, reforcei 
pedido que já havia encaminhando por meio de ofício 
para que o Instituto promova um amplo e detalhado 
diagnóstico econômico e social do Estado de Rorai-
ma, a fim de complementar as pesquisas já existen-
tes, identificando as vocações econômicas locais, o 
potencial de desenvolvimento e as medidas que de-
vem ser tomadas para que este desenvolvimento não 
se converta em degradação ambiental e também da 
estrutura das cidades.

Estamos na expectativa da formalização de um 
convênio entre o IPEA e o Senado Federal, que já está 
sendo articulado, para que esses estudos possam ser 
iniciados. Aproveito a oportunidade para reforçar aqui 
o nosso interesse, do Estado de Roraima, para que 
esses entendimentos se concretizem rapidamente.

Com o avanço nesses estudos, acreditamos que 
será possível orientar as políticas públicas, os investi-
mentos privados, o financiamento por meio de organis-
mos de fomento bilaterais e também os entendimen-
tos com nossos parceiros venezuelanos para ampliar 
e aprimorar as relações comerciais, com benefícios 
para todos.
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Por ora, é o que tenho a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, mudar a mentalidade dos grupos sociais é 
talvez o maior de todos os desafios, porque os valores 
retrógados tendem a se enraizar. Superá-los precisa 
ser uma missão coletiva, no mais amplo sentido.

Por isso a emancipação e a participação da mu-
lher, em todas as esferas da sociedade, serão pos-
síveis apenas quando nós projetarmos esse objetivo 
não só na discussão dos grandes temas nacionais e 
internacionais, mas também em cada uma das ações 
do nosso cotidiano.

Com o constante trabalho de inúmeras entidades 
representativas de defesas dos direitos da mulher, a 
sociedade brasileira tem avançado significativamente 
nesse tema, que se coloca como um dos pilares da 
cidadania. Mas a luta é permanente e inarredável.

Por isso, esta Casa tem cumprido papel de extre-
ma importância ao comemorar o Dia Internacional da 
Mulher por meio do Prêmio Bertha Lutz, instituído em 
2001, e entregue a brasileiras com relevantes serviços 
prestados ao país na defesa dos direitos femininos e 
em questões de gênero.

Sempre é relevante ressaltar, Senhor Presiden-
te, o papel de Bertha Lutz como pioneira na batalha 
pelos direitos políticos da mulher. Foi ela que condu-
ziu a aprovação da legislação que deu às brasileiras 
o direito de votar e de serem votadas. Foi ela que, em 
1936, assumiu a cadeira de Deputada Federal, como 
primeira mulher eleita para o Parlamento brasileiro. 

Sempre é relevante lembrar, também, Senhoras e 
Senhores Senadores, a simbologia do Dia 8 de março 
de 1857, que nos empresta a data para a comemo-
ração do Dia Internacional da Mulher, pelo martírio a 
que foram submetidas as mais de cem operárias nova 
iorquinas, queimadas porque reivindicavam melhores 
condições de trabalho. 

Nossas cinco homenageadas deste ano, Maria 
Ruth Barreto, Maria Liége, Carmem Helena Foro, Chlo-
ris Casagrande e Maria José Silva não poderiam ser 
um retrato mais fiel da diversidade da atuação feminina 
na sociedade brasileira.

De um lado, encontramos a psicopedagoga Ma-
ria Ruth Barreto, a primeira mulher a ser presa pelo 
regime militar, no Ceará, por sua atuação política. De 
outro, Maria Liége Rocha, que se tem destacado como 
militante feminista desde a década de 70 e tem estado 
à frente da Secretaria Nacional da Mulher do Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB).

Encontramos, também, Carmem Helena Foro, 
como Secretária de Meio Ambiente da CUT e secretária 

de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Contag, que traz 
consigo a força de milhares de mulheres trabalhadoras 
rurais do campo e da floresta.

Nas letras, vemos Chloris Casagrande, que, além 
da atuação como pedagoga, é escritora e Vice-Presi-
dente da Academia Paranaense de Letras. 

Por fim, reconhecemos em Maria José da Silva a 
tenacidade de uma piauiense, que se tem distinguido 
e trabalhado com coleta seletiva de lixo, incentivando 
as cooperativas formadas por mulheres catadoras de 
materiais recicláveis. 

Entendemos fundamental relembrar, também, 
que a data de hoje, como bem assinala a autora do 
requerimento desta Sessão Solene, a nobre Senadora 
Vanessa Grazziotin, bem como as demais signatárias, 
não pode ser resumida a homenagens a nossas va-
lorosas mulheres.

A data de hoje precisa ser o símbolo de uma luta 
permanente porque, como observa a Senadora, as mu-
lheres querem ser donas do próprio destino, querem 
o fim de toda a violência contra as mulheres, o fim da 
violência doméstica que vitima esposas, companhei-
ras, noivas e namoradas. Querem que a mulher ocupe 
cada vez mais espaços na sociedade e nas estruturas 
do poder.

Sr. Presidente, o escopo da criação do Dia Inter-
nacional da Mulher continua de extrema pertinência e 
atualidade, porque precisamos estimular a realização 
de conferências e debates com a finalidade de discutir 
o papel da mulher na sociedade até termos a certeza 
de que já não exista entre nós qualquer preconceito 
contra a mulher ou desvalorização da sua força de 
trabalho ou participação no poder. 

É lamentável observar que, malgrado o progresso 
alcançado para banirmos a violência contra as mulhe-
res, inclusive com a aprovação da Lei Maria da Penha, 
elas continuam a ser vítimas dos mais diversos pre-
conceitos e abusos, não só no Brasil, mas, também, 
nas diversas partes do globo.

Na pessoa de nossas homenageadas e de nos-
sas nobres Senadoras, parabenizamos as mulheres 
do Brasil e nos colocamos como mais uma voz nessa 
luta que precisa ser vigorosa e duradoura.

Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos 
Srs. Senadores que constará da próxima sessão deli-
berativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, 
a seguinte:
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ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 451, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar, 
da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, para acrescentar outras atividades 
de prestação de serviços às já passíveis de 
opção pelo Simples Nacional.

Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Antonio Carlos Junior, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência,  
nos termos do Requerimento nº 475, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2010-
Complementar (nº 12/2003-Complementar, na 
Casa de origem, do Deputado Sarney Filho), 
que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI 
e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da 
Constituição Federal, para a cooperação entre 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios, nas ações administrativas decorrentes 
do exercício da competência comum relativas à 
proteção das paisagens naturais notáveis, à pro-
teção do meio ambiente, ao combate à poluição 
em qualquer de suas formas e à preservação 
das florestas, da fauna e da flora e altera a Lei 
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010 

(Em regime de urgência,  
nos termos do Requerimento nº 476, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010 
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do Reginaldo Lopes), que regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do 
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revo-
ga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de 
1991, e dá outras providências.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 11, DE 2011

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 11, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Sarney, que altera 
o procedimento de apreciação das medidas 
provisórias pelo Congresso Nacional.

Parecer sob nº 255, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aécio Neves, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que ofere-
ce, com voto em separado do Senador José 
Pimentel.

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 4, de 2011 (nº 5.541/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a 
criação de Varas do Trabalho na jurisdição do 
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 
(MA) e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 283, de 2011, 
da Comissão Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Lobão Filho.

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2011 (nº 5.542/2009, na 
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Su-
perior do Trabalho, que dispõe sobre a criação 
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 284, de 2011, 
da Comissão Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Marta Suplicy.

7 
REQUERIMENTO Nº 573, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 573, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Governo 
Brasileiro, em razão da declaração da Comis-
são Interamericana de Direitos Humanos da 
Organização dos Estados Americanos, em 1º 
de abril de 2011, na qual solicita às autorida-
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des brasileiras a suspensão do licenciamento 
e da construção da hidrelétrica de Belo Monte, 
no rio Xingu (PA).

8 
REQUERIMENTO Nº 574, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 574, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de censura à declaração da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
da Organização dos Estados Americanos, em 
1º de abril de 2011, na qual solicita às autorida-
des brasileiras a suspensão do licenciamento 
e da construção da hidrelétrica de Belo Monte, 
no rio Xingu (PA).

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – Declaro encerrados os trabalhos.

(Levanta-se a Sessão às 22 horas.) 

PROCESSO N° 014333/11-2

Despacho: Adoto o Parecer 282/2011-
ADVOSF. 

Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 18 de maio de 2011. – Senador 

José Sarney, Presidente do Senado Federal.

PARECER N° 282/2011 – ADVOSF 

Processo n° 014333/11-2

Representação em desfavor de Sena-
dor da República para aplicação de medida 
disciplinar. Incompetência do Presidente 
do Senado Federal. Ilegitimidade ativa do 
representante (sindicato) para deflagrar o 
processo político-administrativo disciplinar, 
por intermédio de representação. Irregulari-
dade da representação processual. Petição 
desacompanhada dos elementos proba-
tórios necessários para o recebimento da 
peça acusatória. Narração deficiente dos 
fatos. Precedentes do STF. Parecer pelo ar-
quivamento da representação em virtude do 
não-preenchimento de seus pressupostos 

de admissibilidade, em atenção à garantia 
do devido processo legal.

Senhor Advogado-Geral,
O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Dis-

trito Federal (SJPDF) dirigiu representação ao Presi-
dente do Senado Federal, postulando a aplicação de 
advertência e censura em desfavor do Senador Roberto 
Requião de Mello e Silva.

O representante sustenta que o representado teria 
impedido o exercício da profissão do jornalista Victor 
Boyadjian, da Rádio Bandeirantes, bem assim proce-
dido a agressões físicas e verbais em seu desfavor, 
conforme noticiado pela imprensa nacional.

Aduz que o representado teria se apropriado do 
gravador utilizado pelo aludido jornalista como instru-
mento de seu trabalho, porque não teria sido do seu 
grado uma pergunta que lhe foi dirigida.

Alega, ainda, que o representado teria promovido 
a chacota pública do referido profissional, agredindo-o 
com palavras e ameaças, com dizeres do tipo “você 
quer apanhar?”, bem como pela postagem de maldi-
zeres em sítio do representado na internet, nomeando-
lhe de “engraçadinho”.
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