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Ata da 87ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 31 de maio de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, dos Srs. Wilson Santiago, 
Inácio Arruda, Anibal Diniz e da Srª Gleisi Hoffmann

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerra-
se às 21 horas e 37 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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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 nossos tra-
balhos. 

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL2
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

3ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011
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(À Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão encaminhados à Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 100, de 
2009, do Presidente da Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional, que comunica a apreciação, 
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado 
nº 516, de 2007.

É o seguinte o Ofício:

 
OF. Nº 100/2009 – CRE

Brasília, 1º de outubro de 2009

Assunto: Encaminhamento do Projeto de Lei do Se-
nado nº 516, de 2007.

Senhor Presidente,
1. Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em reunião ocorrida nesta data, e nos termos do 
art. 91, § 2º, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, aprovou em decisão terminativa o Projeto de Lei 
do Senado nº 516, de 2007, de autoria do Senador 
Expedito Júnior, que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
da União de trasladar corpo de brasileiro de família 
hipossuficiente falecido no exterior” e as emendas nº 
1 e 2 – CRE.

2. Por oportuno, aproveito para renovar meus 

protestos de estima e consideração.

Respeitosamente, – Senador Eduardo Azere-

do, Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Com referência ao Ofício nº 100, de 2009, fica 

aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 

recurso, por um décimo da composição da Casa, para 

que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos termos 

do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – A Presidência recebeu da Senhora Taís Schilling 

Ferraz, Juíza Federal do Tribunal Regional Federal da 

4ª Região, documentos referentes à sua indicação ao 

cargo de Conselheira Nacional do Ministério Público. 

Os documentos vão à Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, para serem juntados ao Ofício nº 

S/34, de 2011.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado 

que passo a ler.

São lidos os seguintes:

49ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem. Senador Mário Couto. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Para uma 
comunicação inadiável, Srª Presidente.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Comunicação inadiável, o Senador Paim 
primeiro...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Li-
derança, segundo.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Pela 
Liderança...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Fernando Collor, Liderança...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se-
gundo, Mário Couto, Liderança da Oposição...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Inácio Arruda, terceiro.

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

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Lide-
rança, Srª Presidente. PV, Paulo Davim. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Desculpe-me, agora me confundi. Comunica-
ção inadiável, segundo, João Pedro.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Terceiro, Liderança, PCdoB.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Inácio Arruda, Liderança, PCdoB.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Lide-
rança, Paulo Davim.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Paulo Davim, Liderança, PV.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Liderança do PP, se V. Exª lembrar do Partido.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Dornelles, pelo PP.

Bom, vamos rever. Para comunicação inadiável, 
Paulo Paim e João Pedro; Lideranças, Fernando Collor, 
Mário Couto, Senador Inácio, Senador Paulo Davim e 
Senador Francisco Dornelles.

Com a palavra o Senador Geovani Borges, como 
primeiro orador inscrito.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos aqui 
crescemos ouvindo dizer que a carreira de professor 
é, antes de tudo, um sacerdócio.

Essa comparação – que me perdoem – pouco tem 
de singela. Na verdade, é um retrato histórico do pouco 
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caso com a situação dos nossos educadores e com seus 
apelos infindáveis, porém extremamente justos, por me-
lhores salários e melhores condições de trabalho.

Na última sexta-feira, quando o nobre Senador 
Mozarildo Cavalcante presidia a sessão e, em alter-
nância, fez um registro sobre a paralisia dos serviços 
públicos no Estado de Roraima, logo me ocorreu outro 
dito popular: “Ouve dos outros, escuta de ti”. 

É que também eu, naquele momento, vi dese-
nhado o mapa do meu Amapá, aqui, em plena tribuna, 
e a situação de penúria e de insatisfação de algumas 
categorias profissionais, entre elas a que destaco 
hoje: a dos professores e servidores da educação de 
um modo geral.

Na última semana, os servidores da educação 
recorreram ao nosso Legislativo local para pedir apoio 
dos Parlamentares quanto à intervenção junto ao Go-
vernador do Amapá, Camilo Capiberibe, que concedeu 
3% – 3%! – de reajuste salarial à categoria. Há Parla-
mentares que não concordam com esse percentual. 

Sr. Presidente, na eterna composição que veste 
um santo tirando a roupa de outro, a explicação é a 
de que o aumento foi concedido com base na dispo-
nibilidade financeira do Estado, que, atualmente, não 
tem condições de aumentar esse percentual, ou outros 
setores, como saúde e segurança, ficariam comprome-
tidos, com o que eu não concordo. É isto que me traz 
a esta tribuna nesta tarde, numa conduta de solidarie-
dade aos profissionais da educação, que, mais uma 
vez, ficam a ver navios, sem ter suas reivindicações 
contempladas de forma plena.

Os nossos professores seguem assim seu co-
tidiano de profissional não valorizado e selam um 
destino perigoso para qualquer nação: o desestímulo 
dos jovens estudantes pré-universitários em seguir a 
carreira do magistério.

Entre setembro e outubro de 2009, três estudos 
foram divulgados com o objetivo de traçar um panora-
ma da situação salarial dos professores da Educação 
Básica no Brasil.

O primeiro deles foi encomendado pela Unesco. No 
mesmo mês, um segundo levantamento foi realizado pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação 
com foco no pagamento recebido por professores em início 
de carreira. E, passo seguinte, o Ministério da Educação 
comparou os vencimentos do magistério público entre os 
anos de 2003 e 2008, três anos atrás.

Segundo o estudo, que é separado por Estados, 
no Distrito Federal é onde se paga melhor aos pro-
fessores, com renda média em R$ 3.360,00. Na outra 
ponta da tabela está Pernambuco, onde a média de 
rendimento é de R$ 982,00, a mais baixa do País. Ou 
seja, não existe paridade, mesmo onde o compromisso 

assumido é o mesmo: formar o cidadão, abrir para ele 
o universo do conhecimento, das letras, dos números, 
da história, da ciência, da arte, etc. 

Eu sei que falar em artes é muito complicado, por-
que os poucos Estados que pagam mais puxam o res-
tante para cima. A média camufla demais a situação. 

Existe também um entendimento no sentido de que 
a composição salarial precisa ser levada em conta.

Há uma diferença entre salário e remuneração. Mui-
tos Estados completam os pagamentos com abonos e gra-
tificações. Porém, ao fazer isso, os Estados desvalorizam 
a carreira, uma vez que, em caso de aumento salarial, a 
promoção incide apenas sobre o vencimento.

Ocorre o risco de um piso salarial transforma-
se em teto, o que torna a carreira do docente inviável. 
Se o professor for, por algum problema, aposentado, 
também não se incorporam essas gratificações nas 
aposentadorias. 

As políticas salariais de docentes no País são 
muito heterogêneas e são inúmeras as variáveis que 
devem ser levadas em conta para compreender a si-
tuação de remuneração desses profissionais.

A questão torna-se mais complexa na esfera muni-
cipal. Muitas administrações alegam não ter condições 
de pagar o novo valor. A lei responsabiliza a União por 
complementar os orçamentos dos entes que provarem 
ser incapazes de pagar o piso. 

De qualquer forma, seja qual for o viés pesquisa-
do, a verdade é que a grande maioria dos professores 
ganha abaixo das médias. 

Há, no País, 5.561 Municípios, 26 Estados e um 
Distrito Federal, cada qual com seus sistemas de en-
sino e regulamentações próprios, e talvez seja mesmo 
difícil falar em uma política única para a educação em 
um país tão diverso como o Brasil. Mas a União deve 
exercer um papel regulador e complementador. 

A falta de atenção para esse clamor provoca um 
enorme risco. Essa falta de estímulo para a carreira 
precisa ser pensada de forma séria, aguerrida, deci-
dida a resolver.

Não podemos mais ignorar que os cursos de Li-
cenciatura são pouco valorizados nas universidades 
e tratados como de menor importância.

A desvalorização da carreira doe docente na Edu-
cação Básica é refletida na procura por cursos de Pe-
dagogia e Licenciatura, como Letras e Matemática. Os 
jovens não querem mais ser professores, porque vislum-
bram um futuro negro, uma carreira desprestigiada. 

O professor se depara com situações absolu-
tamente desanimadoras: escolas depauperadas, um 
clima crescente de insegurança e de ameaças a sua 
integridade física, falta de materiais adequados, falta 
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de equipamentos tecnológicos. Ou seja, a coisa vai 
muito além da questão salarial.

Há pouquíssimos meses, diante dos números da 
violência no Brasil, vimos iniciar-se um debate em torno 
de mais uma obrigação que passaria a ser dos professo-
res: que estes se incumbissem de observar nos alunos 
sinais que indicassem se os mesmos são vítimas de 
abusos sexuais e outras violências no meio familiar.

Meus Deus, falta ombro para tanta cruz!!!
Eu comecei o meu pronunciamento dizendo que 

nos acostumamos a ouvir que magistério é sacerdócio. 
Talvez esteja passando da hora de revertermos esse 
conceito e parar de ver o trabalho do professor como 
vocação, mas, sim, efetivamente, como profissão.

É este, pois, o desabafo que deixo, desta tribuna, 
nesta semana que começa.

Muito obrigado à Presidente, nossa querida Se-
nadora Marta Suplicy, por mais esta tolerância do 
tempo regimental.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Geovani Borges.

Com a palavra o Senador Fernando Collor, pela 
Liderança de seu Partido.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta 
Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, a Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional realizou ontem 
a sétima audiência pública sobre os “Rumos da Política 
Externa Brasileira”, para analisar “A influência da China 
e da Al-Qaeda na África Setentrional e Meridional”.

O primeiro expositor foi o Prof. Henrique Alte-
mani de Oliveira, da PUC de São Paulo, para quem a 
diplomacia chinesa legitima sua presença em África, 
assumindo-se como um parceiro do seu desenvolvi-
mento, sob o slogan da cooperação sul-sul e das rela-
ções mutuamente benéficas. Ele ressaltou que a China 
é um ator interessante para a África, por não interferir 
nos sistemas políticos dos seus países.

O Prof. Altemani destacou a estratégia da coope-
ração técnica, financeira e tecnológica sem a imposição 
de condições, para manter fontes contínuas e seguras 
de abastecimento e garantir a sustentabilidade de seu 
crescimento econômico. Além disso, lembrou que os 54 
países africanos representam mais de 25% dos votos 
nos fóruns internacionais, fator que considera um atrativo 
muito forte não só para a China como para o Brasil.

O segundo palestrante, o Prof. Antônio Jorge Ra-
malho da Rocha, assessor da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República, destacou 
que, dos dez países que mais cresceram no mundo, seis 
estão em África – um continente que possui 16% das 
reservas provadas de petróleo; o segundo manancial de 
água doce e o maior manancial de terra arável do mun-

do, o que tem provocado uma disputa cada vez maior 
pelos recursos naturais e pelo mercado africano.

A manifestação mais importante da presença chi-
nesa em África, na análise do Prof. Ramalho, deu-se em 
2008, quando a China reuniu 48 Chefes de Estado afri-
canos para relançar o projeto de cooperação no marco 
do desenvolvimento comum, envolvendo a criação de 
zonas econômicas especiais da China em vários países, 
o que favoreceu o acesso à terra, aos recursos minerais 
e à água de que a China necessita para seu desenvol-
vimento econômico. Essa atuação cria apreensão no 
Brasil, também interessado no acesso aos mercados 
e na afirmação de sua liderança e preocupado com a 
zona de paz e cooperação no Atlântico Sul.

Em seguida, falou o Prof. Severino Bezerra Ca-
bral Filho, do Instituto Brasileiro de Estudos de China, 
Ásia e Pacífico. Ele destacou a simpatia que as elites 
africanas têm pela China, que se “apresenta como um 
país em desenvolvimento, um pouco mais musculoso, 
com renda, que pode ajudar mais aqueles que estão 
precisando”, além de não impor condições.

O maior problema, em sua opinião, são os antigos 
poderes coloniais, que utilizaram o Fundo Monetário In-
ternacional para bloquear um dos grandes projetos afri-
canos – um investimento de 10 bilhões de dólares para a 
reconstrução econômica do Congo. O analista recordou 
o discurso do Presidente Barack Obama ao Parlamento 
britânico, no último dia 25, em que mencionou os no-
vos poderes que surgiram no mundo – Brasil, China e 
Índia –, argumentando, contra aqueles que dizem ser 
essa ascensão responsável pelo declínio dos Estados 
Unidos e Europa, que “nossa liderança é agora porque 
temos os valores, a ciência, a tecnologia, e podemos 
continuar influenciando o mundo”, pensamento que ele 
interpretou como uma clara divisão Norte-Sul.

Por sua vez, o historiador Antônio Barbosa, Con-
sultor Legislativo do Senado Federal, recordou a or-
ganização política da China, baseada na longevidade, 
na permanência e na forte influência do pensamento 
confuciano, cujos princípios nem mesmo a Revolução 
Cultural de Mao Zé Dong conseguiu abafar. Destacou a 
atuação do então Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Chu En-Lai, na Conferência que lançou o movimento dos 
Não-Alinhados, em Bandung, Indonésia, em 1955.

Naquela ocasião, o líder anunciou os cinco prin-
cípios que iriam nortear a política externa da China, 
de não alinhamento e não submissão aos que ele 
chama de “síndicos que haviam dividido o mundo em 
dois grandes condomínios”: o respeito à soberania; a 
não agressão; a não ingerência; a igualdade e os be-
nefícios mútuos – dando sinais claros de um espaço 
próprio que permitiriam à China estabelecer parcerias 
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e cooperação com um mundo que tentava sair da mi-
séria e do atraso.

Para o consultor, o Brasil teve dois grandes mo-
mentos em que poderia ter empenhado uma nova visão 
política: o primeiro deu-se em 1955, com os estudos do 
Professor Josué de Castro sobre a fome no mundo, que 
levaram à criação da FAO; o segundo, quando sediou a 
grande Conferência Rio 92, que trouxe Chefes de Estado 
e de governo para discutir o meio ambiente – mais um 
impulso do qual o Brasil poderia ter-se valido para levar 
adiante uma outra forma de se fazer política.

O Professor Jorge Lasmar, da PUC/MG, atribui à 
dificuldade cada vez maior de continuar com a prática 
de atos terroristas o novo envolvimento da Al-Qaeda 
em atividades criminosas para financiar sua atuação, 
como fraudes, tráfico, roubo, extorsão, contrabando e 
crimes na Internet, entre outros.

O Professor Lasmar lembrou que a Al-Qaeda 
atua em seis países africanos com forte presença de 
interesses brasileiros.

Esse é um aspecto, Srª Presidenta, ao qual de-
vemos dar atenção.

Peço a V. Exª, Srª Presidenta Marta Suplicy, que, 
por gentileza, dê como lido a íntegra do meu discurso, 
o que não pude fazer totalmente devido à exiguidade 
do tempo.

Agradeço a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Ainda tem dois minutos, Senador.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Lem-

brou o especialista, Dr. Lasmar, que os agentes mais 
ativos da Al-Qaeda estão hoje em África, onde o escri-
tório antiterrorismo da União Africana é mal equipado e 
dispõe de poucos recursos. Contribuem também para 
essa presença as fronteiras porosas, a existência de 
governos corruptos e o alto grau de informalidade das 
economias africanas.

O leste africano tem sido a prioridade da Al-
Qaeda desde a década de 1990, e na região há vá-
rios grupos com conexões com a rede em virtude da 
crescente radicalização da população muçulmana e a 
proximidade com a península arábica.

Finalizando, como mostrou o Prof. Lasmar, e como 
aqui já foi dito, a Al-Qaeda atua em seis países africa-
nos com forte presença de interesses brasileiros.

Esse é um aspecto, Srª Presidenta, ao qual de-
vemos dar atenção.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidenta Marta Su-
plicy, Srªs e Srs. Senadores.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR FERNANDO COLLOR.

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, a Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional realizou, ontem, a 7ª audiência pú-
blica sobre os “Rumos da Política Externa Brasileira”, 
para analisar “A influência da China e da Al-Qaeda na 
África Setentrional e Meridional”.

O primeiro expositor foi o prof. Henrique Altemani 
de Oliveira, da PUC/SP, para quem a diplomacia chinesa 
legitima sua presença em África assumindo-se como 
um parceiro do seu desenvolvimento, sob o slogan da 
cooperação sul-sul e das relações mutuamente bené-
ficas. Ele ressaltou que a China é um ator interessante 
para a África, por não interferir nos sistemas políticos 
dos seus países.

O Prof. Altemani destacou a estratégia da coope-
ração técnica, financeira e tecnológica sem a imposição 
de condições, para manter fontes contínuas e seguras 
de abastecimento e garantir a sustentabilidade de seu 
crescimento econômico. Além disso, lembrou que os 54 
países africanos representam mais de 25% dos votos 
nos fóruns internacionais, fator que considera um atrativo 
muito forte não só para a China como para o Brasil. 

O segundo palestrante, o Prof. Antônio Jorge Ra-
malho da Rocha, assessor da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República, destacou 
que, dos 10 países que mais cresceram no mundo, 6 
estão em África – um continente que possui 16% das 
reservas provadas de petróleo; o segundo manancial de 
água doce e o maior manancial de terra arável do mun-
do, o que tem provocado uma disputa cada vez maior 
pelos recursos naturais e pelo mercado africano. 

A manifestação mais importante da presença chi-
nesa em África, na análise do Prof. Ramalho, deu-se em 
2008, quando a China reuniu 48 chefes de Estado afri-
canos para relançar o projeto de cooperação no marco 
do desenvolvimento comum, envolvendo a criação de 
zonas econômicas especiais da China em vários países, 
o que favoreceu o acesso à terra, aos recursos minerais 
e à água de que a China necessita para seu desenvol-
vimento econômico. Essa atuação cria apreensão no 
Brasil, também interessado no acesso aos mercados 
e na afirmação de sua liderança, e preocupado com a 
zona de paz e cooperação no Atlântico Sul. 

Em seguida, falou o prof. Severino Bezerra Ca-
bral Filho, do Instituto Brasileiro de Estudos de China, 
Ásia e Pacífico. Ele destacou a simpatia que as elites 
africanas têm pela China, que se “apresenta como um 
país em desenvolvimento, um pouco mais musculoso, 
com renda, e que pode ajudar mais aqueles que estão 
precisando”, além de não impor condições.

O maior problema, em sua opinião, são os antigos 
poderes coloniais, que utilizaram o FMI para bloquear 
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um dos grandes projetos africanos, – um investimen-
to de 10 bilhões de dólares para a reconstrução eco-
nômica do Congo. O analista recordou o discurso do 
Presidente Barak Obama ao Parlamento britânico, no 
último dia 25, em que mencionou os novos poderes que 
surgiram no mundo – Brasil, China e Índia – argumen-
tando, contra aqueles que dizem ser essa ascensão 
responsável pelo declínio dos Estados Unidos e da 
Europa, que “nossa liderança é agora, porque temos 
os valores, a ciência, a tecnologia e podemos continuar 
influenciando o mundo”, pensamento que interpretou 
como uma clara divisão Norte-Sul.

Por sua vez, o historiador Antônio Barbosa, Con-
sultor Legislativo do Senado Federal, recordou a or-
ganização política da China, baseada na longevidade, 
na permanência e na forte influência do pensamento 
confuciano, cujos princípios nem mesmo a Revolução 
Cultural de Mao Ze Dong conseguiu abafar. Destacou a 
atuação do então Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Chu-En-Lai, na Conferência que lançou o movimento 
dos Não-Alinhados, em Bandung, Indonésia, em 1955. 
Naquela ocasião, o líder anunciou os 5 princípios que 
iriam nortear a política externa da China, de não ali-
nhamento e não submissão “aos síndicos que haviam 
dividido o mundo em dois grandes condomínios”: o 
respeito à soberania; a não agressão; a não ingerên-
cia; a igualdade e os benefícios mútuos – dando sinais 
claros de um espaço próprio que permitiriam à China 
estabelecer parcerias e cooperação com um mundo 
que tentava sair da miséria e do atraso. 

Para o Consultor, o Brasil teve dois grandes mo-
mentos em que poderia ter empenhado uma nova visão 
de política: o primeiro deu-se em 1955, com os estudos 
do Prof. Josué de Castro sobre a fome no mundo, que 
levaram à criação da FAO; o segundo, quando sediou a 
grande Conferência Rio 92, que trouxe Chefes de Esta-
do e de Governo para discutir o meio-ambiente – mais 
um impulso do qual o Brasil poderia se ter valido para 
levar adiante uma outra forma de se fazer política. 

O Prof. Jorge Lasmar, da PUC/MG, atribui à di-
ficuldade cada vez maior de continuar com a prática 
de atos terroristas o novo envolvimento da Al-Qaeda 
em atividades criminosas para financiar sua atuação, 
como fraudes, tráfico, roubo, extorsão, contrabando e 
crimes na internet, entre outros. Destacou a presença 
da rede em vários países da Europa, do Norte e do 
Leste da África, da Península Arábica, da Ásia-Pacífico 
e, inclusive, no Brasil.

Lembrou o especialista que os agentes mais ati-
vos da Al-Qaeda estão, hoje, em África, onde o Escri-
tório anti-terrorismo da União Africana é mal equipado 
e dispõe de poucos recursos. Contribuem também para 
essa presença as fronteiras porosas, a existência de 

governos corruptos e o alto grau de informalidade das 
economias africanas. O leste Africano tem sido a prio-
ridade da AL-Qaeda desde a década de 1990, e na 
região há vários grupos com conexões com a rede, em 
virtude da crescente radicalização da população mu-
çulmana e a proximidade com a Península arábica.

Como mostrou o Prof. Lasmar, a Al-Qaeda atua 
em seis países africanos com forte presença de inte-
resses brasileiros. Esse é um aspecto, Sr. Presidente, 
ao qual devemos dar atenção. 

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

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

– SP) – Obrigada, Senador Fernando Collor. 
Com a palavra, como orador inscrito, o Senador 

Mozarildo Cavalcanti, por dez minutos.
V. Exª será atendido na forma do Regimento, 

Senador Collor.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, hoje, dia 31 de maio, é o 
Dia Mundial sem Tabaco e chama a atenção dos paí-
ses para a importância da Convenção-Quadro para o 
Controle do Tabaco.

O dia 31 de maio é considerado uma importante 
data no calendário de eventos estratégicos da Organiza-
ção Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial 
da Saúde, que todos os anos elege um tema de grande 
relevância para as ações mundiais de controle do taba-
co e o coloca em evidência, realizando atividades nos 
países sob a égide do Dia Mundial sem Tabaco.

Em 2011, o Dia Mundial sem Tabaco fará alusão 
à importância da Convenção-Quadro para Controle 
do Tabaco da OMS como instrumento de mobilização 
social em que estão contidas as diretrizes políticas 
para o controle do tabaco. A escolha desse tema tem 
o claro objetivo de apoiar os países na transposição 
das dificuldades das ações para adotar tais diretrizes, 
além de dar um enfoque político às ações de controle 
de tabaco nesses países.

A Convenção-Quadro é o primeiro tratado inter-
nacional de saúde pública aprovado pela Assembleia 
Mundial de Saúde, em fevereiro de 2005, com a parti-
cipação de 192 países membros. A Convenção-Quadro 
traz uma série de medidas que devem ser adotadas 
pelos países que aderiram ao tratado, a fim de redu-
zir a epidemia do tabagismo em proporções mundiais, 
abordando em seus artigos temas como propaganda, 
publicidade e patrocínio, advertências, , tabagismo 
passivo, tratamento de fumantes e impostos, além do 
comércio ilegal de produtos de tabaco.
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A aplicação das diretrizes ajuda a reduzir o nú-
mero de fumantes e, por consequência, a diminuir a 
morbidade e a mortalidade causadas pelos agravos 
relacionados com o tabagismo, além de baixar signi-
ficativamente os custos de tratamento e internações 
hospitalares de pacientes tabagistas. 

No Brasil, a data será marcada por manifestações 
de apoio nos Estados e Municípios, além da ocorrência 
de eventos de grande relevância técnica e política, a 
exemplo do Fórum de Entidades Médicas sobre Taba-
gismo que ocorrerá no Senado Federal hoje. O evento 
é de iniciativa da Sociedade Brasileira de Pneumologia 
e Tisiologia, da Sociedade de Pediatria, da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de 
Oncologia.

Srª Presidente, Srs. Senadores, trouxe aqui al-
gumas matérias, por exemplo, um do  do Ministério 
da Saúde cujo título é “Tabagismo: fumantes têm mais 
chance de desenvolver doenças do tecido ósseo”. Quan-
do se ouve falar em cigarro, só há a ligação de que faz 
mal para o pulmão. Pode dar câncer de pulmão, pode 
dar enfisema e pode dar outras doenças pulmonares, 
mas não. Dá impotência no homem, dá doenças ós-
seas, dá doenças cardíacas. Então, é importante que 
haja um trabalho mais efetivo de esclarecimento da 
opinião pública.

Tivemos realmente uma redução importante do 
número de fumantes no Brasil e no mundo, mas vejam 
só. Aqui há outro dado importante. 

“Dia Mundial sem Tabaco: cigarro pode matar oito 
milhões de pessoas até 2030” E o mais importante é que, 
desses daí, 600 mil são fumantes passivos, são aqueles 
que convivem com fumantes crônicos, no mesmo ambien-
te. É preciso, portanto, que os Estados, os Municípios e a 
própria União adotem leis mais severas para o fumo em 
ambientes fechados, em ambientes públicos.

Agora mesmo, em Nova York, há proibição de fumo 
nas praças públicas, nos locais públicos, porque não é só 
num restaurante ou num barzinho onde os outros estão 
fumando que passivamente você também fuma. Você 
pode fumar passivamente até em ambientes abertos.

A de hoje, Senadora Marta, publica um artigo que 
diz o seguinte: “Cigarro é a principal causa de morte 
por doença respiratória”. País tem 1 milhão de fuman-
tes com o problema, vejam bem, segundo o Instituto 
Nacional do Câncer. Um milhão de fumantes com pro-
blema de doenças respiratórias.

“A maior parte das mortes por doenças respira-
tórias crônicas é causada pelo tabagismo, segundo 
levantamento do INCA (Instituto Nacional do Câncer). 
De dez homens que morrem por enfisema pulmonar ou 
bronquite crônica – e aqui não estamos nem falando 
de câncer – no País, oito são fumantes”. De dez, oito 

são fumantes. “Entre as mulheres, seis de dez mortes 
são causadas pelo tabagismo.

Quando se fala em tabaco, todos pensam em 
câncer de pulmão.” O cigarro não mata só pelo cân-
cer. “Temos um milhão de fumantes com problemas 
respiratórios sérios”, como os que já citei: enfisema 
pulmonar, bronquite crônica, entre outras.

Os números do Brasil são bem acima da média 
mundial. O motivo, segundo Ricardo Meirelles, pneu-
mologista do Inca, ainda precisa ser pesquisado. ‘Essas 
doenças são causadas, principalmente, por substâncias 
irritantes na fumaça do cigarro. Pode ser que o cigarro 
brasileiro tenha algo diferente que leve a isso.’

“O conjunto de males respiratórios causado pelo 
cigarro é chamado de doença pulmonar obstrutiva crôni-
ca. São doenças irreversíveis e de progressão lenta.

Além do fumo, a exposição à poluição e à fuma-
ça de biomassa (como fogão à lenha), são fatores de 
risco”, mas “o fumo, inclusive o fumo passivo, acaba 
sendo um fator de risco mais importante. Segundo o 
médico, já é possível fazer o diagnóstico precoce quan-
do ainda não há sintomas.

O risco de desenvolver a doença varia de acor-
do com a pessoa e a média de cigarros consumidos. 
Para o tratamento, que é feito com drogas e terapia 
respiratória, é essencial parar de fumar.”

O Inca, Senadora Marta, dispõe de um site para 
aqueles que querem ter mais informações, que faço ques-
tão de registrar: www.inca.gov.br/observatoriotabaco.

Outra matéria, publicada no jornal O Estado de 
S.Paulo, diz: “Dano respiratório mata mais no País. Li-
gada ao cigarro, doença respiratória obstrutiva crônica 
tem mortalidade acima da média no Brasil, apesar da 
queda do fumo.” Quer dizer, há menos fumantes, mas 
ainda há muitas mortes pelo uso do cigarro.

Eu gostaria de, nesta data em que se comemora 
o Dia Mundial sem Tabaco, como médico, fazer esse 
alerta e pedir engajamento não só dos governos, mas 
das instituições, todas elas, as igrejas, as escolas, os 
Rotarys, os Lions, a Maçonaria, porque não é uma 
coisa simples o ato de fumar.

Felizmente, já mudou muito a questão da propagan-
da. Lembro-me de que, na minha época de adolescente, 
quem não andava com cigarro no bolso era meio cafo-
na. Os filmes de Hollywood mostravam sempre os galãs 
com o cigarro no bico, como se diz no popular. Então, 
até para se autoafirmar, o jovem ia para o cigarro.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Felizmente, há uma propaganda mais severa, mas, 
repito, é preciso que haja muito mais engajamento não 
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só dos governos, como das instituições da sociedade e 

da família no alerta contra o mal que causa o cigarro.

Peço, portanto, Senadora Marta, que autorize a 

transcrição dessas matérias que li parcialmente como 

parte integrante do meu pronunciamento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 

EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Mozarildo.

As matérias serão transcritas, conforme o Re-
gimento.

Compartilho da preocupação de V. Exª com essa 
questão do tabagismo, que é muito mais séria e ampla 
do que câncer no pulmão.

Com a palavra, o Senador Paim, que falará para 
uma comunicação inadiável.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, o dia de ontem foi especial para as rela-
ções Brasil/Uruguai. A Presidenta Dilma esteve em 
Montevidéu, reunida com o Presidente José Mujica, 
onde foram intensificadas as cooperações nas áreas 
industrial e tecnológica.

Até o final do ano, Srª Presidente, serão conclu-
ídos dois trechos da ferrovia que liga os dois países. 
Os trechos a ser reativados ligam as cidades gaúchas 
de Cacequi a Santana do Livramento, na fronteira com 
o Uruguai.

Foi anunciada a construção de uma segunda 
ponte sobre o rio Jaguarão, trabalhos de dragagem, 
sinalização e balizamento para a implantação de 1,2 
mil quilômetros de hidrovia ligando os dois países, 
tema que interessa ao Rio Grande.

A Presidenta Dilma defendeu ainda a criação 
de um marco jurídico adequado para o aumento do 
intercâmbio na área de energia elétrica. Esse marco 
tem como forte característica a tentativa de avançar-
mos numa relação mais estruturante, Srª Presidente, 
entre Brasil e Uruguai, no quadro de energia elétrica 
e, ao mesmo tempo, procura resolver o problema de 
curto prazo, garantindo ao Uruguai a segurança que 
o Brasil pode fornecer nessa área energia.

Um dos projetos anunciados também é a cons-
trução de uma linha de transmissão de 500 KV, que vai 
interligar Brasil e Uruguai. Essa linha, também ligando 
o Rio Grande, ficará pronta no próximo ano e vai ligar 
Candiota a São Carlos, cidade próxima a Montevidéu. 
O projeto será desenvolvido pela Eletrobrás.

Srª Presidente, a cooperação na área da tec-
nologia foi uma prioridade da visita. Dilma e Mujica 
decidiram também expandir os horizontes temáticos 
da agenda bilateral e apoiar projetos que vão na linha 
do desenvolvimento, principalmente no conjunto dos 
campos da biotecnologia, da nanotecnologia, da tec-
nologia e da informação.

Ao total, foram quinze acordos bilaterais assina-
dos. Dilma e Mujica ratificaram também o seu “firme 
compromisso com o fortalecimento da Unasul e o seu 
compromisso prioritário com a consolidação do Mer-
cosul como instrumento de melhora da qualidade de 
vida de seus povos e, consequentemente, a inserção 
internacional do bloco”.

Os acordos assinados preveem ainda o ensino 
da Língua Portuguesa a agentes da polícia migratória 
do Uruguai, para que possam entender os brasileiros 
residentes ou que passam por aquele país.

Também serão capacitados técnicos na área da 
saúde e vigilância sanitária e na área da restauração 
do patrimônio público, além da troca de experiências 
entre os dois países em relação à política no campo 
da habitação.

O Brasil é o principal destino das exportações 
uruguaias e também o principal fornecedor do país 
vizinho. Em 2010, o intercâmbio bilateral ultrapassou 
em 3 bilhões, o que representa um aumento 19,4% 
em relação ao ano anterior.

Somos favoráveis, Srª Presidente, a todo esse 
intercâmbio que está sendo feito e incentivado pela 
Presidenta Dilma, porque, com certeza, com isso ga-
nham principalmente os brasileiros.

Somos favoráveis também ao movimento que 
está sendo feito nas chamadas “cidades gêmeas” Ja-
guarão/Rio Branco, Livramento/Riveta.

Srª Presidente, gostaria que considerasse na 
íntegra o meu pronunciamento, reafirmando que a 
ida da Presidenta Dilma a Montevidéu foi muito, muito 
importante para o meu Rio Grande. 

E, ainda, nos últimos dois minutos que V. Exª me 
concede, faço outro bom registro para o Rio Grande, 
graças ao Governo Dilma.

Uma boa notícia para o Rio Grande foi anunciada 
hoje pela manhã pelo Governo Federal. O Governo da 
Presidenta Dilma vai disponibilizar R$102,3 milhões 
para as obras em melhorias em 18 aeroportos brasi-
leiros, entre os quais estão os aeroportos gaúchos de 
Caxias do Sul, Vacaria, Passo Fundo, Rio Grande e 
Santo Ângelo.

A Secretaria Nacional de Aviação Civil aprovou a 
primeira fase do Plano de Investimento do Programa 
Federal de Auxílio a Aeroportos.

A primeira fase, segundo portaria publicada hoje 
no Diário Oficial da União, contempla aeroportos de 
menor porte que atendem a interesses da aviação 
regional.

Os recursos estão previstos no programa de de-
senvolvimento de infraestrutura aeroportuária.

Para o repasse – Sr. Presidente, eu termino – dos 
valores disponíveis para cada obra, será necessário 
um termo de convênio que vai detalhar os compro-
missos dos Estados, que deverão dar a contrapartida 
financeira.

Era isso, Srª Presidenta. Agradeço a V. Exª e ter-
mino dizendo que, inclusive, como venho falando, está 
garantido também o investimento a uma área de 16 
quilômetros quadrados em Portão e em Nova Santa 
Rita, onde teremos um grande novo aeroporto inter-
nacional chamado 20 de Setembro.
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Peço a V. Exª que considere na íntegra os dois 
registros que aqui apresentei.

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, o dia de ontem foi especial para as rela-
ções Brasil e Uruguai. A presidenta Dilma Rousseff 
esteve em Montevidéu reunida com o presidente José 
Mujica, intensificando a cooperação nas áreas de in-
fraestrutura e tecnologia. 

Até o final do ano serão concluídos dois trechos 
da ferrovia que liga os dois países. Os trechos a serem 
reativados ligam as cidades gaúchas de Cacequi a 
Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai.

Foi anunciada a construção de uma segunda 
ponte sobre o rio Jaguarão, trabalhos de dragagem, 
sinalização e balizamento para a implantação de 1,2 
mil quilômetros de hidrovia ligando os dois países. 

A presidenta Dilma defendeu a criação de um mar-
co jurídico adequado para o aumento do intercâmbio 
de energia elétrica. Esse marco tem a característica de 
tentar uma relação estruturante, a longo prazo, entre 
o Brasil e o Uruguai no quadro de energia elétrica e 
ao mesmo tempo resolver o problema de curto prazo, 
garantindo ao Uruguai a segurança que o Brasil pode 
fornecer na área energética.

Um dos projetos anunciados é a construção de 
uma linha de transmissão de 500 quilovolts que vai 
interligar o Brasil/Uruguai. Essa linha ficará pronta no 
próximo ano e interligará Candiota (RS), a San Carlos, 
cidade próxima a Montevidéu. O projeto será desen-
volvido pela Eletrobras em conjunto com a UTE, uma 
empresa uruguaia. 

A cooperação na área de tecnologia também 
foi uma prioridade da visita. Dilma e Mujica decidiram 
também expandir os horizontes temáticos da agenda 
bilateral e apoiar projetos de desenvolvimento conjunto 
nos campos da biotecnologia, da nanotecnologia, de 
tecnologia da informação.

Ao total foram 15 acordos bilaterais assinados. 
Dilma e Mujica ratificaram seu, abre-aspas, “fir-

me compromisso com o fortalecimento da Unasul e 
seu compromisso prioritário com a consolidação do 
Mercosul como instrumento de melhora da qualidade 
de vida de seus povos e de inserção internacional do 
bloco”. 

Os acordos assinados preveem ainda o ensino 
da língua portuguesa a agentes da polícia migratória 
do Uruguai, para que possam atender brasileiros re-
sidentes ou em passagem pelo país. 

Também serão capacitados técnicos da área de 
saúde e vigilância sanitária, da área de restauração do 

patrimônio público, além de troca de experiências entre 
os dois países em relação a políticas de habitação. 

Sr Presidente, o Brasil é o principal destino das 
exportações uruguaias e também o principal fornece-
dor do país vizinho. 

Em 2010, o intercâmbio bilateral ultrapassou US$ 
3 bilhões, o que representou um aumento 19,4% em 
relação ao ano anterior. O comércio foi equilibrado, com 
aproximadamente US$ 1,5 bilhão tanto de exportações 
quanto de importações provenientes do Uruguai.

Somos favoráveis a mais projetos de integração, 
sejam eles físicos, logísticos e energéticos. 

Mas, Srªs e Srs. Senadores, é oportuno dizer que 
também há muitos problemas a serem resolvidos.

Eu recebi uma correspondência da presidenta 
do CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Jaguarão, 
Maria Emma Mendes Líppolis, narrando a “dura rea-
lidade” das cidades fronteiriças, principalmente das 
chamadas “cidades gêmeas”: Jaguarão/Rio Branco, 
Livramento/Riveta. 

Ela cita: concorrência desleal que desrespeita os 
acordos do Mercosul, ações unilaterais de fechamento 
da fronteira aos produtos brasileiros, problemas sociais, 
falta de igualdade no desenvolvimento, entre outros. 

Conforme levantamento da Federação do Comér-
cio do Rio Grande do Sul, no início do ano de 2010, o 
Estado perde por ano quase 2 bilhões de dólares.

Solicitamos, respeitosamente, que o Governo 
Federal, olhe com mais carinho para a região frontei-
riça do meu estado. 

O desemprego está em altos níveis em toda 
aquela região. Há êxodo populacional de quase 70 
mil pessoas. 

Queremos a integração? É claro que sim! Mas, 
desejamos um Mercosul Cidadão, um Mercosul que 
respeite as diversidades econômicas e sociais. Que 
valorize o local, a comunidade, pois é ali, no torrão 
natal que as coisas acontecem. 

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, uma boa notícia para o meu querido estado 
do Rio Grande do Sul foi anunciada hoje pela manhã 
pelo governo federal. 

O governo da presidenta Dilma Rousseff vai dis-
ponibilizar R$ 102,3 milhões para obras e melhorias 
em 18 aeroportos brasileiros, entre os quais, estão os 
aeroportos gaúchos de Caxias do Sul, Vacaria, Passo 
Fundo, Rio Grande e Santo Ângelo.

A Secretaria Nacional de Aviação Civil aprovou a 
primeira fase do Plano de Investimentos do Programa 
Federal de Auxílio a Aeroportos (Profaa) de 2011. 

A primeira fase, segundo portaria publicada hoje 
no Diário Oficial da União, contempla apenas aeroportos 
de menor porte, que atendem à aviação regional. 
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Os recursos estão previstos no programa de de-
senvolvimento da infra-estrutura aeroportuária. 

Para o repasse dos valores disponíveis para cada 
obra, será necessário um termo de convênio que irá 
detalhar os compromissos dos Estados, que deverão 
dar uma contrapartida financeira. 

A contrapartida será de 15% no caso dos empre-
endimentos estarem localizados nas áreas prioritárias 
definidas no âmbito da Política Nacional de Desenvol-
vimento Regional (PNDR), nas áreas da Sudene, da 
Sudam e da Sudeco. Para os demais casos, a contra-
partida será de 30%.

Sr. Presidente, lembro aqui que há um movi-
mento no meu estado e que tem o meu apoio, para 
a construção de um novo aeroporto internacional no 
Rio Grande do Sul.

Inclusive eu venho falando a um bom tempo 
sobre esse projeto. Há uma área de 16 quilômetros 
quadrados, entre Portão e Nova Santa Rita, que está 
reservada. 

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

– SP) – Serão transcritos, Senador Paim, conforme o 
Regimento.

Com a palavra o Senador inscrito Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURCACZ (Bloco/PDT – RO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, antes de abordar o 
assunto que trago esta tarde quero mandar um abraço 
ao aniversariante do dia, Sr. Assis, meu pai, que faz 70 
anos de idade, está nos assistindo neste momento. Um 
grande abraço, desejo sucesso, felicidades ao senhor 
e toda a sua família que está, neste momento, junto 
com o senhor. Não posso estar aí, mas meu coração, 
com certeza, está junto com o senhor.

Srªs e Srs. Senadores, preocupam os conflitos 
que acontecem na área rural da Amazônia, em espe-
cial no Estado de Rondônia. As recentes mortes anun-
ciadas de lideranças comunitárias na Amazônia, nos 
Estados de Rondônia e no Pará, na semana passada, 
foram mais um alerta sobre o problema crônico da re-
gularização fundiária na região Norte do nosso País. 
Esse alerta, tenho feito aqui já há algum tempo; por 
várias vezes, tenho falado sobre esse assunto desta 
tribuna. Temos repetido incansavelmente que a falta de 
regularização fundiária, a falta do título de posse ou do 
registro do imóvel que dê alguma segurança jurídica 
para o produtor rural ou mesmo para o proprietário de 
imóvel urbano na Amazônia praticamente inviabiliza 
qualquer tentativa de desenvolvimento sustentável na 
região Norte do nosso País.

Este assunto foi, inclusive, o tema do primeiro ciclo 
de debates que realizamos todas as sextas-feiras na 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. No dia 25 
de março deste ano, discutimos com diversos órgãos 

do Governo e da sociedade, como técnicos do Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário – o próprio Ministro 
esteve conosco –, técnicos do Ministério da Agricultura, 
o Presidente do Incra, técnicos do Incra, e a Secretaria 
de Assuntos Estratégicos da Presidência.

Na oportunidade, constatamos o tamanho do pro-
blema fundiário na Amazônia Legal, onde as áreas de 
“posses”, que, portanto, precisam ser regularizadas, 
totalizavam 35 milhões de hectares, o que correspon-
de a 20% da área total dos imóveis da região e 52% 
da área total dos imóveis de ”posse” do nosso País, 
Senador Mozarildo. 

Mais de 40 milhões de hectares de terras públi-
cas da Amazônia – área equivalente ao território dos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Paraíba e Sergipe – são ocupados e explorados por 
posseiros, sem qualquer registro formal. A indefinição 
fundiária impulsiona a violência no campo e a devas-
tação ambiental. Essas terras, legalmente públicas, 
na prática representam uma privatização gratuita. Os 
posseiros extraem madeira, exploram a agropecuá-
ria e muitas vezes não pagam nada por esse serviço. 
Portanto, a regularização dessas terras deveria ser a 
prioridade número um do Governo Federal.

Em muitos casos, a ocupação dessas áreas se 
deu por meio de conflitos, mas em praticamente todo 
o território do Estado de Rondônia, o Governo Fede-
ral, por meio do Incra, desempenhou um papel funda-
mental no processo de colonização, reforma agrária 
e desenvolvimento do Estado.

O Incra, implementando a política do Governo 
Federal de “integrar a Amazônia para não entregar”, 
formou diversos núcleos de colonização no então territó-
rio do Guaporé, na década de 70, que, posteriormente, 
se transformaram em grandes cidades do atual Estado 
de Rondônia, mas deixou uma grande dívida para com 
os nossos colonos, que é o título definitivo de posse 
da terra, o que possibilitará o registro do seu imóvel e 
do efetivo direito de propriedade da terra. 

Esse processo de ocupação ocorrido em Rondô-
nia e em outras regiões do País, no passado, não pode 
ser criminalizado, pois aquele era o modelo agrícola 
da época, do momento. A economia extrativista daque-
la época foi substituída por um modelo agrícola que, 
em que pesem algumas considerações, foi capaz de 
alavancar o desenvolvimento do local e hoje Rondô-
nia é uma das mais promissoras fronteiras agrícolas 
do nosso País. 

O fato é, Srª Presidente, que já estamos com mais 
de 120 anos de República e ainda não conseguimos 
fazer o processo de regularização fundiária. Ainda hoje 
há terras devolutas no Brasil e as políticas e sistemas 
implantados mostraram-se incapazes de solucionar os 
problemas e conflitos existentes. 
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O Brasil tem hoje o desafio de estruturar os ór-
gãos ligados à questão fundiária de modo que equipes 
capacitadas aprimorem vistorias e análises de campo 
em terras públicas necessárias a agilizar e simplificar o 
processo de regularização. Esse esforço também en-
volve a modernização do sistema cartorário brasileiro 
no que diz respeito a custos e instalação de equipa-
mentos, com a participação dos Governos Federal, 
Estadual e também do próprio Incra. 

Não resta a menor dúvida de que as inovações 
trazidas pela Lei nº 10.267, de 2001, são compatíveis 
com uma das grandes carências da realidade do Bra-
sil e que a acompanha por toda a sua história, que é 
a regularização de suas terras. As implementações 
das inovações normativas, junto com os programas 
do Governo, como o Programa Terra Legal, devem 
ser viabilizadas com a urgência que exige a realida-
de, especialmente em função dos recentes e violen-
tos conflitos que mancham nossa história, a nossa 
imagem social.

Assim sendo, torna-se imperativo a regulariza-
ção fundiária, que é o instrumento governamental 
para definir e consolidar a ocupação de terras públi-
cas devolutas e de terras particulares por agricultores 
familiares que não têm títulos ou estão em situação 
dominial e possessória irregular. Só assim vamos fa-
zer a verdadeira reforma agrária e contribuir para o 
reordenamento fundiário em nosso País. Investindo na 
implementação urgente do novo sistema, com apoio 
da iniciativa privada, o Estado estará efetivamente 
cumprindo seu papel social.

Reconhecemos o esforço do ex-Presidente Lula 
e da Presidenta Dilma Rousseff na implementação da 
Lei nº 10.267. O sistema nacional de gestão territorial 
já se encontra em fase de implantação, com a utiliza-
ção de plataformas livres que irão possibilitar a unifor-
mização da base tecnológica e permitir o trabalho de 
unificação no cadastro nacional. Temos o programa 
Arco Verde Terra Legal em operação na Amazônia, 
mas suas ações precisam ser ainda mais ágeis, efe-
tivas e eficazes. 

Precisamos resolver regularização fundiária no 
meio rural, principalmente na Amazônia Legal, e as 
pendências legais envolvendo a questão ambiental e 
a produção agrícola. O desenvolvimento da atividade 
agrícola precisa ser facilitado e não travado pela le-
gislação ambiental ou pelos órgãos ambientais. E o 
problema maior nem é o rigor da legislação ambien-
tal, mas a eficiência e a agilidade dos órgãos ambien-
tais e da reforma agrária, que deixam muito a desejar. 
Vamos trazer a discussão sobre a reforma do Código 
Florestal também para a Comissão de Agricultura, pois 
entendemos que ela, além de ser mais ampla, terá um 
grande impacto no meio rural.

Nessa questão, o Governo tem que levar em con-
sideração o processo histórico de colonização do País 
e a evolução da agricultura, e adaptar as normas am-
bientais para a nossa realidade atual. Nesse sentido, a 
revisão do Código Florestal é uma prioridade brasileira. 
É preciso pulso firme e vontade política para encarar 
esse problema de frente e lutar por uma política am-
biental que regulamente o uso do solo no meio rural 
e permita a atividade produtiva com sustentabilidade 
ambiental, econômica e social.

Já existem estudos no Brasil que viabilizam o me-
lhor aproveitamento do meio ambiente para a produção 
agrícola, respeitando o uso de áreas de proteção am-
biental, potencializando o uso de áreas degradadas, 
ordenando a produção de acordo com as características 
do solo e do clima, enfim, de acordo com o zoneamen-
to ecológico e econômico de cada região. Precisamos 
usar esse conhecimento e aprimorar as ferramentas 
de gestão do meio ambiente rural, com planejamento, 
organização, políticas públicas adaptadas ao nosso 
tempo e o bom senso para otimizar a produção, va-
lorizar o produtor rural e conservar o meio ambiente 
para o uso das atuais e futuras gerações.

É assim que nós entendemos que deva ser essa 
discussão da reforma do Código Florestal.

Estamos fazendo, junto com a Comissão de Meio 
Ambiente, um amplo debate, pois entendemos que 
os interesses dos nossos produtores são os mesmos 
dos nossos ambientalistas. Nós todos queremos pro-
duzir preservando, queremos preservar produzindo 
alimentos.

Muito obrigada, Srª Presidenta.
Era esse o assunto que eu tinha para esta tar-

de.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Acir Gurgacz.
Com a palavra o Senador João Pedro. (Pausa.)
Desculpe-me, ao Senador Mário Couto, pela Li-

derança da Minoria.
Depois falará o Senador Cícero Lucena, em se-

guida, o Senador Dornelles ou o Senador João Pedro, 
se aqui estiver.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, antes mesmo de iniciar o meu pro-
nunciamento, quero saudar a galeria de honra deste 
Senado Federal, a Prefeita de Santarém, cidade prós-
pera do Baixo Amazonas, a Prefeita Maria do Carmo, 
minha amiga.

Srª Presidente, ontem fiz um pronunciamento 
sobre uma matéria publicada pelo jornal O Diário do 
Pará, maldosa, com o intuito de prejudicar a minha 
imagem. Mas, como Deus sempre esteve do meu lado, 
como Deus e Nossa Senhora de Nazaré, a minha pa-
droeira, jamais me abandonaram, recebi há pouco 
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uma notícia, meu nobre Senador, de que o rapaz que 
diziam ter ligações com este Senador procurou o seu 
advogado e deu a seguinte declaração:

Nota à imprensa
“Diante das notícias veiculadas 
Veja, Pará. Vejam como é a maldade. Vejam como 

os próprios órgãos da imprensa, neste caso o Diário 
do Pará, puxam para si a descrença da população. 
Não colhem a credibilidade.

Diz a nota:

Diante das notícias veiculadas na im-
prensa local sobre eventual autoria de carta 
encaminhada a minha ex-companheira, Daura 
Hage, é necessário que se esclareça de uma 
vez por todas que jamais escrevi carta alguma a 
essa senhora, muito menos acusando pessoas 
que nenhuma relação possuíam ou possuem 
comigo. E por orientação de meus advogados, 
se convocado, somente em juízo prestarei es-
clarecimentos do interesse da Justiça.

Como é, Pará? Como é que o Ministério Público 
do Estado do Pará, que está apurando, está fazendo 
uma investigação, dá um documento tão importante 
como esse à imprensa, ao cabo de o acusado já ter 
que se defender, respondendo antes de ser chamado? 
Que investigação é essa?

Estou abrindo aqui, meu nobre Senador, nesta 
tribuna, na tarde de hoje, porque ontem senti um Se-
nador, logo que desci da tribuna, chateado, muito cha-
teado porque eu falava em combater a corrupção. O 
Senador dizia depois, eu escutando no meu gabinete: 
“Olha, aqueles que falam que combatem a corrupção 
devem ter alguma coisa escondido.” 

Então, estou lançando hoje aqui, nesta tribuna – 
Brasil, participe, do norte ao sul, lá do Amazonas, do 
Pará, vamos, mandem para o meu site, eu quero saber 
quem são os corruptos maiores do Brasil – ouro, prata, 
bronze –, incluindo o Palocci. Mandem para mim. A partir 
de hoje está lançado. Darei uma medalha de ouro ao 
campeão, a de prata ao vice e ao terceiro lugar, a de 
bronze. Eu quero saber quem tem patrimônio de trinta 
milhões, quem tem patrimônio de dez milhões, quem 
tem patrimônio de sete milhões. Apurem os meus. Ve-
jam o meu patrimônio. Vejam o que tenho e comparem 
com o que eu ganho.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB –PA) – Já 
vou terminar. 

O Decreto nº 5.483 – vou só ler o decreto, mi-
nha nobre Presidenta – foi assinado em 30 de junho 
de 2005, quando surgiram as primeiras denúncias do 
caso mensalão. Assinado pelo Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Diz o art. 8º do Decreto, Brasil: 

Deve ser instaurada a sindicância patri-
monial pela autoridade competente, ou pela 
Corregedoria Geral da União, no caso de se 
tomar conhecimento de fundada notícia ou de 
indícios de enriquecimento ilícito, inclusive evo-
lução patrimonial incompatível com o recurso 
disponível do agente público.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Um minuto para encerrar o seu pronun-
ciamento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB –PA) – Foi 
pedida a do Palocci. Não abriram ainda, Brasil. Não 
vão abrir, Brasil! O Palocci pertence ao Partido dos Tra-
balhadores, é Chefe da Casa Civil. Não vai dar nada. 
Nada! Não vai acontecer nada, Brasil!

O Arruda deveria ir para a cadeia. Mas coitado 
do Arruda! Só porque pertencia ao DEM. Se fosse do 
PT, duvido. Eu duvido que estivesse na cadeia. Por 
isso, pelo menos o Brasil vai saber. Toda semana eu 
vou dar a contagem. Eu vou aqui dizer quem está na 
frente. Quero saber dos corruptos do Brasil, o que a 
população brasileira considera como o mais corrupto, 
o segundo e o terceiro. E eu vou... 

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já 
vou descer, Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pode descer.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já 
vou descer. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Seu tempo encerrou, Senador. 

Com a palavra o Senador Cícero Lucena.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 

senhora não vai me tirar da tribuna, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Então... 
Com a palavra o Senador Cícero Lucena.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 

senhora não vai me tirar da tribuna. Eu não vou descer. 
Preciso concluir o meu pronunciamento. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O senhor já teve três minutos de prorrogação.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 
senhora já fez isso com todas as pessoas...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu prorroguei duas vezes. Dois minutos e mais 
um minuto. Eu dei três.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 
senhora me permita me despedir da Nação. Enquanto 
eu não o fizer, não desço. Nem que eu perca o meu 
mandato. Nem que eu perca o meu mandato eu não 
desço!
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra o Senador Cícero Lucena, por 
dez minutos. Senador inscrito. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se 
a senhora não me permitir despedir-me da Nação, eu 
não vou descer. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– PA) – Pois não.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem, sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, eu 
pediria a compreensão de V. Exª...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do microfone.) – Calar a minha voz, não. Ninguém vai 
calar a minha voz. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
...para que pudesse conceder este um minuto que o 
Senador Mário Couto está solicitando para concluir o 
seu pronunciamento. Até porque nenhum Senador iria 
subir à tribuna, tendo um colega ainda ocupando-a. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador, eu ...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Então, eu pediria a V. Exª só a compreensão. Eu sei 
que V. Exª já prorrogou, eu sei que V. Exª já deu dois 
minutos, deu mais um, mas, Presidenta Marta Suplicy, 
enquanto nós não cumprirmos o Regimento para todos 
os 81 senadores, fica difícil V. Exª querer ser, o que é 
correto, regimentalista com um Senador que vá à tri-
buna e exceda o tempo. Então, eu pediria...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador, eu vou atender o seu pedido e dar 
mais um minuto.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pronto!

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Mas eu só quero esclarecer o seguinte: Eu 
tenho tentado...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Eu quero só agradecer a V. Exª pelo atendimento, até 
porque eu tenho certeza de que nenhum senador iria 
ocupar a tribuna, tendo um colega ainda por terminar 
o seu pronunciamento. O próprio Senador Cícero aqui 
nem se levantou da cadeira.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Flexa Ribeiro, nós temos que ter uma 
compreensão na Casa. Hoje, nós temos inscritos – não 
são poucas – 31 pessoas. Então, está tendo uma fle-
xibilização de dois minutos a mais, um minuto a mais. 
O único Senador que faz caso, grita e se porta dessa 
maneira é o Senador Mário Couto.

Então, eu pediria a sua compreensão, Senador 
Mário Couto, de se portar como os demais Senadores, 
democraticamente, porque todos os Senadores querem 

falar. E toda vez V. Exª começa um caso nessa situa-
ção. Estava sabendo que já teve mais um, já teve mais 
outro minuto e faz questão de criar um caso. 

Eu acho muito desagradável, aqui na Presidência 
desta Casa, tentando fazer com que todos coloquem as 
suas posições, toda vez ter que ter este embate com 
o senhor. Até parece que é isso que o senhor deseja, 
quando eu tenho certeza de que o que V. Exª dese-
ja é comunicar a sua opinião aos seus eleitores e ao 
povo brasileiro. Mas então faça, dentro do seu tempo, 
como fazem os demais, com prorrogação de dois mi-
nutos, um minuto. Terá um minuto, improrrogável, para 
a sua conclusão. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB S – PA) – 
Eu posso concluir o meu pela ordem?

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PSDB – PA) – Eu achei que já tinha encerrado, mas 
pode. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – V. 
Exª autorizou e quero agradecer-lhe, mas V. Exª precisa 
verificar, nos Anais do Senado, que não é bem como 
V. Exª está dizendo sobre o cumprimento do tempo re-
gimental dos oradores na tribuna. Existem Parlamen-
tares que extrapolam em uma hora, duas horas, 45 
minutos. Então, V. Exª tem toda razão de exigir que se 
cumpra o tempo regimental, mas aí tem que ser para 
todos. Não pode haver exceção à regra.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Quando estou presidindo, não tem pessoa 
que vai ficar falando uma hora. Então, não posso me 
responsabilizar pelos atos dos outros. Eu posso me 
responsabilizar quando eu presido o Senado. Quando 
estou aqui, cumprindo a minha função, eu tento de-
mocratizar a Casa. Respeito a opinião de V. Exª, mas 
estou cumprindo o Regimento e com flexibilização. Dar 
dois minutos, três minutos, quatro minutos, se não tem 
ninguém que é o próximo aí, mas, às vezes, não tem 
o segundo, o terceiro, a gente pode realmente tentar 
flexibilizar. Mas não estou falando desta circunstância, 
o senhor sabe muito bem. Estou falando de uma contu-
maz, reiterada questão que está aqui acontecendo.

Então, vamos ter a prorrogação de um minuto e 
está encerrada a questão.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Agradeço a V. Exª.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Espero que, na próxima vez que eu esteja na 
Presidência, o Senador Mário Couto queira coope-
rar democraticamente com o Senado. Vou ficar muito 
agradecida.

Com a palavra, O senhor tem um minuto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Vou obedecer religiosamente ao que V. Exª me pediu, 
até porque tenho muita simpatia por V. Exª, mas em 
uma coisa eu não posso obedecer a V. Exª: é de falar 
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alto aqui, na tribuna. Sabe por que V. Exª vai me tirar 
desta tribuna? Porque eu estava falando do Palocci, 
do seu partido, porque eu estava mostrando a corrup-
ção do vosso partido. É por isso que V. Exª me tira da 
tribuna. Ninguém me cala aqui, Senadora. Ninguém! 
Vim aqui pelo povo do Pará e vou fazer oposição até 
quando eu quiser neste Senado. E ninguém vai calar 
a minha voz, principalmente aqueles que roubam a 
Nação brasileira.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra o Senador João Pedro.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Não, é 
o Senador Cícero Lucena. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – É verdade, é o Senador Cícero Lucena, pela 
inscrição, por 10 minutos.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srªs e Srs. Senadores, volto a esta tribuna para 
lamentar a situação caótica nas áreas de saúde, edu-
cação e segurança no Estado da Paraíba, que ontem 
voltou ao noticiário nacional, infelizmente, pela falta de 
gestão e diálogo do Governo do Estado para com os 
profissionais da saúde e da educação.

Da tribuna desta Casa, Srª Presidente, eu já apre-
sentei voto de pesar pelo falecimento de intelectuais, 
políticos, artistas paraibanos, entre outros, porém, hoje, 
quero manifestar...

O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Senador 
Cícero, Senador Cícero. Peço a V. Exª que me dê só 
trinta segundos, porque eu vou ter que me ausentar.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Pois não, Senador.

O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Não 
fale alto nem fale mal do PT, senão V. Exª desce da 
tribuna.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Obrigado, Senador.

Então, desta tribuna, já apresentei voto de pe-
sar pelo falecimento de intelectuais, de políticos, de 
artistas paraibanos, entre outros, porém, hoje, quero 
manifestar pesar pelo falecimento do jovem Cristiano 
Alves Correia, de 25 anos, que foi a primeira vítima fatal 
após a paralisação, em razão da falta de diálogo entre 
o Governo do Estado e o trabalhador paraibano, que 
ocorreu no Hospital de Emergência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, o maior do Estado da Paraíba.

Cristiano Alves Correia sofreu um grave acidente 
de moto. Teve fraturas e traumatismo craniano e sofreu 
por mais de duas horas, em busca de atendimento, até 
morrer. O caso foi destaque no Jornal Hoje e no Jornal 
Nacional, da TV Globo, no dia de ontem.

Na sua edição de hoje, o jornal O Norte, dos Di-
ários Associados, trouxe detalhes do sofrimento vivido 
por Cristiano e da dor dos seus familiares. 

Foram duas horas de desespero e correria. De 
acordo com o irmão de Cristiano, Clodomir Dionísio 
Correia, o rapaz sofreu o acidente por volta das sete 
horas e quarenta minutos e foi trazido imediatamente 
de Itambé para o Hospital de Emergência e Trauma, 
em João Pessoa, mas a ambulância com o paciente 
sequer chegou ao pátio de entrada do hospital.

Desabafou o seu irmão:

Na guarita que dá acesso ao Trauma 
havia cones e correntes barrando a entrada. 
O funcionário informou que meu irmão tinha 
que ser levado para o Ortotrauma, porque os 
médicos do hospital estavam em greve.

Cristiano foi levado para Mangabeira, 
mas, como se fosse uma bola para o gol, man-
dado de volta para o Trauma. No caminho, ele 
não aguentou mais, e acabou morrendo, sem 
nenhum atendimento, como se não fosse um 
ninguém.

A reportagem do jornal O Norte relata a dor dos 
familiares de um jovem que tinha um sonho: trabalhar 
para vencer na vida e constituir família.

No pescoço de Genetânia Medeiros da 
Silva, 25 anos, ficou pendurada a lembrança 
do noivo que morreu sem conseguir se des-
pedir. A aliança simboliza o relacionamento de 
cinco anos, que foi interrompido sem escolha 
de nenhum dos dois. “Eu não tenho mais nem 
lágrima para chorar. Cristiano tava trabalhando 
há dois meses e esperava apenas assinar a 
carteira como frentista num posto de gasolina, 
para comprar uma moto e começar a organizar 
as coisas para o nosso casamento”, disse.

Contudo, Srª Presidente, apresento voto de pe-
sar e solicito ao Senado Federal que, nos termos re-
gimentais, realize a comunicação aos seus familiares 
e amigos.

Srªs e Srs. Senadores, é inestimável a dor dos 
familiares deste jovem. Dói a alma, quando o direito do 
cidadão é cerceado. Dói o espírito, quando impoten-
tes observamos um familiar perder a vida por falta de 
atendimento médico, um direito que se diz garantido 
na Constituição Federal que este Congresso elaborou 
e aprovou em 1998.

Denúncias da situação caótica da saúde pública 
da Paraíba têm merecido destaque da classe política 
e dos meios de comunicação nos últimos meses. Da 
tribuna desta Casa, renovo, alertei, em pronunciamen-
to, sobre a necessidade das providências, pedindo até 
ao Ministro da Saúde que fizesse uma frente nacional 
para socorrer meu Estado.

Por falta de acordo com o Governo do Estado, 
23 médicos do Hospital do Trauma pediram demissão 

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL96



19916 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011

coletiva na última sexta-feira. Os 15 efetivos também 
ameaçam aderir ao movimento.

Os profissionais – que já recebiam e foi cortado 
– querem o pagamento de R$1 mil, por plantão. O Go-
verno cedeu para os 23 contratados, mas excluiu os 
15 concursados, que, pela proposta do Governo, rece-
beriam R$640,00. Diante do impasse, os 38 médicos 
cirurgiões que trabalham no maior hospital da Paraíba 
também não descartam a demissão coletiva.

Já denunciei nesta Casa que a saúde pública da 
Paraíba virou caso de polícia. A reportagem do Jornal 
da Paraíba relatou que, na 10ª Delegacia Distrital, em 
Tambaú, na capital do meu Estado, profissionais de 
saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
– SAMU, sem saber para onde levar os acidentados e 
feridos – vejam bem, Srªs e Srs. Senadores –, pediram 
que a polícia interviesse nos atendimentos de saúde, 
pois tanto o Hospital do Trauma como o Trauminha, 
além do Hospital Edson Ramalho, estavam sem con-
dições de receber seus pacientes. 

Infelizmente a situação é de emergência. O Go-
verno da Paraíba deve ter humildade para reconhecer 
isso. O Governo precisa dialogar com as categorias, 
enfrentar os problemas com coragem e respeito à so-
ciedade e ao povo, a fim de evitar consequências drás-
ticas, como o falecimento do jovem Cristiano.

O Governo fecha os olhos, tenta vencer as ca-
tegorias pelo cansaço ou pela manipulação das infor-
mações e, simplesmente, finge que a responsabilidade 
não é sua. 

Querem outro exemplo disso? Os professores da 
rede estadual de ensino estão em greve há trinta dias. 
Ontem a situação chegou ao extremo. Cansados de 
esperar que o Estado cumpra com suas obrigações e 
pague o piso nacional salarial aprovado pelo Congresso 
e ratificado pela Justiça, os professores ocuparam as 
dependências do Palácio da Redenção, como forma 
de protesto contra a falta de sensibilidade da gestão 
estadual, pedindo o pagamento do piso nacional.

Seguranças tentaram fechar as portas do palácio, 
houve enfrentamento físico e seis pessoas ficaram fe-
ridas. O assunto, infelizmente, mais uma vez, foi man-
chete e reportagem no Jornal Nacional.

Enquanto isso, os alunos podem perder o ano 
letivo. Mais de 400 mil estudantes continuam sem au-
las na Paraíba. 

Digo aos pais que têm seus filhos nas escolas 
particulares: imaginem seus filhos sem terem condi-
ções de frequentar a escola, em greve há cerca de 
trinta dias.

Mais uma vez invoco a Constituição Federal: edu-
cação é um direito social garantido por lei. E na Paraíba 
esse direito está sendo violado por aquele que mais 
deveria cumprir: o Estado. 

Os professores querem o pagamento do piso na-
cional, o retorno da Gratificação por Estímulo à Docên-
cia, a Gratificação por Estímulo à Atividade Pedagógica, 
simplesmente a reposição dos valores cortados. Não 
estão pedindo a mais. Estão pedindo a reposição dos 
valores cortados, que são direitos adquiridos. 

Isso mesmo, os salários foram cortados e, além 
de não avançar nas negociações com a categoria, o 
Governo do Estado determinou o corte no ponto dos 
professores. O Sindicato estima que cerca de três 
mil servidores e até quem estava de licença médica 
ou prestes a se aposentar tiveram descontos no seu 
salário.

Na Paraíba, a sociedade é quem mais sofre com a 
falta de comando administrativo. Quero fazer um apelo 
à nossa bancada federal, que estabeleceu a criação do 
Pacto pela União da Paraíba, que tem como objetivo 
fortalecer nosso Estado economicamente com obras 
e investimentos estruturantes, para que juntos possa-
mos intermediar uma alternativa que retire a Paraíba 
desse fosso negro de intolerância, incerteza, desprezo 
e falta de sensibilidade.

Quantos precisarão perder a vida para que o Go-
verno negocie com os cirurgiões?

Por quantos meses nossos professores perma-
necerão em greve em busca do cumprimento da lei do 
piso nacional salarial?

Por quantos dias nossas crianças e jovens conti-
nuarão sem aulas, comprometendo seu futuro?

Providências enérgicas são necessárias a fim 
de tirar a Paraíba dessa desilusão administrativa. O 
Governo deve ser responsabilizado pelos seus atos e 
nós que constituímos a classe política devemos cobrar 
soluções para os problemas que têm acarretado pre-
juízos incalculáveis e sofrimento inestimável ao povo 
da Paraíba, independente de partido, a base aliada do 
Governo bem como a oposição, que vem denuncian-
do todo o caos. 

Era isso que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
Que Deus proteja a todos, principalmente os 

paraibanos!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Cícero Lucena.
Com a palavra o Senador João Pedro, para uma 

comunicação inadiável.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Fora do microfone.) – Se ele não falou do Palocci, ain-
da tinha direito a mais um minuto. (Risos.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Até você Inácio! Aqui cada um fala o que quer, 
no seu tempo. Ninguém está cortando, não.

Vai, João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª 
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Presidenta, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, primeiro 
quero prestar minha solidariedade a V. Exª, Presidenta 
Marta Suplicy, pela forma serena de presidir a sessão 
e de conceder tempo aos Senadores e Senadoras que 
o solicitam, evidentemente dentro de uma razoabilida-
de, sem prejudicar os oradores.

Vª Exª tem a minha solidariedade.
Segundo, este Congresso, a sociedade e as insti-

tuições estão aguardando o posicionamento do Ministro 
Palocci. Eu também aguardo. Antes disso, é uma irres-
ponsabilidade dizer que o Ministro Palocci é corrupto. 
Não podemos aceitar isso dessa forma, com o Brasil 
assistindo. Nós temos que ter a serenidade de exigir, 
de esperar e de julgar.

Pois bem, Srª Presidenta. A sociedade brasileira 
vem acompanhando o debate sobre o Código Flores-
tal. A Câmara acaba de aprová-lo. Está chegando um 
debate importante, que ganhou relevância. Veja que, 
além da responsabilidade do Congresso, da socieda-
de, nós temos que conviver, Senador Pedro Taques, 
com a opinião internacional sobre o fazer, o elaborar 
o Código Florestal.

É nesse contexto do debate sobre floresta, sobre 
o Código – e não poderia ser diferente – que devemos 
repudiar os assassinatos e exigir providências das ins-
tituições competentes – prender, impedir outras lide-
ranças – para que homens simples, mulheres simples 
lá da Amazônia possam viver com dignidade, possam 
ser protegidos dos criminosos que atacam de forma 
covarde, Srª Presidenta. 

Eles fazem e dão a vida discutindo a floresta, de-
fendendo a floresta, fazendo da forma mais dramática 
o debate sobre a importância de preservarmos a Flo-
resta Amazônica, esse território que é um dos poucos 
no mundo, no planeta Terra, com floresta em pé.

Ora, Srª Presidenta, chega a ser dramático assistir 
por um canal de televisão os últimos dias do Sr. José 
Cláudio e da Srª Maria do Espírito Santo, chamando 
a atenção das autoridades que estavam ameaçados 
pelos madeireiros contumazes ali no sul do Pará. Aqui, 
quero ter o cuidado...

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Permite 
um aparte, Senador?

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Eu gos-
taria de fazer o debate, mas, lamentavelmente, o meu 
tempo é para uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – É comunicação inadiável.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Eu te-
nho aqui o cuidado de não generalizar, mas o Sr. José 
Cláudio e a Srª Maria do Espírito Santo foram mortos 
de forma brutal, covarde pelo setor madeireiro, pelo 
setor madeireiro ilegal, que não respeita as leis, que 
não respeita a vida, que não respeita a floresta. Da 
mesma forma, o Adelino Ramos.

Esse projeto, Srª Presidenta, o Curuquetê, co-
mecei a construir ali no sul do Amazonas, na divisa 
com o Acre – é um território de floresta, é um paraíso 
da natureza – quando estava à frente do Incra. Ali as 
famílias, também sob pressão do setor madeireiro, 
não do Pará, mas de Rondônia, os povos pequenos, 
os pobres da floresta, os povos indígenas, as popula-
ções tradicionais vivem com temor desse segmento, 
desse setor.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP. Fazendo soar a campainha.) – Um minuto para 
encerrar, Senador.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – A mor-
te, o assassinato dessas pessoas ali na Amazônia... 
Na realidade, a ocupação da Amazônia começa com 
os assassinatos.

Nós lembramos essa história bem contemporâ-
nea. Mas a ocupação da Amazônia, no século XVI, 
começa com a agressão aos povos indígenas, que ali 
viviam, de forma secular, e foram tombando.

Será possível que ninguém consegue um modus 
vivendi democrático de respeitar as populações tra-
dicionais? Trabalhar a floresta, trabalhar a produção, 
sem precisar fazer essa história de assassinato, Srª 
Presidenta?

Eu aguardo – e encerro aqui – que os Ministérios 
possam ir para...

(Interrupção do som.)

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Mais um 
minuto, Srª Presidenta, pois mexe muito comigo essa 
questão da Amazônia. Eu gostaria de falar mais. Obe-
decendo aos critérios de V. Exª, encerro aqui o meu 
pronunciamento, prestando a minha absoluta solida-
riedade aos povos pobres, às populações tradicionais 
que vivem na Amazônia, que padecem e que escrevem 
essa história, tombando de forma tão brutal em defesa 
da floresta, dos rios e da cultura da Amazônia.

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

– SP) – Obrigada, Senador João Pedro.
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
Em seguida, o Senador Dornelles.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Presidenta Marta Suplicy, Srs. Senadores, o jornal 
Folha de S.Paulo trouxe, Senador Dornelles, em sua 
edição de ontem, segunda-feira, 30, matéria que mos-
tra mais indícios de irregularidades em obras do PAC, 
do Governo Federal.

Segundo a reportagem, o Tribunal de Contas da 
União encontrou indícios de fraude de quase R$30 
milhões na execução do contrato de gerenciamento 
de uma das principais obras do PAC, Senador José 
Pimentel, a transposição do rio São Francisco, impor-
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tante obra, reconhecida por todos, que vai atender à 
necessidade de abastecer com água vários Estados 
do Nordeste brasileiro.

A suspeita é que 92% desse valor, ou seja, dos 
R$30 milhões que o Tribunal de Contas da União in-
forma, foram pagos pelo Ministério da Integração Na-
cional para provavelmente remunerar profissionais 
“fantasmas”. 

Vemos que o PAC, além de obras com execução 
lenta e existente apenas no papel, também possui agora 
suspeita de “empregar” funcionários fantasmas. 

O PAC é um programa que está repleto de de-
núncias no TCU, possui inúmeros contratos atrasados 
e é ainda hoje um exemplo de programa governamen-
tal malsucedido. 

Nos jornais, disputam espaço notícias que falam 
também de uma crise interna na base governista, Se-
nador Humberto Costa, da falta de tato e de coorde-
nação política da Presidenta. Na última semana, até o 
ex-Presidente foi chamado para apagar o incêndio que 
começava a se propagar na base governista. 

Quando as pressões que o cargo lhe atribui apa-
recem, o “ex” é chamado? Ou será que o cenário é 
ainda pior, e Lula, sem consultar aquela que deveria 
ser a maior mandatária desta Nação, simplesmente 
ressurgiu e está querendo retomar o posto que teve 
de deixar, por princípio democrático? 

Afinal, quem é o Presidente? Quem dá as di-
retrizes? Quem fala em nome do Governo? Senador 
Humberto Costa, V. Exª, como Líder do PT nesta Casa, 
pode muito bem esclarecer essa dúvida da população 
brasileira. 

A ausência de uma coordenação política neste 
Governo é tão evidente quanto sua ineficácia admi-
nistrativa. O PAC, de tão empacado, nem mais é di-
vulgado. 

As obras para a Copa – mostrou Veja, na últi-
ma semana – estão absolutamente atrasadas; E aqui 
na Subcomissão de Acompanhamento das Obras da 
Copa, presidida pelo Senador Blairo Maggi, a cada se-
mana, quando chegam os representantes dos Estados 
que serão subsedes da copa, vêm fazer o seu relato 
para os Senadores, nós verificamos realmente que a 
situação é de grande dificuldade, para ser cumprido o 
cronograma a tempo de atender a Copa de 2014. 

O debate sobre o desarmamento, tão falado após 
da tragédia de Realengo, foi engavetado, e o Gover-
no patina na segurança de nossas fronteiras. O Se-
nador Aloysio Nunes, de São Paulo, relembrou esse 
tema em pronunciamento aqui nesta tribuna na tarde 
de ontem.

De fato, as ações na área de segurança pública 
estão simplesmente travadas, e o Governo não dá in-
dicações de que irá resolver a questão ou ajudar os 

Estados nesse problema que aflige nossas famílias 
em todo o Brasil.

Quanto ao marco regulatório da mineração, atri-
buição do Ministério de Minas e Energia, vou ter, ainda 
hoje à tarde, uma audiência com o Ministro Edison Lo-
bão para exatamente perguntar a ele em que posição, 
em que situação se encontra o marco regulatório por-
que, na legislatura passada, me foi dito pelo Ministro 
que isso havia sido encaminhado à Casa Civil, mas, 
simplesmente, o marco regulatório da mineração não 
chega ao Congresso para análise.

A reestruturação dos aeroportos e da infraes-
trutura das grandes cidades está também abafada e 
paralisada. 

Apesar do momento oportuno e do otimismo com 
que os petistas sempre abordam em seus discursos, 
não vemos o Governo Federal agir. Se o momento é 
assim tão bom quanto lhes parece, por que o Governo 
não atua e realiza as ações que o nosso País precisa 
tanto? Se o momento é tão estável e positivo, por que 
não vemos as coisas acontecerem? 

Por trás das propagandas e das disputas internas 
de poder do Palácio do Planalto, o País não está tão 
bem como a Presidenta Dilma e o PT fizeram crer na 
campanha eleitoral. O Brasil real é diferente do “país 
das maravilhas” que alguns Senadores chegam a citar 
aqui desta tribuna – Senadores da base do Governo. 
Os petistas que acreditam que o Brasil vive maravilhas 
não conhecem este País ou estão sofrendo de visão 
lulática de um mundo imaginário.

Tenho certeza que as coisas não estão às mil 
maravilhas, pois ando pelo interior do meu Estado e 
sei o quanto estamos carentes de tudo, sobretudo de 
infraestrutura.

O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Sena-
dor Flexa Ribeiro, peço a V. Exª...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Já 
concedo um aparte a V. Exª com muita honra. Só quero 
concluir em função do tempo, se bem que a Senado-
ra Marta Suplicy não está mais presidindo, e sei que 
o Senador Wilson Santiago, com generosidade, não 
será tão regimentalista e tão rígido quanto a Senadora 
Marta Suplicy é quando assume a Presidência.

Se V. Exª me permitir, Presidente Senador Wilson 
Santiago, posso conceder o aparte ao Senador Hum-
berto sem perder meu tempo para concluir o pronun-
ciamento. Vai depender de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Ainda restam, do tempo de V. Exª, 
quatro minutos. Posteriormente, haverá tolerância, 
com certeza.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Se-
nador Humberto, vou concluir; depois, dou-lhe o apar-
te, porque eu gostaria de ficar debatendo a tarde toda 
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com V. Exª e com os outros companheiros do Partido 
dos Trabalhadores aqui no Senado Federal.

É preciso que tenhamos a Copa e as Olimpíadas. 
Elas deveriam inclusive servir para darmos um saldo de 
logística neste País e não para, como estamos vendo, 
darmos um pulo no abismo sem fim de endividamento 
e irregularidades nas obras. 

Está vindo aí uma medida provisória, Senador 
Humberto Costa, que pretende que as obras da Copa 
não cumpram as exigências de Lei das Licitações, a 
8.666, que seja flexibilizada. Imagine se aprovarmos 
essa medida provisória que está para ser debatida, 
como todas as outras, em menos de 48 horas, no Se-
nado Federal. 

É preciso também alertar que o Brasil não se li-
mita às cidades-sedes da Copa. Temos outras 5.553 
cidades que precisam do Governo Federal e da ajuda 
da União. Temos, por exemplo, o meu Pará, que possui 
outras obras do PAC que estão ainda mais atrasadas 
e paralisadas e com indícios claros de irregularidades. 
Virei à tribuna proximamente para falar especificamente 
das obras do PAC no meu Estado e solicitar que o Tri-
bunal de Contas da União faça uma fiscalização nessas 
obras, para que possa então verificar se são apenas 
indícios ou se realmente as irregularidades foram co-
metidas no meu Estado do Pará, no governo do PT.

É preciso fazer este alerta, pois podemos correr o 
risco de ver o Governo Federal enfim acordar e correr 
com as obras da Copa e, simplesmente, esquecer do 
interior do nosso País, da população do nosso Brasil. 
E as notícias sobre as obras da Copa iriam inundar as 
manchetes dos jornais, enquanto a nossa população 
se afunda na pobreza. 

É esta atenção, ao lado da sociedade brasilei-
ra que a Oposição irá manter, vigilante, responsável 
e séria, uma Oposição forte e unida, como pudemos 
observar na nossa 10ª Convenção Nacional do PSDB, 
realizada no sábado, dia 28, aqui em Brasília. 

Nessa convenção, Senador Humberto Costa – V. 
Exª ri porque V. Exª como também os seus companhei-
ros do PT gostariam que o PSDB mostrasse desunião 
na convenção; e, lamentavelmente, V. Exªs, que gos-
tariam que isso acontecesse, viram que o PSDB está 
unido. Como eu disse, nessa convenção em que foram 
definidos os nomes da Executiva Nacional, foi recondu-
zido ao cargo de Presidente do PSDB nosso amigo, o 
ex-Senador e atual Deputado Federal Sérgio Guerra, 
assim como foi aclamado como nosso presidente de 
honra, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Nossa oposição, como disse, é séria e seguirá 
unida em torno de um projeto que defende o Brasil e 
não um partido político. Nosso País está acima das 
cores e questões partidárias. E assim tivemos na con-
venção a força do nosso Presidente do conselho polí-
tico, o ex-Governador José Serra, e o Senador Aécio 
Neves, conselheiro do PSDB no Congresso Nacional. 
Todos, em coro único, enfatizaram que o PSDB e a 
nossa nova Executiva iniciam uma nova caminhada de 
olho no futuro. E essa oposição conta com a força dos 
outros partidos, além do PSDB, do DEM, do Senador 
Agripino Maia, do PPS, presidido pelo Deputado Ro-
berto Freire e, aqui no Senado, tão bem representado 
pelo ex-Presidente Itamar Franco. 

Senador Presidente Wilson Santiago, quero aqui 
desejar pronto restabelecimento ao nosso Senador 
Itamar Franco. Estive sexta-feira em São Paulo, fui 
até o Hospital Albert Einstein fazer uma visita a ele e 
quero, aqui da tribuna, me solidarizar com a família e 
pedir a Deus o pronto restabelecimento do Senador 
Itamar Franco.

Como disse, nossa oposição seguirá firme, lu-
tando para que o nosso Brasil não fique apenas com 
o sentimento de otimismo, mas principalmente tenha 
motivos para que esse otimismo apareça por meio da 
efetiva melhoria de qualidade de vida da população 
brasileira, sobretudo da minha Amazônia e do meu 
Pará.

Saúdo, portanto, todos os nossos amigos e com-
panheiros tucanos que estiveram conosco no último 
sábado, em nossa convenção, e assim estendo meus 
cumprimentos a todos que acreditam que o Brasil é 
maior do que qualquer sigla partidária.

Encerrando, Presidente Santiago, solicito a V. Exª 
que mande transcrever na íntegra a matéria do jornal 
a Folha de S.Paulo, de segunda-feira, 30 de maio de 
2011: “TCU vê indícios de fraude em obra do PAC”.

Pediria, então, a V. Exª que fizesse a transcri-
ção nos Anais do Senado da matéria no seu teor por 
inteiro.

Se V. Exª me permitir, gostaria de ouvir o Sena-
dor Humberto Costa.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, 
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª, Senador Flexa Ribeiro, terá o 
atendimento da sua solicitação de acordo com o Re-
gimento.

Como o tempo de V. Exª está esgotado e pror-
rogado por dois períodos, nós sugerimos ao Senador 
Humberto Costa, Líder do PT, que caso queira usar 
da palavra pode se inscrever em seguida, até como 
líder do seu próprio partido.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Senador Humberto Costa, lamentavelmente, o nosso 
Presidente Wilson Santiago não me permite ouvir os 
esclarecimentos de V. Exª, mas nós teremos oportuni-
dade de continuar esse debate, no bom sentido, para 
que toda a Nação brasileira tenha, de forma transpa-
rente, as informações que eu peço aqui hoje neste 
pronunciamento.

Vamos continuar pela tarde hoje e teremos con-
dições e oportunidade de ouvir o aparte de V. Exª.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Com a palavra, o Senador Francisco 
Dornelles em permuta com o Senador Inácio Arruda.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Só para registrar, Sr. 
Presidente, a presença na nossa tribuna de honra da 
Prefeita Maria do Carmo, deste que é um Município 
referência lá na Amazônia, no Estado do Pará, que é 
o Município de Santarém.

A Prefeita Maria do Carmo está aqui assistindo 
a nossa sessão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Parabéns à Prefeita, João.
Senador Francisco Dornelles, com a palavra.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, eu desejo nesta oportunidade sau-
dar o Ministro Guido Mantega pela nomeação do Dr. 
Otacílio Cartaxo para exercer o cargo de presidente 
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tri-
bunal administrativo do Ministério da Fazenda que 
julga contestações de contribuintes contra autuações 
do Fisco federal.

Otacílio Cartaxo, Sr. Presidente, tem um longo 
histórico de excelentes serviços prestados à Adminis-
tração Pública, especialmente na Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, órgão que dirigiu com profissiona-
lismo e dedicação.

Sr. Presidente, o Conselho Administrativo de Re-
cursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, tem impor-
tância fundamental na defesa dos direitos da Fazenda 
Nacional e dos contribuintes. Doutrinadores do Direito 
Tributário de renome nacional e internacional reconhe-
cem a excelência e a qualidade de suas decisões em 
suas publicações. A magistratura, inclusive dos Tribu-
nais Superiores, vale-se de seus julgados para emba-
sar decisões envolvendo matéria tributária.

O prestígio do Conselho Administrativo de Re-
cursos Fiscais avança para além de nossas fronteiras. 
A experiência do Brasil tem obtido atenção do Centro 
Interamericano de Administradores Tributários e da 
Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça 
Fiscal ou Administrativa. 

Criado em 2009, o referido Conselho resultou da 
unificação da estrutura administrativas do Primeiro, 
Segundo e Terceiro Conselhos de Contribuintes em 
um único órgão, mantendo a mesma natureza e fina-
lidade desses antigos Conselhos, qual seja a de julga-
mento de recursos de ofício e voluntário das decisões 
de primeira instância, que versem sobre a legislação 
referente a tributos administrados pela Secretaria da 
Receita Federal.

A unificação dos Conselhos de Contribuintes em 
um único órgão proporcionou maior racionalidade ad-
ministrativa, redução de custos operacionais e melhor 
aproveitamento e alocação dos recursos. A criação do 
novo órgão resultou em mais agilidade na tomada e 
implementação das decisões.

Sr. Presidente, a relevância do novo órgão, por-
tanto, exigiu um dirigente à altura de sua função como 
mediador da relação entre o contribuinte e o Estado 
federal.

Por isso, Sr. Presidente, a Presidenta Dilma Rous-
seff e o Ministro Guido Mantega, ao nomearem Ota-
cílio Cartaxo para o cargo de Presidente do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais, decidiram pela 
segurança, pela experiência, pela dedicação e, es-
pecialmente, pelo enorme conhecimento técnico do 
funcionário nomeado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF) – Sr. Presidente, pela ordem, para uma comu-
nicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª está inscrito para uma comuni-
cação inadiável. A palavra está com V. Exª.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, Srªs e Srs...

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª está pedindo a palavra pela or-
dem. V. Exª pode falar pela ordem. Para uma comuni-
cação inadiável, V. Exª se inscreveu agora. Só depois 
da próxima oradora. Pela ordem, pode falar. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, eu quero...

Nos próximos dias, Sr. Presidente, o Senado de-
verá receber o projeto de revisão do Código Florestal 
aprovado pela Câmara dos Deputados. Será um gran-
de momento de fazermos um debate equilibrado, que 
permita oferecer ao País um código florestal moder-
no e que ajude o Brasil a continuar sendo um grande 
produtor de alimentos, um grande produtor de agroe-
nergia, mas também uma grande potência ambiental, 
sabendo utilizar com inteligência e sustentabilidade 
toda a sua biodiversidade. 

Precisamos também garantir segurança jurídi-
ca aos milhões de produtores rurais brasileiros que 
plantam, semeiam e labutam com suas famílias ou de 
forma empresarial produzindo alimentos importantes 
para o Brasil e para o mundo. 

Eu digo que, às vésperas de o Brasil sediar a Con-
ferência da ONU Rio+20, uma conferência de desenvol-
vimento sustentável, o País reúne todas as condições 
para liderar a transição de uma economia tradicional 
para uma economia verde. Para isso, a aprovação de 
um código florestal que tenha os olhos voltados não 
apenas para o presente e para o passado, mas sobre-
tudo para o futuro é da maior importância. 

Eu digo que o maior diferencial de competitivida-
de da agricultura brasileira no cenário internacional é 
exatamente podermos sustentar o título de agricultura 
mais sustentável do Planeta.

Ao longo desses dias que antecedem a vinda do 
Código Florestal para o Senado Federal, muito se es-
peculou a respeito da relatoria na Comissão de Meio 
Ambiente, até porque, regimentalmente, o Presidente 
poderia avocar a relatoria naquela Comissão.

Quero aproveitar para agradecer as manifesta-
ções de apoio que tive do Líder do meu Partido, Sena-
dor Valadares; do Líder do Bloco, Senador Humberto 
Costa, do Líder do Governo, Senador Romero Jucá 
e de diversos outros Senadores, especialmente dos 
Senadores da Bancada do PT, mas quero dizer que, 
neste momento, vou indicar, logo que chegar o projeto 
à Comissão de Meio Ambiente, o Senador Jorge Viana 
como relator pela Comissão de Meio Ambiente. 

Entendo que o Senador Jorge Viana é um Se-
nador experiente. Foi Governador do seu Estado duas 

vezes, desenvolveu projetos importantes que aliam o 
desenvolvimento da agricultura com a preservação am-
biental, é um homem de diálogo, um homem estudioso, 
que representa um Estado importante na luta política 
pelas questões ambientais e é do Partido da Presiden-
ta da República. Portanto, reúne todas as condições 
de construir um relatório que seja do entendimento e 
reconheça todo o esforço produzido na Câmara dos 
Deputados pelo Deputado Aldo Rebelo, de cujo traba-
lho eu sou testemunha, mas, num sistema bicameral, o 
Senado tem a oportunidade, como Casa Revisora, de 
aperfeiçoar o projeto e apresentar um que seja fruto de 
grande entendimento para a Nação brasileira. 

Eu digo que neste debate nós não podemos ter 
perdedores. Nós precisamos fazer com que neste de-
bate tenhamos só vencedores, que o vencedor seja o 
Brasil e seja o povo brasileiro. 

Na condição de Presidente da Comissão de Meio 
Ambiente, quero atuar no sentido de mediar, no senti-
do de produzir entendimentos entre as diversas forças 
políticas, para que possamos fazer no tempo hábil. E 
eu digo que o tempo hábil é o tempo do entendimen-
to, um grande entendimento para aprovar um código 
florestal à altura das responsabilidades do Brasil e das 
expectativas que a população brasileira neste momento 
coloca no Senado Federal. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/PMDB 

– PB) – Sobre a mesa o Ofício nº 68, de 2011.

É lido o seguinte:

Oficío nº 68/2011 – GLDBAG

Brasília, 30 de maio de 2011

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico o Senador Inácio 

Arruda, em vaga destinada ao bloco de Apoio ao Go-
verno, para integrar a Comissão Temporária Externa 
que tem por objetivo representar o Senado Federal na 
IV Conferência de Prefeitos da C40, que acontecerá 
em São Paulo, de 30-5-2011.

– Senador Humberto Costa, Líder do PT e do 
Bloco de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência designa o Senador Iná-
cio Arruda para ocupar a Comissão Temporária Ex-
terna criada pela aprovação do Requerimento nº 588, 
de 2011.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, poderia V. Exª repetir os 
dois próximos oradores.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A primeira oradora inscrita é a Senadora 
Vanessa Grazziotin. O próximo, como orador inscrito e 
pela Liderança do PV, é o Senador Paulo Davim. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Quem é o próximo orador inscrito?

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O Senador Paulo Paim e depois V. 
Exª.

Com a palavra a nobre Senadora Vanessa Gra-
zziotin.

V. Exª dispõe de dez minutos, que é o tempo 
regimental.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, compa-
nheiras e companheiros, hoje, logo mais, nós iniciare-
mos – talvez a conclusão ocorra hoje ou, o mais tardar, 
amanhã – a apreciação e a votação de quatro medidas 
provisórias. Medidas provisórias que tratam de assun-
tos diferentes, que vão desde o reajuste, o aumento no 
valor da bolsa de médicos residentes, passando pela 
doação de alimentos, por hospitais universitários, até 
chegarmos à Medida Provisória nº 517, uma Medida 
Provisória que tem 56 artigos e que trata, Sr. Presi-
dente, de vários e diferentes assuntos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero dizer 
que um dos assuntos tratados pela Medida Provisória 
nº 517, contido nos artigos 18 e 19, é a concessão de 
benefícios fiscais, Senador Davim, para a produção 
de modem, um equipamento utilizado no setor de in-
formática.

Tal como está, isentando de PIS, Cofins, garan-
tindo isenção de IPI, essa Medida fará com que várias 
regiões do Brasil... Ela, principalmente, garante uma 
vantagem comparativa às regiões mais desenvolvidas 
do Brasil, aquelas que abrigam os maiores mercados 
consumidores e também os maiores parques produ-
tivos, em detrimento de todas as outras regiões bra-
sileiras. E, pior ainda, é uma Medida que não garante 
igualdade de competição no Brasil inteiro, porque, para 
que possam Estados como o Amazonas, o Piauí ou 
a Paraíba competir em condições de igualdade com 
São Paulo ou o Estado do Ceará, do Senador Inácio 
Arruda, o tratamento há de ser diferenciado.

Precisam esses Estados menos desenvolvidos, 
que possuem uma infraestrutura e uma logística mais 
precária do que os Estados e as regiões desenvolvi-
das, receber um incentivo um pouco maior para que 
possam se igualar nas condições e concorrer em pé 
de igualdade para abrigar fábricas que instalem os 
processos produtivos.

Se tenho um entendimento – e aqui afirmo isto 
– de que a Medida Provisória contribui para a maior 
concentração ainda da produção no Sudeste brasileiro, 
prejudicando, desta forma, todos os Estados brasilei-
ros, o prejuízo que ela traz à Zona Franca de Manaus 
é muito maior, muito maior. Se o Brasil tem uma Zona 
Franca de Manaus que está instalada e sediada no Es-
tado do Amazonas, isso não ocorreu nem ocorre por 
acaso, mas exatamente porque naquela região temos a 
tarefa, a grande responsabilidade de proteger a maior 
floresta tropical do Planeta. Vide a grande polêmica, o 
grande debate em torno do Código Florestal.

Enquanto nós estamos debatendo o Código Flo-
restal, nós podemos falar, com muita alegria, que o Es-
tado do Amazonas é o Estado que tem mantido a maior 
cobertura vegetal intacta: em torno de 96% a 98% das 
florestas do Amazonas estão preservadas. E isso, de 
acordo com estudos, de acordo com levantamentos, 
com pesquisas, em grande parte, nós devemos à exis-
tência do Projeto Zona Franca de Manaus.

Portanto, Sr. Presidente, quando se edita uma 
medida provisória em que se estendem os benefícios 
fiscais para todo o País, como se todos estivessem 
obtendo uma grande vantagem, sem levar em consi-
deração as desigualdades regionais e, principalmente, 
a existência do polo industrial na cidade de Manaus, a 
gente gera um grande problema para o Brasil.

Então, é nesse aspecto, Sr. Presidente, que eu 
aqui digo que, por ser a medida provisória muito ampla 
– nós concordamos com vários de seus pontos, com 
vários de seus artigos –, nós temos que saber como 
tratar um item específico contido nos arts. 18 e 19.

Na mesma linha, foi editada, na segunda-feira 
da semana passada, outra Medida Provisória, com 
o nº 534.

A Medida Provisória 534, que ainda vai tramitar 
pela Câmara até chegar ao Senado, também prevê 
isenção de tributos, portanto incentivos fiscais para a 
produção de tablets no Brasil. Vejam os senhores: a 
Medida Provisória 517 tratou dos modems, e a Me-
dida Provisória 534, editada recentemente, trata dos 
tablets.

O que são os tablets? Aqueles computadores 
de tamanho menor, portátil, cujo teclado é embutido. 
Pois os tablets, por meio da Medida Provisória 534, 
estão sendo inseridos na Lei de Informática, que ga-
rante inúmeros incentivos fiscais.

E forte tem sido o debate no Brasil, além das 
intervenções, das declarações de que uma grande 
empresa produtora da marca Apple, que produz o 
iPad, o iPod, tem interesse de vir ao Brasil, mas teria 
feito uma série de reivindicações – para não dizer exi-
gências – ao Governo brasileiro para que aqui ela se 
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instalasse. E, certamente, entre essas reivindicações, 
está a concessão de incentivos fiscais.

Quero dizer a V. Exª, às Srªs e aos Srs. Senado-
res, que a Lei de Informática, que vigora no Brasil e que 
incentiva a produção de produtos no setor de informá-
tica para que possamos nos desenvolver nessa área 
estratégica, fundamental e importante para o Brasil e 
o para o mundo inteiro, existe desde 1991.

Entretanto, as modificações sofridas na lei, as 
mudanças operadas na lei em 2001, dez anos depois, 
portanto, causaram prejuízos enormes à Zona Franca 
de Manaus. Aquela época, 2001, Senador Inácio Ar-
ruda, o polo de informática instalado na Zona Franca 
de Manaus participava do total do faturamento com 
22%.

De 2001, quando foi aprovada a Lei de Informá-
tica, até agora, 2011, dez anos depois, a participação 
do polo de informática no faturamento da Zona Fran-
ca de Manaus foi reduzido a 9%. Caiu de mais 22% a 
9%. Traduzindo em outras palavras, o que isso signi-
fica? Fechamento de fábricas, fechamento de postos 
de trabalho, e a região, o Estado deixar de ter arreca-
dação. É isso que significou. Se as fábricas, em sua 
maior parte, tivessem ido, repito, para o Ceará, para a 
Paraíba, para o Piauí, para Roraima, perfeito, não teria 
problema nenhum. De fato, algumas foram. Acho que a 
Bahia, em Ilhéus, tem um pequeno polo de informática, 
mas 75% do setor foi parar onde? No Estado de São 
Paulo. Setenta e cinco por cento do setor.

Eu aqui não tenho absolutamente nada contra 
São Paulo. Acho, aliás, que, nestes últimos anos, a 
participação de São Paulo no PIB brasileiro foi bem 
diminuída. Por conta de quê? De uma política nacio-
nal? Não, por conta de uma política de incentivos fis-
cais que é bancada pelos governos estaduais, que é 
a tal da guerra fiscal, de que tanto se fala no Brasil. 
Essa, sim, tem funcionado como uma verdadeira polí-
tica de desenvolvimento regional, que são os Estados 
brasileiros utilizando do seu principal tributo para atrair 
empresas. Então, São Paulo não perdeu nada. Deixou 
de ganhar, porque o Governo do Estado do Ceará tem 
sido ousado, o Governo do Estado da Bahia tem sido 
ousado, o Governo do Estado de Pernambuco, o Go-
verno do Estado do Espírito Santo têm sido ousados, 
para levar alguns incentivos aos seus Estados.

Agora, quando nós chegamos na política nacio-
nal, isso é o que acontece quando a política é de in-
centivo nacional.

Então, nós precisamos, Senador João Pedro, 
iniciar uma reflexão.

Estivemos hoje de manhã com o Governador 
Omar Aziz. Eu o acompanhei numa visita, numa con-
versa com o Senador José Sarney. Ele veio tratar o 

assunto. O Senador José Sarney recebeu com toda 
cordialidade o Governador do Estado do Amazonas, 
que debateu o assunto com ele esta manhã.

Acompanhei o Governador do Amazonas tam-
bém numa visita, numa conversa com o Presidente da 
Câmara dos Deputados, Marco Maia, porque é assim: 
parece que não há grandes problemas, mas uma hora 
é o moldem, Senador João Pedro, que como eu repre-
senta o Estado do Amazonas, outra hora é o tablet. 
E depois? Qual será a diferença de um televisor para 
um computador?

Nós conseguimos garantir que a área de entrete-
nimento constasse da lista negativa. Ela não pode ser 
inserida nos benefícios da Lei de Informática, porque 
mais de 35% da participação da produção da Zona 
Franca de Manaus vem de eletroeletrônicos. E nós 
vivemos o período da convergência digital.

Então, eu quero aqui, Sr. Presidente, o tempo 
já vai se encerrando, dizer que foram apresentadas 
68 emendas à Medida Provisória nº 534. O Senador 
Eduardo Braga, também do Amazonas, ex-Governador 
do Estado, que muito lutou para que a gente não per-
desse ainda mais daquilo que nós conquistamos com 
muita dificuldade, deverá ser o relator dessa medida 
provisória. Repito: 68 emendas foram apresentadas a 
essa medida provisória.

Nós precisamos, Senador Mozarildo, abrir um 
canal de diálogo e negociação com o Governo Federal 
em dois aspectos. Primeiro, vamos levar em considera-
ção a Zona Franca de Manaus. Segundo, vamos levar 
em consideração também a necessidade do desen-
volvimento regional do País, da desconcentração da 
produção, porque o problema não é só do Amazonas, 
da Zona Franca de Manaus.

(Interrupção do som.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – é um problema de todo o Brasil. Mesmo que 
fosse exclusivo da Zona Franca, eu repito aqui, nós 
temos o maior patrimônio do mundo a defender, o pa-
trimônio ambiental, a maior floresta. E defender como? 
Vejamos o que está acontecendo nos Estados do Pará 
e de Rondônia. Não são problemas vividos no Estado 
do Amazonas nas mesmas proporções, não. E por que 
isso? Porque nós temos uma Zona Franca que, indire-
tamente, gera mais de 600 mil empregos. Então, esse 
não é um problema do Estado do Amazonas. Não é. 
Aqui repito: a bancada do Amazonas está unida. Nós 
vamos nos reunir com a bancada de toda a Amazônia, 
Nordeste, queremos discutir com todos.

O Governador Omar Aziz, que, neste momento, 
deve estar com a Presidente Dilma, tem-se reunido 
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com a bancada, e todos nós apresentamos emendas 
que vão no mesmo sentido.

Não queremos tirar nada de ninguém e não que-
remos a exclusividade de nada, mas também não po-
demos aceitar ser excluídos de tudo, Senador Wilson 
Santiago.

Então, quero, desde já, sei que contamos com o 
apoio de V. Exª, com o apoio do meu líder de banca-
da, Senador Inácio Arruda, com o apoio do Senador 
Mozarildo. Debatíamos um assunto semelhante na 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do 
Senado Federal. E é um diálogo, um debate que não 
pode iniciar na véspera da votação da medida provisó-
ria daqui a 90 dias. Devemos começar hoje.

Nas comissões, Senador João Pedro, vamos 
apresentar um requerimento juntos. Vamos debater a 
medida provisória desde já nas comissões desta Casa, 
fazer um grande debate com várias comissões, com 
a Comissão de Meio Ambiente. O que tem a ver? Tem 
muito a ver, porque é a Zona Franca defendendo o 
meio ambiente, com a Comissão de Economia, a Co-
missão de Infraestrutura, um grande debate, porque 
precisamos inaugurar esse diálogo com o Governo 
Federal para que nossas regiões não percam, porque, 
se nossas regiões perderem, o Brasil perde.

Muito obrigada.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Ex-

celência, eu queria pedir a minha inscrição para uma 
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senadora Vanessa, pelo 
pronunciamento de V. Exª, quando lembra ou defende 
o interesse das regiões, digo até dos Estados mais po-
bres desse País, que não é o caso do Amazonas. Mas 
a política de incentivos do Governo Federal, de fato, 
deve ser direcionada para os Estados mais pobres do 
País, onde se precisa de mais empregos.

Com a palavra pela Liderança do PV, o Senador 
Paulo Davim.

Senadora Marinor, V. Exª está inscrita para uma 
comunicação inadiável. É a terceira inscrita.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, que horas eu vou falar?

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Logo após Paulo Davim, será V. Exª, 
Senador Antonio Carlos Valadares.

Logo após o Senador Valadares será V. Exª, Se-
nadora Marinor.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Agra-
deço.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, nesse final de semana, fiz uma in-

cursão no meu Estado, visitei a região do Seridó, al-
guns Municípios.

A região do Seridó é uma região que sofre com 
a desertificação acelerada. Visitei a Adese, onde par-
ticipei de uma reunião. A Adese é a Agência de De-
senvolvimento Sustentável do Seridó. 

Visitei algumas outras instituições também de 
grande respeitabilidade na região, como a APAE, como 
a Fundação Belo Amor. Enfim, conheci e me atualizei 
nas questões do Seridó.

E fiquei surpreso, Sr. Presidente, porque, por 
onde passei, com quem conversei, fui indagado sobre 
a questão do Código Florestal, talvez pelo fato de ser 
Senador pelo Partido Verde. As pessoas costumam 
associar temas ambientais aos parlamentares do Par-
tido Verde, mas, na verdade, temas ambientais dizem 
respeito a todos os parlamentares, independente da 
sigla partidária.

Mas fiquei, de certa forma, satisfeito porque deu 
para aferir a valorização que a população, que o cida-
dão comum, que a cidadã comum está dando a essa 
discussão do Código Florestal. A sociedade civil está, 
sim, acompanhando. Engana-se quem achar que a 
sociedade civil, o homem mais simples, a mulher mais 
simples da sociedade que compõe a legião de anôni-
mos deste Brasil afora não está acompanhando esse 
debate do Código Florestal.

As pessoas do interior do Brasil, sobretudo, têm 
uma ligação muito mais próxima com o meio ambiente 
do que imaginamos, até mesmo do que as pessoas 
que nasceram e foram criadas em grandes centros ur-
banos. Elas externaram para mim a preocupação com 
a aprovação do Código da forma como foi aprovado 
na Câmara Federal.

Eu, todos já sabem, já fiz alguns pronunciamen-
tos desta tribuna, externando, Senador Inácio, a minha 
preocupação com essa matéria. Eu acho que o Brasil 
não tem o direito de dar um passo atrás. O Brasil, que 
é tido como um País que oferece ao mundo a mais 
avançada legislação ambiental, o Brasil, que tem a 
maior floresta tropical do mundo, o Brasil, que tem o 
maior rio em volume d’água do mundo, o Brasil, que 
tem a maior biodiversidade do mundo, este País não 
pode retroceder.

E confio muito, estou muito otimista com o deba-
te aqui no Senado. Que a gente promova um debate 
isento das emoções, de interesses outros. Que a gente 
promova o debate, deixando de lado as posições fun-
damentalistas de lado a lado. Que a gente dê ouvidos 
às informações técnico-científicas de instituições que 
podem, sim, contribuir para que saia um texto que ve-
nha ao encontro dos interesses do Brasil. Que a gente 
dê a nossa contribuição para este País.
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Alegrou-me muito a informação de que o Sena-
dor Jorge Viana, homem experimentado, um político 
de história, conhecedor da matéria por formação pro-
fissional, será o nosso Relator da comissão da qual 
faço parte, a Comissão do Meio Ambiente. 

Fiquei feliz ao participar hoje de uma reunião com 
vários Senadores, doze ou treze Senadores, juntamente 
com a Senadora Marina Silva, com o Deputado Sarney 
Filho, com um grupo de assessores do Partido Verde e 
representantes da sociedade civil, para começarmos 
a discutir ponto a ponto o que foi aprovado no substi-
tutivo do Deputado Aldo Rebelo.

Eu acho que o Senado pode contribuir consubs-
tancialmente com essa...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Acho 
que nós temos não só como, mas também temos a 
obrigação de discutir com profundidade, uma discus-
são verticalizada, valorizando as informações que nos 
chegam dos vários recantos do Brasil, até porque este 
é um país de dimensões continentais, um país com vá-
rios biomas, um país que tem as suas particularidades 
regionais das quais nós não podemos nos esquecer. 
Nós precisamos também olhar para a nossa produção 
do agronegócio, nós não podemos também nos esque-
cer. Nós sabemos da importância do agronegócio na 
contribuição do PIB brasileiro, mas não justifica, em 
nome desse avanço, de aumentar a produtividade, sa-
crificarmos o maior patrimônio que este país tem, que 
é o seu patrimônio ambiental. Não podemos sacrificar 
a biodiversidade deste País.

Eu tenho dito, reiteradas vezes, Senador Inácio 
Arruda, que a biodiversidade é uma prateleira de op-
ções de que a Ciência pode lançar mão a qualquer 
momento ou a qualquer tempo, para contribuir com o 
bem-estar da população, com o bem-estar do ser hu-
mano. A Ciência poderá, sim, como já fez várias vezes, 
lançando mão do que a biodiversidade nos oferece, 
para o bem da própria humanidade.

Portanto, Sr. Presidente, quero parabenizar o Se-
nador Jorge Viana pela escolha da Comissão de Meio 
Ambiente para ser Relator dessa matéria, quando aqui 
chegar. Quero registrar a minha preocupação e que 
a gente faça um debate, sobretudo nesta semana do 
meio ambiente...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV - RN) – O próxi-
mo dia 5 é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Portanto, 
que a gente aproveite esta semana do meio ambien-
te para começar a discutir o Código Florestal, que a 
gente reacenda esse compromisso que todos temos 
com esse patrimônio ambiental brasileiro e que faça-

mos um debate esclarecedor, um debate enriquecido 
de idéias e compromissos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, o 
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
- AP) – Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
recente aprovação do Código Florestal na Câmara dos 
Deputados, ainda que por larga margem, não obteve 
na sociedade civil receptividade equivalente.

Claro está que, para além das necessidades que 
o novo Código atende, restam imperfeições que caberá 
agora ao Senado examinar – e corrigir.

Sem entrar em juízos de valor quanto ao resul-
tado da Câmara, cuja independência e bom senso 
prezamos, é notório que a votação se deu em am-
biente emocional, instigado por lobbies poderosos de 
ambientalistas e produtores rurais que prejudicaram o 
exame sereno da matéria.

E sabemos que, quando a emoção prevalece, 
reduz-se a capacidade de avaliação e isenção.

Tratando-se de um tema como esse – o meio 
ambiente - que está muito acima de ideologias e dis-
putas partidárias, é inconcebível que se permita que 
seja decidido no grito.

Nosso primeiro dever, pois, é despojar o tema 
de carga emotiva que sobre ele foi posta e nos debru-
çarmos sobre os estudos que a respeito produziram 
entidades científicas, como a Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira 
de Ciências.

Não podemos ignorar que meio ambiente é aci-
ma de tudo, ciência –não ideologia.

Não há dúvida de que é necessário um novo Có-
digo Florestal para o país, já que o anterior, de 1965, 
legislou sobre uma realidade já muito superada.

Há 46 anos, o Brasil tinha menos de um terço 
da atual população, importava alimentos e os efeitos 
geopolíticos da transferência da capital federal para o 
Centro-Oeste ainda não tinham ocasionado a expan-
são da fronteira agrícola do país para o Norte.

De outro lado, o tema da ecologia ainda não 
constava da agenda dos governos e a ciência não dis-
punha de conhecimentos que hoje tem para orientar a 
elaboração legislativa dessa matéria.

Por essa razão, o Código de 1965 teve que rece-
ber, de duas décadas para cá, emendas sucessivas, 
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para ajustar-se a uma realidade ambiental já sob o 
exame mais acurado da ciência, de modo a preservar 
o equilíbrio e a biodiversidade da natureza brasileira.

Resultou disso uma colcha de retalhos – mais de 
60 emendas –, que impôs a necessidade de se elabo-
rar um novo Código. 

E esse reexame, longe de afrontar a Câmara, ape-
nas põe em prática os fundamentos do sistema bicame-
ral, cujo objetivo é exatamente este: aprimorar as pro-
postas legislativas antes que se transformem em lei.

Feito esse preâmbulo, vamos aos pontos que con-
sidero indispensáveis nesta reavaliação da proposta.

Comecemos pela regularização ambiental, o 
Programa de Regularização Ambiental (PRA), que o 
novo Código propõe que deixe a esfera exclusiva do 
Governo Federal e passe também à dos Estados e 
Municípios.

Esse programa define as regras para que o pro-
prietário de terra que praticou desmatamento ilegal 
recupere sua condição legal.

O Governo Federal argumenta – e com razão – 
que a descentralização desvia o sentido preservacio-
nista do programa, na medida em que fatalmente induz 
Estados e Municípios a usá-lo como fator de atração 
de investimentos, oferecendo medidas de flexibilização 
em relação aos limites de desmatamento.

Teríamos, então, uma versão ambiental do que 
ocorre na área tributária com a chamada guerra fiscal. 
Seria desastroso para o país, com riscos de aumentar 
a incidência de tragédias climáticas que, nos últimos 
tempos, têm marcado a vida brasileira.

O relatório aprovado prevê ainda, nessa questão, 
outra incongruência: estabelece que, se o produtor cum-
prir as exigências do Programa de Regularização...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Valadares, pediria a V. Exª licença 
para registrar a presença no plenário dos alunos do 
4º e 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Classe 
II de Ceilândia, Distrito Federal.

Muito obrigado a todos pela visita.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – O relatório aprovado prevê ainda, nessa 
questão, outra incongruência. Estabelece que, se o 
produtor cumprir as exigências do Programa de Regu-
larização Ambiental, suas multas serão convertidas em 
preservação e suas atividades, legitimadas. E a incon-
gruência aí está: como recuperar áreas desmatadas 
e, simultaneamente, legitimar o desmate? É claro que, 
com essa opção, vai prevalecer o desmate.

Subscrevemos, pois, quanto a isso, as restrições 
já manifestadas pelo Ministério do Meio Ambiente e 

chanceladas pelas entidades científicas que mencio-
nei – SBPC e ABC.

Outro ponto refere-se às Áreas de Preservação 
Permanente – as APPs. Nessa questão, extremamen-
te delicada, já que envolve pequenos e médios agri-
cultores, em áreas plantadas há décadas, o Governo 
transigiu no limite.

Admitiu a plantação de cana, fumo, café, maçã, 
uva e outras frutas em matas ciliares, encostas e to-
pos de morros. Mas não transige com um item incluído 
na proposta aprovada na Câmara: a inclusão da cana 
de açúcar, cultura de ciclo longo, entre as admissíveis 
nessas áreas de APPs, bem como a criação de gado 
nos topos de morros, bordas de tabuleiro e chapadas 
e áreas com mais de 1.800 metros de altitude, locais 
cientificamente classificados como APPs.

Com relação à anistia aos proprietários de imóveis 
de até quatro módulos fiscais – de 20 a 400 hectares 
–, dispensados no relatório Aldo Rebelo de recompor 
a reserva legal desmatada, é um tema a discutir – e o 
Governo já acenou com a disposição de transigir.

Mas não nos parece justo, nem adequado, muito 
menos moral, o que estabelece a emenda que libera 
plantações e pastos feitos em áreas de preservação 
permanente até julho de 2008.

O Governo, nesse particular, preocupa-se não 
apenas com o dano ambiental – já em si gravíssimo 
–, mas com o sentido moral e simbólico de beneficiar 
quem mal cumpriu as normas que protegem o meio 
ambiente.

Abre-se aí um precedente para que os desma-
tadores continuem a agir e, no futuro, pleiteiem nova 
anistia. Conhecendo a natureza humana, não podemos 
deixar de considerar essa hipótese.

Por essa razão, o Governo se opôs à retirada dos 
arts. 58 e 59 do relatório Rebelo, que previam punição 
para quem desmatou ilegalmente e impunham ainda 
restrições à concessão de crédito e sanções para quem 
descumprisse o embargo.

É inadmissível, Sr. Presidente, e nisso não há 
como divergir, que se retirem os instrumentos punitivos 
para quem foi condenado em processo administrativo 
e é reincidente na infração.

Insisto: não se trata apenas de questão ambien-
tal, mas de cláusula moral. O Legislativo não pode le-
gitimar o que é ilegítimo. 

Não há como negar a importância que a agro-
pecuária tem hoje para a economia brasileira, onde, 
além de gerar renda e emprego no campo, responde 
por sucessivos superávits na balança comercial.

O Brasil ocupa hoje o primeiro lugar na exporta-
ção de soja; possui o maior rebanho bovino comercial 
do mundo; é o maior exportador de café, açúcar, suco 
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de laranja e carne bovina; ocupa posição de destaque 
em diversas outras cadeias produtivas do agronegó-
cio; e ainda é um dos maiores produtores mundiais de 
biocombustíveis. 

Esse êxito, no entanto, não exclui o fato de que 
essa performance produziu alguns efeitos colaterais 
nocivos, que podem – e precisam – ser corrigidos. 

O processo histórico de ocupação do território 
brasileiro resultou, em alguns casos, no aumento das 
pressões sobre o meio ambiente, em processos ero-
sivos, na perda da biodiversidade, na contaminação 
ambiental e em desequilíbrios sociais.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Peço a V. Exª mais dois minutos para 
terminar, Sr. Presidente.

O desperdício de recursos naturais decorrentes 
do uso inadequado das terras, segundo estudos do 
SBPC e da ABC, é uma realidade a ser enfrentada, 
levando a repensar – e ajustar – essa ocupação para 
evitar os erros do passado e promover uma gradual 
adequação ambiental da atividade rural, sem prejuízo 
da exuberância produtiva que exibe.

Daí a importância desse novo código, da neces-
sidade de colocá-lo acima de disputas partidárias ou 
ideológicas. 

A votação na Câmara foi tratada na mídia e por 
alguns partidos políticos em termos de vitória ou der-
rota do Governo. Mas o que está em pauta não é isso. 
A vitória ou derrota, nesse caso, não será do Governo 
ou da oposição, mas do País. 

É ele que pagará a conta do desfecho. E é essa 
responsabilidade que está posta sobre o Senado, 
incumbido que está de rever a matéria – missão 
para a qual peço a máxima serenidade e isenção, 
em respeito à natureza e à segurança da popula-
ção brasileira.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, antecipan-
do já os grandes e profundos debates em torno do novo 
Código Florestal, que será debatido nesta Casa. 

Agradeço.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra a Senadora Marinor Brito, para 

uma comunicação inadiável, como Líder do PSOL.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, antes 
de iniciar a minha comunicação inadiável, quero regis-
trar as presenças da Prefeita de Santarém, Drª Maria 
do Carmo, do Presidente da Câmara Municipal de 
Santarém, o Vereador José Maria Tapajós, e de uma 

comitiva que tem circulado aqui no Congresso Nacio-
nal – quase todos os dias a gente cruza com eles nos 
corredores e já tive oportunidade de receber alguns 
–, que faz parte do movimento pela divisão do Estado 
de Tapajós.Eu não poderia deixar, na oportunidade em 
que eles estão presentes no plenário, de explicitar a V. 
Exªs a minha posição com toda a coragem, com toda 
a ousadia que é peculiar à minha personalidade e à 
minha trajetória política.

Acabei de dar, neste momento, uma entrevista ao 
Brasil Econômico, e a Natália está aqui aguardando 
mais algumas. Dentre elas, uma trata dessa questão 
da divisão do Estado do Pará.

Sou da cidade de Alenquer. Nasci na região do 
Baixo e Médio Amazonas do Tapajós e migrei, aos 
oito anos de idade, junto com minha família, por falta 
de condições de sobrevivência naquela região e ter o 
direito de estudar. Como eu, milhares de famílias fize-
ram esse processo migratório.

Eu tenho a tranquilidade, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, de dizer que, na história 
do Pará, na trajetória política dos políticos do meu Es-
tado, os governos que se sucederam foram os gran-
des responsáveis pelo sentimento de separação que 
uma parcela significativa da população tem naquela 
região; um Estado com patrimônio econômico, poten-
cial hídrico, potencial energético, potencial de flores-
tas, potencial mineral, que dá inveja a qualquer país 
do mundo; um Estado capaz de sustentar econômica 
e financeiramente todo o povo brasileiro se os olhares 
do Governo Federal também estivessem voltados para 
lá ao longo dos anos.

A nossa região está abandonada, é uma parte 
da Amazônia brasileira que vive no flagelo, que vive 
o desespero do trabalho escravo, que é campeã no 
número de mortes no campo – ainda esta semana, 
tivemos dois exemplos -; e que tem os piores índices 
educacionais e de desenvolvimento humano do País. 
Envergonha-nos ser o Estado com o maior número 
de rotas de tráfico de seres humanos do País, e esse 
sentimento, lamentavelmente, tem tomado conta dos 
corações e das mentes, Sr. Presidente, de uma par-
cela da população.

Como disseram agora os jornalistas: “a senhora 
é corajosa”, eu digo: não, os outros que são covardes, 
que não têm coragem de explicitar suas posições. 

Nós defendemos, o PSOL, o direito plebiscitário. 
Defendemos e vamos defender, quando da discussão 
e votação da reforma política, a ampliação dos meca-
nismos de participação do povo, mas como instrumento 
de informação que possibilite aos que são a favor e 
aos que são contra, aqueles que não entendem desse 
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debate, saber o que vai acontecer no dia seguinte, se 
o povo do Pará decidir dividir o Estado.

Eu sou a favor do plebiscito, mas sou contra a 
divisão do Estado, e não tenho medo de dizer, porque 
tenho argumentos, tenho estudado, tenho buscado 
me informar. Eu não quero deixar de ser paraense 
porque nasci na região do Tapajós. Eu não quero 
que nenhum cidadão do meu Estado se sinta menor 
porque, historicamente, foi violentado pela falta de 
políticas públicas. Eu não quero continuar vendo, na 
minha região, casos como o da criança estuprada, um 
menino de cinco anos que passou um ano para ter o 
direito de reconstituir o ânus, ou de crianças morando 
na delegacia, junto com os policiais e presos, como 
o ocorrido em Alenquer.

Eu quero aqui, Sr. Presidente, de cabeça ergui-
da, dizer que, se alguns se acovardam e estão atrás 
da sua posição, com medo de perder o eleitorado, 
eu tenho orgulho de dizer que eu tive uma votação 
expressiva naquela região. Eu vim para cá e quero 
continuar orgulhando o meu povo, olhando nos olhos 
e falando a verdade.

Eu não vim aqui para mentir, para ser subser-
viente a ninguém. Eu vim aqui para defender o que 
eu acredito; para defender melhores condições de 
vida para o povo do meu Estado, um Estado rico, que, 
enquanto tiver políticos como Jader Barbalho, que há 
25 anos saqueia os cofres públicos do Estado, não vai 
ter condições de vida, nem dividindo, nem separando, 
nem juntando o Estado.

Pelo povo do Pará, por um Pará forte, com as 
nossas florestas em pé, eu apelo...

(Interrupção do som.)

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA – ...para 
que o debate aqui aconteça e que o plebiscito seja 
capaz de instrumentalizar o Estado inteiro do que é 
de fato melhor para aquela posição.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – 

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento de inversão da pauta 

– dois requerimentos: o requerimento da Senadora Ana 
Amélia, que entrou em primeiro lugar, e o requerimento 
do Senador Romero Jucá, que entrou em segundo lu-
gar. Como as medidas foram editadas no mesmo dia, 
é possível a inversão.

Vou submeter, em primeiro lugar, o requerimen-
to da Senadora Ana Amélia. Ela pede que a inversão 
da pauta seja feita e que o Item 4, da Ordem do Dia, 
seja o Item 1º.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 614, DE 2011

Nos termos do art. 175, inciso IV, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro inversão da pauta 
da Ordem do Dia da Sessão Plenária, para votação 
preferencial do Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 
2011, proveniente da Medida Provisória nº 519, de 
2010. – Senadora Ana Amélia (PP – RS).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Se todos os Senadores aprovarem...

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Sr. Presidente, pela ordem. O Item 4 é exata-
mente qual matéria?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Item 4 diz o seguinte: “Autoriza o Poder 
Executivo a doar estoques públicos de alimentos para 
assistência humanitária internacional.”

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – E o segundo ponto, Sr. Presidente, a Medida 
Provisória que trata do aumento das bolsas para mé-
dicos residentes?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – É o Item 2 da pauta.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem. 

Há um requerimento meu, também, solicitando 
que o Item 2 da pauta, a MP 517, da qual distribuí o 
relatório ontem, fosse o primeiro item. Mas, como a Se-
nadora Ana Amélia solicitou que o primeiro item fosse 
o Item 4, então solicito que o primeiro item seja o da 
Senadora Ana Amélia, o Item 4, e o item da MP 517 
seja o item segundo, porque, como os dois relatórios 
que dizem respeito à questão médica só foram distri-
buídos hoje, a Oposição está dizendo que, em tese, só 
teria condições de votar amanhã essas duas matérias. 
Então, fica a solicitação de que o primeiro item seja o 
Item 4; e o segundo item, o Item 2 da pauta.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação o requerimento da Senadora Ana 
Amélia.

Os Srs. Senadores que o aprovarem permane-
çam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O primeiro item da pauta será o item nº 2 da 

pauta de hoje.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pela ordem, Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda 
no intuito de aproveitarmos a sessão de hoje, já que me 
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parece que o entendimento das principais Lideranças é 
ficarmos apenas na discussão desta Medida Provisória 
nº 517, que V. Exª possa colocar em discussão, já que 
há precedente em relação a isso, um projeto de autoria 
de V. Exª que trata exatamente da discussão sobre um 
novo rito de tramitação das medidas provisórias. 

V. Exª poderia, sem prejuízo das matérias objeto 
de medidas provisórias, colocar também em discus-
são, para que contássemos mais um dia, o quarto 
dia de discussão desta matéria, que na verdade está 
na essência, na base, para que possamos corrigir os 
descalabros a que estamos assistindo hoje – e este 
é mais um deles – em relação a medidas provisórias 
que tratam de inúmeros assuntos.

Portanto, esse assunto, a meu ver, deveria ter 
inclusive precedência, pela sua urgência e relevância 
em relação às medidas provisórias, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Aécio Neves, a medida provisória, in-
felizmente, pela Constituição, bloqueia a pauta e nós 
temos que seguir essa parte da votação das medidas 
provisórias. Em seguida, nós entraremos nas maté-
rias administrativas e nas que constam da pauta, in-
clusive esta medida, que tem prioridade. É a número 
um delas.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 
Agradeço a V. Exª. Respeito a decisão de V. Exª, mas 
apenas lembro que, a partir de uma iniciativa do então 
Presidente Michel Temer e depois de uma jurispru-
dência consagrada pelo Supremo Tribunal Federal, 
matérias que não são objeto de medida provisória não 
entrariam na ordem de trancamento de pauta. Poderia 
haver essa excepcionalidade. 

Mas respeito a decisão de V. Exª e chamo aten-
ção apenas para a necessidade de, rapidamente, dis-
cutirmos e aprovarmos o entendimento consagrado na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para 
não ficarmos novamente submetidos à discussão de 
uma medida provisória como essa, que traz mais de 
trinta artigos introduzidos na Câmara dos Deputados, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Aécio Neves, a Mesa apenas está 
cumprindo o Regimento. Aqui, o Senado não adotou a 
mesma decisão da Câmara. Lá, eles exigem que seja 
feita a votação em uma sessão extraordinária e não 
na sessão ordinária.

Muito obrigado a V. Exª.
Discussão, em turno único.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 

– Sr. Presidente...
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senadora Vanessa.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, apresentei, no dia de ontem, um requerimento 
solicitando a formação de uma comissão externa para 
acompanhar os casos de violência no campo, no Brasil. 
Foram quatro mortes em seis dias. 

O Governo Federal promoveu uma reunião de 
emergência, ontem, e penso ser importante o Sena-
do Federal ajudar também na busca de uma situação 
mais segura no campo brasileiro. 

Então, eu gostaria, se possível, no final da Ordem 
do Dia, que V. Exª pudesse colocar em votação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Concordo com V. Exª. É uma matéria muito impor-
tante e nós pretendemos incluí-la na Ordem do Dia.

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

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Sr. Presidente, pela ordem também.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador Mozarildo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para 
que, após a apreciação das medidas provisórias já 
acordadas, também seja apreciado o Substitutivo da 
Câmara que cuida da convocação do plebiscito para 
consultar a população do Pará sobre a criação do Es-
tado do Tapajós. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado a V. Exª. 

Item 4:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 15, DE 2011 

(Proveniente da Medida Provisória nº 519, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 15, de 2011, que autoriza 
o Poder Executivo a doar estoques públicos 
de alimentos, para assistência humanitária in-
ternacional, (proveniente da Medida Provisória 
nº 519, de 2010).

Hoje, transcorre a segunda sessão da matéria, 
que foi apresentada na Câmara e teve como Relator 
o Deputado Luis Carlos Heinze e resultou no Projeto 
de Lei de Conversão nº 15, de 2011, da Medida Pro-
visória nº 519.

Prestados esses esclarecimentos, a Mesa conce-
de a palavra à Senadora Ana Amélia, Relatora-revisora 
para proferir parecer sobre a matéria.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr. 
Presidente, pela ordem, muito rapidamente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senadora Lídice da Mata.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Apenas para regis-
trar um voto de pesar, Sr. Presidente, pelo sepultamento, 
ontem, na cidade de Salvador, do mestre de Economia 
Osmar Sepúlveda, homem de muita importância para a 
vida política, pública e universitária da Bahia, que on-
tem se foi e tem de nós, da bancada baiana, um voto 
de pesar, de consternação e de abraço e saudade aos 
seus familiares. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Mesa associa-se ao pesar de V. Exª e do 
povo baiano pelo falecimento que a senhora acaba 
de comunicar.

Muito obrigado.
Com a palavra a Senadora Ana Amélia.

PARECER Nº 362, DE 2011–PLEN

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para pro-
ferir parecer. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. 
Presidente José Sarney. Quero agradecer ao Plenário 
desta Casa a aprovação da inversão da pauta nesta 
tarde, porque a Medida Provisória nº 519, Projeto de 
Lei de Conversão nº 15, de 2011, é de um único tema: 
a doação de alimentos em caráter humanitário. Portan-
to, não há polêmica em torno de uma série de outras 
matérias, de outra natureza, a não ser especificamente 
essa assistência humanitária internacional, que auto-
riza a União a doar estoques públicos de alimentos a 
países e regiões recentemente afetados por efeitos 
naturais e sociais de grandes proporções.

Meu agradecimento especial, porque esta Medida 
Provisória vai não só resolver essa questão de doação 
de alimentos do Programa das Nações Unidas, mas 
também, de outra forma, permite que o Governo bra-
sileiro adquira estoque da produção de feijão, de milho 
e de arroz sobretudo, que neste momento, no caso do 
arroz, os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul enfrentam um problema bastante grave em relação 
à comercialização.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o meu 
relatório.

Foi submetido à apreciação do Congresso Nacio-
nal desta Casa o Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 
15, de 26 de maio de 2011, oriundo da Medida Provisó-
ria nº 519, de 31 de dezembro de 2010, que autoriza o 
Poder Executivo a doar estoques públicos de alimentos 
para assistência humanitária internacional. 

O PLV em exame foi aprovado pela Câmara dos 
Deputados, nos termos do parecer proferido pelo De-
putado Luis Carlos Heinze.

Pelo art. 1º do PLV fica a União autorizada a doar 
estoques públicos de alimentos a certos países, por 
intermédio do Programa Mundial de Alimentos das Na-
ções Unidas (PMA), até 12 meses após publicação de 
lei equivalente. Os produtos previstos para essa doa-
ção e seus limites estão listados no Anexo deste PLV. 
Nomeadamente, são até quinhentas mil toneladas de 
arroz; até cem mil toneladas de feijão; até cem mil to-
neladas de milho; até dez mil toneladas de leite em pó 
e até uma tonelada de sementes de hortaliças.

Os países potencialmente beneficiados pela do-
ação proposta são o Estado Plurinacional da Bolívia, a 
República de El Salvador, a República da Guatemala, 
a República do Haiti, a República da Nicarágua, a Re-
pública do Zimbábue, a República de Cuba, os países 
da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a 
Autoridade Nacional Palestina, a República do Sudão, a 
República Democrática Federal da Etiópia, a República 
Centro-Africana, a República Democrática do Congo, a 
República Democrática Somali, a República do Níger 
e a República Democrática Popular da Coreia. 

O § 1º desse art. 1º preceitua os atributos opera-
cionais para que se efetuem as doações, que deverão 
ser suportadas por dotações orçamentárias da Política 
de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) e do Progra-
ma de Aquisição de Alimentos (PAA), mediante termo 
firmado com a Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab). Adicionalmente, o art. 2º do PLV em análise 
dispõe que as despesas decorrentes dessas doações 
não deverão afetar a “implementação eficiente” da Po-
lítica de garantia de Preços Mínimos nem do Programa 
de Aquisição de Alimentos.

De acordo com o §2º, do art. 1º, do PLV em 
questão, caberá ao Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento autorizar o beneficiamento dos pro-
dutos em alimentos prontos para o consumo huma-
no, caso haja necessidade premente; e disponibilizar, 
por intermédio da Conab, por meios próprios ou de 
terceiros, os produtos livres e desembaraçados nos 
portos do Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá, Itajaí 
e Rio Grande, à conta de dotações consignadas no 
Orçamento da União.

Caberá ao programa das Nações Unidas o frete 
e demais despesas de transporte, que poderão ser 
ressarcidos na forma de equivalência em produto, ou, 
se excepcionalmente ele não puder arcar com todos 
esses custos, poderá haver cobertura pelas dotações 
orçamentárias do Programa de Preços Mínimos.

O art. 3º do PLV estabelece que o Ministério das 
Relações Exteriores definirá os quantitativos por país, 
em coordenação com o programa das Nações Unidas. 
Caso seja atendida a demanda dos países menciona-
dos no art. 1º, poderá o Ministério das relações Exterio-
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res destinar estoques remanescentes a outros países 
atingidos por eventos socionaturais adversos ou em 
situação de insegurança alimentar aguda.

Por fim, o art. 4º estatui regime de vigência, que 
será na data de publicação da lei.

Esse PLV, Sr. Presidente, nº 15, de 26 de maio de 
2011, oriundo da Medida Provisória nº 519, de 31 de 
dezembro de 2010, atende, sim, aos pressupostos de 
relevância e urgência, previstos no art. 62 da Consti-
tuição Federal, tendo em vista a necessidade de apoio 
às populações de países por ela mencionados, que 
foram afetados por eventos naturais ou sociais, com 
grande impacto na segurança alimentar.

A relevância vincula-se ao dever humanitário de 
prestar assistência material básica às comunidades 
auxiliadas pelo programa. A urgência prende-se à 
constatação da insegurança extrema existente nes-
sas comunidades.

No que tange à constitucionalidade, ao editar a MP 
nº 519, de 2010, o Presidente da República exerceu a 
prerrogativa que lhe confere o art. 62 da Carta Magna, 
sem incorrer nas limitações materiais constantes do § 
1º do mesmo dispositivo, submetendo-a de imediato à 
deliberação do Congresso Nacional. Tampouco houve 
ofensa ao art. 62, § 10, da Constituição Federal, que 
veda a reedição, na mesma sessão legislativa, de me-
dida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha 
perdido sua eficiência por decurso de prazo.

Quanto à juridicidade, Srs. Senadores, a propos-
ta trata de temas de competência legislativa da União. 
Especificamente, a doação de estoques públicos de 
alimentos é regulada por lei federal.

Em relação à técnica legislativa, o PLV atende 
aos preceitos da Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998, que trata da redação e das altera-
ções das leis, em particular por não conter matéria 
estranha ao seu objeto.

Quanto à adequação financeira e orçamentária, 
a proposição não implica expansão de despesa e re-
núncia de receita. A exposição de motivos da Medida 
Provisória nº 519, de 2010, faz a seguinte menção: no 
caso do arroz, do feijão e do milho, todas as despesas 
oriundas das doações em comento correrão à conta 
do Programa Abastecimento Alimentar – Ação Orça-
mentária: Formação de Estoques Públicos – Política 
de Garantia de Preços Mínimos, Programa de Trabalho 
20.605.0352.2130.0001, Fonte de Recursos: 160, e, no 
caso do leite, de recursos repassados pelo Ministério 
do Desenvolvimento Agrário à CONAB, para aquisição 
do Plano de Trabalho 21.605.03512B81.0001 e para 
operacionalização por meio da Funcional Programática 
21.122.0351.2B83.0001 – Ação: Operacionalização da 
Aquisição, da Armazenagem e da Revenda de Produ-

tos da Agricultura Familiar. Neste caso, as despesas 
portuárias e de frete correrão à conta de dotações con-
signadas ao Orçamento da União, acima elencadas ou 
de outra a ser definida pela área econômica. 

Do ponto de vista do mérito, Srs. Senadores, é 
de notório conhecimento que, entre os países men-
cionados, estão Estados de menor desenvolvimento 
humano ou com problemas de instabilidade econômi-
ca, social e/ou política. Além disso, muitos são países 
com relações históricas, culturais e econômicas com 
o Brasil.

Ademais, cabe destacar que a doação ventilada 
será coordenada com o Programa Mundial de Alimen-
tos das Nações Unidas, que é reputada como a maior 
agência humanitária existente atualmente, fornecendo 
alimentos a 90 milhões de pessoas em 80 países, em 
média anual. O Brasil é membro do Comitê Executivo 
desse organismo até 31 de dezembro de 2011 e, no 
ano de 2009, ocupou a vice-presidência desse órgão, 
com o Embaixador José Antônio Marcondes de Car-
valho. A posição ocupada pelo Brasil nesse programa 
explica a presente doação de alimentos, bem como as 
contribuições a ele já feitas nos últimos quatro anos. 
Assim, as doações são justificadas do ponto de vis-
ta humanitário e também do ponto de vista político e 
diplomático.

Quanto à viabilidade dessa doação, poucas se-
riam as dificuldades de seu cumprimento. A política de 
atuação governamental privilegiou, desde meados da 
década de 1990, a estratégia de comercialização via 
mercado em detrimento da manutenção de estoques, 
com colocação de opções que não se viabilizaram em 
sua totalidade.

Observa-se que a doação de milho, arroz, feijão 
e sementes de hortaliças são perfeitamente assimilá-
veis pelo potencial do estoque público existente, mes-
mo após recentes leilões efetuados para controle de 
preços de certos alimentos que afetam populações de 
baixa renda. Com relação ao leite, que tem compras 
muito restritas e estoques mínimos, haveria necessi-
dade de ampliação de captação e o devido beneficia-
mento do produto, já que o PLV nº 15, de 2011, prevê 
doação de leite em pó. Isso dificilmente representaria 
problema de abastecimento na visão do Governo Fe-
deral, porque há a possibilidade, sim, de realização de 
compras adicionais no mercado e, também, porque o 
Estado não realiza intervenção direta maciça no mer-
cado de leite. No caso do feijão, que representa boa 
parte do estoque público brasileiro, os problemas só 
seriam severos se ocorresse quebra de safra, o que 
não aconteceu.

Voto.
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Ante o exposto, somos pela admissibilidade da 
Medida Provisória nº 519, de 2010, e pela aprovação 
do Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2011, dela 
proveniente.

Espero a colaboração das Lideranças, dos Srs. 
Senadores e das Srªs Senadoras para a aprovação 
dessa medida provisória, que, como disse, não tem 

nenhum outro elemento complicador, a não ser esse 

gesto humanitário do Governo brasileiro de um acordo 

internacional que temos com as Nações Unidas.

Esse é o meu relatório, Sr. Presidente, e também 

o meu voto.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O parecer preliminar é pela procedência da 
relevância e da urgência; e, no mérito, é pela aprova-
ção da medida provisória. 

Vou submeter o Projeto de Lei de Conversão nº 
15 a votos. 

Os que concordarem com os pressupostos de 
urgência e relevância permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

Aprovados.
No mérito, vou submeter a medida...
Em discussão.
Temos inscritos a Senadora Vanessa Grazziotin, 

para encaminhar a votação, e o Senador Alvaro Dias, 
para discutir.

Não estando presente a Senadora Vanessa Gra-
zziotin, concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, 
sem prejuízo da sua inscrição...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, o Presidente Sarney to-
mou a iniciativa e apresentou uma proposta de emenda 
constitucional com o objetivo de reabilitar prerrogativas 
do Congresso Nacional que foram sepultadas, já há 
a um bom tempo, com a imposição de medidas provi-
sórias quase sempre extravagantes, que afrontam a 
Constituição do País e que comprometem ou que po-
deriam comprometer as relações entre dois Poderes, 
o Executivo e o Legislativo, já que se trata de submeter 
o Legislativo a uma imposição do Executivo. 

No entanto, ao admitirmos o modelo, ao aceitar-
mos as imposições, estamos também contribuindo para 
que o Poder Legislativo seja desmerecido e caminhe 
para a descrença, que se generaliza a cada passo e a 
cada momento da nossa vida institucional. 

Nós estamos protelando agora o cumprimento 
de um acordo – acordo celebrado entre lideranças do 
governo e da oposição na Comissão de Constituição 
e Justiça, para que se votasse um texto que, aprovado 
pela Comissão, mereceu o apoio de todos os partidos 
da Casa. 

O acordo não vale mais, porque a Presidente 
Dilma teria dito: “Agora que chegou a minha vez, que-
rem mudar o rito das medidas provisórias?”. Ora, Sr. 
Presidente, afirmativa infeliz da Presidente da Repú-
blica. Nós estamos minimizando uma situação que é 
da maior importância. Já discutimos inúmeras vezes 
que as medidas provisórias que aprovamos no Con-
gresso Nacional não guardam a relação que se exige 
com os pressupostos básicos que são indispensáveis, 
instituídos constitucionalmente. Mas nós aprovamos. 
E, se fizermos uma avaliação, se consultarmos espe-
cialistas, certamente concluiremos que cerca de 80%, 

ou um pouco mais até, das medidas provisórias que 
aprovamos são absolutamente inconstitucionais. E nós 
aceitamos. E continuamos rasgando a Constituição. E, 
quando surge uma proposta que é do Presidente da 
Casa, quando há um relatório competente, como foi 
o relatório do Senador Aécio Neves – e chegamos a 
um avanço, Senador José Agripino, tímido, um avanço 
tímido, que fica ainda distante daquilo que almejamos 
como ideal para restabelecer prerrogativas do Poder 
Legislativo. Mas mesmo o avanço tímido é contido pela 
Presidência da República, nesse presidencialismo de 
força, que esmaga o Congresso Nacional, eliminando 
as alternativas de independência de cada parlamentar 
governista na Casa. 

Ora, emendar a proposta que veio da Comissão 
para fazer com que retorne à Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, protelando um avanço, repito, 
tímido, mas que se constitui num gesto de vontade po-
lítica de iniciarmos uma trajetória de recuperação das 
nossas prerrogativas, do nosso conceito e da nossa 
imagem, não creio que seja este o melhor gesto das 
lideranças desta Casa. 

Vamos continuar insistindo em que acordo é para 
ser respeitado. O acordo houve. Não há quem possa 
negar que tenha havido esse acordo. O que não se 
explica aqui é como negá-lo, é como rejeitá-lo, é como 
desfazê-lo, para assumirmos uma postura de obediên-
cia às imposições da Presidência da República. Bas-
tou uma frase da Presidente Dilma Rousseff para que 
houvesse aqui o recuo e, evidentemente, nós que res-
peitamos todos os colegas Senadores não desejamos 
admitir a hipótese de que basta um sinal da Presidência 
da República para que todos se agachem, aceitem e 
caminhem na direção que orientam.

Sr. Presidente, esta Medida Provisória, no que 
diz respeito a mérito, ela pode ser admitida pela opo-
sição. Como explicaríamos um voto contrário à doação 
de alimentos a países pobres? 

Mas é evidente que podemos questionar a forma. 
O parecer da eminente Senadora Ana Amélia é com-
petente. Não há como questionar o seu parecer. O que 
devemos é, evidentemente, questionar prioridades que 
são selecionadas pelo Governo Federal. 

Há um pressuposto nesta hora que não pode 
ser ignorado. Doações devem ocorrer, Senadora Lúcia 
Vânia, quando as necessidades brasileiras estiverem 
satisfeitas. Eu me reporto a fatos que ocorreram no 
Brasil, no Rio de Janeiro, até indagaria de Senadores 
do Rio de Janeiro se os compromissos assumidos pelo 
Governo Federal com as vítimas da tragédia do Rio de 
Janeiro foram atendidos. 

Senador Casildo Maldaner sabe que as vítimas 
da tragédia de Santa Catarina não foram atendidas in-
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tegralmente em relação aos compromissos assumidos 
pelo Governo Federal, pelo governo passado, que se 
esgotou no dia 1º de janeiro.

No meu Estado, Senador Casildo, o litoral do 
Paraná também ouviu promessas. Elas não foram até 
hoje atendidas; elas não foram cumpridas; os benefí-
cios não chegaram; o atendimento não se completou; 
as vítimas não foram socorridas. E nós estamos auto-
rizando o Governo Federal a beneficiar países como 
Bolívia, El Salvador, Guatemala, Haiti e os países da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. É uma 
ajuda humanitária, é solidariedade humana. Não pode-
mos de forma alguma recriminar, mas queremos que, 
primeiro, sejam atendidos os brasileiros vitimados.

O papel destinado à assistência humanitária na 
política externa brasileira e o seu interesse em mostrar 
capacidade política...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...e 
econômica para o resto do mundo devem também ser 
entendidos por nós, e nós entendemos. No entanto, é 
preciso registrar mais um fato antes de concluir, Sr. 
Presidente. A presença de nações como Zimbábue, 
Somália, Congo e Coréia do Norte, países sem qual-
quer liberdade política e com um histórico de desres-
peito aos direitos humanos e cujos lideres políticos 
são conhecidos pela brutalidade e longevidade de 
seus regimes.

Creio que é fato a se considerar e deveria ser 
condição. Nós não podemos evidentemente salvar o 
mundo da pobreza, livrar o mundo... 

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSBD – PR) – ...da 
miséria. Nós não temos condições obviamente de ma-
tar a fome do mundo. Mas se queremos ser generosos, 
solidários, caridosos, que escolhamos pelo menos os 
países democráticos, onde possamos ter certeza da 
transparência e da correção na utilização dos benefí-
cios que oferecemos.

Quem nos assegura, Sr. Presidente, que o resul-
tado da generosidade brasileira chegará àqueles que 
realmente necessitam nesses países governados di-
tatorialmente, países onde se admitem a violência, a 
truculência, onde não se admite a transparência, onde 
o ser humano é humilhado, é desprezado, é conside-
rado, é considerado, Sr. Presidente, sem condições 
de decidir sobre o seu próprio destino, sobre o seu 
próprio futuro?

Portanto, Sr. Presidente, não vamos rejeitar o re-
latório da Senadora Ana Amélia, não só em respeito a 
S. Exª, que é uma extraordinária Senadora, mas exa-
tamente porque nós não podemos, de forma alguma, 

combater a generosidade, mesmo que ela venha da 
forma inadequada, como ocorre nesse caso.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Para me inscrever 
para discutir a matéria, Senador.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª está inscrito.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Senador José Agripino e, em seguida, V. Exª.

Senador Agripino, V. Exª quer discutir a matéria, 
com a palavra.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ria mais do que discutir a matéria, queria fazer um 
apelo ao Líder do Governo, Senador Romero Jucá, e 
circunstancio. 

Acabei de conversar com a Senadora Ana Amé-
lia, que proferiu um parecer correto, pela aprovação 
de uma matéria absolutamente meritória: doação de 
alimento – não se trata nem de doação de dinheiro – 
com o aval das Nações Unidas, para países muito po-
bres. E estoque de alimentos com prazo de vencimento 
se aproximando, ou seja, são alimentos que, se não 
forem consumidos, poderão deteriorar. São doados a 
países muito pobres.

Reveste-se a medida de caráter humanitário, 
de relevância e de urgência. O que falta é o cumpri-
mento dos acordos que são feitos nesta Casa e que 
são fundamentais para a convivência entre governo 
e oposição.

O que é que foi a prática que sempre se cumpriu 
nesta Casa? Lida uma medida provisória, aguarda-se 
a ocorrência de três sessões para, na terceira, se vo-
tar. Essa matéria foi lida na quinta-feira, sessão deli-
berativa. Hoje é a primeira sessão deliberativa depois 
da quinta-feira.

Portanto, o segundo dia seria o segundo dia 
de discussão para, pelo acordo que sempre vigorou 
nas nossas relações, votarmos amanhã. Se votarmos 
esta matéria hoje, que é urgente e relevante, mas que 
pode aguardar um dia, estaremos quebrando o acor-
do que oposição e governo vêm cumprindo há anos, 
estaremos quebrando esse acordo pela votação de 
uma matéria que pode aguardar para amanhã, até 
porque essa Medida Provisória caduca amanhã, dia 
1º de junho. E há um compromisso meu de votar; meu, 
do Senador Demóstenes, acho que da Casa toda em 
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cumprir o acordo e votar, cumprindo o entendimento 
entre governo e oposição no dia de amanhã. Se ela 
foi lida, portanto, na quinta-feira, hoje é o segundo dia 
de discussão, o acordo reza que na quarta-feira, ter-
ceiro dia, se vote. 

Acho que a matéria é urgente, é relevante, é hu-
manitária, é digna do nosso voto “sim”, mas acho que 
mais do que tudo digno do voto “sim” é o acordo entre 
governo e oposição, que possibilita o entendimento ou 
o estabelecimento de acordo de procedimentos com 
relação até a matérias sobre as quais não haja acordo. 
Mas o acordo de procedimento está fundamentado na 
boa relação entre governo e oposição. 

Em nome desse bom entendimento que faço um 
apelo ao Senador Romero Jucá, para que cumpramos 
o acordo que há anos vigora entre nós e deixemos para 
votar essa matéria no dia de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Senador José Agripino, a matéria foi colocada em 
votação porque hoje o acordo é de duas sessões...

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Duas sessões.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – ...e não de três.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente,...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – É de duas sessões, segundo me recordo; e 
que isso foi estabelecido ainda com o Senador Antonio 
Carlos como Presidente. 

E hoje transcorre o segundo dia, e houve em pe-
dido de preferência da Senadora Ana Amélia que foi 
votado pelo Plenário.

De maneira que acho que não estaríamos vio-
lando o acordo votando a matéria no segundo dia, já 
com o requerimento aprovado, uma matéria, sobretudo, 
como reconhece V. Exª, que não tem maiores indaga-
ções e que é unanimidade nesta Casa. 

Assim, faço um apelo a V. Exª que levante esse 
problema na outra medida provisória que nós vamos 
votar.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente....

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, com todo o respeito a V. Exª, sem querer 
dialogar nem debater com a Mesa, insisto em que a 
prática é de três sessões. Reconheço que a matéria é 
urgente, relevante, humanitária e insisto no meu ponto 
de vista. Como são três sessões, e isso é público e no-
tório, sem querer discordar de V. Exª, insisto em que a 
votação se proceda no dia de amanhã, garantindo, se 
isso acontecer, garantindo que o voto do Democratas 
será entusiasticamente a favor.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente,...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador José Agripino, eu aqui a memória aqui 
talvez estivesse falhando. A Secretária me acode e 
dizendo que realmente nós esperamos duas sessões 
e votaremos na terceira, mas duas sessões somente 
se espera. E hoje, ocorre esta segunda sessão; que 
não é a primeira vez que este fato ocorre, desde que 
não haja nenhuma objeção de Lideranças, o que não 
houve. Está havendo agora com V. Exª, no meio da 
votação.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Então, dou a palavra ao Senador Romero 
Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
revisão do orador.) – Para acrescer, Sr. Presidente, que 
a praxe tem sido duas sessões e que temos dado pra-
zo para votar. Nesta semana, não vamos nem poder 
cumprir a praxe, porque quatro medidas provisórias se 
encerram amanhã e são quatro medidas provisórias 
extremamente relevantes para o País. 

Então, a Liderança do Governo insiste que vote-
mos hoje as matérias: duas medidas provisórias hoje 
e duas medidas provisórias amanhã, que é o limite de 
tempo que se tem para que as matérias não possam 
exaurir-se. 

Portanto, insistimos na votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Vamos concluir a votação desta matéria, que 
já está no meio da votação da primeira parte; já esta-
mos no mérito da votação. Para, em seguida, na ou-
tra medida, naturalmente, a questão, se quiser, pode 
ser levantada.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, quero prestar uma homenagem à Senado-
ra Ana Amélia, fugindo ao acordo e ao entendimento. 
Agora, após esta matéria, quero propor ao Senador 
Demóstenes Torres que tenhamos um entendimento 
com o Senador Romero Jucá e que, se não for feito um 
entendimento para que essas matérias sejam votadas 
amanhã, entremos em processo de obstrução. Aí, não 
tenham nenhuma dúvida. Não é por nada, é até para 
cumprir o acordo de procedimentos que, ao longo de 
anos e anos, foi praticado entre governo e oposição. 
Não é por nada mais que para cumprir o acordo entre 
governo e oposição. Acordo de procedimentos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador José Agripino, eu não quero jamais 
estabelecer qualquer diálogo com o Senador que ocu-
pa a tribuna no plenário, mas o que quero reiterar é 
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que, nessa altura, mesmo que eu quisesse atender a 

V. Exª, nesta altura, o Regimento me proíbe de inter-

romper a votação. De maneira que estou terminando 

a votação da matéria. 

Em votação...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 

AP) – Senador Mário Couto, para discutir a matéria.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Não se trata desta matéria; trata-se da próxima 

matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Então, vou esperar a próxima matéria para que 
seja levantada a questão. É o que acabo de dizer.

Senador Mário Couto. (Pausa.)
Está encerrada a discussão. 
Em votação o mérito da matéria. 
Senadores e Senadoras que a aprovarem per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção e vai à devida Comissão 

para elaboração do projeto de decreto legislativo que 
discipline as relações jurídicas durante a vigência da 
medida provisória.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 1 da pauta.

O Item 1 também da matéria a ser votada, o pa-
recer foi entregue agora, de maneira que ainda não 
temos 48 horas do parecer, e o Plenário não tem co-
nhecimento dele – 24 horas.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito bem, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 2:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 13, DE 2011 

(Proveniente da Medida Provisória 517)

Que dispõe sobre a incidência...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Pela ordem o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo acordo, 
já conhecido e já discutido aqui, esta medida provi-
sória só deve ser votada no dia de amanhã. Nós não 
completamos hoje o interstício estabelecido através do 
acordo de lideranças. Portanto, eu apelo a V. Exª, em 
respeito ao acordo, para evitar que as relações futu-
ras, quando tratarmos da hipótese de acordo, sejam 
comprometidas pelo descumprimento de um acordo 
que foi celebrado no ano passado entre o Senador 
José Agripino, o Senador Arthur Virgílio e o Senador 
Romero Jucá. Esperamos possa ser cumprido esse 
acordo. Não há como votar essa matéria no dia de 
hoje. O dia para a votação dessa matéria é amanhã, 
quarta-feira, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu pergun-
taria à Oposição se há acordo e, se votarmos amanhã 
as três medidas provisórias, se não haverá obstrução 
da oposição e se não haverá a tentativa de estourar 
o prazo até meia-noite. Se houver esse compromisso 
da Oposição, deixamos para colocar amanhã. Se não 
houver esse compromisso da oposição, vamos votar 
hoje e vai haver obstrução, e nós vamos vencer a obs-
trução no momento em que for o caso. Então, repasso 
à oposição o clima ou a possibilidade de entendimento 
nessa questão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A pergunta de V. Exª não é destinada ao Presidente 
da Casa e, sim, aos Líderes.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem revisão 
do orador.) – Quero responder ao Senador Romero 
Jucá. O Senador Romero Jucá, Sr. Presidente, dese-
ja celebrar um acordo para amanhã ameaçando com 

desrespeito ao acordo de ontem. Portanto, não é o ca-
minho para se celebrar acordo. Ameaça desrespeitar 
um acordo e acena para a hipótese de outro acordo. 
Primeiro, vamos cumprir um acordo que foi celebrado 
no ano passado, e amanhã discutimos a hipótese de 
acordarmos sobre a deliberação da medida provisória 
antes da meia-noite. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Demóstenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, há um acordo histórico de procedimentos aqui, 
um acordo firmado entre os líderes, inclusive o Sena-
dor José Agripino que aqui se encontra e o Senador 
Romero Jucá que também aqui se encontra.

Nós não temos como romper isso agora porque 
o Governo estourou o prazo lá na Câmara e agora 
chega num momento limite aqui. Ou seja, nós esta-
mos rasgando um acordo de procedimentos traçado 
desde a Legislatura passada em que a medida provi-
sória teria aguardar no mínimo três sessões para ser 
votada. Lembro que agora, com a aprovação desse 
texto que foi acordado na Comissão de Constituição 
e Justiça, V. Exª fez um acordo conosco de que isso 
passará para dez dias caso a Câmara estoure esse 
tempo todo lá. Então, nós estamos segurando esse 
mínimo possível.

Agora, o acordo que podemos fazer com o Sena-
dor Romero Jucá é, primeiro: cumprir essa parte hoje, 
porque não é possível que nós vamos, justamente no 
dia de hoje, quando o Governo se encontra em dificul-
dade, rasgar o acordo. O acordo só vale para quando o 
Governo se encontra em situação confortável? Então 
nós não podemos admitir isso.

Segundo: amanhã, nós vamos votar – eu não fa-
lei com os líderes da oposição, mas eu acho até que 
podemos garantir que não haverá obstrução. Agora, 
garantir que um Senador, qualquer que seja o Sena-
dor, não vai usar a palavra, como é que um líder pode 
garantir isso ou qualquer líder pode garantir? Tanto 
do PMDB... Se o Senador Jarbas Vasconcelos quiser 
usar da palavra, V. Exª vai vetar a palavra do Senador 
Jarbas Vasconcelos? Quer dizer, nós não podemos 
assumir esse compromisso.

O compromisso que nós assumimos – da minha 
parte eu assumo e creio que o Senador Alvaro Dias 
também pode assumir esse compromisso; o PPS pode 
ir nessa direção; não respondo pelo PSOL, mas acredito 
que pode ir nessa direção – é de que nós não faremos 
a obstrução amanhã em atendimento ao apelo do Se-
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nador Romero Jucá, mas impedir qualquer pessoa de 
falar nós não podemos fazer isso.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Senador Ivo Cassol pediu a palavra tam-
bém.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem o Senador Humberto Campos, já 
que o Senador Ivo Cassol está travando um diálogo 
muito cordial com o Senador Benedito de Lira.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – V. Exª me chamou 
pelo nome do poeta. Eu fico até sensibilizado, mas na 
verdade é um Humberto Costa.

Sr. Presidente, nós entendemos que não faz ne-
nhum sentido que se deixem todas as medidas provi-
sórias que estão hoje na nossa pauta para serem vo-
tadas amanhã. Primeiro, porque na condição de Líder 
do PT e do Bloco, eu nunca celebrei nenhum acordo 
que tivesse por objeto exatamente a existência desse 
interstício e a impossibilidade da sua superação. Per-
gunto inclusive a V. Exª se, na resolução de 2002 – a 
que foi feita referência aqui –, há essa previsão. 

Então, de nossa parte não há concordância em 
deixarmos para amanhã a votação de todas as medidas 
provisórias. Trata-se de temas da mais absoluta rele-
vância; mas, essas medidas vencem amanhã, se não 
me engano, ou, no máximo, na próxima quinta-feira, e, 
assim, entendemos que há, com todo o respeito – res-
peito inclusive ao direito da oposição de fazê-lo –, sem 
dúvida, uma intenção protelatória nessa proposição.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Humberto Costa, o acordo foi feito 
entre as Lideranças no plenário. Não foi feito nenhum 
ato, nenhuma resolução estabelecendo esse princí-
pio. Foi na Legislatura passada. Realmente, V. Exª 
tem razão.

Em votação...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu só queria 
colocar a posição do Partido Socialismo e Liberdade.

Eu estava presente quando parte da oposição se 
colocou em obstrução à votação. Nós estamos com a 
mesma posição. Precisamos de tempo para debater 
e para nos apropriar do conteúdo de cada uma delas. 
Então, estou de acordo que a gente possa, amanhã, 
votar as três medidas provisórias e desobstruir a pauta, 
mas dialogando com o Senador Romero Jucá.

Entendo que o debate precisa ser feito. Ninguém 
pode impedir quem quer que seja de debater e de en-
frentar as possíveis divergências de conteúdo, sob pena 
de se reduzir ainda mais a possibilidade de análise. 

Podemos concordar, amanhã, em votar as três medidas 
provisórias sem prejuízo do debate do mérito.

É isso que o PSOL coloca para as Srªs e para 
os Srs. Senadores.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-
sidente Sarney...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Enquanto as Lideranças discu-
tem e chegam a um entendimento, gostaria de fazer 
um esclarecimento apenas. A discussão da medida 
provisória se encerrou. Eu havia me inscrito, mas fui 
ao cafezinho, e a discussão se encerrou.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Realmente V. Exª estava inscrito, e a Mesa o 
chamou. Mas como V. Exª não estava presente...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Só 
para esclarecimento. Tudo bem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Eu nem me referi ao nome de V. Exª para não 
dizer que V. Exª estava ausente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – É 
só para minha orientação. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado.

Eu consulto o Plenário se as Lideranças confir-
mam o acordo que foi anunciado aqui na Legislatura 
passada.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, há um acordo para que deixemos para ama-
nhã as três medidas provisórias, votando em primeiro 
lugar, amanhã, a 517, depois a que trata dos médicos e, 
como terceira, a que trata dos hospitais, sem obstrução, 
ou seja, com o compromisso da Oposição de que não 
haverá obstrução às três medidas provisórias. Se este 
for o entendimento, Sr. Presidente, nós vamos...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – É palavra dada.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senadora Gleisi Hoffmann.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria 
consultar a Mesa...

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Ini-
ciaremos a Ordem do Dia às 16 horas, Sr. Presidente, 
impreterivelmente.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – Eu 
gostaria de consultar a Mesa se há possibilidade, então, 
de uma convocação de sessão extraordinária a partir das 
11 horas. São três temas grandes, há muito debate, as 
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medidas vencem amanhã, e eu acho que seria importante 
assegurar que vamos ter a apreciação dessas medidas.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Amanhã, teremos comissões, Sr. Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, para posicionar a bancada do PSDB sobre 
o acordo. O PSDB concorda com os termos do acordo 
celebrado, não pretende obstruir, mas pretende discutir. 
Quanto a isso, não há como impedir que os Parlamen-
tares do Partido possam assomar à tribuna e discutir as 
medidas provisórias. Mas concordamos que as medidas 
provisórias sejam votadas amanhã na ordem proposta 
pelo Senador Romero Jucá, sem obstrução. 

No entanto, pediremos verificação de votação nas 
matérias das quais discordamos. Exatamente à Medi-
da Provisória nº 517 nós solicitaremos verificação de 
votação. Provavelmente, não solicitaremos verificação 
de votação na medida provisória seguinte.

(O Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sr. 
Presidente, embora...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – De acordo com...

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Só um 
minutinho, Excelência.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pois não.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Embora 
a proposta de convocação extraordinária preceda às 
comissões e já que estamos em um clima de constru-
ção de um acordo, que a gente leve em consideração 
a pauta dos Senadores. Nós temos comissões impor-
tantes, debates marcados, e eu não queria entrar neste 
mérito colocando esta questão no acordo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – A Mesa entende que as Lideranças acordaram para 
votar as três medidas provisórias na sessão de amanhã.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente, não há acordo porque a Liderança do 
PT não...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Ivo Cassol, pela ordem. Eu já lhe ti-
nha dado a palavra.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Enquanto as Lideranças de-
cidem o acordo, quero aqui cumprimentar o Prefeito da 
cidade de São Miguel do Guaporé, da 429, juntamente 
com o Vereador Wagner, que se fazem presentes aqui 
na tribuna de honra.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Mesa entende– eu quero ouvir os Líderes a 
este respeito – que está acordado que as três medidas 
provisórias serão votadas na sessão de amanhã.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Não, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, não há um acordo. Não está fe-
chado...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – No 
horário regimental.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Nós voltamos...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Jucá, eu ouvi V. Exª dizer que...

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, nós queremos votar a medida hoje, com 
obstrução, Sr. Presidente. Não vai haver acordo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em discussão...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ... 
apenas para registrar: não está havendo acordo; o que 
está havendo é o desrespeito ao acordo. Nós estamos 
hoje sepultando, definitivamente, um acordo que foi 
celebrado ainda nos tempos em que era Presidente 
da Casa o Senador Antonio Carlos Magalhães e que 
foi reafirmado pelas Lideranças, no ano passado, pelo 
Senador José Agripino, pelo Senador Arthur Virgílio e 
pelo Senador Romero Jucá. Hoje, de forma surpre-
endente, o Senador Romero Jucá, Líder do Governo, 
considera que este acordo não tem mais sentido.

Dessa forma, Sr.Presidente, vai ficando com-
prometida a relação da Oposição com a Liderança do 
Governo no Senado Federal. Não há como discutir no-
vos acordos se um acordo celebrado há tanto tempo, 
que já se consagrou pela prática, seja desrespeitado 
neste momento.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Mesa, então, anuncia o Item 2. 

PROJETO DE CONVERSÃO Nº 13...

É o seguinte o item:

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 13, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória nº 517, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 13, de 2011, que dispõe 
sobre a incidência do imposto sobre a renda 
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nas operações que especifica; altera as Leis 
nºs 11.478, de 29 de maio de 2007, 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, 9.430, de 27 de de-
zembro de 1996, 12.350, de 20 de dezembro 
de 2010, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 
8.248, de 23 de outubro de 1991, 9.648, de 27 
de maio de 1998, 11.943, de 28 de maio de 
2009, 9.808, de 20 de julho de 1999, 10.260, de 
12 de julho de 2001, 11.096, de 13 de janeiro 
de 2005, 11.180, de 23 de setembro de 2005, 
11.128, de 28 de junho de 2005, 11.909, de 4 
de março de 2009, 11.371, de 28 de novem-
bro de 2006, 12.249, de 11 de junho de 2010, 
10.150, de 21 de dezembro de 2000, 10.312, 
de 27 de novembro de 2001, e 12.058, 13 de 
outubro de 2009, e o Decreto-Lei nº 288, de 
28 de fevereiro de 1967; institui o Regime Es-
pecial de Incentivos para o Desenvolvimento 
de Usinas Nucleares – RENUCLEAR; dis-
põe sobre medidas tributárias relacionadas 
ao Plano Nacional de Banda Larga; altera a 
legislação relativa à isenção do Adicional ao 
Frete para Renovação da Marinha Mercante 
– AFRMM; dispõe sobre a extinção do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento; e dá outras pro-
vidências (proveniente da Medida Provisória 
nº 517, de 2010).

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador Demóstenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Veja só 
que nós estamos criando um tumulto na Casa. A partir 
de agora, a Casa vai viver conflagrada. Há um proce-
dimento que também V. Exª, pela terceira vez como 
Presidente aqui, honrou o tempo todo. Quer dizer, V. 
Exª está certo em dizer que não participou como Pre-
sidente da Mesa, mas é uma tradição da Casa. 

Amanhã, se o Governo corre risco, quantas ve-
zes não aprovamos aqui protestando? Nós vamos ter... 
Estamos garantindo uma coisa que não poderíamos 
dar a palavra ao Senador Romero Jucá: de que não 
faríamos obstrução. Então, nós estamos, os Líderes, 
garantindo: nós não faremos a obstrução. 

Agora, o Governo, que tem uma maioria esmaga-
dora, tem que colocar todos os seus aqui; e nós, que 
temos uma minoria esmagadora, nosso trabalho é mui-
to maior, vamos ter que colocar todos os nossos aqui. 
Então, é um trabalho em que o Governo tem garantida 
a aprovação de no mínimo duas medidas provisórias, 
contra a nossa vontade. O que estou pedindo... E até 
três se tiver competência para fazer dessa forma. O que 

estamos pedindo ao Senador Romero Jucá e aos novos 
Líderes do PT, que também admiramos, não queremos 
criar uma controvérsia nesse sentido, é que tenhamos 
aqui um mínimo de convivência civilizada apesar das 
posições divergentes, para que consigamos manter 
esse ritmo de votação que está na Casa, acredito eu, 
aqui dito pelo Senador Alvaro Dias, desde a época em 
que o Senador Antonio Carlos Magalhães era Presi-
dente – eu não estava aqui naquela época. Então, por 
que vamos romper isso agora, nesta sessão?

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem... Pela Minoria, Sr. Presidente.

(O Sr. Presidente, fez soar a campainha.) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vamos ordenar o debate.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, não há acordo, não há acordo e nós que-
remos votar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A função da Mesa...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
Minoria, Sr. Presidente.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra a Senadora Gleisi Hoffmann.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
quero fazer um apelo a esta Casa, com todo o respeito 
ao Senador Demóstenes Torres. Não participamos do 
processo de acordo antecedente, queremos cumprir 
acordos, mas não dá para fazer acordo sabendo que 
uma das medidas provisórias – e as três são muitís-
simo importantes para o País – vai ficar sem aprovar, 
porque foi isso que eu ouvi. 

Nós temos medidas, por exemplo, na área de 
saúde, duas, que mexem com a vida das pessoas. Não 
podemos fazer um acordo de sortear qual delas não 
vamos aprovar, elas têm que ser discutidas. 

Por isso, faço um apelo aqui, faço um apelo para 
que tenhamos um sessão extraordinária. Com isso, 
teremos tempo, amanhã, para debatermos com pro-
fundidade as medidas. Não é culpa desta Casa, não é 
culpa da base do Governo o momento em que a me-
dida provisória chegou aqui. V. Exª apresentou uma 
PEC, nós estamos fazendo um esforço para discuti-la 
e votá-la. Precisamos fazer essa transição, Sr. Presi-
dente. O que não podemos é sortear o que não vamos 
votar e deixar que importantes setores da sociedade 
não sejam assistidos. 
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Quero fazer um apelo ao Senador Demóstenes 
Torres, um apelo à oposição para que pudéssemos 
entrar numa convergência de termos uma sessão ex-
traordinária e poder debater a matéria, amanhã, com 
todas as condições.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
Minoria, Sr. Presidente.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vamos ordenar. Quem quer a palavra pela 
ordem...

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador Renan Calheiros. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, quero fazer um apelo a V. Exª, ao bom senso da 
Casa. 

Realmente, nós, durante esse tempo todo, tivemos 
aqui um acordo de procedimento de não votarmos as 
medidas provisórias, se não com prazo de três dias, 
dois dias, na verdade, três dias para nós votarmos a 
medida provisória. Acho que isso é fundamental, Sr. 
Presidente. Estamos carecendo de regras. A tramitação 
das medidas provisórias está sendo feita de maneira 
distorcida, absurda. É um momento para que fale alto 
o bom senso do Senado, a fim de que não percamos 
essa relação, essa convivência, que é fundamental até 
mesmo para apreciarmos as medidas provisórias. 

Quem sabe, V. Exª, se convocarmos a Ordem do 
Dia de amanhã para 15 horas. A sessão começa às 14 
horas, mas se anteciparmos a Ordem do Dia para as 
15 horas, quem sabe possamos votar essas medidas 
provisórias, não descumprindo o acordo, Sr. Presidente, 
porque eu acho que significa um retrocesso na relação 
do Governo com a Oposição.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Mário Couto.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Presidente.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Eu já havia pedido aqui.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Senador Mário Couto já pediu, Senador 
Aécio Neves.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, 
eu acho que acordos, Senador Renan Calheiros, devem 
ser respeitados. V. Exª tem pura e absoluta razão. Pedi 

a palavra para dizer o carinho que tenho pelo Senador, 
Líder do Governo, Romero Jucá, e dizer ao Senador 
Romero Jucá que sempre o admirei. Mas não deixe 
cair a admiração que tenho por V. Exª. 

Fiquei, agora, extremamente preocupado com o 
Líder do Governo. Parece-me que o Senador Rome-
ro Jucá começa a se fragilizar diante do Governo. Há 
pouco tempo, fechou o acordo; 30 segundos depois ele 
volta atrás. Quando V. Exª já ia proclamar o acordo, o 
Senador Romero Jucá volta atrás, mostrando a fragi-
lidade diante do Governo. Começo a ficar preocupado 
com o nobre Líder. 

É preciso que o Governo dê mais moral ao seu 
líder, para que ele aqui possa externar os seus acor-
dos e cumpri-los, como sempre fez. 

Espero que o Senador Romero Jucá cumpra com 
aquilo que falou inicialmente. Vai ficar vergonhoso para 
V. Exª. O Brasil lhe assiste. V. Exª acabou de firmar o 
acordo. Como homem de moral, V. Exª não pode voltar 
atrás, significa um desprestígio para V. Exª. Não me 
decepcione, Senador Romero Jucá.

Obrigado, Senador Sarney. 
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Vamos colocar ordem na ordem.
Pediu, em primeiro lugar, o Senador Humberto 

Costa e, em seguida, será V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aqui 
no Senado Federal, a Bancada do Governo, a Banca-
da do Bloco e a Bancada do PT são tão vítimas des-
se processo que estamos vivenciando, desde o início 
desta legislatura, quanto a Oposição.

Nenhum de nós está satisfeito pelo fato de estar 
iniciando hoje um debate e de ser obrigado a votar 
amanhã as medidas provisórias, para que elas não 
percam a sua validade. E muito menos é responsável 
o Governo.

Portanto, nós precisamos encontrar aqui uma so-
lução que seja capaz de garantir à oposição a possibi-
lidade de debater dentro das regras do Regimento, e, 
ao mesmo tempo, não prejudicar setores importantes 
contemplados com o que essas medidas provisórias 
definem. Por exemplo, hospitais universitários que 
precisam, há muito tempo, de uma regra que defina 
as possibilidades de contratação, modelos de gestão, 
coisas que já são objeto de um amplo debate há muito 
tempo; a recuperação do valor das bolsas dos médicos 
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residentes. Há uma medida provisória que trata dos 
problemas crônicos dos hospitais filantrópicos brasi-
leiros, e uma terceira que fala de tratamento fiscal, de 
incentivos às empresas privadas.

Nenhum de nós aqui imagina que qualquer des-
sas três medidas provisórias seja mais ou menos im-
portante do que as demais. Portanto, nós podemos 
preservar o acordo e aceitar que amanhã façamos a 
votação das três, desde que façamos aqui um acordo 
de cumprir o Regimento.

Em que aspecto? No aspecto que diz respeito 
ao encerramento da discussão.

O art. 275 define que se encerra a discussão por 
deliberação do Plenário. Portanto, terá que ser vota-
do um requerimento de qualquer Senador quando já 
houverem falado pelo menos três Senadores a favor e 
três contra. Nós nos comprometemos a permitir o am-
plo debate na primeira medida provisória, na segunda 
medida provisória, mas quando se tratar da terceira 
medida provisória e nós tivermos o risco da perda da 
sua eficácia, nós faremos valer esse requerimento. 

Se houver esse acordo aqui por parte dos líderes, 
que, na verdade, é um acordo para cumprir a lei, é um 
acordo para cumprir o Regimento, nós então podere-
mos marchar para deixar as três medidas provisórias 
para serem votadas amanhã.

Eu apelo a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, todos 
nós aqui sabemos que o maior dos patrimônios do ho-
mem público é a palavra empenhada, são os acordos 
construídos. Nós temos que compreender que a discus-
são de hoje extrapola o objeto e o mérito das medidas 
provisórias que aqui estão sendo discutidas.

Como V. Exª mesmo pode ser testemunha, ao lon-
go de todos esses últimos anos, o compromisso desse 
prazo mínimo para discussão e votação das medidas 
provisórias foi honrado por esta Casa. E me parece que, 
de todas as manifestações aqui ocorridas – e eu uso 
da palavra apenas para buscar ajudar na construção 
do entendimento –, me parece absolutamente razoável 
a proposta do ilustre Líder Renan Calheiros, que, com 
sua experiência, relembra à Casa que a quebra desse 
compromisso de procedimento vem não em prejuízo 
eventual de uma ou outra medida provisória, mas des-
ta Casa e de suas prerrogativas, com consequências 
graves no futuro.

E, ao mesmo tempo, no momento em que ele 
sugere a antecipação por uma hora do início da Or-
dem do Dia, que poderia se iniciar impreterivelmente 
ás 15 horas, há a possibilidade, sim, desta Casa fazer 

o que precisa ser feito, a base do Governo atuando no 
sentido de aprovar as medidas provisórias, e a oposi-
ção, com o compromisso da não obstrução, fazer aqui 
também valer o seu espaço para o debate, garantindo 
que ele ocorra até o tempo em que isso for possível, 
Sr. Presidente.

Somos muito poucos Parlamentares, portanto, 
me parece que não aceitar essa proposta é uma de-
monstração, por parte da base do Governo, de uma 
fragilidade que ela não tem, Sr. Presidente.

Posso assegurar que, se iniciarmos a Ordem do 
Dia a partir das 15 horas e a base do Governo estiver 
aqui, com a competência das suas lideranças e com a 
presença dos seus companheiros, certamente haverá 
tempo para a votação das três medidas provisórias.

Nós estamos, portanto, contentando-nos com 
muito pouco. Queremos apenas espaço para o debate 
e que não haja o rompimento de um acordo que pre-
serva minimamente as relações parlamentares que 
esta Casa tem o dever de manter – e V. Exª tem sido 
um guardião.

Portanto, Sr. Presidente, parece-me que a propos-
ta do Líder Renan Calheiros, se acatada e atendida, 
atende à observância do acordo e dá tempo para que 
as três medidas provisórias possam ser discutidas e 
votadas amanhã à tarde e amanhã à noite.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Marcelo Crivella e, depois, Senador 
Gim Argello.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, faço apenas uma pequena trégua no 
nosso embate para anunciar a visita de uma ilustre 
comitiva de Angola. São membros do MPLA, Deputa-
dos, Deputadas, o Embaixador, que vieram aqui para 
nos prestigiar: Deputado Sérgio Luther Joaquim, De-
putado Joaquim Reis Júnior, Deputada Isabel Helena 
da Costa Dala e a Assessora Isabel Dinis Luis. Está 
também conosco o Embaixador de Angola Leovigildo 
da Costa e Silva.

Apenas para anunciar, Sr. Presidente, essa visita 
ilustre que vem de Angola para o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – A Mesa registra, com a maior satisfação, a visita 
da Delegação do Parlamento de Angola pertencente 
ao MPLA, que está no plenário nos honrando com sua 
presença. Portanto, é uma honra para nós. Angola é 
um País muito importante para o Brasil. Desejamos o 
progresso e o bem-estar não apenas do governo mas 
também do seu povo.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 

Presidente, apenas para registrar que há um acordo 
aqui. Chegamos à posição de votarmos amanhã, cla-
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ro que com a concordância de V. Exª, começando a 
Ordem do Dia às 14:30, dando tempo para que pos-
samos discutir.

Se V. Exª concordar, o acordo está feito entre os 
Líderes, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Mesa só tem que aprovar acordo firmado 
pelos Líderes. 

Agora, é necessário que eu esclareça ao Plená-
rio que estou cumprindo com o meu dever dentro do 
Regimento. Ao chegar a medida provisória da Câmara, 
a função da Mesa, regimental, é mandar que ela seja 
lida no Expediente e, a partir daí, incluída em pauta. A 
votação não é problema da Presidência, mas, sim, das 
diversas correntes do Plenário, entre as Lideranças, 
que votam da maneira como for a pluralidade existente. 
Mas a Mesa se comporta diante exatamente do que 
manda o Regimento: a inclusão na pauta e as duas 
sessões estão correndo. Elas correm porque o Plená-
rio não deseja votar, e não que a Mesa tenha qualquer 
interferência sobre a votação ou não da matéria. 

Então, atendendo à solicitação dos Líderes, sus-
pendo a votação do Projeto de Lei de Conversão nº 
13, e as três medidas começarão amanhã e a Ordem 
do Dia será às 14 horas e 30 minutos, conforme o de-
sejo de todos.

São os seguintes os itens:

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 11, DE 2011 

(Proveniente da Medida Provisória nº 521, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 11, de 2011, que al-
tera as Leis nºs 6.932, de 7 de julho de 1981, 
que dispõe sobre as atividades do médico-
residente, e 10.480, de 2 de julho de 2002, 
prorrogando o prazo de pagamento da Grati-
ficação de Representação de Gabinete e da 
Gratificação Temporária para os servidores ou 
empregados requisitados pela Advocacia-Geral 
da União (proveniente da Medida Provisória 
nº 521, de 2010).

Item 3:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 14, DE 2011 

(Proveniente da Medida Provisória nº 520, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 14, de 2011, que autoriza 
o Poder Executivo a criar a empresa pública 

denominada Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH; altera a Lei nº 12.101, 
de 27 de novembro de 2009; e dá outras pro-
vidências (proveniente da Medida Provisória 
nº 520, de 2010).

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Eu apenas tenho que anunciar, porque faz parte 
da minha obrigação: Item 8, as demais matérias.

Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 1999, 
Item 8 da pauta, discussão; como também o adiamen-
to das medidas provisórias constantes dos Itens nºs 
3 e 4 da pauta. 

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente José Sarney, estou aguardando o senhor me dar 
o direito de fazer um aparte. O senhor me pediu que 
esperasse, estou aqui esperando, pacientemente, se 
o senhor puder me dar o aparte.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª tem a palavra. Eu pensei que V. Exª qui-
sesse opinar sobre a matéria.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem revisão 
do orador.) – Não, eu queria opinar sobre a matéria 
dentro desse acordo, porque é uma forma de respei-
tar o nosso Plenário. Não podem chegar aqui as me-
didas... Não contem mais comigo para votar medidas 
que cheguem aqui em cima da hora. Não faz sentido. 
Eu já venho reclamando disso. Agora vai ter que ter 
esse espaçamento. Ainda é muito curto, ainda é muito 
curto, é um desrespeito com este Senado, com este 
Plenário. 

Agora, tem Deputados que foram relatores lá, 
que vieram aqui me pedir apoio, preocupados com o 
caso da Santa Casa, com os hospitais universitários. 
Refiro-me à Medida Provisória nº 520. Quando fizer a 
Ordem do Dia de amanhã, Sr. Presidente, por favor, 
coloque a Medida nº 520 em primeiro lugar, para que 
possamos discuti-la, tendo em vista, Líder Romero 
Jucá, que essa não tem embate com ninguém, vai ser 
uma medida fácil de ser votada e realmente neces-
sária. É um pedido de um grande Deputado Federal, 
Deputado Antônio Brito, e a nossa Relatora é a nossa 
querida Gleisi.

Durante o discurso do Sr. Gim Argello, o 
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Iná-
cio Arruda.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Senador Suplicy.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero fazer um registro muito breve, são quatro linhas, 
de carta que enviei ao jornal O Estado de S.Paulo, ao 
Fórum dos Leitores, onde esclareço que, ao referir-
me à taxa de sucesso que o então Deputado Anto-
nio Palocci, na entrevista que dei ontem ao jornalista 
Eduardo Bresciani...

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ... 
que o então Deputado Antonio Palocci obteria, caso a 
fusão entre as empresas que assessorava fosse bem 
sucedida, se tratava de sucesso econômico. Não fiz 
qualquer menção à aprovação pelos órgãos de con-
trole, nem o Ministro Palocci o fez. Aliás, conforme o 
jornalista Eduardo Bresciani confirmou comigo hoje.

O Ministro Palocci enfatizou que, em todos os 
momentos, agiu de acordo com a ética e de maneira 
a nunca ferir o interesse público.

Eu gostaria de esclarecer ainda, Sr. Presidente, de 
informar que, domingo cedo, estive no Hospital Albert 
Einstein e posso dar a boa notícia de que o Senador 
Itamar Franco se encontrava em estado de quem está 
se recuperando, inclusive muito animado, embora ainda 
em convalescência. Assim como também o Senador 
Lobão Filho já se encontrava fora da UTI e em plena 
recuperação, embora vá haver ainda uma delonga para 
o tratamento de sua perna, de seus joelhos.

Era a informação que eu queria prestar, Sr. Pre-
sidente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) Pela ordem, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Mesa agradece as informações de V. Exª.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) Pela 
ordem, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Pela ordem, o Senador Aécio Neves e, em se-
guida, o Senador Demóstenes.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a V. Exª pela ordem para uma consulta: tendo havido 
esse acordo que nos permitirá discutir, a partir das 
14h30min de amanhã, as medidas provisórias, se nós 
entraremos agora na discussão do Item 9 da pauta, 
na verdade, da PEC nº 11, que trata exatamente da 
regulação da tramitação das medidas provisórias, que 
passaria a ser o próximo item da pauta.

Se houver essa interpretação, que acredito corre-
ta, por parte da Mesa, estou inscrito para discuti-la em 
primeiro lugar, e gostaria de fazê-lo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Meu caro Senador Aécio Neves, infelizmente, 
as medidas provisórias continuam trancando a pauta 
e somente as matérias administrativas e acordos in-
ternacionais têm condições de serem votados neste 
momento.

Então, não temos condições de votar porque a 
medida provisória continua trancando a pauta. Não 
haverá o debate sobre a medida provisória, sobre a 
emenda constitucional.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Não 
haverá sequer a discussão?

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Não haverá sequer a discussão. 

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – En-
tão, não contamos o prazo de hoje como o quarto dia 
de discussão da medida provisória? 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Não, não conta.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Mui-
to bem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Senador Demóstenes.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o meu tema é exatamente o mesmo do Senador 
Aécio Neves, só que para repercutir uma matéria da 
jornalista Vera Rosa, publicada no jornal O Estado de 
S. Paulo, de 29 de maio de 2001. 

Segundo a jornalista Vera Rosa, houve um mo-
mento em que a discussão veio para o projeto do Se-
nador Aécio Neves, e a Presidente da República teria 
reclamado. Segundo a reportagem: 

Além de Dilma não ter dado brecha para 
os petistas reclamarem sobre a falta de diálogo, 
todos ficaram perplexos com o que ouviram 
quando o líder do PT, Humberto Costa (PE), 
disse que o PMDB apoiava relatório de Aécio 
Neves (PSDB), para mudar a tramitação das 
Medidas Provisórias, Dilma não se conteve.

‘Querem mudar isso justamente agora?’ 
(...) ‘Não vou aceitar.(...)’

O que a Presidente precisa entender é que esta 
Casa aqui não é subalterna a ela. O Senado Federal 
não é subalterno à Senhora Presidente da República! 
Aliás, a Constituição foi concebida para que o Con-
gresso dê a última palavra. Nós estamos nos omitindo. 
Isto é verdade: estamos nos omitindo, porque nós não 
rejeitamos nenhuma autoridade que vem do Executivo; 
nós nunca rejeitamos ninguém que foi indicado para 
o Supremo Tribunal Federal; nós nunca rejeitamos 
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ninguém que foi indicado para o Superior Tribunal de 
Justiça; nós nunca votamos vetos aqui. 

Então, a última palavra tem sido da Senhora 
Presidente da República. Mas ela tem que respeitar 
esta Casa. Aqui, se nós decidirmos mudar, nós esta-
mos mudando de acordo com o rito constitucional. E 
a Presidente está reclamando por quê? Segundo ela, 
reclama porque os ex-Presidentes abusaram da me-
dida provisória. E o que eu tenho a ver com os abu-
sos cometidos pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso? 
O que eu tenho a ver com os abusos cometidos pelo 
Sr. Luiz Inácio Lula da Silva? Ela tem que respeitar o 
Congresso.

Perguntaram ao Ministro Palocci: “Você sabia 
disso?” A resposta do Ministro foi sintomática: “Esse 
assunto eu desconheço. A Casa Civil trata de ques-
tões plurais.” Para o Sr. Palocci essa é uma questão 
singular porque ele não tem relacionamento político, 
só econômico. Então, o Sr. Palocci também tem que 
aprender a ter interlocução com esta Casa. 

E debocharam do homem responsável pela arti-
culação política com esta Casa, o Ministro Luiz Sérgio, 
que, segundo a reportagem, é chamado de “garçom”, 
lá entre os outros Ministros.

Então, nós queremos da Presidente da República 
respeito para com o Senado! Ela está reclamando por-
que quer continuar abusando, e nós queremos justa-
mente o contrário. Eu tenho certeza de que o Senador 
Romero Jucá, que os peemedebistas, que o Senador 
Renan Calheiros, que o Presidente Eunício, que todos 
vão honrar os compromissos. E tenho certeza também, 
pelo que eu o conheço, de que o Líder Humberto Cos-
ta, que também participou desse acordo, não vai re-
troagir, porque é um acordo que não é só bom para o 
Senado; é bom para o Brasil. É bom que nós sejamos 
respeitados! É bom que não cheguem matérias como 
essa agora em que tenhamos que mendigar prazos 
para votar a matéria! 

Ora, Sr. Presidente, isso é um descalabro! E me 
perdoe, mas a tentação aqui é meramente autoritária. 
É dizer o seguinte: “Mandam no Congresso e eu tam-
bém quero mandar no Congresso.” 

A nossa posição é reagir, porque, senão, onde 
nós vamos parar, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Continuamos com a Ordem do Dia.

Com a palavra o Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– Pela ordem, meu Presidente! 
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Humberto Costa, pelo art. 14.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Está na Ordem do Dia um requerimento de minha 
autoria...

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente, pelo art. 14, porque eu fui citado aqui 
reiteradas vezes.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Logo em seguida, darei a palavra a V. Exª.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.) 
– Pela ordem. Pela ordem!

Há um Requerimento, na Ordem do Dia, de minha 
autoria, meu Presidente, de nº 597, de 2011, solicitan-
do informação ao TCU, que eu gostaria fosse votado, 
Excelência. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Será votado logo em seguida às matérias que 
estão na Ordem do Dia.

Senador Humberto Costa, art. 14, V. Exª tem a 
palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. 
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, não era interesse de minha 
parte manifestar-me em relação a esse tema. Porém, 
como o nobre Senador Demóstenes Torres reiteradas 
vezes citou o meu nome, eu me sinto na obrigação de 
a ele responder.

Primeiro, eu gostaria de dizer a V. Exª, ao Sena-
dor Romero Jucá e ao próprio Senador Aécio Neves 
que, embora respeite integralmente a iniciativa que 
tiveram de elaborar um substitutivo à proposta de 
emenda constitucional apresentada pelo Presidente 
desta Casa, Senador José Sarney, o PT, na condição 
de bancada, não participou diretamente dessa cons-
trução. Não significa que o PT não possa votar nessa 
proposta, até concordar com ela, mas, de fato, dela 
não participou.

Desde o primeiro momento em que foi manifes-
tado o relatório do nobre Senador Aécio Neves, te-
mos com essa proposta algumas discordâncias, que 
já tivemos a oportunidade de manifestar. E temos, in-
clusive, uma expectativa positiva de que seja possível 
melhorar esse projeto ou restabelecer a proposta ori-
ginal, que era aquela com a qual nós tínhamos plena 
concordância.

Eu, inclusive, tive a oportunidade de manifestar, 
até à própria imprensa, essa preocupação. Em que as-
pecto, que acho pode ser objeto de aperfeiçoamento? 
O fato de que nós teríamos por aquela proposta, pela 
primeira vez no Congresso Nacional, uma comissão que 
teria mais poder do que o Plenário das duas Casas. Ou 
seja, uma decisão daquela comissão mista não seria 
passível de recurso, com efeito suspensivo das suas 
decisões, em relação à perda de eficácia de alguma 

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL132



19952 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011

medida provisória. Acho que, se esse problema vier a 
ser sanado novamente na Comissão de Constituição 
e Justiça, é perfeitamente possível que esse acordo se 
faça; porém, ele não foi feito. Eu gostaria de fazer esse 
registro para que depois ninguém venha dizer aqui que 
houve um acordo que foi quebrado. Não estamos aqui 
questionando o direito nem a autonomia, de quem quer 
que seja que fez o acordo, de tê-lo feito.

Segundo, a Presidenta Dilma, em nenhum momen-
to, quis imiscuir-se num assunto interno do Congresso 
Nacional. Em nenhum momento, ela quis ter poder de 
decisão sobre qualquer coisa que diga respeito ao nosso 
Regimento ou às nossas prerrogativas constitucionais. 
Ela pode ter uma opinião, como outros Presidentes já 
tiveram opinião. Ela, muito mais, queria informar-se so-
bre o que estava sendo objeto de discussão aqui, no 
Congresso Nacional. O que pessoas disseram em off, 
Senador Demóstenes Torres, não deve ser levado em 
consideração! Nós estávamos lá nessa reunião e, em 
nenhum minuto, a Presidenta autorizou ou desautorizou 
quem quer que seja; em nenhum minuto, ela autorizou 
ou desautorizou qualquer acordo político que eventual-
mente tenha sido feito. Portanto, não cabe essa mani-
festação de V. Exª nos termos em que foi feita. 

A Presidenta, como qualquer cidadão ou cidadã 
brasileira, tem o direito de ter opinião sobre um proje-
to, sobre uma proposta que tramita nesta Casa, mas, 
em nenhum momento, saiu da sua condição de Pre-
sidenta para dizer como o Congresso Nacional deve 
posicionar-se.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Item 8 da pauta.

Discussão, em turno único, do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Decreto Legislativo...

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, pelo art. 14, porque fui citado sucessiva-
mente pelos oradores que me antecederam. 

Não vou tomar muito tempo do Plenário mas, 
por tratar-se de matéria da maior relevância, nem 
era minha intenção inicial debatê-la hoje aqui, estava 
aguardando o momento para a discussão da maté-
ria. Essa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não 
é uma matéria qualquer. Eu dizia anteriormente que 
esta Casa tem como seu maior patrimônio – e indivi-
dualmente cada um de nós – a palavra empenhada 
e os acordos construídos. E a primeira correção que 
faço à palavra do ilustre, sempre competente e correto 
Líder Humberto Costa é a de que já não existe mais 
o substitutivo do Senador Aécio Neves à PEC do Pre-
sidente José Sarney. 

A partir do momento em que o substitutivo por 
mim apresentado sofreu contribuições, vamos assim 

chamar, de ilustres membros daquela comissão, como 
do Senador Jucá, como do Senador Pimentel, Vice-
Líder do Partido dos Trabalhadores, entre tantos outros, 
ele passou a ser o substitutivo do entendimento da 
Comissão de Constituição e Justiça. Poucas vezes, Sr. 
Presidente, Srs. Líderes, constrói-se um entendimento 
unânime nesta Casa. As notas taquigráficas, que serão 
certamente aqui reproduzidas, mostrarão, de forma 
muito clara, que aqueles que lá estavam representando 
o Governo, a começar pelo seu Líder Romero Jucá, e 
os que estavam representando o Partido dos Traba-
lhadores, e lá estavam ilustres representantes, como 
a Senadora Marta Suplicy, o Senador Pimentel e, em 
especial, o Senador Suplicy, entre tantos, todos eles 
compreenderam que não estava em jogo discutirmos 
uma medida que cerceava, que limitava as ações do 
Poder Executivo. O que estava em jogo era a construção 
de um novo procedimento para as medidas provisórias 
que resgata as prerrogativas desta Casa. 

Tenho dito, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que essas prerrogativas não são nossas; essas prer-
rogativas são da sociedade brasileira, que nos elegeu 
para honrá-las.

Julgo, Sr. Presidente, que tenho autoridade hoje 
para dizer que, no ano de 2001, quando eu presidia 
a Câmara dos Deputados e era correligionário, como 
sou hoje, com muita honra, do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, iniciei uma ampla discussão – e 
V. Exª se lembrará disto, até porque dela participou – 
exatamente para permitir que as medidas provisórias 
viessem a ser apreciadas pelo Congresso Nacional, e 
não continuassem a ser sucessivamente reeditadas, 
sem qualquer discussão em relação a esta Casa. Na-
quele instante, não me preocupei em ser apoiador do 
governo e correligionário do Presidente da Repúbli-
ca. Fui, como continuo sendo e tenho certeza de que 
continuarão sendo todos os que participaram dessa 
discussão, Parlamentar, responsável pela defesa das 
prerrogativas desta Casa. Naquele ano, fizemos a pri-
meira e mais profunda modificação – lembra-se disso 
meu companheiro, Senador Humberto Costa, porque 
também dessas modificações participou? – que per-
mite que pelo menos essas medidas provisórias agora 
sejam discutidas pelas duas Casas. 

Todos temos a compreensão clara de que outros 
vícios ocorreram a partir daquela experiência, pela qual 
juntos passamos. O que queremos agora? Corrigir es-
ses vícios; impedir, Sr. Presidente, que uma medida 
provisória venha aqui com oito, dez, doze ou quinze 
temas distintos, como ocorre com uma das que dis-
cutiremos amanhã. Queremos impedir, Sr. Presidente, 
que cheguemos aqui a 24 horas do prazo de validade 
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de uma medida provisória, como sugere a proposta 
do Presidente José Sarney.

Faço este apelo para que possamos não apenas 
resgatar o entendimento feito na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, mas para que tratemos essa matéria não 
como uma demanda da oposição em relação ao Gover-
no. Por isso que resgato a nossa participação no ano de 
2001, quando éramos governo e fizemos uma mudança 
ainda mais profunda nesse rito de tramitação. 

Não vou aqui gastar o tempo dos senhores para 
comentar o que os jornais publicam em relação à mani-
festação da Srª Presidenta da República, mas é grave, 
Sr. Presidente, para essa e para outras matérias, que 
o Chefe da Casa Civil, que os articuladores políticos 
do Governo não saibam daquilo que aqui se trata, 
sobretudo tratando-se de algo da relevância daquilo 
que foi discutido na Comissão de Constituição e Jus-
tiça e que talvez seja, de todas, a mais relevante das 
matérias a serem tratadas por esta Casa durante este 
ano, porque todas as outras, como tem dito o Senador 
Demóstenes, decorrem dela. Se não, vamos ficar aqui 
nesse impasse, permita-me dizer, patético, de estarmos 
tendo de discutir duas ou três medidas provisórias com 
os olhos no relógio, e não o mérito das questões que 
são discutidas, não com tempo para avaliarmos se ela 
pode ou não ser aprimorada nesta Casa. 

Faço, portanto, este apelo aos ilustres e corretos 
Líderes do Governo que aqui estão: discutamos essa ma-
téria sem as amarras de sermos Governo ou Oposição, 
sem permitirmos que esta Casa se curve e se violente 
mais uma vez frente à força do Poder Executivo. 

É hora, Sr. Presidente, de dizermos a todos os 
brasileiros que honramos o nosso mandato, que respei-
tamos o Congresso Nacional, mas isso só vai ocorrer 
no momento em que nós nos fizermos respeitar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sr. 

Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Eu que agradeço a manifestação de V. Exª. 
Dando continuidade à Ordem do Dia, já tínhamos 

anunciado a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Item 8:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 19, DE 1999 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 592/2011)

Discussão, em turno único, do Substitu-
tivo da Câmara ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 19, de 1999 (nº 731/2000, naquela 

Casa), do Senador Mozarildo Cavalcanti, que 
convoca plebiscito sobre a criação do Estado 
do Tapajós.

Parecer favorável, sob nº 320, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Vital do Rêgo.

Discussão do substitutivo da Câmara, em turno 
único. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Em votação. 
A Presidência esclarece que, nos termos do art. 

287 do Regimento Interno, substitutivo da Câmara, a 
Projeto de Lei do Senado, considerado série de emen-
das e votadas separadamente por artigos, parágrafos, 
incisos, alíneas e itens em correspondência aos do pro-
jeto emendado, salvo aprovação de requerimento para 
a votação em globo ou por grupo de dispositivos. 

Nesse sentido, foi encaminhado à Mesa requeri-
mento do Senador Mozarildo Cavalcanti.

Requeiro, nos termos art. 287, do Regimento 
Interno do Senado Federal, votação, em globo, do 
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 19, de 1999, nº 731/2000, da Câmara dos 
Deputados, que convoca plebiscito sobre a criação do 
Estado do Tapajós.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 615, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 287 do Regimento 
Interno do Senado Federal, votação em globo do Subs-
titutivo da Câmara ao Projeto de Decreto Legislativo nº 
19, de 1999 (nº 731/2000, na Câmara dos Deputados), 
que convoca plebiscito sobre a criação do Estado do 
Tapajós. – Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Em discussão. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam perma-

neçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à votação do Substitutivo, da Câma-

ra.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Não há oradores inscritos.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-

maneçam como se encontram.
A matéria vai à promulgação. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.
A Presidência tomará as providências necessárias 

para a promulgação do decreto legislativo.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu 

pedi, V. Exª não...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Pela ordem, a Senadora Marinor Brito.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Peço a V. Exª que, em razão do entendimento, 
nós não votemos mais nada a partir de agora. O Se-
nador Jucá, o Líder do PT, Humberto Costa, Senadora 
Marinor, todos concordamos que devemos interromper 
as votações e deixá-las para a partir de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Temos apenas votações de acordos internacio-
nais que não estão submetidos à Medida Provisória.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Acordos internacionais não há problema.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Senadora Marinor Brito com a palavra.

A SRª. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Não Exª, eu tinha 
pedido até mesmo antes de V. Exª encaminhar a vo-
tação do requerimento sobre plebiscito, porque ainda 
há pouco eu me manifestei e eu acho que é justo que 
a gente dê o direito ao povo de opinar sobre a situa-
ção de seu Estado.

Nós assinamos há poucos dias atrás uma PEC, 
uma Emenda à Constituição, para que seja respeitado 
o direito de todos os paraenses de participarem dessa 
discussão, e que o plebiscito aconteça nos marcos da 
nossa Constituição Federal, com direito a informação 
sobre todas as possibilidades econômicas, políticas, 
sociais para que nenhum paraense deixe de se mani-
festar sem que essa questão esteja bem esclarecida.

Eu tinha pedido anteriormente Exª, porque eu 
participei como Líder do PSOL, quando da votação 
da Medida Provisória, que tratava da quebra do sigilo 
dos servidores do fisco, e foi o momento quando se 
fechou o acordo aqui nesta Casa sobre a necessida-
de de aprofundar a discussão em relação às medidas 
provisórias, uma discussão que pudesse dar conta da 

histórica insatisfação, desde o surgimento das medidas 
provisórias ainda no Governo Fernando Henrique. 

A gente fica preocupada com essa decisão, até 
porque, depois de longo debate, já tem mais de dois 
meses... Na sequência, o Presidente Sarney solicitou 
uma reunião de lideranças. Lembro-me exatamente. 
Foi proposta do Presidente Sarney, acatada por todas 
as lideranças, que faríamos uma pauta para responder 
aos inúmeros projetos de lei que tramitam nesta Casa, 
e que, logo após a Semana Santa, iniciaríamos a dis-
cussão dos projetos referentes à área da saúde. 

Faço questão de fazer este registro, porque não 
é possível, depois de tanto diálogo, depois de tanto 
debate, depois de tanta negociação para que a gente 
pudesse, como Parlamentares, exercer o nosso man-
dato com tranquilidade e com dignidade, examinando 
cuidadosamente, criteriosamente as matérias de inte-
resse nacional, que a gente continuasse a ser interrom-
pidos no nosso processo de discussão por conta das 
medidas provisórias em véspera de votação.

Então, eu queria, aqui, fazer coro com os Parla-
mentares que se manifestaram em relação ao posicio-
namento do Governo Federal, porque tratamos, aqui, 
com lideranças políticas que, até onde sabemos, foram 
designadas para discutir todas as questões referentes 
à movimentação do Governo. Se essa discussão não 
chegou ao gabinete da Presidente da República, sinto 
muito. Não posso responder por essa falta de encontro, 
por essa falta de diálogo entre o Governo e suas Lideran-
ças aqui. Mas que isso foi fruto de acordo... Espero que a 
gente possa manter esse acordo, para nos debruçarmos, 
Senador Randolfe, no conteúdo dessa proposta, que foi 
construída para responder a uma necessidade política 
desta Casa, que não é necessariamente a vontade única e 
exclusiva de quem faz oposição. Mas é uma necessidade 
para que possamos democratizar as discussões aqui e, 
sobretudo, manter a independência do Poder Executivo 
em relação ao Legislativo e vice-versa.

Então, em nome do Partido Socialismo e Liberdade, 
queremos também nos posicionar no sentido de que o 
Governo respeite, oriente as suas lideranças aqui nesta 
Casa, para que os acordos possam ser cumpridos.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – O Senador João Pedro pediu a palavra pela 
ordem.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pela ordem, Presidente.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por conta da 
expressiva delegação do Pará, tendo a Prefeita Maria 
do Carmo, promotora, prefeita, minha companheira 
de partido... 
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V. Exª encaminhou a votação, que foi unânime 
no Senado, para esse procedimento do plebiscito. Eu 
quero dizer que votei, mas quero marcar uma posi-
ção, Sr. Presidente, nesta sessão e para os Anais do 
Senado. Em relação ao procedimento, eu votei, e não 
poderia ser diferente, no sentido de deixar a socieda-
de se manifestar. Espero que haja um procedimento 
democrático, para que a sociedade se manifeste sobre 
essa decisão de dividir esse grande Estado da região 
Norte do Brasil, da minha região, que é a Amazônia.

No mérito, eu sou contra essa política. Sou contra 
dividir, mas votei favoravelmente ao procedimento desse 
mecanismo de a sociedade se manifestar. Agora, que 
fique nos Anais esta minha manifestação desde já.

Agora mesmo, eu passei pelo Amazonas e trou-
xe para cá a decisão da nossa Justiça de fechar 36 
comarcas, Sr. Presidente. Felizmente, foi superado, 
com a participação do Governador – e não poderia 
ser diferente –, de vários segmentos da sociedade do 
Amazonas e dos prefeitos para se garantir a presença 
da Justiça funcionando nos nossos Municípios.

Olha que no Amazonas há 62 Municípios. É um 
Estado grande com poucos Municípios. Pois bem, sou 
contra dividir em três esse Estado tão bonito e tão 
bem representado, porque esse é o sentimento, pelo 
menos, que está chegando aqui. Mas sou favorável a 
que a sociedade, que a população, que todos possam 
votar, escolhendo o futuro do Estado do Pará, se de-
vem dividir esse Estado em três Estados. 

Espero que isso não chegue ao meu Estado do 
Amazonas, porque ele é grande. Precisamos de polí-
ticas públicas. Precisamos de políticas que façam com 
que todos vivam dignamente.

Era esta a minha manifestação, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Sou testemunha do espírito com que V. Exª tem 
trabalhado no Senado da República, sempre defenden-
do as posições democráticas e, assim, o plebiscito.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Nós continuamos na Ordem do Dia.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Perfeitamente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Então, vou dar a palavra, de forma breve, ao 
nobre Senador Randolfe e, em seguida, à Senadora Va-

nessa Grazziotin, para que possamos continuar e votar 
o conjunto das matérias que estão aqui na Mesa.

Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, serei 
breve no pela ordem, a seu pedido. E é no mesmo sen-
tido do Senador João Pedro. Votamos favoravelmente 
ao plebiscito. Creio que temos de fazer, nesta Casa, um 
debate sobre nossa condição como Federação. 

Não sou favorável a dividirmos cada vez mais os 
Estados federados brasileiros como alternativa para o 
desenvolvimento do nosso País. Se faltam desenvol-
vimento e políticas públicas em regiões do Pará, do 
Amazonas, do Mato Grosso e Tocantins, é pela ausên-
cia de políticas públicas por parte dos governos esta-
duais, pela incompetência dos governos estaduais e 
pela incompetência do Estado brasileiro. Não podemos 
resolver o problema de ausência de políticas públicas 
separando e dividindo a Federação brasileira. 

Nós temos, realmente, uma dramática crise fe-
derativa no Brasil; crise que se resume, inclusive, em 
encontrarmos o nosso sentido como Federação; crise 
que passa pelo debate necessário sobre o Fundo de 
Participação dos Estados e que passa, necessariamen-
te, pelo debate sobre a atual e dramática crise fiscal 
que vive nossa Federação, típica da nossa formação 
de uma Federação por agregação. Mas não creio que 
essa crise federativa seja resolvida com a separação 
dos entes federativos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Entretanto, Excelência, votamos favoravelmente ao 
plebiscito porque é assim que prevê a Constituição. 

Eu apelo ao povo do Estado do Pará para que, no 
plebiscito, vote pela integridade do Pará, da forma como 
ele é, mas é uma decisão que cabe aos paraenses.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Senadora Vanessa Grazziotin.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Sr. Presidente.

Quero dizer que, com relação a essa matéria, o 
plebiscito que acabamos de aprovar aqui, não vou falar 
sobre o assunto. O Senador João Pedro fez um pronun-
ciamento com muito conteúdo e penso que essa opinião 
expressada por ele não é apenas a opinião dele, mas 
a opinião da maioria do povo do Estado do Amazonas. 
Diferentemente do Estado do Pará, no Estado do Ama-
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zonas entendemos que não há qualquer possibilidade 
de haver divisão territorial na nossa região. 

Peço, Senador Inácio Arruda, que confirme, se 
possível, a votação do requerimento que cria a Co-
missão Externa. Já falei, conversamos com todos os 
Líderes da Base do Governo e da oposição.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Assim que concluirmos a votação dos projetos 
de decreto legislativo, votaremos o requerimento.

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

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Senador Mário Couto, pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é ne-
cessário que se posicionem, ou melhor, se expliquem 
algumas relações com referência a esse processo de 
plebiscito. 

Primeiro, não é a divisão do Pará, é bom que se 
deixe bem claro isso ao povo do Estado do Pará. Não 
tem nada aprovado, aqui, para dividir o Estado do Pará. 
O que foi aprovado hoje, aqui, foi apenas um plebiscito. 
Quem vai decidir se o Pará será dividido ou não serão 
os paraenses. Nenhum político, nenhum, nem Depu-
tados, nem Senadores, nem governadores decidirão. 
Quem vai decidir se o Pará deve ser dividido ou não é 
o povo do Estado do Pará. 

Alguns esclarecimentos: primeiro, o plebiscito é 
feito em todo o Estado do Pará e não apenas em uma 
região. Segundo, se passar o plebiscito, ele irá à As-
sembleia Legislativa do Estado, ele irá ao Governo do 
Estado e ele irá ao Presidente da República. 

Repito: o povo do Estado do Pará, aqueles que 
são a favor e os que são contra decidirão os destinos 
da divisão do Estado do Pará. 

O que aconteceu hoje, aqui, foi democracia. Nós 
não podíamos, Senadores do Estado do Pará, criar 
qualquer objeção ao fato democrático de se realizar 

um plebiscito. Quem vai decidir não é político algum, 
é o povo do Estado do Pará. 

Repito: o plebiscito é feito em todo o Estado, não 
só na região que pediu a divisão. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Agradeço a V. Exª os esclarecimentos. O pa-
raense vai decidir democraticamente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Item 10.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 639, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 639, de 2010 (nº 
2.487/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação Cul-
tural entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Uz-
bequistão, celebrado em Brasília, em 28 de 
maio de 2009.

Parecer favorável, sob nº 304, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Blairo 
Maggi.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Um segundinho só, Sr. Senador.

É o seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Item 11.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 642, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 642, de 2010 (nº 
2.488/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação Téc-
nica entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Uz-
bequistão, celebrado em Brasília, em 28 de 
maio de 2009.

Parecer favorável, sob nº 305, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Blairo 
Maggi.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Item 12.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 645, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 645, de 2010 (nº 
2.645/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação Cul-
tural entre a República Federativa do Brasil e 
a República da Guatemala, assinado em Bra-
sília, em 4 de abril de 2008.

Parecer favorável, sob nº 306, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Ana 
Amélia.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Item 13.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 646, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 646, de 2010 (nº 
2.646/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação Cul-
tural entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República de Bot-
suana, celebrado em Gaborone, em 11 de 
junho de 2009.

Parecer favorável, sob nº 307, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Ana 
Amélia.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Item 14.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 647, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 647, de 2010 (nº 
2.720/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação Edu-
cacional entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República das 
Seicheles, celebrado em Victória, em 16 de 
setembro de 2008.

Parecer favorável, sob nº 308, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Ana 
Amélia.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Item 15.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 74, DE 2011

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 74, de 2011 (nº 
2.588/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Decisão XXXVIII/D/453, da 
XXXVIII Reunião de Ministros da Organiza-
ção Latino-Americana de Energia, realizada 
em Medellín, Colômbia, em 30 de novembro 
de 2007.

Parecer favorável, sob nº 309, de 2011, da Co-

missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 

Relator: Senador Luiz Henrique.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)

Encerrada a discussão.

Em votação.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

145ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 19965 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Item 16.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 78, DE 2011

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 78, de 2011 (nº 
2.834/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo Bilateral de Serviços 
Aéreos entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República de 
Cingapura, celebrado em Brasília, em 25 de 
novembro de 2008.

Parecer favorável, sob nº 310, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Aloysio 
Nunes Ferreira.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Item 17.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 104, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 104, de 2011 (nº 
860/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre a República 
Federativa do Brasil e a República Argentina 
sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas, 
celebrado em Puerto Iguazú, em 30 de no-
vembro de 2005.

Parecer favorável, sob nº 311, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relatora: Senadora Ana Amélia.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – 

REQUERIMENTO Nº 609, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento nº 609, 
de 2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando a 
criação da Comissão Temporária Externa, composta por 
três Senadores, com o objetivo de visitar as regiões de 
conflito agrário nas divisas dos Estados do Acre, Amazônia 
e Rondônia, onde ocorreu o assassinato de Adelino Ra-
mos e, ainda, no Município de Nova Ipixuna, no Sudeste 
do Pará, local do assassinato do casal de extrativistas José 
Cláudio Ribeiro da Silva e sua esposa, Maria do Espírito 
Santo e Silva, e Eremilton Pereira dos Santos. 

Votação do requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) –Requerimento.
Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 

597, de 2011, do Senador Ataídes Oliveira, solicitando 
ao Tribunal de Contas da União informações acerca 
dos valores efetivamente arrecadados, oriundos de 
contribuições sociais incidentes sobre a folha de pa-
gamento nos últimos cinco anos, bem como o resumo 
das auditorias da prestação de contas das seguintes 
instituições: Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, Senat, 
Senar, Sescoop, ABDI, Apex e Sebrae.

Em votação o requerimento. 
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Encerrada a Ordem do Dia.

São os seguintes os demais itens não 
apreciados e transferidos para a próxima ses-
são deliberativa ordinária.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento 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.

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento 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.

7 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento 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.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 11, DE 2011

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 11, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador José Sarney, que altera o procedi-
mento de apreciação das medidas provisórias 
pelo Congresso Nacional.

Parecer sob nº 255, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
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Relator: Senador Aécio Neves, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que ofere-
ce, com voto em separado do Senador José 
Pimentel.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 616, DE 2011

Retirada de requerimento.
Nos termos do art. 256, § 2o, inciso I, do Regi-

mento Interno, requeiro a retirada, em caráter definitivo, 

do Requerimento no 610/2011, de minha autoria, em 
que solicito que o Projeto de Lei do Senado no 40, de 
2011, seja examinado pela Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária.

Sala das Sessões, em 31 de maio de 2011. – 
Senador Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência defere o requerimento que aca-
ba de ser lido, nos termos regimentais.

Sobre a mesa, rquerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão, nos termos 
do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB – 
CE) – O requerimento que acaba de ser lido será encaminhado 
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

153ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 19973 MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL154



19974 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011155ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 19975 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB – 
CE) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OFÍCIO Nº 182, DE 2011

Na qualidade de Presidente da Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, diri-
jo-me a V. Exª para informar que o relatório preliminar 
com emendas referente ao Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2012 – Projeto de Lei nº 2/2011–
CN – foi aprovado pelo Plenário da Comissão Mista 
de Orçamentos, na 7ª Reunião Ordinária, realizada 
nesta data.

Isso posto, encaminho, em anexo, adequação 
do cronograma de tramitação da referida matéria às 
normas constantes da Resolução nº 1, de 2006, al-
terada pela de nº 3, de 2008, ambas do Congresso 
Nacional.

Na oportunidade, renovo a V. Exª protestos de 
elevada estima e distinta consideração.

Senador Vital do Rêgo, Presidente.
Cronograma alterado.

Leitura em sessão no Senado Federal – 18/04/2011;
Distribuição de avulsos – 23/04/2011;
Realização de audiências públicas – 30/04/2011;
Apresentação do relatório preliminar perante a Co-

missão – 10/05/2010;
Apresentação de emendas ao relatório preliminar – 

11/05/2011 a 13/05/2011;
Votação do relatório preliminar com emendas pela 

Comissão – 31/05/2011;
Apresentação de emendas ao projeto de lei – 

01/06/2011 a 10/06/2011;
Publicação das emendas – até 15/06/2011;
Relatório do Relator – até 27/06/2011;
Discussão e votação do relatório e das emendas – 

07/07/2011;
Encaminhamento do parecer da Comissão à Mesa do 

Congresso Nacional – 08/07/2011.
Parágrafo 2º, Art. 166 da Constituição Federal.
Onde, por acaso, eu li 2010, leia-se 2011.
Vai à publicação.

É o seguinte o ofício:
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro. Em segui-
da, Senador Walter Pinheiro. 

E o primeiro inscrito, na sequência, é o Senador 
Wilson Santiago, que já está aqui, na mesa, e que em 
seguida ocupará a tribuna.

A sessão fica prorrogada por mais uma hora.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Inácio Arruda, eu queria, primeiro, parabenizar 
V. Exª e o PCdoB por ter chegado à Presidência do 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – É um momento áureo desta Casa.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Como? 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – É um momento áureo do Senado Federal.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pois é. Então V. Exª interinamente preside o Senado, 
e isso quer dizer que o PCdoB chega à Presidência 
desta Casa. 

Eu quero apenas, Presidente Inácio Arruda, re-
ferir-me ao Item 8 da pauta, o substitutivo da Câmara 
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 1999, que 
convoca plebiscito para a criação do Estado de Tapajós 
no oeste do meu querido Estado do Pará.

Quero só fazer um esclarecimento à população 
do meu Estado, ao meu Estado por inteiro. O que nós 
aprovamos aqui, Senador Inácio Arruda, foi tão somen-
te a autorização para que o TSE e o Tribunal Regional 
Eleitoral possam convocar o plebiscito em seis meses, 
após a promulgação do projeto, que foi terminativamen-
te aprovado agora, no Senado Federal.

Ele vai à sanção do Presidente José Sarney, e é 
importante que o povo do Pará saiba que o plebiscito 
será feito em todo o Estado do Pará. Essa questão da 
divisão do Estado nos Estados de Carajás e de Ta-
pajós quem tem de decidir é a população do Estado 
do Pará. Essa não é uma questão que o Governador 
decida ou que Senadores, Deputados Federais ou 
Deputados Estaduais, os parlamentares de um modo 
geral, possam decidir. 

Quem vai decidir isso é o povo, por meio desse 
plebiscito que será feito ainda neste ano, em todo o 
Estado do Pará. Entre os 7,5 milhões de habitantes, 
os 4,3 milhões de eleitores do Estado do Pará serão 
convocados a dizerem se são ou não a favor da divi-
são e da criação dos novos Estados.

E, Senador Mozarildo – V. Exª foi o autor do pro-
jeto –, o plebiscito será antecedido de uma campanha 

nos moldes da campanha eleitoral gratuita, na televisão 
e no rádio, para esclarecer os eleitores sobre quais 
são as vantagens e as desvantagens da divisão do 
Estado do Pará.

Esclarecido por meio do programa eleitoral que 
antecederá, repito, o plebiscito, o eleitor irá, então, 
posicionar-se. A vontade do povo, pelo plebiscito, será 
então atendida e aceita por todos os parlamentares.

Esse era o esclarecimento que queria fazer à 
população do meu Estado do Pará, porque lá correm 
algumas informações distorcidas, como a de que já 
estamos votando aqui a divisão do Estado. Não é isso, 
não. Nós não estamos aqui votando a divisão do Es-
tado do Pará em hipótese nenhuma. Estamos apenas 
autorizando que seja convocado, repito, um plebiscito, 
para ouvir toda a população do Estado do Pará, todos 
os eleitores. Era esse o esclarecimento.

Agradeço a V. Exª. 
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – O Pará está esclarecido. 
Senador Walter Pinheiro, pela ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
desejo fazer dois registros: o primeiro é exatamente 
em relação a essa questão dos plebiscitos. É impor-
tante, democrático até que a Casa oriente na linha da 
aprovação do plebiscito. Mas acho que é importante, 
inclusive, que nós atentemos para isto: os Estados cita-
dos ou envolvidos, portanto, a população de um modo 
geral deve participar. E é importante que prevaleça 
muito mais o interesse... Como até colocou muito bem 
aqui nosso colega, o Senador Randolfe, é importante 
também que se pense muito na integralidade dessas 
ações e na capacidade de se promover, cada vez mais, 
uma verdadeira integração e não uma divisão. 

Mas, Sr. Presidente, pedi a palavra pela ordem a 
V. Exª, primeiro para saudar a iniciativa da Mesa no que 
diz respeito à comissão externa que deve acompanhar 
os acontecimentos que a todos nós só entristecem: os 
assassinatos no campo. 

Lamentavelmente, no mesmo momento em que 
nós discutíamos o Código florestal lá na Câmara, essa 
questão, eu diria, até se acirrou. Logo depois da vo-
tação, dois outros líderes camponeses foram assas-
sinados. 

A violência no campo ainda continua de uma 
forma muito intensa, e é fundamental que não só fa-
çamos um processo de acompanhamento, com visita, 
mas também que provoque as instâncias de Governo, 
para que medidas de caráter preventivo sejam toma-
das; senão, todas as vezes, vamos ficar aqui fazendo 
uma espécie de ida somente para constatar e, ao mes-
mo tempo, como alternativa ou paliativo à ação, para 
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buscar prender os criminosos. Acho que esse não é o 
grande intento nosso. O correto é o estabelecimento 
da paz e a preservação da vida. 

E nós temos discutido muito isso no Partido dos 
Trabalhadores. O Senador João Pedro deve ser o repre-
sentante nosso nessa comissão, para promover esse 
acompanhamento. Mas que principalmente façamos 
desse tema um tema da principalidade da nossa ação, 
já que iniciaremos aqui o debate do Código Florestal. 
Não interessa entregar um bom Código para a boa con-
vivência, para boa relação entre a atividade econômica 
e a preservação da natureza e não conseguirmos aqui, 
de uma forma muito enfática, algo que é muito mais 
importante, que é a preservação da vida. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Claro. Nós nos alinhamos com a argumenta-
ção de V. Exª, Senador Walter Pinheiro.

Passamos de imediato a palavra ao Senador 
Wilson Santiago, como orador inscrito.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda, meu caro Se-
nador Paim, meu caro Senador Mozarildo Cavalcanti, 
demais Senadores e demais Senadoras, na semana 
passada, uma das notícias que mais foram veiculadas 
nos meios financeiros e também de comunicação foi a 
recomendação do Ministério Público Federal do Rio de 
Janeiro – isso servindo de exemplo para outros Estados 
da Federação – aos Bancos Santander e Itaú-Unibanco 
de devolverem aos clientes tarifas cobradas indevida-
mente desde o ano de 2008 até o ano de 2010. 

O valor total, só no Rio de Janeiro, Sr. Presidente, 
somou R$430 milhões em apenas dois bancos, duas 
instituições financeiras cobrando taxas indevidas a 
clientes, a correntistas que lá têm contas. Imaginem 
se somarmos esses valores dessas instituições com 
os de outros bancos e até com o do restante do Brasil, 
o quanto não estão abusando da população brasilei-
ra, acredito que a mais desinformada, a mais carente, 
com taxas abusivas em relação a esses clientes, as 
esses correntistas.

Em 30 de abril de 2008, o Banco Central emitiu 
regulamentação sobre tarifas bancárias. Entretanto, 
nem todos os bancos acataram a norma e resolveram 
fazer cobranças de forma incorreta. 

Veja, Sr. Presidente, a preocupação que estes 
bancos estão causando à população brasileira, exigin-
do que esta Casa, exigindo que o Ministério Público, 
exigindo, enfim, que todos aqueles do próprio governo, 
que têm a missão de fiscalizar, como, por exemplo, o 
Banco Central, fortaleçam essa fiscalização e, com 
medidas mais rígidas, punam esses bancos que es-
tão cobrando taxas exorbitantes dos próprios clientes, 

espalhados, sim, em todo o território nacional. Eles 
não cumprem nem as recomendações dos Procons 
dos referidos Estados, como o caso do Rio de Janei-
ro, Senador Paim, e acredito que também em outros 
Estados da Federação. 

O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro 
recomendou a restituição dos valores cobrados in-
devidamente aos clientes prejudicados, àqueles que 
foram identificados ou que até reclamaram. Imagine, 
Walter Pinheiro, os clientes que ainda não detectaram 
essas retiradas indevidas ou esses débitos indevidos 
das suas próprias contas e com isso tendo esses vo-
lumosos prejuízos, que são do conhecimento de todos 
e publicados no Rio de Janeiro!

O Ministério Público fez isso após inquérito civil 
público, que apurou ser indevida a cobrança pelo Re-
passe de Encargos de Operações de Crédito e também 
por Comissão sobre Operações Ativas. 

Os bancos exemplificados na denúncia são o 
Santander e o Itaú-Unibanco. Repito, imaginem os 
que ainda não foram identificados com essas cobran-
ças indevidas! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
esse comportamento dos bancos é inconcebível para 
todos nós representantes da população brasileira, re-
presentantes do povo brasileiro no Congresso Nacional, 
quando detectamos cobranças indevidas por aqueles 
que dominam a economia, eu digo até o poder econô-
mico deste País, os bancos, aos menos favorecidos e 
também a toda população brasileira.

O procurador daquele Estado, que emitiu a re-
comendação, diz que os bancos têm que devolver o 
dinheiro recolhido de forma irregular. 

Segundo ele, “o Banco Central já se manifestou, 
de forma definitiva, acerca da ilegalidade da cobrança 
desses encargos. Portanto, todos os consumidores que 
foram cobrados a partir dessa data devem ser devida-
mente ressarcidos”. 

É para isto, Sr. Presidente, Senador Petecão, 
que todos nós temos que chamar a atenção da popu-
lação brasileira, para vigiarmos essas taxas cobradas 
ou debitadas em todos as nossas contas, de todos os 
correntistas deste País, porque, com certeza, iremos 
identificar cobranças indevidas, débitos indevidos, es-
pecificamente daqueles clientes que não acompanham 
os débitos nas suas contas, e além de tudo os menos 
informados, os menos favorecidos espalhados em todo 
o território nacional.

Sr. Presidente, mais uma vez, me insurjo contra 
essas atitudes dos referidos bancos ou até de outros 
bancos, que cometem os mesmos delitos no que se 
refere à população brasileira, que descumprem as or-
dens do Banco Central, onerando clientes do sistema 
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financeiro, repito, especificamente os mais pobres. 
Todos nós somos prejudicados com essa desordem 
praticada pelos próprios bancos do nosso País. 

Uma das atribuições do Banco Central é promover 
a eficiência e o desenvolvimento do sistema financeiro 
do País. O Banco Central funciona como o banco dos 
bancos, supervisionando o sistema financeiro. Nesta 
função, o Banco Central cometeu falhas. Temos que 
reconhecer isso, Senador Inácio Arruda, porque não 
é admissível que um banco controlador de todos os 
bancos, como o Banco Central, permita que sucessivas 
vezes os bancos cobrem taxas indevidas da população 
brasileira, levando prejuízos a esses correntistas, levan-
do muitos deles à inadimplência, a estouro de contas 
e cometendo contra eles até protestos e algumas exe-
cuções. Cometeu falhas, visto o lapso de tempo entre 
a emissão da regulação e a comunicação aos bancos 
do descumprimento daquela norma, e o silêncio até 
os dias de hoje, sendo necessária a manifestação do 
próprio Ministério Público. 

É isso Sr. Presidente, que não podemos admitir, 
que para que ocorra alguma punição, até a devolução 
das taxas cobras aos clientes indevidamente, seja 
necessária a ação do Ministério Público. Onde está o 
Banco Central, onde estão os órgãos de fiscalização 
que de fato têm o dever de acompanhar essas decisões 
abusivas dos próprios bancos, penalizando a popula-
ção quando cobram taxas indevidas, a exemplo das 
identificadas no Rio de Janeiro, e tenho certeza de que 
em muitos outros Estados da Federação?

Diariamente somos assustados com informação 
dos altos percentuais nas taxas também cobradas 
pelos cartões de crédito e exorbitantes juros cobra-
dos nos cheques especiais. É essa fiscalização, Sr. 
Presidente, que tem que ser feita com mais rapidez e 
com mais rigor no que se refere ao Banco Central, a 
todas as instituições financeiras, quer sejam cartões 
de crédito, bancos, enfim, todas aquelas que fornecem 
créditos e que também movimentam contas de todos 
os correntistas deste País.

Diante dos lucros exorbitantes dos bancos e com 
essas notícias que todos nós tomamos conhecimen-
to no Rio de reclamações e registros, Senador Paim, 
identificados em muitos Estados da Federação, é que 
somos obrigados a ocupar a tribuna desta Casa para 
cobrar providências do Banco Central, para cobrar 
rigidez do Banco Central, para cobrar rigidez da pró-
pria justiça quando executa ou quando é chamada a 
tomar decisões no que se refere às reclamações de 
muitos clientes, porque de fato os bancos abusam 
dos clientes cobrando taxas que, na verdade, nunca 
existiram e muitas delas são proibidas pelo próprio 
Banco Central.

Aqui estamos não só com o dever e a obrigação 
de defender os interesses da sociedade brasileira, dos 
Estados da Federação, como também e especificamen-
te defender os menos favorecidos que não suportam 
mais as taxas abusivas dos bancos, cobradas da po-
pulação inteira, com isso resultando em exorbitantes 
lucros dos bancos, que surpreendem até os órgãos 
oficiais do Governo. Todos nós sabemos que parte dis-
so são cobranças indevidas, como essas identificadas 
no Rio de Janeiro e também como as que estão em 
tramitação em reclamações nos Procons de outros 
Estados da Federação.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V. 
Exª me concede um aparte?

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Concedo um aparte a V. Exª, Senador.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Senador Santiago, embora V. Exª faça parte da Mesa, 
como um dos Vice-Presidentes, quero elogiar a preo-
cupação sempre atenta em relação à questão finan-
ceira, em relação ao trato dos consumidores, que, 
muitas vezes, são levados, pela propaganda ou não, 
em função dessas altas taxas. Às vezes, são de certo 
modo esbulhados. A preocupação de V. Exª é de alertar 
e de fazer com que se cuide bem disso, com que se 
fiscalize. Na verdade, hoje, com esta de o Governo e 
o Banco Central dizerem que é para conter a inflação, 
vem aumentando a Selic. Já estamos em 12%, 12% e 
pouco – daqui a pouco, vamos para mais –, e há uma 
perspectiva de, neste ano, irmos para 12,75%. Quanto 
mais o Banco Central vai aumentando – a cada reu-
nião que faz, aumenta 0,25%, 0,30% –, com certeza, 
Senador Wilson Santiago, isso dá resultado para as 
instituições financeiras. Cada vez os juros sobem mais, 
e, aí, vão ter resultados melhores. Essas instituições 
financeiras ficam alegres, pois, quanto mais caro o di-
nheiro, melhor. Quem paga isso é a comunidade, são 
os consumidores, que, às vezes, são conduzidos num 
processo de propaganda e, às vezes, não são bem 
orientados. Eles acabam pagando custos dos juros, 
muitas vezes maiores que o próprio produto adquiri-
do, no frigir dos ovos, como se diz na gíria. Por isso, 
pela preocupação de V. Exª de levar isso à tribuna 
desta Casa, para que todo mundo acompanhe isso 
com atenção e para que os órgãos, principalmente o 
Banco Central, fiquem atentos a essa admoestação, a 
essa exposição que V. Exª faz no fim da tarde de hoje, 
eu quero cumprimentá-lo.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Agradeço a V. Exª, Senador.

Especificamente os clientes que recebem seu 
salário em conta corrente precisam ter cuidados com 
os bancos, Senador Paim. Eles estão cobrando taxas 
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abusivas, como as detectadas no Rio de Janeiro, re-
pito, e em tantos outros Estados da Federação, em 
apenas duas instituições financeiras. Imagine quando 
se somarem todas. Só em duas, em um Estado, já se 
somaram R$430 milhões, em apenas dois bancos, 
de taxas abusivas contra os clientes. Tenho certeza 
de que esses clientes são os menos informados, os 
menos favorecidos e também aqueles que não se pre-
ocupam em acompanhar os débitos em suas contas 
correntes. 

Muitas vezes os direitos desses cidadãos são 
lembrados pelo próprio Ministério Público, como ocor-
reu. E quando alguém, ou o próprio Ministério Público, 
não é reclamado, não é provocado a acompanhar isso, 
ou até à abertura de algum inquérito em relação a es-
ses abusos impostos, a essa desonestidade praticada 
pelos próprios bancos em nosso País, a exemplo dos 
citados anteriormente, muitas vezes esses direitos 
podem passar despercebidos. 

Precisamos de uma fiscalização mais eficiente 
por parte do Banco Central no que se refere ao acom-
panhamento desses débitos, dessas taxas abusivas, 
debitadas, sim, nas contas dos correntistas dos bancos. 
Não podemos aceitar que esses aufiram lucros acima 
do permitido, fazendo cobrança de taxas indevidas a 
seus clientes. 

Chamo a atenção de todos os clientes, mais uma 
vez, para que todos tenham condições e a preocupa-
ção de acompanhar, repito, os débitos das suas refe-
ridas contas, porque tenho certeza de que todos irão 
identificar débitos abusivos praticados pelas próprias 
instituições financeiras. Estejamos todos atentos aos 
nossos extratos bancários e confiramos os valores que 
nos são debitados. Não podemos deixar que nossos 
direitos permaneçam sendo descumpridos por essas 
instituições financeiras. 

Então, Sr. Presidente, era isso o que gostaria de 
registrar no dia de hoje, repetindo, mais uma vez, cha-
mando a atenção do Banco Central no que se refere à 
fiscalização mais rígida com esses bancos que estão 
abusando dos clientes em todo o território nacional, 
cobrando taxas que, na verdade, não condizem com 
a realidade, muitas delas indevidas.

Agradeço a V. Exª e, da mesma forma, aos Se-
nadores que acompanharam este pronunciamento, 
e à população brasileira da mesma forma. Enfim, a 
todos os meios de comunicação desta Casa, que eu 
tenho certeza, Senador Inácio Arruda, de que irá pu-
blicá-lo, chamando a atenção da população brasileira 
para fiscalizar as suas contas. Do contrário, parte dos 
bancos passará as mãos em parte dos seus saldos 
bancários.

Muito obrigado a V. Exª.

Durante o discurso do Sr. Wilson Santiago, 
o Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Parabéns, Senador Wilson Santiago.

Com a palavra pela Liderança do PCdoB o Se-
nador Inácio Arruda.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) 
– Sr. Presidente, gostaria que V. Exª me inscrevesse. 
Eu gostaria de falar pela Liderança do meu Partido, 
o PMN.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – o Senador Petecão está inscrito pela Liderança 
do PMN.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) – 
Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Pois não.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Rapidamente, 
Senador Inácio.

Sr. Presidente, solicito de V. Exª a inscrição pela 
Liderança do PSOL. Já consta o requerimento na 
Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª está inscrito.

Com a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, temos muitos temas impor-
tantes que se alinham à ideia que o PCdoB – Partido 
Comunista do Brasil – tem defendido para que o nosso 
País efetivamente possa dizer que está construindo 
um projeto de Nação baseado nos interesses maiores 
do povo brasileiro. Isso inclui temas centrais, como a 
questão há pouco aqui abordada sobre a política eco-
nômica, aspectos da política econômica brasileira; diz 
respeito à política de juros praticada pelo Banco Cen-
tral; diz respeito à taxa de câmbio praticada pelo Go-
verno brasileiro – essa ideia de câmbio flutuante; diz 
respeito à questão de superávit primário estabelecido 
também um tempo atrás na economia nacional para 
fazer frente a pagamentos de juros e amortização da 
dívida brasileira; diz respeito ao debate da construção 
do nosso caminho, à questão da reforma tributária 
no Brasil, à consolidação do processo democrático 
com respeito àquilo que construímos, especialmente 
na Constituição, que foi a liberdade de organização 
partidária, que a toda hora se busca ceifar. E a nossa 
Casa congressual, seja a Câmara, seja o Senado, via 
de regra entra nesse debate de forma enviesada, fa-
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zendo coro com os setores mais reacionários e con-
servadores da sociedade brasileira, que querem res-
tringir a participação político-partidária no Congresso 
Nacional especialmente. 

Poderíamos alinhar também, entre essas grandes 
questões de um projeto mais ousado de pôr o Brasil 
de pé, as questões do campo do trabalho: do trabalho 
industrial, urbano, com as inovações que se têm apre-
sentado desde 1988, agregando-se à CLT conquistas 
em todos os campos em que precisamos avançar, 
como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho. 
Temos tido ganhos mais que velozes de produtividade, 
automação – todas as áreas da ciência têm avançado 
significativamente –, permitindo que o homem traba-
lhe bem menos e possa cada vez usufruir mais, ter 
mais direitos, aumentar as suas conquistas em todos 
campos da arte, da cultura, do lazer, do divertimento, 
o que hoje é suprimido da maioria do povo brasileiro, 
da sua formação cada vez maior. Então, temos aí um 
espaço grande no mundo do trabalho para discussão, 
para debate. 

Mas queria, Sr. Presidente, entrar em um tema 
em que, às vezes, pode ser feita certa confusão, se 
quisermos usar de forma oportunística o debate em 
torno dele. Refiro-me à luta histórica dos trabalhadores 
brasileiros, cuja discussão foi e é necessária: a ques-
tão da reforma agrária no Brasil.

Em face do avanço tecnológico também no campo, 
muitas vezes se anuncia: “Não, mas esse negócio de 
reforma agrária, isso já não é mais necessário”, como 
se a tecnologia tivesse respondido essa questão da 
reforma agrária. 

Podemos dizer que a reforma agrária do século 
XIX, praticada na Europa, nos Estados Unidos e em 
boa parte do Planeta, digamos, você não a repetirá. 
Mas a reforma agrária, nas condições de hoje, com alta 
tecnologia no campo, ela tem espaço para se materia-
lizar, num processo de cooperação entre trabalhadores 
do campo, trabalhadores rurais. Onde, minimamente, 
estabeleceu-se uma produção em minifúndios, como 
é o caso de Santa Catarina, como é o caso de parte 
significativa do Estado do Paraná, do Estado do Rio 
Grande do Sul, especialmente nesses três Estados do 
Sul do Brasil, o processo de cooperação entre os tra-
balhadores e os pequenos produtores tem permitido 
saltos econômicos significativos. Então há, sim, espaço 
para a reforma agrária no nosso País, e o tema não 
pode ser tratado de forma que se busque, primeiro, 
para aqueles que lutam em defesa da reforma agrá-
ria, uma tentativa de criminalização, de satanização 
dos movimentos sociais que lutam pela bandeira da 
reforma agrária.

Digo isso porque o meu partido, historicamente, 
levantou essa bandeira lá atrás, quando poucos na 
sociedade a levantavam. E hoje eu posso dizer que 
essa é uma bandeira de quase consenso na socie-
dade brasileira.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há um 
consenso urbano e em setores rurais importantes, 
mas ainda há uma resistência gritante por aqueles que 
lutam em defesa da terra para os que trabalham, para 
os que produzem, para os que querem trabalhar na 
terra, aqueles que querem a reforma agrária.

Sr. Presidente, quero reafirmar aqui a denúncia 
dos novos massacres de trabalhadores rurais defen-
sores da reforma agrária, gente que quer produzir 
no campo, que quer produzir feijão, arroz, mandioca, 
milho, que quer alimentar o povo brasileiro, que quer 
alimentar a sua família e o povo brasileiro.

É por esta razão que, infelizmente, no Brasil, te-
mos que bradar ainda de forma forte, porque é preciso 
dar um basta aos crimes no campo. Basta de crimes 
praticados por aqueles que resistem ao processo de 
reforma agrária no Brasil! É preciso denunciar os crimes 
do latifúndio e não fazer confusão entre a luta histórica 
pela reforma agrária e um debate em curso no Brasil 
em torno da questão do Código Florestal, porque se-
não vamos cair no oportunismo de nos aproveitar dos 
cadáveres de homens lutadores do povo para defen-
der posições na nossa Casa ou mesmo na Câmara 
dos Deputados.

E, mais uma vez, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, é o sangue de trabalhadores e de comunistas 
que encharca o nosso chão, o nosso solo. Na semana 
passada, repetiu-se a rotina – podemos dizer – inacei-
tável, perniciosa ao processo de construção do projeto 
nacional e macabra, levando as vidas dos extrativistas 
José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito San-
to, em Nova Ipixuna, no Pará. Também foram mortos o 
agricultor Eremilton Pereira dos Santos, provavelmen-
te por ser testemunha da execução do casal, e o líder 
camponês Adelino Ramos, o Dinho, em Rondônia. O 
Dinho, Sr. Presidente, já tinha, podemos assim dizer, 
escapado e era um sobrevivente, no sentido literal da 
palavra, do massacre de Corumbiara, em Rondônia, 
em 1995, quando três trabalhadores rurais foram as-
sassinados. Ele conseguiu escapar e aumentou seu 
protagonismo à frente da luta, sendo um dos fundadores 
do Movimento Camponês Corumbiara, que é o único 
dos trabalhadores rurais sem terra naquele Estado. 

Naquele período, aproxima-se do nosso parti-
do e passa a fazer parte de sua direção estadual em 
Rondônia. Em 2007, foi um dos fundadores da Central 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, 
e membro de sua direção estadual.
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A luta de Dinho, José Cláudio e Maria era contra 
o latifúndio. Defendiam a reforma agrária. Defendiam a 
floresta e a reforma agrária em benefício dos pequenos 
agricultores e contra a exploração predatória do latifún-
dio. Eram vigilantes implacáveis e incansáveis. Esses 
homens lutadores não queriam que os poderosos, os 
grandes de sempre, usassem e abusassem do nosso 
território, extraindo madeira ilegal, fazendo derrubadas 
inconsequentes para poder tirar proveito, ganhando e 
fazendo fortuna às custas da riqueza daquela nossa 
região. Foram mortos por isso.

Só em Rondônia, segundo cálculo de Dinho, são 
tirados ilegalmente trinta mil metros cúbicos de madeira 
e vinte mil cabeças de gado todo o mês.

Quase do outro lado da Amazônia, José Cláu-
dio e Maria resistiam, na mesma pegada, contra o 
latifúndio.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eram lu-
tadores, defensores, digo uma vez mais, da reforma 
agrária. Queriam produzir mais riqueza para o nosso 
povo, mas queriam que os pequenos, que os sem terra 
tivessem acesso à terra para produzir.

O objetivo do Movimento Camponês Corumbiara é 
agir contra as ilegalidades no campo. Tratava-se, como 
dizia Dinho, de uma luta justa, pacífica, em busca da 
dignidade do trabalhador rural. É essa a metodologia 
do Movimento Camponês Corumbiara, explicou Dinho. 
E muitas vezes Dinho e os demais foram anunciados 
como marcados para morrer. As autoridades de to-
dos os níveis, estadual, Federal e municipal, agora, 
inquietam-se e garantem todo o empenho pelo fim da 
violência e pela punição dos criminosos.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Mas é preciso mais! É preciso transformar as palavras 
em realidade, rasgar o véu que acoberta o desrespei-
to à lei, à dignidade e à vida. Entra ano e sai ano, a 
impunidade tem sido a regra. Somente no Pará, onde 
a violência contra os trabalhadores rurais tem sido 
mais aguda, dos 34 assassinatos de 2010, 18 foram 
cometidos lá. 

Há um passivo judicial que acoberta crimes e 
criminosos.

Por favor, onde está o Judiciário? Onde estão as 
autoridades judiciárias para dar garantia de que esses 
criminosos sejam punidos?

Foram cometidos, nos últimos 40 anos, mais de 
800 assassinatos de trabalhadores rurais no Pará, 
apenas 18, pouco mais de 2% do total, foram a julga-
mento, somente oito foram condenados e, destes, um 
único cumpre a pena, um em 800. Esse é o retrato da 
impunidade que exige um basta e impõe a punição de 

empreendedores criminosos, que usam o nome de em-
preendedores para roubar terras, madeira e vidas. 

Em homenagem a José Cláudio, Maria e Dinho é 
preciso proclamar. Esses homens e mulheres do povo 
deixam essa bandeira na mão de milhões de brasilei-
ros para manter a sua luta firme e continuada. E ela 
só vai terminar com a conquista da reforma agrária, da 
democracia e da justiça no campo, meu caro Randolfe, 
a quem dou um aparte neste instante.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Que-
rido Senador Inácio, quero cumprimentar V. Exª pela 
lembrança que traz. Nós do Senado, do Congresso 
Nacional, temos que refletir sobre esses assassina-
tos no campo. Fico feliz em saber que no dia de hoje 
foi aprovada e designada uma comissão proposta por 
sua companheira de partido, Senadora Vanessa Gra-
zziotin, propondo que uma comissão de Senadores 
acompanhe de perto as investigações que estão em 
curso sobre os assassinatos ocorridos no Pará e o as-
sassinato de Dinho, em Rondônia. E estes somam-se, 
lamentavelmente, a um conjunto de tristes números. 
A Comissão Pastoral da Terra divulgou recentemente 
o relatório de mortes no campo e tem demonstrado 
que, em especial na Amazônia, na nossa região, têm 
aumentado os casos de crimes contra os trabalha-
dores rurais. Senador Inácio, são trabalhadores que 
defendem a floresta, que têm defendido o meio am-
biente e, como responsáveis pela agricultura familiar, 
são responsáveis – como já foi dito por V. Exª – pela 
ampla maioria da produção agrícola do País. Só para 
se ter uma ideia, 95% do feijão que chega à mesa do 
brasileiro é proveniente da agricultura familiar; 98% a 
de hortifrutigranjeiros; é de 70 a 80% a de carnes e 
leites. Dos 4,8 milhões de propriedades agrícolas no 
Brasil, 4,1 milhões – 85%, portanto – pertencem à 
agricultura familiar. É esse o papel defendido por esses 
lutadores do povo, que colocam comida na mesa dos 
brasileiros, que defendem a floresta, que preservam 
de fato e concretamente o meio ambiente. E é por isso 
que não pode passar impune e o Brasil não pode con-
tinuar na lamentável condição de ser um dos únicos, 
se não o único país das três Américas que ainda não 
fez, de fato, uma radical reforma agrária. Cumprimento 
V. Exª. Reitero que esses crimes não podem ser em 
vão. É fundamental – parece-me que, neste sentido, 
a Presidenta Dilma já agiu – que esses crimes sejam 
federalizados, sejam tratados como crimes contra os 
direitos humanos, crimes contra o Estado brasileiro, 
porque de fato os são.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Agradeço a V. Exª o aparte. Espero que V. Exª possa 
estar nessa Comissão, que vai contribuir e vai ajudar 
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para que o Senado da República tenha uma visão mais 
clara desses assassinatos premeditados.

Os três mortos, José Cláudio Ribeiro da Silva, 
Maria do Espírito Santo da Silva e o Dinho, já consta-
vam em listas predefinidas de que seriam mortos se-
guidamente. Em 2010, foi anunciado que eles seriam 
assassinados. Em 2011, o ano começou com ameaça 
de morte para os três.

Portanto, as autoridades, com esse conhecimen-
to, sabendo que essas pessoas estavam ameaçadas, 
mesmo assim, não lhes garantiram a segurança devida. 
Eram lideranças destacadas, eram pessoas respeitadas 
no âmbito de sua atuação no movimento camponês no 
Estado do Pará e no Estado de Rondônia.

A morte premeditada é um crime ainda mais grave, 
que nós devemos examinar o mais rápido possível.

Eu quero, Sr. Presidente, ao fazer esse registro, 
dizer que outros, como Adelino, João Cláudio e Maria 
do Espírito Santo, foram assassinados como lideres 
dos lutadores pela reforma agrária. Mas existe uma 
lista com mais de 40 nomes indicados para serem 
premeditadamente mortos nessa região. 

É inaceitável e é urgente que o Estado brasilei-
ro...Por isso, louvo a decisão do Senado Federal de 
constituir uma comissão especial para examinar essa 
realidade do campo, especialmente na região, porque 
é onde nós temos o maior número de atentados à vida 
daqueles que lutam pela reforma agrária.

Nós todos temos de nos irmanar com as famílias, 
com os amigos, com o Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, com o Movimento dos Sem Terra da região, na 
defesa da reforma agrária e de suas bandeiras e de 
suas causas, temos de dar-lhes apoio, porque defen-
dem causas justas. Ao mesmo tempo, temos que pedir 
que o nosso Estado, por iniciativa do nosso Governo e 
também do Congresso Nacional, garanta a segurança 
desses homens que lutam para garantir produção. Eles 
querem produzir, alimentar seus filhos, suas famílias e 
o povo nessas regiões, e muitos em todo o Brasil.

Por isso queremos registrar, Sr. Presidente, uma 
vez mais sublinhar essa denúncia sobre esses assas-
sinatos descabidos que se mantêm em nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Com a palavra, em permuta com a Senadora 
Ana Amélia, o Senador Casildo Maldaner.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, expediente que passo a ler.

É lido o seguinte:

OFÍCIO Nº 67, DE 2011

Sr. Presidente, nos termos regimentais, o Bloco 
de Apoio ao Governo cede uma vaga de titular, na Co-

missão Parlamentar de Inquérito criada para apurar 
supostas irregularidades no Ecad, ao Partido Socia-
lismo e Liberdade, PSOL. 

Assina o Líder do PT e do Bloco de Apoio ao 
Governo, Humberto Costa.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 67/2011 – GLDBAG

Brasília, 27 de maio de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, o Bloco de Apoio ao 

Governo cede uma vaga de titular, na Comissão Par-
lamentar de Inquérito criada para apurar supostas 
irregularidades no ECAD, ao Partido Socialista e Li-
berdade – PSOL.

Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco 
de Apoio ao Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O expediente lido vai à publicação.

Com a palavra o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente e nobres Colegas, vou fazer alguns 
comentários sobre a telefonia móvel no Brasil. 

Eu tenho sido questionado, tenho sido abordado, 
em diversas circunstâncias, e depois de certo tempo re-
solvi fazer algumas considerações a respeito disso.

São inegáveis, Sr. Presidente, nobres Colegas, 
os avanços alcançados em nosso País após a privati-
zação das empresas de telecomunicações em 1998. 
Nesse período, saímos de pouco mais de 7 milhões 
de linhas de celular para os mais de 210 milhões atu-
ais. Vejam que isso representa mais de um celular por 
habitante. Se nós saímos de 7 milhões e fomos para 
os 210 milhões atuais, chegamos à conclusão de que 
temos mais do que um aparelho celular por habitante 
no País. As informações são da Anatel, Agência Na-
cional de Telecomunicações.

Passamos dos aparelhos grandes e de recursos 
limitados, que exigiam um pasta para serem carrega-
dos, aos atuais smartphones com acesso à Internet 
na palma da mão. Essa é a evolução técnica que se 
alcançou. 

Tais conquistas também se deram na difusão de 
linhas fixas, acesso à Internet de banda larga, serviços 
de longa distância e televisão por assinatura. 

No entanto, nobres Colegas, com esses avanços 
vieram muitos problemas, que são enfrentados diaria-
mente por esses milhões de usuários Brasil afora. E 
quem de nós, aqui neste plenário, não enfrentou, em 
algum momento, as mesmas agruras? 
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Os serviços de telefonia móvel são campeões de 
queixas junto à Anatel: nos últimos doze meses, foram 
aproximadamente 850 mil reclamações registradas. Só 
para trazer um exemplo. Nos últimos doze meses, foram 
aproximadamente 850 mil reclamações registradas. 
Isso só para termos uma ideia da imensidão.

E faço questão de destacar: esses números di-
zem respeito tão somente às queixas catalogadas. 
Não levam em consideração os milhares de apelos, 
denúncias e irregularidades relatadas diretamente às 
operadoras, além das outras milhares que nunca che-
garam a ser feitas, desaguando na revolta e, ao fim, 
na resignação do próprio consumidor.

Os motivos são os mais variados: cobranças in-
devidas, serviços mal prestados, ausência de cobertu-
ra de rede, ou seja, um sem fim de problemas. E aqui 
chegamos a um ponto crucial: para quem apelam es-
ses consumidores? Ficam, no mais das vezes, reféns 
dos precários atendimentos das centrais telefônicas 
oferecidas pelas operadoras: Tecle 1 para reclamar 
disso, tecle 2 para reclamar daquilo, tecle sucessiva-
mente até o esgotamento da sua paciência...” É isso 
que realmente vem ocorrendo.

A Anatel exige, através da Resolução nº 477, 
de agosto de 2007, que as prestadoras de serviço 
disponibilizem setores de atendimento pessoal. Mais, 
exige ainda que esses endereços sejam divulgados 
aos consumidores.

Agora pergunto aos Colegas: alguém sabe onde 
ficam esses setores de atendimento? 

Tenho recebido relatos de pessoas que simples-
mente não conseguem acessá-lo. No máximo, em 
determinadas lojas, um encaminhamento às centrais, 
sem, no entanto, qualquer autonomia dos atendentes 
para resolução das questões apresentadas. 

Os problemas não ficam restritos ao atendimen-
to pessoal. Apesar dos custos de aquisição e de uso 
da telefonia terem baixado consideravelmente em re-
lação ao que pagávamos há uma década, ainda são 
abusivos quando comparados a países europeus ou 
aos Estados Unidos.

Todos sabemos que o futuro das comunicações 
passa, obrigatoriamente, pela Internet móvel, mas essa 
também tem custos elevadíssimos, proibitivos para a 
maioria da população. A bem da verdade, a própria 
Internet fixa, nas residências, ainda é cara demais.

Nesse aspecto, vale destacar a louvável iniciati-
va do Governo Federal, que, no último dia 5 de maio, 
lançou o Plano Nacional de Banda Larga, com o obje-
tivo de universalizar seu acesso, especialmente entre 
a população de baixa renda, reduzindo os custos de 
assinatura. A intenção é quadruplicar, em quatro anos, 

o número de domicílios atendidos. Hoje são 11,9 mi-
lhões de casas com acesso à Internet.

A cobertura de rede de celular é outra deficiência 
a ser superada, especialmente nos Municípios peque-
nos. Não há real interesse das operadoras em fazer 
investimentos para garantir a prestação do serviço em 
cidades menores, que não darão o retorno financeiro 
necessário em contratação de serviços.

No entanto, Colegas, os serviços de telecomu-
nicações são concessões públicas e é obrigação das 
concessionárias oferecerem bons serviços e cumpri-
los a contento.

Aqui cumpre ao Governo Federal exigir, em seu 
Plano de Metas dos Serviços, a verdadeira ampliação 
dessa rede. É claro que entendemos a posição das em-
presas e suas dificuldades logísticas, não há a menor 
dúvida. Segundo reportagem publicada recentemente 
pela Folha de S.Paulo, as operadoras teriam que in-
vestir mais de R$50 bilhões para prestar um serviço 
de qualidade.

Mas há alternativas economicamente viáveis. 
O compartilhamento de antenas entre as operadoras 
pode ser uma delas. Volto a frisar: o compartilhamento 
de antenas entre as operadoras poderia ser uma das 
saídas, reduzindo custos de instalação e garantindo 
cobertura de rede efetiva. Softwares atuais permitem 
esse compartilhamento, com a devida remuneração às 
operadoras, de acordo com a quantidade de ligações 
feitas por cada usuário.

Digo isso porque, com o compartilhamento, nós 
temos lugares em que se pegam bem os celulares e 
cada empresa constrói a sua antena. Isso é em cida-
des que têm uma certa compensação e há uma con-
corrência entre as empresas de telecomunicações. 
Aí, as menores, por às vezes não compensar a todas 
elas irem lá colocar uma antena, ficam no vazio, ficam 
no prejuízo: não há comunicação, não há as ligações 
e esses lugares menores ficam sem o acesso. Então, 
o que é que se sugere? Mas aí a Anatel teria de ge-
renciar isso. É fazer o quê? É fazer com que, nessas 
cidades menores, uma delas coloque a antena, as 
outras não coloquem ali, coloquem em outra – tem de 
se fazer esse gerenciamento – e, aí, haja o comparti-
lhamento de antenas. Então, nós teremos o quê? Pelo 
software que existe, o pedágio que o consumidor usar, 
numa antena que é de outra companhia, é registrado 
automaticamente e vai creditar para ela. Se ocupar 
de outra companhia, é também anotado e registrado 
pelos softwares. Nisso ninguém vai ter prejuízo. Nós 
teremos um racionamento dos investimentos e as em-
presas vão se sair bem. É a maneira de atendermos 
o consumidor. E, aí, teremos, como se diz, uma rami-
ficação de atendimentos.
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Outra saída, além das antenas compartilhadas, 
seria a utilização dos recursos do Fundo de Universa-
lização dos Serviços de Telecomunicações – existe um 
fundo para isso, criado há anos –, através da inclusão 
da telefonia móvel nas políticas públicas definidas pelo 
Ministério das Comunicações.

A Anatel deve agir com mais firmeza, especial-
mente no que diz respeito ao atendimento ao clien-
te: é preciso que seja pessoal e de qualidade, com 
prazos determinados para a resolução das questões 
apresentadas.

A Agência deve aplicar e exigir o pagamento de 
pesadas multas pelo descumprimento dos serviços. 
Hoje elas não passam de punições. Mesmo multas 
aplicadas pelos Procons não são levadas a cabo, na 
maioria das vezes, e ficam perdidas no emaranhado 
de recursos judiciais. 

Sugiro, desde já, que realizemos uma audiência 
pública aqui, no Senado, com representantes da Anatel 
e das concessionárias de serviços, para dar os devidos 
esclarecimentos, bem como apresentar alternativas 
para a efetiva melhoria na prestação dos serviços.

Não é possível, nobres Colegas, que convivamos 
com um pé no futuro e outro no passado.

Sr. Presidente, eminente Presidente Anibal, que 
preside esta sessão, trago essas considerações ao 
nobre Presidente e aos Colegas, porque tenho, como 
eu disse no início, recebido diversas ponderações, por 
onde ando, sobre essas deficiências, sobre essas la-
cunas em lugares menores que não têm comunicação 
e até, às vezes, em maiores lugares, em lugares maio-
res, por falta de compartilhamento entre as empresas, 
através das antenas. Isso facilitaria – teríamos um custo 
mais baixo – principalmente, como eu disse antes, o 
atendimento à comunidade, aos consumidores. 

Esse trabalho, essa eficiência, esse software exis-
te na Europa, existe nos Estados Unidos, e por que 
não o adotarmos também em nosso País?

São as considerações, Sr. Presidente, nobres 
Colegas, que quero trazer, já no final do dia de hoje, 
para o conhecimento de todos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Casildo.
E agora, com a palavra, pela Liderança do PT, o 

Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, quero, num dia que, eu diria, 
será muito importante para a política social deste País, 
para o programa de ação de combate à miséria, dizer 
que, na próxima quinta-feira, teremos o lançamento do 
Programa Brasil sem Miséria, um programa que busca 

exatamente resgatar compromissos da campanha da 
nossa Presidenta Dilma Rousseff. 

Esse programa tem como eixo de atuação, eu 
poderia até dizer, Sr. Presidente, a ambição, já que por 
diversas vezes traçamos metas nessa mesma escala. 
E muitos não acreditavam, meu caro Presidente Ani-
bal, quando falávamos da quantidade de empregos 
que seriam gerados, da oportunidade de permitir que 
milhões de brasileiros pudessem mudar de faixa sala-
rial, pudessem mudar de classe e pudessem ter aces-
so a bens de consumo, a emprego, inclusive ao que 
poderíamos chamar de reinserção ou, para muitos, de 
inserção na sociedade. Estou falando da ambição de 
retirar 16, quase 17 milhões de brasileiros que ainda 
permanecem numa situação de extrema pobreza. 

O Programa Brasil sem Miséria se constitui não 
apenas no maior desafio da Presidenta Dilma. Mas é 
importante lembrar que é a última oportunidade de a 
Nação brasileira saudar uma dívida social, de séculos 
e séculos. Portanto, completa toda uma trajetória que, 
desde 2002, na campanha colocamos como desafio 
na sociedade, que era uma verdadeira escalada de 
reparação, principalmente no aspecto dessa história 
negativa que, ao longo dos anos, tem provocado, da 
nossa parte, sempre uma luta, uma ação, e, da de 
outros, uma reação até de desgosto, por ver irmãos 
nossos, por ver brasileiros ainda ou mendigando, ou 
nos sinaleiros, ou espalhados por este País afora, por 
diversos cantos, tentando arrancar a vida com a mão. 
Como diz o poeta Caetano, quando ele fala dessa nossa 
gente, é gente arrancando pão com a mão, gente que 
tem se jogado, ao longo de toda uma trajetória, para 
todo tipo de esforço pela sua sobrevivência.

Quem anda pelos sertões, quem anda pelos 
rincões, quem conhece este Brasil de ponta a pon-
ta – portanto, falo aqui do meu Estado, o Estado da 
Bahia – sei o quanto é duro para muita gente ter que 
se deslocar da sua pequena propriedade. Na maioria 
dos casos, nós assistimos não só à migração para 
São Paulo ou coisa parecida, mas ainda existe aquela 
famosa movimentação, meu caro Paim, da zona rural 
para a sede de Municípios.

Um tempo atrás, essa conversa sabe como era, 
Paim? Era deslocar-se para tentar arranjar um lugar 
de gari, ou melhor, na “varrição”. Não que gari não seja 
uma profissão digna; é uma profissão digna. Mas as 
pessoas iam inclusive para se submeter a um rendi-
mento que era menor, muito menor do que o salário 
mínimo. Isso foi mudando com a política no campo, 
com os créditos agrícolas, com o Bolsa Família, com 
a aposentadoria.

Quantas vezes, Paim, nós discursamos na Câ-
mara dos Deputados, falando exatamente sobre qual 
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era a renda dos Municípios, se não a aposentadoria? 
Por quantas vezes, neste Brasil, nós falamos do novo 
arrimo de família? Começamos a assistir aos netos 
irem para a casa do vovô; portanto, o avô, agora apo-
sentado, estava virando arrimo de família, porque via 
os filhos de seus filhos terem que frequentar a sua 
casa para encontrar o que comer. Portanto, é na es-
teira da superação desse tipo de tratamento que nós 
lançamos programas ousados no Governo Lula. É 
nesta esteira, de tentar ainda limpar um pouco mais 
essa mancha, essa chaga sobre este País, que esse 
programa se estabelece.

Para que a gente tenha uma ideia do tamanho 
do desafio a que me refiro aqui, desses 16,2 milhões 
de pessoas, isso representa quase cinco vezes a po-
pulação do Uruguai, onde a Presidenta Dilma esteve 
ontem – estou falando de um país de 3,3 milhões de 
habitantes. Imaginem! Nós ainda temos quase cinco 
Uruguais à mercê de programas governamentais, para 
essa população poder dizer que efetivamente vive.

Isso equivale a duas vezes e meia a população 
do Paraguai, população de 6,3 milhões de habitantes, 
ou à totalidade da população do Chile, de 17 milhões, 
ou a uma vez e meia a Bolívia, que foi a nossa, diga-
mos assim, parceira nesse debate da questão do gás 
natural. Vale dizer que temos ainda uma realidade de 
absoluta miséria em que vive uma população maior do 
que a totalidade de habitantes dos países vizinhos.

O desafio é grande, mas temos a favor das possi-
bilidades de êxito desse programa a larga experiência 
do Governo na execução do programa Bolsa Família 
nos últimos oito anos, que, na realidade, retirou da 
pobreza absoluta algo em torno de 50 milhões e bra-
sileiros. Portanto, há a experiência, a prática, a ação 
efetiva. O Bolsa Família não atingiu todos os brasi-
leiros necessitados; portanto, ainda há uma camada 
que depende muito de programas de transferência de 
renda. E o Brasil também é muito grande, assim como 
também poderíamos falar dessa miséria.

Por isso, para complementação dessa obra, faz-se 
necessário um programa dessa natureza, que estamos 
chamando de Brasil sem Miséria. Diferentemente do 
Bolsa Família, que condiciona o benefício à matrícula 
do filho na escola, o Brasil sem Miséria não é um pro-
grama voltado para criança; é um programa voltado 
para pessoas sem qualquer rendimento, para pessoas 
sobre as quais poderíamos dizer, de uma forma até 
pesada, que são pessoas sem rosto – é duro isso! –, 
sem família, sem endereço. 

Quando nos dirigimos a qualquer cidadão, Paulo 
Paim, uma das coisas que nos chamam atenção, às 
vezes, é o que ele veste ou onde ele mora, qual o seu 
endereço. Costumo sempre dizer, num debate que, às 

vezes, fazemos em Salvador, sobre como se identificam 
determinadas coisas do abandono. Pela região geo-
gráfica, pode-se dizer. E, lamentavelmente, ainda em 
Salvador, podemos falar isso, Paim, pela cor da pele. A 
população negra ainda sofre bastante. Essa é uma das 
formas mais violentas de discriminação: o abandono, o 
tratar essas pessoas como da periferia da vida.

Desse contingente de 16,2 milhões de habitan-
tes, cerca de 47% estão exatamente nas áreas rurais, 
ou seja, no campo, e 53% vivem em zonas urbanas. 
Mas, se formos avaliar esses 53% que estão nas zo-
nas urbanas, vamos encontrar milhares e milhares de 
brasileiros que migraram para a zona urbana, na expec-
tativa de encontrar uma solução para o seu problema. 
Esse número termina nos levando à identificação do 
grave problema com o qual vivem hoje as cidades, as 
grandes metrópoles; os problemas urbanos que tanta 
gente levanta aqui, sejam eles de mobilidade, sejam 
eles de desemprego, sejam problemas oriundos, in-
clusive, da prática de violência. 

A maior parte dessas pessoas extremamente 
pobres – a maior parte – está concentrada principal-
mente no Nordeste, onde vivem cerca de 9,6 milhões, 
tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. Dos 
extremamente pobres nas áreas urbanas do País, 8,6 
milhões, pouco mais da metade, ou seja, 52%, vivem 
no Nordeste; e cerca de 25%, na Região Sudeste. 

Um quarto da população brasileira que vive no 
campo é extremamente pobre: 25,5%. São 7,59 milhões 
de pessoas. Eu diria que essas estão mais no Norte, 
portanto, um contingente de 35,7%, aproximadamente, 
e, no Nordeste, com um contingente de 35,4%. Essa 
é uma população rural que poderíamos dizer que vive 
em extrema pobreza. 

A população em situação de extrema pobreza 
tem cor, Paim. A maioria absoluta dessas pessoas, 
70% – a maioria absoluta –, é negra. Os brancos re-
presentam apenas 4,7% desse contingente. E da po-
pulação dos quase 818 mil índios, 40% também vivem 
em extrema pobreza. 

Metade dos que vivem na pobreza extrema tem 
até 19 anos, minha cara Gleisi. Portanto, uma população 
jovem. Dezenove anos! Eu, com 19 anos, Paulo Paim, 
já era pai de dois filhos. Portanto, uma população jovem. 
Eu é que terminei adiantando demais as coisas! 

Na prática, isso nos leva a uma compreensão 
muito clara da necessidade de políticas sociais do 
Programa “Brasil sem Miséria”, voltado principalmente 
para essa população mais jovem. 

As crianças com até 14 anos de idade represen-
tam cerca de 40% dos indivíduos em pobreza extrema 
– 40%! É por isso, talvez, que nos choquem tanto as 

167ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



Junho de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 19987 

imagens que assistimos em algumas sinaleiras, quando 
vemos crianças à cata, em busca de um trocado. 

As pessoas com 60 anos ou mais somam perto 
de 13% desses indivíduos. Essa situação de extrema 
pobreza fragiliza as pessoas. Na falta de opções para 
uma sobrevivência digna, acabam se entregando, às 
vezes, ao vício, às drogas, à bebida; e, às vezes, até, 
lamentavelmente, à prática do crime. É duro a gente 
avaliar isso. 

É por isso que esse programa é muito importante. 
Não podia, de forma nenhuma, a Presidente da Repú-
blica... Sei que não só não é da sua índole como o seu 
desafio político é muito maior. Poderíamos dizer que 
conseguimos mover 32 milhões de brasileiros, Paim, 
que passaram de uma situação difícil para serem con-
sideradas, digamos, membros de uma sociedade. Mas 
nós não nos contentamos com isso, não. É pouco! Por 
isso o programa vai em busca desses 16, quase 17 
milhões de brasileiros. É importante que a gente vá 
ao encontro dessa gente com políticas públicas, com 
ações concretas.

Eu diria que essas pessoas, que vivem nessa 
situação, quando conseguem alguma ocupação, não 
raro são exploradas por seus patrões. Não é à toa que 
a gente vai vendo aí trabalhos escravos ou, às vezes, 
até situações das mais vexatórias, ou se atiram na 
informalidade e, efetivamente, nem sequer atingem a 
linha dos direitos mais sagrados. 

São exemplos dessa situação o grupo de traba-
lhadores baianos mostrado hoje, inclusive, no Correio 
Braziliense. Recrutados em sua cidade natal, Bom Je-
sus da Lapa, muito próximo de Brasília, cinco homens 
e uma mulher foram trazidos para Brasília com pro-
messas de emprego e ganhos fáceis. Aqui chegando, 
tiveram que trabalhar em situação análoga à da es-
cravidão, em situação semelhante a dos trabalhado-
res rurais que nunca deixam de dever – nunca! – ao 
barracão; a história de um velho conhecido barracão, 
e, na propriedade, terminam fazendo o pagamento 
com alimentos.

Esses tiveram a sorte de ver desbaratada a qua-
drilha que explorava a sua mão de obra. Mas são inú-
meros os exemplos de casos semelhantes, de pesso-
as que são exploradas em sua boa-fé, em função do 
quadro de miséria absoluta em que estão vivendo.

É também para isso que o Brasil sem Miséria 
chega em boa hora, para livrar essas pessoas que vi-
vem em situação de extrema pobreza e de exploração 
ainda maior do que a chaga dessa miséria. Como fez 
o Bolsa Família, o programa vai dar oportunidade a 
muitos. Na realidade, de forma diferente, essas pes-
soas vão poder trabalhar agora em outra frente, e não 

naquela em que eram obrigadas a trabalhar em troca 
de um prato de comida. 

Nesse aspecto, o Bolsa Família e o Brasil sem 
Miséria se completam. Os dois programas reafirmam 
a disposição política dos governos do Partido dos Tra-
balhadores, tanto os oito anos do governo Lula quanto 
este Governo da Presidenta Dilma, que inicia agora 
esse grande trabalho de erradicar a fome e a miséria 
extrema do nosso País. Sei que, às vezes, é difícil falar 
disso, mas é importante que a gente não só trabalhe, 
aqui, o que vai acontecer no dia 02, mas que, princi-
palmente, levantem-se, a partir das experiências, quais 
os passos e os caminhos que podem ser percorridos, 
para que a gente consiga erradicar essa miséria e criar 
condições para que a nossa gente possa ter dignida-
de, trabalho, teto, família, condições de viver em paz. 
Essa é a busca de todo e qualquer cidadão. 

Costumo dizer, Paim, nas minhas andanças pela 
zona rural, que a coisa mais interessante no homem 
do campo, principalmente quando ele vai aderir a um 
programa de financiamento, é ele dizer: “Eu quero pa-
gar. Eu quero tirar o sustento com o suor do meu ros-
to! Eu não quero que seja tratado como migalha para 
mim. Eu quero assinar.” 

Vimos, em todos os documentos do Banco do 
Nordeste, que o índice de inadimplência dessa gente 
é baixíssimo, porque essa gente faz questão de hon-
rar o compromisso. Sabem o que é isso? Caráter. A 
miséria não pode, de forma nenhuma, levar-nos a cor-
romper algo muito mais importante dentro de nós, que 
é o caráter. E essa gente nos ensina isso. Por isso, um 
governo tem de ter compromisso firme, de, a cada dia, 
combater essa miséria com programas. Mas isso tem 
de ser feito de forma a envolver todos os Ministérios, 
todas as frentes, para que a gente possa ter um País 
sem miséria, um País sem fome, um País de gente 
que possa viver decentemente.

Concedo um aparte ao Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-

nador Walter Pinheiro, quero cumprimentá-lo pelo pro-
nunciamento, sobretudo a Presidenta Dilma Rousseff, 
a Ministra Tereza Campello, a Secretária Extraordinária 
de Erradicação da Pobreza absoluta, Ana Fonseca, e 
toda a equipe, por deslancharem, a partir desta quinta-
feira, o Programa de Erradicação da Pobreza Extrema 
e da Miséria. V. Exª já colocou alguns pontos e a rele-
vância do esforço. Ainda hoje, no diálogo conosco, o 
Presidente da Caixa Econômica, Jorge Hereda, nos 
adiantou que ainda há um número muito significativo 
de famílias no Brasil que, tendo direito por lei, às ve-
zes não têm tido acesso ao programa Bolsa Família. E 
esse esforço, agora, será substancial para atingir todos 
eles, por mais difícil que seja encontrar a família, que 
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nem consciência tem, às vezes, do seu direito. Mas V. 
Exª sabe que eu tenho esperança de que não diste 
tanto tempo de quando pudermos implantar a renda 
básica de cidadania universal para toda a população 
brasileira, porque aí, de fato, teremos todas as vanta-
gens da erradicação completa, para valer...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Vou 
completar, Srª Presidente Gleisi Hoffmann. De maneira 
a provermos dignidade e liberdade real a todos. Então, 
meus cumprimentos a V. Exª e à iniciativa, que vamos 
conhecer com maiores detalhes às 11 horas da próxi-
ma quinta-feira. Parabéns.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Eu 
agradeço e incorporo o aparte de V. Exª. Assim como 
V. Exª, também espero até quinta-feira, não com an-
siedade, mas com muita expectativa de que teremos 
oportunidade de fazer muito mais por essa gente.

Quero encerrar com uma frase que o poeta Ca-
etano canta na sua música, em que diz: “Gente pobre 
arrancando a vida com a mão”. Nesse mesmo poema 
musicado, ele diz: “Gente é para brilhar e não para 
morrer de fome”. 

Durante o discurso do Sr. Walter Pinhei-
ro, o Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Pre-

sidência, que é ocupada pela Sra. Gleisi Ho-
ffmann.

A SRª PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco/PT 
– PR) – Muito bem. Associo-me aqui às palavras do 
nosso Senador Walter Pinheiro quanto à importância 
desse programa e a importância de ter um programa 
de inclusão social e desenvolvimento sem abrir mão da 
estabilidade econômica. Acho que o Brasil está sendo 
referência para o mundo exatamente porque tem con-
seguido equilibrar aquilo que muita gente achava que 
era impossível equilibrar.

A SRª PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco/
PT – PR) – Antes de passar a palavra ao próximo ora-
dor inscrito, o Senador Anibal Diniz, quero submeter à 
votação o requerimento do Senador Jorge Viana, que 
solicita licença para se ausentar dos trabalhos da Casa 
no dia 03 de junho do corrente ano, a fim de partici-
par, como membro da Comissão Temporária de Defe-
sa Civil, de diligência aprovada por aquele Colegiado, 
no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina, para analisar e propor alterações no 
Sistema Nacional de Defesa Civil.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

É o seguinte o requerimento aprovado:
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A SRª PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco/
PT – PR) – Também em votação o requerimento do 
Senador Delcídio do Amaral, que solicita licença para 
se ausentar dos trabalhos da Casa no dia 03 de junho 
do corrente ano, a fim de participar, como membro da 
Comissão Temporária de Defesa Civil, de diligência 
aprovada por aquele Colegiado, no plenário da As-
sembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, 
para analisar e propor alterações ao Sistema Nacional 
de Defesa Civil.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

É o seguinte o requerimento aprovado:

REQUERIMENTO Nº 623, DE 2011

Nos termos do art. 13, combinado com o art. 40, 
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro li-
cença para ausentar-me dos trabalhos da Casa no dia 
3 de junho de 2011, quando estarei, com ônus para a 
Casa, procedendo diligência da Comissão Temporária 
de Defesa Civil, no Plenário da Assembléia Legislativa 
do Estado de Santa Catarina, para analisar e propor 
alterações ao Sistema Nacional de Defesa Civil.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2011. – Sena-
dor Delcídio do Amaral.

A SRª PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco/PT 
– PR) – Passo, agora, a palavra ao próximo orador ins-
crito, Senador Anibal Diniz, pelo tempo regimental.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidenta Gleisi Hoffmann, que tanto dignifica o Senado 
Federal e a política brasileira, Srªs e Srs. Senadores, 
pessoas que nos acompanham pela TV Senado e pela 
Rádio Senado, e que estão atentas a tudo que vem 
sendo discutido aqui no plenário do Senado Federal, 
ontem, eu disse, em meu pronunciamento, que voltaria 
ao plenário do Senado para dar continuidade ao de-
bate, às reflexões sobre o Código Florestal, que será 
apreciado pelo Senado, depois de ter sido aprovado 
na Câmara dos Deputados.

Tenho visto muitas manifestações, aqui, contrá-
rias e a favor das modificações propostas e aprova-
das pela Câmara dos Deputados, mas eu me sinto 
na obrigação, em primeiro lugar, de exortar sempre o 
equilíbrio do Senado Federal no sentido de buscar a 
melhor saída, no sentido de construir uma proposta 
final, uma lei final, uma redação final que contemple 
a necessidade de se ampliar a produção agrícola no 
Brasil, a produção de alimentos, tanto para exportação 
quanto para atender a nossa demanda interna, mas, 
fundamentalmente, que possamos fazer uma compati-
bilização entre aumentarmos a produção e nos manter-

mos um País sustentável, que protege suas florestas, 
protege seus mananciais hídricos e protege cada um 
de seus biomas, como forma de demonstrar respeito 
pelas gerações futuras. 

Nós temos, fundamentalmente, de respeitar o 
pacto de gerações e fazer desse Código Florestal uma 
espécie de compromisso externado e assumido pela 
nossa geração, no sentido de garantirmos condições 
de vida digna para gerações futuras.

Eu defendo, inclusive, que o debate sobre o Có-
digo Florestal aqui no Senado Federal se dê pelo 
tempo que for necessário. Quanto mais a gente puder 
debater, quanto mais a gente puder simplificar o sen-
tido de cada uma das decisões, melhor. Melhor ainda 
se a gente se fizer tão claro e tão transparente que as 
crianças possam entender o que se vai debater nesta 
Casa, principalmente as crianças. Como a gente vai 
legislar sobre algo que diz respeito à sustentabilidade 
do Brasil e à contribuição do Brasil para a sustentabili-
dade do Planeta, é fundamental que as crianças com-
preendam isso, porque, querendo ou não, estaremos 
legislando para as futuras gerações e eu acho que 
nada melhor que garantir a transparência do debate 
com tanta clareza, com tanta capacidade pedagógica 
que se permita que as crianças entendam.

Nós não estamos falando de situações absoluta-
mente novas, porque, curiosamente, a legislação sobre 
proteção ambiental no Brasil vem desde o século XVI. 
Imaginem só: em pleno Império, ainda como colônia 
portuguesa, já se legislava a respeito da biodiversida-
de do Brasil. 

Os portugueses criaram leis ambientais 
para o território brasileiro já no século 16. As 
ordenações do rei Manuel I (1469 – 1521) 
proibiam o corte de árvores frutíferas em Por-
tugal e em todas as colônias. No Brasil, essa 
lei protegeu centenas de espécies nativas. Em 
1605, o regimento do Pau-Brasil estabeleceu 
punições para os madeireiros que derrubas-
sem mais árvores que o previsto na licença 
[isso já em 1605]. A pena variava conforme a 
quantidade de madeira cortada ilegalmente. 
Pequenos excedentes seriam apreendidos e 
renderiam ao concessionário multa de cem 
cruzados. Quem cortasse mais de 6 toneladas 
receberia um castigo maior: pena de morte. A 
nova lei também estipulava regras de aprovei-
tamento da floresta. O rei proibiu o abandono 
de toras e galhos pela mata, de modo que “se 
aproveite todo o que for de receber, e não se 
deixe pelos matos nenhum pau cortado. [Dizia 
a íntegra do Regimento da época.] Os colonos 
também não poderiam transformar matas de 
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pau-brasil em roças. ”Essa legislação garantiu 
a manutenção e a exploração sustentável das 
florestas de pau-brasil até 1875 (...).” 

Portanto, um período de sustentabilidade de pra-
ticamente quatro séculos. 

Isso tudo foi escrito pelo biólogo Evaristo Eduar-
do de Miranda em “Verdades da Natureza Brasileira”, 
que deu uma entrevista importante ao jornal Univer-
sidade, do Instituto Ciência e Fé. Ele concedeu essa 
entrevista em 2006.

Vejam que a gente tem todo um conteúdo para 
falar sobre proteção ambiental, não como algo novo, 
como invencionice dos ambientalistas do momento, 
mas como algo que já vem sendo pensado para o 
Brasil desde há muito tempo.

Neste momento de discussão sobre o Código 
Florestal, é interessante também dizer que não só 
sobre o pau-brasil, não só sobre a floresta, mas tam-
bém houve legislação do período do Império sobre 
a questão hidrográfica, sobre a proteção das águas. 
Demonstrava-se toda uma preocupação com relação 
à proteção das águas. 

Diz Evaristo Eduardo de Miranda, em outro es-
tudo, que: 

Os povos mediterrâneos, como poucos, 
sempre souberam o valor e a importância das 
águas. No passado, os cuidados com a água 
não esperaram a escassez para serem imple-
mentados. A legislação ambiental da Coroa 
Portuguesa, entre os séculos XVI e XVIII, preo-
cupou-se com a preservação das águas e das 
florestas. Pouca gente sabe disso. A aplicação 
das Ordenações Manuelinas foi estendida ao 
Brasil até 1532, quando ocorreu a divisão do 
território em capitanias. (...) Na realidade, ao 
aplicar-se ao Brasil as Ordenações Manueli-
nas, dota-se, desde o início, o Brasil de uma 
embrionária legislação ambiental.

Vejam só que não se trata de um assunto novo. 
Nós não estamos falando de algo que foi uma inspi-
ração momentânea. Nós estamos falando de algo ab-
solutamente presente na vida e na história do Brasil, 
e vale a pena a gente refletir a respeito.

Trago, aqui, um estudo do Dr. Rodrigo das Neves, 
que é Mestre em Relações Internacionais e Procurador-
Geral Adjunto do Estado do Acre. 

Ele faz uma contextualização das medidas ado-
tadas pelo Estado do Acre; mostra como essas medi-
das estão hoje contextualizadas com o cenário nacio-
nal e, principalmente, com essa discussão do Código 
Florestal, em que podemos encontrar alguns pontos 
de reflexão.

Contextualizando o tema da proposta de subs-
tituição do Código Florestal, é de se destacar, inicial-
mente, que o Estado do Acre tem como estratégia de 
longo prazo transformar a base produtiva do Estado, 
favorecendo sistemas de produção sustentáveis que 
estejam de acordo com a vocação e com a capacida-
de de suporte dos recursos a serem utilizados, como 
indicado pelo nosso Zoneamento Econômico e Eco-
lógico, o nosso ZEE. 

Nessa perspectiva, a sociedade acreana, há mais 
de uma década, identificou a possibilidade de rever-
são do padrão anterior de desmatamento e de degra-
dação do solo mediante a alteração da estratégia de 
indução econômica, fundamentado-a numa proposta 
de desenvolvimento sustentável e tendo por base os 
seis critérios de sustentabilidade: a sustentabilidade 
ambiental, a sustentabilidade social, a sustentabilidade 
econômica, a sustentabilidade política – porque temos 
de ganhar a sociedade para a importância da susten-
tabilidade –, a sustentabilidade cultural – porque tem 
de virar hábito das pessoas a defesa do meio ambiente 
– e, finalmente, a sustentabilidade ética.

Concedo um aparte ao Senador Randolfe Ro-
drigues.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Que-
rido Senador Anibal, V. Exª traz uma lembrança im-
portante para esta Casa, uma referência histórica: de 
onde vem a nossa legislação ambiental. E veja que, 
desde a coroa portuguesa, como foi ressaltado por V. 
Exª, desde as ordenações manuelinas, o Estado por-
tuguês já tinha essa preocupação ambiental. Embora 
não haja contemplação na prática, nosso processo de 
colonização foi o primeiro grande ciclo de devastação 
ambiental da história. Vem no momento certo esse 
debate: naquele em que esta Casa tem de começar a 
debruçar-se sobre o Código Florestal. Lembro-me de 
que, hoje, de manhã, eu e V. Exª estivemos com o Se-
nador Jorge Viana, o Senador Lindbergh Farias, o Se-
nador Pedro Taques, o Senador Cristovam, o Senador 
Paulo Davim. Esse conjunto de Senadores se reuniu 
com a Senadora Marina, no sentido de trazermos para 
o Senado o debate criterioso que temos de ter sobre 
o Código Florestal. Nós não podemos permitir que se 
tenha um retrocesso na legislação ambiental brasilei-
ra, que tem evoluído ao longo do tempo, desde as or-
denações manuelinas até o primeiro Código Florestal 
que tivemos no País, de 1934, até a atual proposta de 
Código Florestal. A idéia dessa legislação é um códi-
go de proteção às florestas; não pode ser um código 
que inverta a lógica de proteção às florestas e ao meio 
ambiente. Hoje fiquei feliz com as declarações do Pre-
sidente da Casa, do Senador José Sarney, em relação 
a um ponto polêmico da proposta de código florestal, 
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que é a chamada anistia, e com a disposição do Se-
nado de que isso não avance aqui, como avançou na 
Câmara. Desta feita, creio que temos de travar aqui o 
bom debate, de mobilizar a sociedade para esse de-
bate e de não ter pressa para ele. É fundamental que 
a comissão terminativa do debate da nossa legislação 
florestal seja a comissão temática, que é a Comissão 
de Meio Ambiente. O código, diga-se de passagem, 
reitero, é florestal, e, portanto, a matéria atinente a ele é 
a matéria relativa à Comissão de Meio Ambiente. Feliz 
lembrança, Senador, sobre o tempo de nossa legisla-
ção ambiental e sobre a necessidade que temos de 
não retrocedermos, às vésperas de uma conferência 
mundial de meio ambiente no Brasil, na nossa legis-
lação sobre o meio ambiente.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Senador 
Randolfe Rodrigues, muito obrigado por sua colabora-
ção com este meu pronunciamento. Seu aparte será 
incorporado integralmente a esta minha fala.

É importante também dizer que hoje mesmo o 
Senador Rodrigo Rollemberg, que é o Presidente da 
Comissão de Meio Ambiente, anunciou que o Relator, 
pela Comissão de Meio Ambiente, será o Senador Jor-
ge Viana, que é um profundo conhecedor do assunto e 
que certamente vai proporcionar amplos e democráticos 
debates sobre o substitutivo do Código Florestal. 

Tenho certeza de que vamos construir uma boa 
proposta; de que vamos conseguir sensibilizar os Srs. 
Senadores no sentido de fazerem as modificações que 
se fazem necessárias, para que o Código realmente 
atenda à necessidade de o Brasil continuar crescendo, 
mas com absoluto respeito aos seus mananciais, às 
suas florestas e a cada um dos seus biomas. 

Então, como eu estava dizendo a V. Exª, a todos 
os telespectadores da TV Senado, aos Srs. Senadores 
e às Srªs Senadoras, a base legal para a formulação 
do modelo de desenvolvimento sustentável do Gover-
no do Estado do Acre foi o atual Código Florestal, que 
prevê a preservação de amplas áreas de valor am-
biental nas propriedades privadas, criando condições 
para o desenvolvimento do manejo florestal e do apro-
veitamento econômico da floresta em pé. As políticas 
públicas estaduais se sustentam no referido Código, 
na forma tomada a partir da sua reforma realizada no 
final da década de 90, com o ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

Todavia, as modificações propostas nessa épo-
ca decorreram de um contexto de recrudescimento do 
desmatamento e das queimadas na Amazônia, razão 
pela qual, o governo Fernando Henrique, alterando o 
Código Florestal de 1965, aumentou de 50% para 80% 
as áreas de reserva legal na Amazônia. Apesar do 
amplo apoio social e da opinião pública, essa decisão 

resultou, por outro lado, em um impacto econômico 
e social intenso, gerando uma rejeição explicita dos 
produtores rurais, o que resultou em uma espécie de 
virtual desobediência civil.

Tal fato, se do ponto de vista ambiental foi extre-
mamente positivo – e todos nós concordamos com isso 
–, resultou em um problema na realidade diária para 
uma imensa massa de proprietários rurais, grandes e 
pequenos. De um dia para o outro, milhares deles pas-
saram a ter um “passivo ambiental”, o qual deveria a 
ser recuperado ou compensado nos termos da medida 
provisória que consubstanciou a reforma.

Instantaneamente, diversos proprietários, que 
haviam realizado desmatamentos legais até o limite 
de 50%, passaram a ser obrigados a respeitar, na 
área situada entre os 50% e os 80%, as restrições 
de uso típicas da reserva legal, surgindo a obrigação, 
inclusive, de recuperação ou de compensação des-
sas áreas. Diante da incapacidade do setor, naquela 
época, de vislumbrar a possibilidade de exploração 
econômica sustentável dos 80% da floresta existen-
te na reserva legal, por meio de manejo florestal, por 
exemplo, a edição da MP resultou em uma forte rea-
ção à nova norma.

Essa rejeição arrastou-se por mais de uma dé-
cada, havendo poucos avanços. O Estado do Acre, 
excepcionalmente, soube articular um grande arranjo 
com os movimentos sociais, com o setor produtivo e 
com instituições públicas, de maneira a pactuar e a 
fortalecer, com sucesso, uma política de valorização 
do ativo ambiental florestal, que objetiva, entre outras 
coisas, regularizar o passivo ambiental das proprieda-
des rurais em seu território, tema que se tem constitu-
ído como um dos maiores desafios para uma gestão 
socioambiental que promova a equidade e a susten-
tabilidade das atividades produtivas rurais. 

Com base na atual estrutura legal brasileira, em 
especial no Código Florestal, o Acre, por meio da política 
de valorização do ativo ambiental, tem fomentado ações 
integradas entre a sociedade civil, organizações não go-
vernamentais e instituições governamentais, em busca 
da melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais – 
pequenos, médios e grandes –, assim como de proteção 
do meio ambiente. Dessa forma, desde o ano de 2008, 
foram editadas diversas normas, que criaram planos e 
programas que buscam viabilizar atividades econômi-
cas sustentáveis, em que a produção florestal e rural, a 
regularização das propriedades e a proteção ambiental 
possuam uma dinâmica integrada e harmônica.

São exemplos dessa proposta o programa de cer-
tificação das unidades produtivas rurais, o programa 
de florestas plantadas, o programa de regularização do 
passivo ambiental e, em especial, mais recentemente, 
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a criação do Sistema de Incentivo a Serviços Ambien-
tais, com a possibilidade de pagamento de créditos de 
carbono e de valorização da floresta em pé. 

Vale a pena ressaltar que esse último programa, 
que é o SIS, o Sistema de Incentivo aos Serviços Am-
bientais, foi objeto de um acordo firmado nos Estados 
Unidos, envolvendo o Governo do Acre, o Governo da 
Califórnia e o Governo de Chiapas no México...

(A Srª Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... justa-
mente para servir como ponto de partida para a valori-
zação dos serviços ambientais e para a remuneração 
dos serviços ambientais no Brasil e em todos os outros 
lugares que venham a aderir a esse sistema. 

Mas é um modelo exemplar, que vale a pena ser 
estudado. E fico muito feliz em que a Presidenta Dilma 
já esteja prestes a anunciar também o Bolsa Verde, vi-
sando a remunerar diretamente aquelas famílias que 
atuam em defesa das florestas. E isso vai ser muito 
bem recebido pela sociedade brasileira.

Dessa forma, considerando os estudos realizados 
no Estado do Acre, reduziu-se a reserva legal, para 
efeito de recomposição, para até 50%, o que resolveu 
mais de 70% das irregularidades ambientais existentes 
no Estado. Ao mesmo tempo...

(A Srª Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... orga-
nizou-se um mecanismo articulado de alternativas para 
a resolução dos cerca de 30% de passivo existente. 

Como não vou ter a possibilidade de fazer a lei-
tura desse estudo, que é muito interessante, Srª Presi-
denta, vou pedir que seja considerado na íntegra este 
meu pronunciamento. 

Eu só pediria um minuto para concluir, com al-
gumas considerações que dizem diretamente respeito 
ao Código Florestal em discussão.

O que eu queria dizer é que, na verdade, o Pro-
jeto de Lei em substituição ao Código Florestal foi fei-
to, apesar de parecer algo absolutamente novo, mas 
verificou-se no estudo que dos 53 artigos propostos no 
projeto, 23 são transcrições do Código de 1965, com 
pequenos ajustes: cinco são adaptações do Progra-
ma Mais Ambiente, que já é um decreto do Presiden-
te Fernando Henrique, Decreto de nº 7.029, em que 
foram transcritos também quatro outros do Decreto nº 
5.975, de 2006, e oito artigos regulamentam instituto 
já existente no atual Código Florestal. O que resta são 
13 novos artigos que têm apenas o condão de suspen-
der multa, assegurar a redução das APPs, consolidar 
o uso de áreas já abertas, de áreas em reserva legal 
e APPs e criar novas modalidades de intervenção em 
áreas como várzea, em especial o Pantanal.

Em síntese, o que estamos propondo a esse 
respeito é que nós precisamos analisar, com profun-
didade, esse substitutivo de forma que a gente possa 
aperfeiçoá-lo aqui no Senado de tal maneira que a 
gente obedeça à coerência daquilo a que se propõe a 
discussão do Código Florestal, que é, verdadeiramente, 
proteger as nossas florestas e garantir que haja a com-
patibilização entre o aumento da produção, que é uma 
preocupação da nossa Presidenta Dilma, assim como 
era do nosso Presidente Lula, e também proteção das 
nossas florestas e a proteção do meio ambiente.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco/
PT – PR) – Muito bem, seu requerimento será atendi-
do, Senador Anibal. Eu gostaria de agradecer a V. Exª 
pela sua estada no meu Estado, o Paraná, por ocasião 
da audiência pública que fizemos, em conjunto com a 
Câmara dos Deputados, para discutir a reforma políti-
ca. Sua disposição, seu posicionamento defendendo 
as ideias da reforma e, principalmente, a participação 
das mulheres nos honrou a todas.

Muito obrigada, Senador Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Eu que 

agradeço pela honra de poder estar naquele debate 
de tanta importância.

A SRª PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco/PT 
– PR) – Passo a palavra agora, pelo horário de lideran-
ça, ao Senador Randolfe Rodrigues, pelo PSOL. 

V. Exª terá o tempo regimental.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, todos que nos 
ouvem pela Rádio Senado e nos assistem pela TV Se-
nado, todos sabem da nossa posição política e sabem 
da nossa atuação. Tenho muito orgulho de integrar 
os quadros do Partido Socialismo e Liberdade, como 
também tenho orgulho da minha história política, da 
minha trajetória e do período em que militei também 
no Partido dos Trabalhadores. Tenho, em especial pelo 
Partido dos Trabalhadores, em especial nesta Casa, 
aqui no Senado, um conjunto de companheiros e com-
panheiras pelos quais reputa profunda admiração – a 
Srª Presidente é uma dessas companheiras – inclusive 
com muita identidade política nas posições. E tenho 
certeza de que com relação a um conjunto de agen-
das que travaremos, estaremos juntos aqui no Senado, 
caminharemos do mesmo lado. Uma delas, que já foi 
citada ainda há pouco pelo Senador Aníbal, é o tema 
do Código Florestal. 

Além disso, votei em Plínio de Arruda Sampaio, no 
primeiro turno, e votei na Presidente Dilma no segundo 
turno da eleição presidencial. Eu sou um dos que tor-
ço para que o Governo da Presidente Dilma dê certo, 
e dar certo, na nossa perspectiva, no meu entender, 
é ela cada vez mais avançar no programa original do 
Partido dos Trabalhadores, no programa que o Parti-
do dos Trabalhadores outrora defendeu, defendia nos 
anos 80, nos anos 90.

Então, em relação a essa matéria, acredito que nós 
vamos poder encontrar vários pontos em comum.

Entretanto, Presidente, fico assustado quando 
o Governo da Presidente Dilma começa a tomar me-
didas cedendo aos interesses do mercado e não aos 
interesses da sociedade. 

Hoje, nesta tarde, lamentavelmente, tivemos al-
gumas notícias nesse sentido. O Globo noticiou, ago-
ra à tarde, que os aeroportos de Cumbica, Viracopos 
e Brasília serão integralmente privatizados, embora a 
Infraero ainda tenha participação nos consórcios.

Ora, Presidente, ora, Srªs Senadoras, Srs. Se-
nadores, essa associação entre os interesses públi-
cos e o capital privado na história do Brasil sempre 
se demonstrou desfavorável aos interesses públicos. 
Na história brasileira, quando se associam interesses 
públicos e capital privado, é sempre o interesse públi-
co que perde. 

Não me parece razoável que aeroportos lucrati-
vos, o filé-mignon, digamos assim, da indústria aero-
portuária brasileira possam ser entregues à iniciativa 
privada. 

Ora, vejam só. Se 51% de Viracopos, Cumbica e 
Brasília serão entregues à iniciativa privada, e a Infraero 
vai ficar com 49% desses aeroportos, por que não se 
acerta então uma contrapartida com essas empresas 
privadas que vão ficar com o filé-mignon da aviação 
brasileira? Porque, convenhamos, é muito fácil ficar 
com o lucrativo Aeroporto de Brasília, que tem lucro, 
que facilmente obtém lucro, e em contrapartida...

A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Com todo prazer, minha querida Senadora Lídice, lhe 
concederei aparte, só concluindo o meu raciocínio.

Seria interessante acertar o seguinte: a iniciativa 
privada fica com Brasília, mas fica também com o Ae-
roporto de Macapá, com o Aeroporto de Porto Velho, 
com o Aeroporto de Boa Vista, com o aeroporto do 
interior do Amazonas, com um outro aeroporto, com o 
Aeroporto de Oiapoque. Agora, entregar o filé-mignon 
para essas empresas e deixar a Infraero continuando 
a manter, a muito custo, os aeroportos que não são 
rentáveis, não me parece ser um bom acordo, um bom 
negócio para os interesses do povo brasileiro.

Senadora Lídice, com muito prazer e honra que 
ouço o seu aparte.

A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Sena-
dor Randolfe, quero aparteá-lo no sentido de concordar 
com a ideia de que nós não devemos fazer simples-
mente uma privatização da Infraero e dos aeroportos 
brasileiros. Eu tenho acompanhado há algum tempo 
essa questão da Infraero, como uma militante da área 
do turismo – fui Presidente da Comissão de Turismo 
da Câmara – e compreendemos que a Infraero precisa 
de modificações na sua gestão, para fazê-la responder 
aos interesses maiores da aviação e da logística para 
a sociedade brasileira. No entanto, não é este cami-
nho, na minha opinião. Era preciso se estabelecer um 
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debate amplo. O compromisso da Presidente Dilma 
durante a campanha eleitoral inclusive, e reafirmado 
pós campanha, era de abrir o debate para abrir o capital 
da empresa Infraero como um todo e poder, aí sim, ter 
um projeto de modernização desta própria empresa, 
porque sabemos que, dos 27 aeroportos da Infraero, 
quatro, cinco ou seis, quem sabe, são realmente au-
tossustentáveis e os outros não têm sustentabilidade 
financeira. Por isso é preciso discutir o projeto como 
um todo e não discutir uma privatização, que é a pri-
vatização do filé-mignon e da parte nova deste filé- 
mignon. Muito obrigada.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Senadora Lídice, fico feliz com o aparte de V. Exª, 
porque vem de quem tem autoridade para falar, em 
virtude da atuação no setor do turismo brasileiro e por 
ter V. Exª administrado uma das mais importantes ca-
pitais brasileiras, uma das mais importantes capitais 
turísticas do Nordeste brasileiro.

Então, esse modelo – vejamos concretamente 
– de privatização entrega o melhor, ou seja, entrega 
Cumbica e entrega Brasília, que não há dúvida de 
que são aeroportos rentáveis, aeroportos lucrativos. A 
iniciativa privada, que vai ficar com o melhor, não se 
responsabiliza por nenhum dos aeroportos brasileiros 
que são deficitários. Não, esses deficitários continuam 
sob a proteção e administração da Infraero.

Essa não é a receita adequada que acredite que 
o Governo deva seguir. Aliás, quero lembrar que tanto 
o Presidente Lula, em 2006, quando foi reeleito, quanto 
a Presidente Dilma, no primeiro e no segundo turno, 
foram eleitos condenando e apontando o modelo pre-
datório de privatização ocorrido no Brasil, em especial 
nos anos 90 e acusando o adversário, o PSDB, de ter 
capitaneado – de fato capitaneou – esse modelo de 
privatização que só beneficiou o capital financeiro na-
cional e internacional. Não se pode agora o governo 
incorrer na mesma medida e no mesmo caminho. 

O outro exemplo disso. Quero destacar um quadro 
do Governo Federal ao qual reputo profunda admiração. 
Tive dois contatos com ele, com o senhor dirigente da 
Telebrás, Dr. Rogério Santanna. 

Nos encontros que tive com o Dr. Rogério San-
tanna, encontrei nele a determinação política de querer 
modificar a lógica do modelo de telefonia e de desen-
volvimento da Internet existente hoje no Brasil. Nos 
encontros que tive com o Dr. Rogério Santanna, vi e 
ouvi dele a determinação de levar a Internet banda 
larga, através do PNBL – Plano Nacional de Banda 
Larga, já idealizado durante o Governo do Presidente 
Lula, aos cantos mais distantes do País. Encontrei nele 
e na Telebras a compreensão que deve ter o Estado 
brasileiro para atuar no setor estratégico desta tecno-

logia nova que é a tecnologia da Internet. Porém, tenho 
visto sinais de que, nessa política em que a Telebras 
se destaca por atuar na rede de dados não só como 
mediador em relação às outras telefonias, mas tam-
bém atuando com a intervenção clara e demonstrando 
a atuação do Estado brasileiro, haveria pretensões de 
mudanças.

E, agora, a Senadora acaba de me informar que, 
lamentavelmente, as notícias sobre a demissão do Dr. 
Rogério Santanna acabaram se confirmando. Consi-
dero lamentável! 

Esse não é o caminho que deveria seguir o Go-
verno da Presidente Dilma. Não pode ser o caminho 
de ceder às regras do mercado; não pode ser o cami-
nho de entregar a nossa infraestrutura aeroportuária 
às empresas privadas; não pode ser o caminho de 
entregar o mercado da telefonia, o mercado da Inter-
net para as teles, todas essas teles, inclusive inter-
nacionais, que, desde os anos 90, só têm lucrado no 
mercado brasileiro. 

Lembremos que uma das condenações nos anos 
90 foi ao modelo de privatização organizado, aqui no 
Brasil, pelo Governo Fernando Henrique. Um modelo 
de privatização que chegou a vender o nosso único 
satélite, vendendo a Embratel junto. Um modelo de pri-
vatização que, recentemente, chegou a ser questionado 
e criticado inclusive por antigos aliados do PSDB. Há 
um exemplo clássico desse modelo de privatização em 
artigo de um ex-militante do PSDB que faz um paralelo 
perfeito, dizendo que as empresas que assumiram boa 
parte da telefonia brasileira, ou seja, em especial a Oi 
e a Telefônica, receberam o filé mignon do mercado 
de telefonia e do mercado digital brasileiro. 

No passo contrário a isso, houve a reconstrução 
da Telebrás, a atuação da Telebrás e a determinação 
do Dr. Rogério Santanna, até agora, no sentido de 
garantir que a Telebrás cumprisse um papel no mer-
cado da Internet, no mercado da telefonia, não so-
mente como mediadora, mas cumprisse o papel da 
intervenção do Estado para fazer com que, de fato, 
o Plano Nacional de Banda Larga se concretizasse e 
chegasse aos cantos mais distantes do País, como no 
Estado do Amapá.

Não sei que retrocessos vão acontecer neste 
momento. Essa decisão é lamentável, a decisão da 
exoneração, da demissão do Dr. Rogério Santanna. 

Essas duas notícias desta tarde, Srs. Senado-
res, Srªs Senadoras, apontam que o Governo está 
seguindo um caminho que não foi o consagrado pelo 
conjunto dos brasileiros. Os brasileiros votaram con-
tra o modelo de privatização! Os brasileiros votaram 
contra a flexibilização e o escancaramento da nossa 
economia para a iniciativa privada. Os brasileiros vo-
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taram por um Estado que cumprisse o seu papel de 
garantir justiça social; que garantisse que a Internet 
chegasse aos cantos mais distantes deste País, como 
no extremo norte do Amapá, como no Oiapoque e nas 
tribos indígenas Uaçá e Waiãpi no Amapá. Era nesse 
sentido que estávamos conversando.

Inauguramos, estabelecemos uma agenda de diá-
logo com a Telebrás. O povo brasileiro votou acreditando 
num Estado que interviesse para garantir o bem-estar 
social de todos os brasileiros. O povo brasileiro não 
votou nas regras de flexibilização do mercado. 

Quero aproveitar, Sr. Presidente, os seis minu-
tos que me restam para destacar que, mais uma vez, 
é necessário denunciar a ação agressiva do Governo 
dos Estados Unidos da América contra a República 
Bolivariana da Venezuela.

Dessa vez, trata-se das sanções anunciadas no 
último dia 24 de maio pela Secretária de Estado Hilla-
ry Clinton contra a companhia venezuelana estatal de 
petróleo, a PDVSA, e mais seis outras companhias pe-
troleiras ao redor do mundo. A alegação agora, mais 
uma vez, é de que essas empresas apóiam o setor 
energético do Irã. Ou seja, é uma clara intervenção 
na soberania das atividades econômicas de uma ou-
tra nação.

Essa ligação, como já disse, é uma confissão ca-
bal da vontade de subjugar a decisão livre dos países 
do continente que possuem direitos soberanos de es-
tabelecer suas relações diplomáticas e comerciais.

As sanções anunciadas – proibição de assinatu-
ras de contratos com a administração estadunidense 
e a proibição de financiamentos para operações de 
exportação e importação – não escondem a intenção 
de golpear o governo venezuelano que tem na PDVSA 
sua mola propulsora e que tem estabelecido profundas 
relações comerciais com o Governo brasileiro.

Da mesma forma, nos últimos anos, o povo ve-
nezuelano tem contado com essa empresa petrolífera 
para o financiamento de projetos que erradicaram o 
analfabetismo na Venezuela. Aliás, foi devido a des-
tinar o dinheiro do petróleo, não mais para a elite ve-
nezuelana e, sim, para os programas sociais, que a 
Venezuela foi declarada na última década território 
livre do analfabetismo.

O ataque à PDVSA nada mais é que uma tentati-
va de inviabilizar projetos sociais anunciados, como o 
Plano Nacional de Habitação que pretendia – que pre-
tende e que conseguirá – zerar o déficit habitacional da 
Venezuela. É claramente uma intervenção no sentido 
de desestabilizar, às vésperas de um novo processo 
eleitoral, o governo e o processo que está em curso 
na República Bolivariana da Venezuela.

Dessa forma, as sanções anunciadas revelam-
se como uma clara ingerência nos processos políticos 
internos de uma país latino-americano, caracterizando-
se como mais um grave ataque à soberania de uma 
país irmão nosso.

Entendemos que o nosso Governo, como par-
ceiro da Venezuela – a Venezuela foi o quarto parcei-
ro comercial do Brasil no último período –, não pode 
calar-se diante disso.

Eu vim aqui à tribuna nesta tarde para declarar 
que, no segundo turno, votei na Presidente Dilma. 
Essa declaração tem uma decorrência. Em virtude 
disso, apesar de nossa postura independente aqui no 
Plenário do Senado, eu torço – torcia – para que os 
caminhos, inclusive o programa anunciado pela Pre-
sidente, de reafirmar o papel do Estado brasileiro na 
construção do bem-estar, fosse cumprido.

Eu também venho aqui para lamentar duas frustra-
ções: a privatização do melhor dos aeroportos brasileiros, 
e a demissão do Sr. Rogério Santanna da direção da 
Telebrás, o que representa um claro retrocesso e, mais 
do que isso, representa uma aquiescência ao poder eco-
nômico das teles, ao poder econômico reunido no setor 
privado das telecomunicações. E digo mais: espero que 
a demissão do Sr. Rogério Santanna não represente 
uma derrota do Plano Nacional de Banda Larga.

Por fim, vim aqui para denunciar a agressão ame-
ricana ao governo venezuelano. Espero que pelo menos 
essa alegria o Governo da Presidente Dilma me dê, e 
rechace essa agressão ocorrida nesta semana.

Durante o discurso do Sr. Randolfe Ro-
drigues, a Sra. Gleisi Hoffmann deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Randolfe.

Agora, pela ordem, concedo a palavra ao Sena-
dor Paulo Paim; em seguida, a concederei a palavra 
ao Senador Wellington Dias, que está inscrito.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador Anibal, apenas para 
encaminhar à Mesa documento que recebi a respei-
to de seminários regionais que o Ipea tem realizado 
para discutir a questão da pobreza extrema. O objetivo 
desses seminários, Sr. Presidente, é a elaboração do 
Plano Nacional de Erradicação da Miséria.

Hoje, o Senador Walter Pinheiro falou sobre o 
tema. 

O Governo da Presidenta Dilma tem como meta 
trazer benefícios para cerca de 16, 2 milhões de bra-
sileiros, ou seja, 8,5% da população.

Por que faço este registro, Sr. Presidente? 
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O primeiro debate regional aconteceu no dia 
20 de maio aqui em Brasília, e hoje foi a vez do Rio 
Grande do Sul. Está sendo realizado o seminário lá em 
Porto Alegre, liderado pelo Presidente, nosso amigo, 
Marcio Pochmann.

Quero também destacar, Sr. Presidente, que, em 
relação ao Rio Grande do Sul, conforme o Censo de 
2010, existem 306.651 mil pessoas vivendo em extre-
ma pobreza. Poderia assim mesmo dizer que, no Rio 
Grande do Sul, apenas 2,1% da população se encon-
tram em extrema pobreza, enquanto no restante do País 
o índice é de 5,2%. Portanto, a desigualdade no Rio 
Grande do Sul é menor do que no restante do País.

Sr. Presidente, alguns dados da pobreza que me 
impressionaram: a Bahia, 2,4 milhões; Maranhão, 1,6 
milhões; Ceará, 1,5 milhões; Pará, 1,4 milhões; Per-
nambuco, 1,3 milhões; São Paulo, um milhão; Minas 
Gerais, 900 mil; Piauí, Senador Wellington, 765 mil; 
Amazonas, 648 mil; Alagoas, 633 mil.

Mas, enfim, eu quero encaminhar à Mesa o do-
cumento, cumprimentando o Ipea e, ao mesmo tempo, 
a proposta da Presidenta Dilma. E sei que o Senador 
Wellington, o nosso Presidente da Subcomissão de 
Combate à Pobreza e à Miséria da Comissão de Di-
reitos Humanos, também está tratando deste tema 
com muito carinho.

Era isso, Presidente. 
Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada) tem programado uma série de seminários 
regionais para discutir a pobreza no Brasil. 

O objetivo desses encontros é traçar perfis regio-
nalizados da pobreza extrema e auxiliar a elaboração 
do Plano Nacional de Erradicação da Miséria do Go-
verno da Presidenta Dilma, que tem como meta atingir 
16,2 milhões de pessoas, ou 8,5% da população, que 
vivem na extrema pobreza. 

Dados indicam que estas famílias vivem apenas 
com uma renda mensal de até R$ 70,00, e que 47% 
dos extremamente pobres estão localizados na zona 
rural e 86% destes pobres estão no norte e nordeste 
brasileiro. 

O primeiro debate ocorreu em Brasília no dia 20 
de maio. E no dia de hoje foi a vez da capital gaúcha, 
Porto Alegre. 

Sr. Presidente, o IPEA identificou que o Distrito 
Federal acumula a maior renda do Brasil, no entanto, 

isso não faz com que os pobres daqui estejam em si-
tuação melhor do que os outros pobres do Brasil.

Entretanto nos últimos três anos estas desigualda-
des se acentuaram cada vez mais, pois mesmo tendo 
um aumento na renda dos trabalhadores, não existe a 
reprodução econômica reduzindo a pobreza. 

No DF na maioria dos lares pobres a relação é 
unipessoal. Isso significa que as famílias são compos-
tas de mães com filhos, sendo que 72% das mulheres 
estão sem ocupação e 13% não possuem creches 
para seus filhos. 

Com relação ao Rio Grande do Sul:
Conforme o Censo 2010 do IBGE, há 306.651 

(trezentos e seis mil e seiscentos e cinqüenta e um) 
pessoas vivendo em extrema pobreza, 45% delas 
crianças e adolescentes. 

O Rio Grande do Sul é o décimo quinto estado da 
federação com mais pessoas em pobreza extrema.

Segundo o IPEA a média de extrema pobreza 
entre os gaúchos é quase 60% menor que a do resto 
do país. 

Os gaúchos têm qualidade de vida melhor e, por 
conseqüência, menos pessoas na linha da extrema 
pobreza devido média de renda gaúcha ser superior 
a brasileira. 

Apenas 2,1% da população gaúcha é extrema-
mente pobre, enquanto no restante do país são 5,2 
%. Portanto, a desigualdade no RS é menor que no 
resto do país. 

Como no restante do país, a extrema pobreza do 
RS está localizada muito mais no meio rural do que 
no urbano. Apesar disso, persiste ainda um número 
expressivo de pobres extremos carentes de políticas 
públicas.

Um dado que chama a atenção é que a pobreza 
entre os menores de 14 anos, corresponde a 38% da 
população. 

Esses dados revelam que há uma forte concen-
tração da pobreza na infância, o que afeta o futuro 
dessas crianças. 

Em outros Estados a pobreza também é algo 
absurdo. A Bahia tem 2,4 milhões, o Maranhão 1,6 
milhões, o Ceará 1,5 milhões, o Pará 1,4 milhões, 
Pernambuco 1,3 milhões São Paulo 1 milhão, Minas 
Gerais 900 mil, Piauí 665 mil, Amazonas 648 mil, e 
Alagoas 633 mil pessoas. 

Acreditamos que o governo tenha avançado na 
redução da pobreza, mas juntos temos ainda muito 
que progredir para que o Brasil se desenvolva com 
igualdade e ofereça direitos e oportunidades iguais 
para todos. 

Sr. Presidente, assim que tiver acesso aos da-
dos completos do Seminário do IPEA realizado lá no 
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Rio Grande do Sul, voltarei a esta Tribuna e abordarei 
mais profundamente o assunto.

Da mesma forma pretendo nesta semana falar um 
pouco sobre a concentração de renda no país, sobre 
o fato de sermos o nono país do mundo em número 
de bilionários. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 

– Obrigado, Senador Paulo Paim. V. Exª será atendido 
na forma do Regimento.

Com a palavra o Senador Wellington Dias. Em 
seguida, será a Senadora Lídice da Mata.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente Senador Anibal, Senador Paulo Paim, 
Senador Randolfe, Senadora Lídice, os que fazem esta 
Casa, o povo brasileiro, eu quero aqui me somar às 
palavras do Senador Paulo Paim e do Senador Walter 
Pinheiro e também dizer da minha alegria de, nesta 
quinta-feira, estarmos juntos com a nossa Presidente 
lançando o programa Brasil sem Miséria. Eu diria que 
é o grande desafio do povo brasileiro, um programa 
integrado, completo. Nós estaremos, pela Comissão de 
Direitos Humanos, somando-nos ao belíssimo trabalho 
que faz V. Exª, Senador Paulo Paim, exatamente para 
contribuir com o Brasil e, assim, possamos fazer valer 
as propostas que estão saindo e buscar completá-las 
com outras experiências do nosso País.

Tenho certeza de que este é um caminho que o 
Brasil inteiro aplaude: de um lado crescer economica-
mente, mas também crescer socialmente, de forma 
espalhada. E é para isso que queremos contribuir.

Quero registrar ainda, Sr. Presidente, que hoje 
estamos comemorando 40 anos da Federação Nacio-
nal das Associações do Pessoal da Caixa Econômica 
Federal – Fenae. Eu tive o privilégio de compor a dire-
ção da Fenae por um período, entre outras lideranças 
como Carlos Casé, Carlos Borges, José Carlos Alon-
so, Sérgio Nunes, para lembrar alguns. E hoje, com a 
nova direção, estaremos daqui a pouco na Associação 
do Pessoal da Caixa Econômica aqui em Brasília, com 
lideranças do Brasil inteiro, comemorando.

A Federação Nacional das Associações do Pes-
soal da Caixa Econômica Federal é mais do que um 
movimento representativo dos trabalhadores da Caixa 
Econômica de todo o Brasil. É também uma entidade 
que tem um compromisso social. Cito aqui um trabalho, 
uma parceria com a cidade de Caraúbas, no Estado do 
Piauí, onde contribuíram com a prefeitura, com o Mu-
nicípio, com as comunidades, para a área de geração 
de emprego, doaram uma ambulância, enfim, fizeram 
ali um trabalho social maravilhoso.

Ao fazer esses registros, quero também dizer que 
hoje recebemos o Presidente da Caixa Econômica, 
Jorge Hereda, que aqui fez uma importante apresenta-
ção. E tratarei tanto do tema Brasil Sem Miséria quanto 
do tema da Caixa Econômica em um pronunciamento 
ainda nesta semana. 

Hoje, 31 de maio, é o Dia Mundial de Combate 
ao Fumo. Só no Brasil, o tabaco faz, anualmente, 200 
mil vítimas. No mundo, são milhares – para não dizer 
milhões – de pessoas morrendo todos os anos com 
doenças causadas pelo tabaco.

Na noite de hoje, o Cristo Redentor, no Rio de 
Janeiro, ganhará iluminação em vermelho para marcar 
a passagem do Dia Mundial, instituído em 1987 pela 
Organização Mundial de Saúde.

Quero transformar meu pronunciamento em um 
alerta à sociedade brasileira: o cigarro foi responsável 
pela morte de mais de 100 milhões de pessoas durante 
o século passado e poderá fazer mais de um bilhão de 
vítimas durante o século XXI, que acabamos de iniciar, 
segundo dados de pesquisas médicas.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer – 
Inca, o fumo é fator casual de 50 doenças diferentes, 
destacando-se as cardiovasculares, o câncer e as 
doenças respiratórias obstrutivas crônicas. As esta-
tísticas demonstram que 45% das mortes por infarto 
do miocárdio, 85% das mortes por enfisema pulmo-
nar, 25% das mortes por derrames – o aneurisma é 
a doença mais recente e mais conhecida atualmente 
– e 30% das mortes por câncer podem ser atribuídas 
ao cigarro. 

Outro dado alarmante: 90% dos casos de câncer 
do pulmão têm correlação com o tabagismo.

Sr. Presidente, está tramitando nesta Casa, mais 
especificamente na Comissão de Desenvolvimento 
Regional, projeto do Senador Tião Viana, do vosso 
Estado, o PLS nº 315, de 2008, que traz um avanço 
importante na questão do combate ao tabagismo. Re-
conheço que houve avanços no Brasil, mas acredito 
que ainda precisamos avançar mais.

O projeto proíbe o uso de cigarros, cigarrilhas, 
charutos, cachimbos ou qualquer outro produto con-
siderado fumígero, derivado ou não de tabaco, em 
ambiente fechado, público ou privado. É fundamental 
que aprovemos essa proposição que ajudará a cuidar 
melhor da saúde do nosso povo.

É uma medida ousada, corajosa, e precisamos 
de todo o apoio do povo brasileiro.

Esse projeto foi apresentado juntamente com 
outra proposição – o PLS nº 314, também de 2008 –, 
em que o Parlamentar propõe aumento dos impostos 
sobre cigarros e de outros produtos de tabaco. Sou a 
favor dos dois projetos e espero que consigamos en-
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caminhar a votação favorável dessas medidas nesta 
Casa. Estarei trabalhando para isso. Que esses recur-
sos, assim como tributos cobrados de bebidas, sejam 
destinados a políticas sobre drogas no nosso País. 
Defendo ainda a restrição à veiculação de propagan-
da de bebidas alcoólicas, assim como foi feito com a 
propaganda de cigarros. 

Lamentavelmente, o Congresso Nacional perdeu 
a chance de aprovar um projeto que leva em conta de-
cisões da Organização Mundial de Saúde em relação 
à bebida, limitando a venda normal apenas a bebidas 
com teor abaixo de 0,5 graus.

Sr. Presidente, temos que tratar as drogas como 
drogas e realizar as punições cabíveis para quem co-
mercializa as ilegais e restringir aquelas consideradas 
legais. Para isso é necessário que existam claras re-
gras de comercialização e que não seja permitida a 
realização de propaganda sem normatização.

O fumante, Sr. Presidente, é um dependente quí-
mico. Como Presidente da Subcomissão Temporária de 
Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos, Crack, 
Álcool e outras drogas, estou trabalhando para apre-
sentar um relatório em que constem os males causa-
dos pelas drogas no Brasil.

Trago aqui uma boa notícia, a Presidente Dilma 
também tem interesse em tratar desse tema e o Mi-
nistro Gilberto Carvalho deverá coordenar, juntamente 
com os diversos Ministérios, a fim de que possamos 
realizar uma conferência nacional sobre o tema das 
drogas ainda este ano, se Deus quiser, no Brasil.

É preciso coragem para tomarmos medidas pú-
blicas, medidas duras. E essas medidas devem ser 
tomadas por nós, pois os males que as drogas têm 
trazido para a nossa sociedade só tendem a crescer. 
Precisamos desenvolver políticas públicas que atuem 
na prevenção, no tratamento e na reinserção dos de-
pendentes químicos na sociedade.

Agora, as empresas do ramo do cigarro investem 
no público jovem, adolescentes e até crianças, com ci-
garros e cigarrilhas adocicadas com sabor de menta 
e outros sabores. Isso é um crime, é um desrespeito 
ao ser humano e temos que combatê-lo.

Srªs e Srs. Senadores, povo brasileiro, pesquisas 
indicam que a fumaça do cigarro é uma mistura de apro-
ximadamente 4.700 substâncias tóxicas diferentes. 

Uma dessas substâncias, o alcatrão, é um com-
posto de mais de 40 substâncias comprovadamente 
cancerígenas, formado a partir da combustão dos de-
rivados do tabaco.

A nicotina é considerada pela Organização Mun-
dial da Saúde como uma droga psicoativa que causa 
dependência. A nicotina age no sistema nervoso central 

como a cocaína, com uma diferença: chega em torno 
de nove segundos ao cérebro.

Por isso, Sr. Presidente, o tabagismo é classifi-
cado como doença, estando inserido no Código Inter-
nacional de Doenças no grupo de transtornos mentais 
e de comportamento devido ao uso de substância 
psicoativa.

O cigarro é a porta para a dependência química, 
a porta para outras drogas.

Por tudo isso, o Brasil precisa se unir contra o 
fumo. E esse movimento já começou a acontecer, não 
só contra o tabaco, mas contra as drogas em geral.

Ontem, por exemplo, participei do primeiro Fó-
rum da Frente Parlamentar de Políticas sobre Álcool 
e Drogas da Assembleia Legislativa do Piauí. Junto 
com a Secretária Nacional de Políticas Antidrogas 
do Ministério da Justiça, a Drª Paulina Duarte – que 
compareceu ao nosso Estado para apresentar o Pla-
no Nacional sobre Drogas e as propostas que estão 
sendo encaminhadas articuladas com diversos Mi-
nistérios –, e com a Deputada Estadual Rejane Dias, 
que preside a Frente Parlamentar de Políticas sobre o 
Crack, Álcool e outras drogas, do Estado do Piauí, e 
Deputados, como o Deputado Federal Assis Carvalho, 
Deputado João de Deus, Flora Izabel, Ismar Marques, 
Margarete Coelho, Lisiê, Deputado Fábio Novo, Evaldo, 
Juliana, Hélio Isaías, Firmino Filho, Kleber Eulálio e o 
Presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles 
Filho, além de lideranças vinculadas a igrejas, às co-
munidades, enfim, que atuam nessa área, discutimos 
uma maneira de o Governo Federal incluir as comu-
nidades terapêuticas no rol de entidades que tratam 
os dependentes de álcool e outras drogas. E estamos 
avançando nesse sentido. 

Fico feliz em ver o meu Estado, hoje, com um sis-
tema, com um conselho e com uma política que busca 
dar conta do desafio nesta área. O Governador Wilson 
Martins implantou um trabalho permanente integrado 
com diversas áreas, com os três Poderes, com os três 
níveis de Governo. Acho que esse é o caminho para 
todos os Estados brasileiros. Ali fiz uma palestra apre-
sentando esse desafio de construirmos uma proposta 
que possa permitir uma pactuação nacional nessa área 
de políticas sobre drogas.

Para quem não fuma, mas convive com fuman-
tes, outro alerta: pesquisadores descobriram que os 
poluentes liberados a partir da fumaça do cigarro po-
dem durar mais tempo dentro de uma casa, dentro de 
um ambiente como este do Congresso Nacional, mais 
do que se pensava anteriormente.

Os poluentes, apelidados de fumaça passiva do 
cigarro, podem, em termos populares, grudar na casa, 
nas superfícies e nas fendas por longos períodos de 
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tempo, após o fumante deixar o local. Dessa forma, 
se não fumantes passarem a viver numa casa antes 
habitada por fumantes, eles podem absorver esses 
produtos químicos tóxicos.

Digo isso para vermos a importância do projeto 
do Senador Tião Viana em relação a pousadas, hotéis, 
restaurantes e outros ambientes fechados. 

Os pesquisadores aconselham as pessoas que 
vivem em casas antes ocupadas por fumantes a man-
terem as superfícies as mais limpas possíveis, assim 
como as mãos das crianças.

Então, trago aqui, no dia em que comemoramos 
no mundo inteiro o Dia Internacional de Combate ao 
Fumo, neste 31 de maio, esse tema para reflexão dos 
que fazem esta Casa e do povo brasileiro.

Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESDIENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Wellington Dias.
Com a palavra a Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero registrar, 
desta tribuna, hoje, pelo menos quatro assuntos.

Primeiro quero saudar, como outros Senadores 
fizeram, especialmente o Senador Walter Pinheiro que 
discorreu sobre o assunto com mais tempo, coisa que 
voltarei fazer desta tribuna em outro momento, o lan-
çamento do programa Brasil Sem Miséria.

Nós ficamos felizes com o lançamento desse 
programa que faz com que a Presidente Dilma lance 
talvez o maior desafio da nossa geração para o País, 
a superação da miséria, especialmente porque o nos-
so Estado da Bahia, os dados já demonstram, é um 
Estado com a maior população em situação abaixo da 
pobreza em relação a outros Estados brasileiros.

Com 69% de nosso território situado no semi-
árido e com a maior população negra do Brasil, a 
Bahia realmente precisa de um programa como esse 
para que possa vencer o desafio de superação efeti-
va da miséria.

Nós somos hoje o Estado com maior volume de 
Bolsa Família, justamente porque temos a maior misé-
ria, a população maior de miseráveis do País.

Mas gostaria também, Sr. Presidente, de registrar 
a audiência pública feita pela CCJ desta Casa, coor-
denada pela Senadora Marta Suplicy, na última sexta-
feira, dia 27, em Salvador, que contou com a presença 
disputada de mais de 150 pessoas, com mais de 30 
entidades, entidades e personalidade feministas, para 
discutir a reforma política e a participação da mulher.

Como garantir que a reforma política possa signifi-
car realmente uma reforma que aprofunde a democracia 

em nosso País, que radicalize a democracia brasileira, 
fazendo com que aqueles que não estão representados 
no Parlamento possam ter acesso a ele?

Essa foi uma discussão muito rica, e eu quero 
agradecer a presença da Senadora Marta Suplicy, o 
apoio dado pela Câmara de Vereadores, pela Assem-
bleia Legislativa do Estado da Bahia, para realizarmos 
essa concorrida audiência pública, com muito bom ní-
vel, onde as mulheres baianas debateram as formas 
de conseguir participar do poder político do País, nós 
cuja representação política no Congresso Nacional 
decaiu. Tínhamos quatro Deputadas na última legis-
lativa, em 39 Deputados, e passamos a apenas uma 
Deputada, a Deputada Alice Portugal, e elegemos a 
primeira Senadora da Bahia – eu aqui represento esse 
esforço das mulheres baianas e brasileiras de se faze-
rem representar no Senado Federal. 

Mas discutimos as diversas formas de facilitar a 
presença da mulher na política. E uma das questões 
consideradas essenciais pelo movimento de mulheres 
no Brasil é justamente a garantia do financiamento 
público de campanha para que nós possamos fazer 
com que aqueles que não têm hoje o financiamento 
das grandes empresas, do grande empresariado deste 
País, possam ter condições de sonhar em participar 
do poder político e realizar esse sonho de represen-
tação popular.

Ainda também discutimos, Sr. Presidente, a pos-
sibilidade de continuar essa mobilização popular, ela-
borando um projeto de iniciativa popular com os pon-
tos principais de uma reforma política que realmente 
garanta a presença das mulheres, dos negros, dos 
índios, dos pobres no Parlamento brasileiro.

Quero, portanto, saudar essa iniciativa da Comis-
são de Constituição e Justiça do Senado Federal de 
se aproximar da discussão da reforma política do povo 
brasileiro e das mulheres brasileiras em particular.

A presença da Senadora Marta Suplicy só abri-
lhantou aquele debate e levou a que o movimento de 
mulheres pudesse se mobilizar mais ainda para se 
integrar a esse movimento nacional. 

Quero também registrar, Sr. Presidente, que, 
amanhã, nós teremos na Bahia um importante evento. 
Já pela manhã, teremos uma missa com café da ma-
nhã, com a participação do Governador Jaques Wag-
ner para comemorar, com alegria, a realização de 21 
anos de atividade do Projeto Axé, uma organização 
não governamental, pioneira, que atua nas ruas de 
Salvador. Ela iniciou esse movimento no Brasil inteiro 
para reinserir meninos e meninas de rua num novo 
projeto de vida.

O Projeto Axé usa uma pedagogia própria, ba-
seada no afeto, no amor, na conquista do menino na 

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL212



20032 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2011

rua para, através da arte e da educação, reinseri-lo, 
promover-lhe uma reinserção social.

Fundada em 1990 pelo ítalo-brasileiro Cesare La 
Rocca, esse projeto obedece a critérios e fundamentos 
definidos pela própria instituição, porém contando com 
parceiros financeiros que aportam e contribuem para a 
execução da proposta, assim como os governos muni-
cipal, estadual e federal e outras organizações. 

Pelo Projeto Axé, pelo seu trabalho, nos últimos 
40 anos em nosso País, com crianças e adolescen-
tes das camadas mais pobres, é que fiz a indicação 
de Cesare La Rocca ao prêmio Darcy Ribeiro. Tenho 
certeza de que ele será um dos grandes concorrentes 
pela sua dedicação e pelo seu desempenho mesmo 
brilhante, como educador, como pensador de uma pe-
dagogia própria para atuação com os meninos e as 
meninas nas ruas.

Eu própria tive a possibilidade de integrar as ba-
ses desse projeto na cidade de Salvador, juntamente 
com o ex-Ministro Juca Ferreira. Nós fomos funcionários 
consultores do Projeto Axé exatamente no seu início, 
em 1992, antes de ser candidata e, depois, vitoriosa-
mente prefeita de Salvador.

O Projeto Axé, sem dúvida alguma, foi o maior 
inspirador para que, na nossa administração, nós pu-
déssemos, com ajuda do Ministro Jutahy Magalhães, 
do Presidente Itamar Franco, criar a Fundação Cidade 
Mãe, para construir abrigos para meninos e meninas 
nas ruas e, com empresas educativas, atuar nos bair-
ros de mais baixa renda do nosso Município, conside-
rando, portanto, as áreas mais vulneráveis socialmen-
te, para que nós pudéssemos, através da Fundação 
Cidade Mãe, impedir a formação de uma verdadeira 
empresa de novos meninos e meninas nas ruas da 
nossa cidade.

Ao tempo que parabenizo o Projeto Axé por essa 
vitoriosa atuação e por sua conquista de maioridade 
de 21 anos, a Cesare de La Rocca pelo atendimento 
de mais de 20 mil meninos e meninas de rua, jovens, 
adolescentes e crianças nas ruas do meu Estado, 
que hoje tem uma nova dimensão da sua existência, 
que tem novo projeto de vida, eu quero registrar, com 
tristeza, a minha participação numa audiência pública 
na última segunda-feira, ontem, dia 30, na Câmara de 
Vereadores de Salvador, convidada que fui pela Vere-
adora Marta Rodrigues, também Presidente Municipal 
do PT, para receber as denúncias efetivadas pelas 
associações de bairro e por aquela Vereadora, com 
fotografias chocantes de como hoje está entregue ao 
abandono a Fundação Cidade Mãe. 

Eu, que nunca fiz desta tribuna, desde que me 
elegi, nenhum registro sobre a prefeitura de Salvador, 
quero lamentar o abandono, o descompromisso do 

prefeito João Henrique para com a Fundação Cidade 
Mãe. O Ministério Público, presente àquela audiência, 
as entidades, as associações de bairros, a Unicef, o 
Projeto Axé, o Conselho de Defesa da Criança e do 
Adolescente do nosso Estado e diversas outras par-
ceiras da luta em defesa da criança e do adolescen-
te, chocados diante de uma unidade do Cidade Mãe 
invadida por vândalos. Foi a mesma unidade que foi 
visitada, na nossa administração, pela Primeira-Dama 
Hillary Clinton, que lá doou equipamentos para justa-
mente ajudar aquela empresa educativa, que desen-
volve uma atividade de inserção das crianças de 7 a 14 
anos em atividades lúdicas, em atividades esportivas, 
em atividades culturais, e de 14 a 17 anos, em cursos 
profissionalizantes. Uma experiência premiada nacio-
nalmente, internacionalmente reconhecida, que está 
hoje entregue não apenas às baratas, mas também 
ao vandalismo na cidade de Salvador.

Imagino que seja necessária uma medida ime-
diata do Ministério Público da nossa cidade, dos Con-
selhos Tutelares, de todas as organizações para exigir, 
de pronto e de imediato, um esclarecimento e uma 
resposta da Prefeitura de Salvador ao abandono em 
que se encontra a Fundação Cidade Mãe, não por ter 
sido uma fundação criada em nossa administração, 
mas pelo ineditismo da experiência de atuação com as 
crianças nas ruas e, mais do que com as crianças nas 
ruas, com as crianças nos bairros populares da nossa 
cidade, que tiveram na Fundação Cidade Mãe, há 15, 
16 anos, a possibilidade de ter um sonho: o sonho de 
se transformar em cidadãos. 

A Fundação Cidade Mãe e sua experiência pe-
dagógica não é um mero programa de profissionali-
zação de adolescentes; é muito mais do que isso: é 
um programa de formação de cidadãos. E é por isso 
que recebeu todas as suas premiações nacionais e 
internacionais.

A Fundação Cidade Mãe inaugurou aquele mo-
mento em Salvador, uma experiência que até hoje fi-
cou inconclusa, de nós conseguirmos ter uma escola 
de tempo integral: em um turno, a criança em escola 
pública, e, em um segundo turno, frequentando uma 
das unidades das empresas educativas da Fundação 
Cidade Mãe. 

Então, é esse conceito que está sendo posto no 
chão, com o desprezo e o abandono que a Prefeitura 
de Salvador tem dado à Fundação Cidade Mãe.

Mas ontem as fotos, as imagens calaram mais 
fundo no coração, inclusive, no meu próprio coração, 
porque há mais de um ano venho sendo procurada 
pelos funcionários, pelos técnicos daquela Fundação 
Cidade Mãe. E justamente, Senador Magno Malta, para 
que não parecesse que eu tinha qualquer vinculação 
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político-eleitoral, não me pronunciei sobre o assunto 
até que não foi possível mais ficar calada diante des-
se flagelo a que estão sendo submetidas às crianças 
da minha cidade, sem assistência, da minha capital 
de Salvador. Com profundo desrespeito, a Prefeitura 
deixa que vândalos invadam e depredem um prédio 
público construído com o dinheiro do povo brasileiro, 
financiado à época pelo Governo do Presidente Itamar 
Franco, e que hoje se encontra completamente des-
truído, sem que aquele prédio possa estar servindo à 
infância nas ruas e à infância nos bairros populares 
em situação de vulnerabilidade.

Aqui fica o meu protesto, protesto que faço com 
tristeza, porque não gostaria de fazê-lo em respei-
to que tenho pelo meu companheiro, Senador João 
Durval Carneiro, sabendo que a Prefeitura é dirigida 
pelo seu filho. 

Portanto, faço com muito constrangimento este 
registro, até porque, como Senadora pela Bahia, quero 
aqui sempre registrar, seja quem for o prefeito da minha 
capital ou das cidades pelas quais circulo no interior 
do nosso Estado, as conquistas que cada prefeito ou 
que o nosso governo na Bahia possa trazer e possa 
fazer pelos baianos e baianas.

Finalmente, Sr. Presidente, ainda registrando, com 
pesar, essa situação em que se encontra a Fundação 
Cidade Mãe, quero dizer que estava presente naquela 
audiência um representante do Ministério Público, que 
julgou que a questão merece, inclusive, uma ação de 
improbidade.

Eu quero que o Prefeito João Henrique ponha a 
mão na consciência – ele próprio que, no início de sua 
administração, ajudou o fortalecimento e o crescimen-
to da Fundação Cidade Mãe –, para não permitir que 
nós tenhamos a desarticulação de todo o sistema de 
proteção à infância, criado, naquele período, na Fun-
dação Cidade Mãe. Foi incorporada, inclusive. no seu 
governo a Fundação Cidade Mãe, uma casa de medi-
das socioeducativas, articulada com a pedagogia, com 
um conceito a respeito da proteção à criança. 

Não é possível que nós tenhamos, em vez de um 
avanço na política social de defesa da criança na minha 
cidade, na capital do meu Estado, um retrocesso tão 
significativo daquilo que foram conquistas realizadas 
ao longo desses dezesseis anos de política pública de 
assistência à criança em nossa cidade.

Pois não, Senador.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senadora 

Lídice, eu cumprimento V. Exª pela coragem, a despeito 
do respeito que tem às pessoas. Com muito respeito, 
V. Exª citou nosso companheiro Senador João Durval, 
mas verdade é sempre verdade. E, quando se trata 
da questão da criança, ninguém começa a fazer uma 

casa pelo telhado ou pelo azulejo; todo mundo come-
ça pelo alicerce: criança é alicerce. E alicerce malfeito 
é juventude desequilibrada, é adulto desequilibrado, 
é sociedade desequilibrada. E V. Exª o faz com muita 
propriedade, até porque é sua história, é sua luta. E 
o faz com propriedade porque conhece com profun-
didade também o assunto da Fundação Cidade Mãe. 
Eu queria propor a V. Exª que me acompanhasse – ou 
eu acompanho V. Exª. O ano passado eu fazia muito 
esta discussão, mas houve muito envolvimento com a 
CPI da Pedofilia. Mas eu penso que nós precisamos 
fazer uma lei de responsabilidade humana. Não há a 
Lei de Responsabilidade Fiscal para o gestor? Se ele 
não cumpre a lei de responsabilidade humana ele tem 
que ser punido por improbidade. Isso é primordial: cui-
dar do cidadão.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – É 
verdade.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – E penso 
que esta Casa pode fazer e que terá unanimidade 
nessa votação. Sabe quantos prefeitos não tratam do 
Conselho Tutelar, por exemplo, que é responsabilidade 
deles? Uma lei de responsabilidade humana, a exem-
plo da Lei de Responsabilidade Fiscal, certamente os 
obrigará a cumprir. E, certamente, se essa lei existisse, 
a Fundação Cidade Mãe não estaria passando pelo 
que está passando. Eu cumprimento V. Exª e convido 
V. Exª para que juntos...

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Claro!

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – ...enta-
bulemos, trabalhemos esse texto, assinemos essa 
matéria. E, certamente, ela andará com muita rapidez 
nesta Casa.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Sem dúvida alguma, Senador Magno Malta, o senhor 
contará sempre com o meu apoio no que diz respeito 
a tratar de qualquer legislação, qualquer ação, qual-
quer política que signifique a proteção das crianças e 
adolescentes do nosso País.

Quanto à Fundação Cidade Mãe, eu estive tam-
bém em outras reuniões nos bairros de Salvador, esta 
semana, e recebi da população – o que é para mim 
gratificante, como gestora que fui, como fundadora e 
criadora da Fundação Cidade Mãe – nos bairros em 
que a Fundação existe, a mobilização do povo simples 
para garantir que ela permaneça. A reclamação de que, 
na nossa administração, a Fundação Cidade Mãe tinha 
os seus cursos definidos pelos conselhos comunitários, 
nos quais participavam os alunos, os representantes 
das associações do bairro e os pais dos alunos que 
integravam a Fundação Cidade Mãe.
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São milhares de jovens atendidos, ao longo des-
ses 16 anos, pela Fundação Cidade Mãe, cujo depoi-
mento único é exatamente dizer que ali aprenderam 
a ser cidadãos. E este é um orgulho que carrego para 
minha vida política e pessoal, de ter podido dar à mi-
nha cidade essa contribuição, criando um projeto que 
teve o reconhecimento nacional e internacional como 
política pública ainda em 1993, quando iniciamos essa 
experiência e poucos falavam em política pública para 
a criança e o adolescente nas ruas, neste País. 

Finalmente, Sr. Presidente, apenas para regis-
trar, em nome do meu Partido, do Partido Socialista 
Brasileiro, que amanhã a Deputada Federal, eleita 
pelo Amapá, Janete Capiberibe será diplomada, às 18 
horas, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, ela, 
que já foi cassada pela ditadura militar, que teve seus 
filhos no exílio e que hoje tem seu filho como Gover-
nador daquele Estado, volta de novo, pela Justiça, a 
entrar e a pisar, espero que em breve, a Câmara dos 
Deputados.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Com a palavra, como Líder do PMN, o Senador 
Sérgio Petecão.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Senador Anibal Diniz, Senador do meu Estado, Srªs e 
Srs. Senadores ainda presentes nesta sessão tarde-
noite de hoje, hoje foi um dia muito importante para o 
nosso Estado. Conseguimos, Senador Magno Malta, 
na sessão conjunta hoje que reuniu a CCJ – Comis-
são de Constituição e Justiça, a CAE e a Comissão 
de Relações Exteriores, votar o projeto que devolve o 
horário do Acre.

Todos os senhores sabem que o nosso Estado 
participou de um referendo no qual o povo do Acre 
fez a opção, escolhendo que gostaria de viver no seu 
horário tradicional, no seu horário antigo. Lá no Acre, 
chamamos de horário de Deus. Para a nossa alegria 
e, com certeza, alegria da maioria do povo acreano, o 
horário no Acre, aquela questão de quem era a favor 
ou contra não existe mais: o que as pessoas estavam 
nos cobrando e estão nos cobrando ainda é que a 
vontade do povo fosse respeitada.

Aqui, eu já queria parabenizar V. Exª, Senador 
Anibal, pelo seu voto: V. Exª votou a favor do nosso refe-
rendo. Foram 16 votos a favor, e houve uma abstenção, 
a do Senador Jorge Viana. Respeitamos a posição de 
S. Exª, até porque esta é uma Casa democrática. 

Agora, o que me deixa muito triste é a posição... 
O Senador Jorge Viana não cita nomes. Ele diz que 
políticos inescrupulosos, políticos que querem o atraso 
do Acre – ele tem dito isto na imprensa, nas rádios –, 

políticos que manipularam esse referendo... Ora, como? 
Como ia se manipular referendo? Como íamos inter-
ferir na decisão do povo? Quem está no Governo é o 
Governo do PT, que tem, eu diria, 99,9% da imprensa 
na mão. De que forma a oposição iria manipular qual-
quer resultado? 

O problema é que tomaram a decisão sem con-
versar com o povo. Tomaram a decisão de forma arbi-
trária. Mudaram nosso horário sem ouvir o povo. E o 
povo brasileiro, principalmente o povo do Acre, que é 
um povo guerreiro e que lutou para ser brasileiro, não 
aceita e nunca aceitou esse tipo de imposição. O que 
custava fazer um plebiscito para se ouvir se o povo 
queria ou não mudar de horário? 

Ao longo desses meses, desses dias que an-
tecederam a votação, vinha-se tentando, de todas 
as formas, atrasar essa decisão. Hoje, o Senador se 
absteve da votação, mas, como ele não se contém, 
fica agredindo os políticos, agredindo a classe política, 
tentando responsabilizá-la. Ele tem que citar nomes e 
dizer quem são as pessoas que estão querendo atra-
sar o Acre. Como é que vamos atrasar o Acre? Quem 
está no Governo do nosso Estado há doze anos é o 
Governo do PT. Como é que nós, que estamos lá com 
muita dificuldade, tentando apenas fazer com que a 
vontade do povo seja respeitada... 

Todos os dias, seja em Rio Branco, seja no Juruá 
– no Juruá ainda é mais forte isso –, recebemos as 
cobranças. Seria interessante que o Senador jogasse 
às claras; não ficasse tentando, de todas as formas, 
como detém a imprensa, como detém a maioria das 
informações... 

Então, sinceramente, hoje, estou muito feliz. Hoje, 
demos um passo muito importante: as Comissões se 
reuniram, votamos, uma votação expressiva, e, se 
Deus quiser, vamos cumprir um interstício de cinco 
dias para que possamos, aí, sim, votar na Comissão 
de Constituição e Justiça e encaminhar a matéria para 
a Câmara Federal. 

Hoje, recebi um telefonema parabenizando o 
Deputado Flaviano Melo, que já está muito satisfeito. 
Temos que aqui fazer o registro de que o referendo 
foi de sua autoria, do Deputado Flaviano Melo, que já 
se colocou à disposição. Ouvi também de outros De-
putados Federais, da nossa Bancada, da Bancada do 
Acre, colocando-se à disposição, para que possamos 
dar a maior celeridade possível também ao andamento 
desse projeto lá na Câmara Federal.

Eu queria aqui também registrar já a minha posi-
ção. Inclusive, houve uma proposta do Senador Anibal, 
que preside a nossa sessão na tarde/noite de hoje. 
Acho que ele tem todo o direito de propor o recolhi-
mento das assinaturas para que possamos unificar o 
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horário do nosso País. Quero dizer que sou contra. Vou 
trabalhar contra porque não concordo com isso. Acho 
que temos que ouvir a população de todos os Esta-
dos. Vamos fazer esse debate de forma democrática, 
vamos saber se o povo do Ceará quer mudar o seu 
horário, se o povo do Acre quer mudar de horário, se 
o povo de São Paulo também quer. 

Gostaríamos aqui de, inclusive, colocar a nossa 
posição, no sentido de que somos contra essa proposta 
do Senador Anibal Diniz. Mas acho que, dessa forma, 
de uma forma sem rancor, sem mágoas, a gente vai 
evoluindo no debate. Agora, o que não podemos fazer 
é acusar, fazer agressões. Pessoas me ligaram hoje, 
de Cruzeiro do Sul, e o Senador, através de um pro-
grama, agrediu a classe política. Lá, no Acre, Senador 
Magno Malta, quem pensa de forma diferente do que 
está lá vira bandido, vira inescrupuloso. Você não pode, 
de forma alguma, sequer divergir. E a nossa posição 
aqui foi no sentido de se preservar uma decisão que foi 
tomada por uma população através de um referendo. 
Eu não conheço instrumento mais democrático do que 
um referendo. Sinceramente, eu não conheço. 

Mas nós não estamos preocupados em agradar; 
estamos preocupados em que os interesses da popu-
lação do nosso Estado sejam preservados.

Concedo um aparte ao ilustre Senador Magno 
Malta.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador 
Petecão, quero dar um testemunho, até porque, quando 
você faz vida pública, infelizmente, você tem adversá-
rios; adversários gratuitos, adversários que se fazem 
adversários. E os que são adversários, por serem ad-
versários mesmo... Até porque os piores adversários 
são aqueles que queriam estar no lugar da pessoa, 
e não está; o adversário pela via da inveja também é 
muito ruim, porque ele queria ser você, e não é. E aí 
o caminho mais curto é atacar. Mas, se a gente não 
relevar essas coisas, a gente acaba sofrendo muito. 
Mas quero dar um testemunho para o Acre, que me vê; 
uma população por quem tenho um amor muito gran-
de, um carinho, até porque participei de um momento 
muito importante da vida do Acre, da sua libertação, 
do crime organizado, do narcotráfico. Aliás, nesta se-
mana, a uma rede de televisão que estava fazendo 
um documentário, dei uma entrevista falando da CPI 
do Narcotráfico, referindo-me àquela ocasião, aos cri-
mes do Hildelbrando Pascoal e a como se conduziu a 
cassação dele na Câmara; qual foi a participação de 
quem, e eu me lembrava muito do ex-Procurador Ger-
cino, muito corajoso; do Luiz Francisco, do Santoro, do 
depoimento da Analu Correia, que deve ter sido sua 
colega muito tempo.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) – 
Analu Gouveia.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Analu 
Gouveia, corajosa, veio a Brasília e fez um depoimen-
to tremendo de corajoso. Depois, eu mandei trazer o 
Palito, que estava preso, um marginal. Eu me lembro 
de toda a história, até porque passei alguns dias no 
Acre, ajudando aquele processo todo. Mas quero dar 
um testemunho desses quatro meses de Senador, de 
V. Exª, como parte significativa da Frente da Família. 
Sou presidente dessa Frente, e temos enfrentado uma 
demanda e um debate muito grande aqui, em favor da 
família brasileira, em favor da família do Espírito San-
to, do Acre, de São Paulo, de Minas, de todos os rin-
cões deste País, que acredita em família nos moldes 
de Deus; que acredita em família homem e mulher, 
macho e fêmea e que respeita definitivamente as pes-
soas e suas tomadas de posição e decisão em favor 
de si mesmo, até porque Deus deu o livre arbítrio ao 
homem. Somos contra qualquer tipo de discriminação 
e de violência contra qualquer pessoa, em qualquer 
lugar. Mas não haverá uma minoria que tentará nos 
fazer engolir ou sufocar o que a maioria não aceita. E 
V. Exª tem sido presente. Não conheço uma reunião da 
Frente da Família da qual V. Exª não tenha participado 
nos ministérios. Aliás, estamos vindo do Ministério da 
Educação, de uma conversa significativa com o Mi-
nistro Haddad, uma conversa produtiva, verdadeira, 
de entendimento. Lá estava o Senador Vicentinho, V. 
Exª, que professa a fé católica – o Senador Vicentinho 
está indo a Roma, para participar de uma representa-
ção junto ao Papa –, o Senador Crivella, o Deputado 
Federal Eros Biondini, que fala em nome da CNBB, 
e eu, para provarmos que essa não é uma briga de 
religiosos contra pessoas. Em absoluto! Precisamos 
respeitar o homossexual neste País, respeitar negro, 
respeitar portador de deficiência, respeitar evangé-
lico, católico, quem professa fé afrodescendente, e 
V. Exª estava presente no último debate. A família do 
Acre há que saber – família católica, família que nada 
professa, evangélicos, líderes de toda ordem – que V. 
Exª, nesse debate, no sepultamento desse chamado 
Kit Gay, e no enfrentamento ao PL nº 122, da CDH, 
que, certamente, terá o final que merece, V. Exª tem 
sido peça determinante. Agradeço muito a Deus por 
ter V. Exª como companheiro. Eu que comando esta 
Frente, digo que V. Exª tem sido um militante da família 
brasileira. Seu mandato tem sido justificado pelo seu 
empenho em favor da defesa de valores. Portanto, fico 
muito feliz em aparteá-lo. Quero dizer a V. Exª que é 
preciso se resignar com algumas coisas. Quem faz 
vida pública, de fato, está exposto. Quem tem a força 
sobre a mídia, comanda; quem não tem, é obrigado a 
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ler e ouvir algumas coisas desnecessárias a seu pró-
prio respeito. Mas saiba que o maior bem é a família. 
E V. Exª está neste Senado cuidando da família do seu 
Estado, e o seu povo há que reconhecer. 

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) – 
Agradeço as suas palavras, Senador Magno Malta.

Tenho procurado fazer um grande esforço. Sem-
pre tenho dito que, lá no meu Estado – eu não votei 
na Presidente Dilma; votei no Serra –, acima dos inte-
resses políticos, partidários, pessoais estão os interes-
ses da minha população. E, quando fui ao Ministério 
da Educação, como membro da Frente Parlamentar 
da Família, foi para que eu pudesse chegar ao meu 
Estado... Lá, sou questionado todos os dias, todos os 
dias sobre esse tal Kit Gay, que aterrorizou o País, e 
as pessoas querem saber a respeito dele.

Eu confesso a V. Exª que fiquei muito feliz com 
a conversa que tive com o Ministro, porque, graças a 
Deus, ele conseguiu captar a mensagem dessa frente 
tão importante, que tem me ajudado muito. Eu tenho 
aprendido muito e gostaria de agradecer pelo apoio 
que o senhor tem dado ao meu humilde mandato.

Mas é difícil! Fazer política no meu Estado é 
muito difícil. As pessoas não conseguem separar os 
interesses políticos dos interesses da população. Lá 
no Acre, há uma situação muito difícil para quem ousa 
enfrentar o governo que está lá.

Eu sempre tenho dito que tenho todo o interesse 
em que esse mandato seja um instrumento para ajudar 
o meu Estado. Agora, calar o Petecão, aí não tem jeito. 
Não tem jeito. Tem de ser no diálogo. Na pressão, na 
força, não vai, não tem jeito.

O Acre deve-lhe muito, é verdade. Naquele mo-
mento, eu era Presidente da Assembleia Legislativa do 
meu Estado e o senhor fazia parte da CPI do Narco-
tráfico. Cumpriu um papel importante no meu Estado e 
vejo poucas autoridades parabenizando o trabalho da 
CPI. São poucas pessoas que reconhecem o trabalho 
que aquela CPI cumpriu em nosso Estado. Sempre, 
lá se diz: “eu faço”, “eu fiz”. Aqui, eu gostaria de dar 
este depoimento a respeito da CPI, do Dr. Luiz Fran-
cisco, da Deputada Analu Gouveia, minha comadre, 
hoje Conselheira do Tribunal de Contas, belíssima 
Deputada, que cumpriu um trabalho maravilhoso lá 
na Assembleia. 

Então é isso, Senador Magno Malta. Eu quero 
aproveitar para agradecer a todos os Senadores que 
nos ajudaram naquela votação maravilhosa. Se Deus 
quiser, nós vamos devolver, no tempo mais breve pos-
sível, o horário que nos foi tirado de uma forma brusca, 
violenta, sem se consultar a vontade do povo.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra, o Senador Magno Malta. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Brasil que me assiste pelos veículos de 
comunicação da Casa, Rádio Senado e TV Senado, 
hoje é o Dia Mundial sem Tabaco. Quero, mais uma 
vez, cumprimentar aqueles que nunca fizeram uso e 
aqueles que, de forma firme, porque não é fácil você 
se livrar de nicotina e alcatrão, se livraram do tabaco, e 
conclamar aqueles que ainda têm suas dificuldades e 
que, a cada dia, vão tendo um espaço absolutamente 
menor, porque cigarro é uma desgraça. É uma droga 
legalizada, mas é tão desgraçada quanto aquelas dro-
gas que estão na ilegalidade.

Quero cumprimentar e conclamar a sociedade 
brasileira para que continuemos essa grande luta de 
enfrentamento ao tabaco no Brasil. Aliás, aqueles que 
lutam por legalização de drogas devem estar a serviço 
dessa indústria, que vai perdendo espaço e pensa e 
sonha industrializar a maconha neste País – daqui a 
pouco, falarei sobre isso.

Eu gostaria de registrar que o ex-Presidente do 
PR de Santa Catarina e ex-Deputado Federal Nelson 
– não me deram o sobrenome – foi preso por pedofi-
lia. Que apodreça na cadeia esse desgraçado! Soube 
hoje, do Ministro Alfredo Nascimento, que, de uma 
forma muito rápida, o partido já o expulsou. 

Vejam como ninguém o conhece, como o pedó-
filo é uma sombra, é enigmático, é um conquistador 
barato, que se relaciona com as pessoas e que, em 
nome da sua tara, da sua realização sexual, de uma 
maneira muito pessoal, foca uma criança. Esse é o ver-
dadeiro crime planejado, o crime dos crimes, o crime 
hediondo. Que esse tal de Nelson, ex-Deputado Fe-
deral, que não honra e não merece o mandato que o 
povo de Santa Catarina lhe deu – olha para mim, seu 
peste! – apodreça na cadeia. Desgraçado! Abusador 
de criança! Que você encontre na cadeia, miserável, 
alguém que lhe dê o mesmo troco!

Sr. Presidente, quero fazer um registro absoluta-
mente importante. Eu pela manhã, às 8 horas, estive 
com o Ministro da Educação, o Ministro Haddad. 

Faço este registro porque, na semana passa-
da, desta tribuna, fiz um discurso como presidente da 
Frente da Família, de que V. Exª faz parte como Sena-
dor, cidadão do seu Estado e pai de família que nós 
respeitamos. Eu fiz um discurso firme, duro, e chamei 
a atenção do Ministro Haddad por conta de uma reu-
nião que houve na Câmara dos Deputados e, depois, 
de como a fala dele foi à imprensa.

A minha reunião com o Ministro hoje, eu que-
ro registrar, foi muito feliz. O nosso entendimento e o 
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nosso debate... Parece que, num primeiro momento, 
quando a Presidente mandou acabar com essa his-
tória de kit homossexual nas escolas, kit homofobia... 
Na verdade, não é nada disso. Quem é o homofóbico? 
O homofóbico é um desgraçado, um sujeito que quer 
matar o outro, um louco, um desvairado que quer en-
forcar, quer sangrar, quer jogar na vala. Onde estão 
esses homofóbicos no Brasil? Esses milhares? Porque, 
de repente, a sociedade brasileira de tornou homo-
fóbica. Todo mundo que não concorda com qualquer 
atitude homossexual virou homofóbico. Todo mundo é 
homofóbico. Isso é uma brincadeira. Essa é uma pia-
da de mau gosto.

Se você não concorda e diz: “Não, eu acredito em 
família nos moldes de Deus. Eu acredito numa mulher, 
útero, e acredito num homem. Todo relacionamento, 
todo nascimento veio daí, toda fertilização veio daí”, 
dizem: “Esse é um homofóbico, esse é um homofóbico.” 
Homofóbico. “Não acredito em homem beijando boca 
de homem” – é homofóbico.

Há que se respeitar as pessoas e as suas deci-
sões pessoais, mas há que se respeitar a maioria deste 
País. O Ministro me disse, antes de se falar dessa his-
tória do kit: “Olha, há uma pesquisa que diz que 87% 
da população brasileira se sentem desconfortáveis com 
essa conversa.” Agora, depois que isso estourou, acho 
que chegam a 100%.

Então, essa “forçação” de barra desnecessária 
trouxe um grande bem, porque pautou a sociedade: 
se você chega em um boteco, o bêbado sabe; se você 
chega em uma padaria, quem está comprando pão 
sabe; o motorista de táxi sabe; na universidade, sabe-
se; o Ministério Público sabe; na escola primária, todo 
mundo sabe; e há um levante que não é de religiosos, 
mas da sociedade.

Então, qual é o nosso entendimento com o Minis-
tro Haddad? É o entendimento da Presidente Dilma, 
e assim será. 

Há que se fazer uma grande campanha, Presi-
dente, de conscientização e de respeito às pessoas. 
Isso é devido. É um direito constitucional. Não podemos 
atacar negros, atacar deficientes físicos. Na escola, 
ninguém tem o direito de zombar de um menino que 
é estrábico ou de dizer para um menino que nasceu 
com paralisia que ele não pode jogar futebol, ou que 
ele não pode entrar na quadra de vôlei. Por que ele 
não pode? Ninguém pode zombar do índio; ninguém 
pode zombar de jovens crentes que dizem que são vir-
gens, evangélicos, e que se reúnem, no recreio, para 
orar e cantar com um violão. Ninguém pode zombar e 
chamá-los de doidos. 

Ninguém pode zombar de um jovem católico que 
diz que tem vocação sacerdotal e que vai para o se-

minário, que vai virar padre. Ninguém tem o direito de 
atacá-lo. Então, o que nós temos de fazer? Uma grande 
campanha de respeito até ao homossexual. A decisão 
é dele. Deus deu livre-arbítrio a ele. Então, nós sempre 
fizemos esse discurso, um discurso de respeito, res-
peito a eles. Eles estão na sociedade, estudam, traba-
lham, têm mandatos, disputam eleição. Quem somos 
nós para atacá-los? Agora, se alguém quer atacar e 
matar, tem de ir para a cadeia, é homofóbico mesmo. 
Esse é um doido! 

Agora mesmo, se descobriu uma organização 
nazista lá do Rio Grande do Sul: “Morte aos negros!”. 
E o nosso Senador Paim, na lista para morrer. Ora, o 
sujeito quer matar os negros?

Há uma organização chamada “Carecas”, de 
São Paulo, para matar e agredir nordestinos naque-
le Estado. Viram aquela moça universitária que dizia 
“morte aos nordestinos” no Twitter, na Internet, e virou 
uma desgraça? O pai veio a público pedir desculpas. 
Então, há isso contra todo mundo. O que nós não po-
demos é criar um império homossexual no Brasil e 
eleger uma classe. 

Então, a discussão foi nesse tom, com uma con-
cordância: isso é o que será discutido. É assim que 
será. Sepulta-se essa história de kit gay nas escolas, 
como disse a Presidente Dilma. Há que se respeitar. 
As pessoas terão o nosso respeito, a nossa defesa, 
mas é todo mundo.

Agora à noite, tive uma reunião de duas horas, 
muito boa, com o Ministro. Agora à noite, levei a Fren-
te da Família lá. Reunimo-nos lá: a Senadora Ana 
Amélia,...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... Sr. 
Presidente, o Senador Petecão, o Senador Vicentinho, 
eu, o Eros Biondini, Deputado Federal representante da 
CNBB, Marcelo Crivella, a Deputada Federal Benedita 
da Silva e muitos líderes. A tônica foi o entendimento. 
A tônica é essa, e eu estou recebendo um texto des-
se entendimento da assessoria de comunicação do 
Ministro. Por quê? Porque, amanhã, nós teremos uma 
grande marcha na Esplanada, a Marcha da Família. 
Vai haver cinco trios elétricos, gente e lideranças do 
País inteiro, que começaram a chegar hoje. 

Nós vamos mostrar que a família está viva, está 
acordada, não há omissão e que nós respeitaremos as 
pessoas plenamente. Elas terão o nosso respeito e o 
nosso cuidado sempre. Ninguém tem direito de atacar 
ninguém, é o discurso de sempre. Nós estaremos do 
lado, mas a família está muito acordada, porque tudo 
que vilipendia... O grande problema do kit é que era 
uma grande apologia ao homossexualismo. Na verdade, 
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não era campanha contra a homofobia, era apologia 
mesmo. E essas coisas nós não vamos aceitar. 

Penso que será um grande encontro pacífico, de 
família, de pessoas, de confissão religiosa, sim, de 
confissão religiosa, não, de líderes, de parlamentares, 
gente deste País inteiro que compõe essa marcha. E 
convoco o Brasil.

Sr. Presidente, acabei de falar com um grande 
líder ao chegar aqui, Silas Malafaia, que é um grande 
debatedor, enfrentador dessas questões, um defensor 
desses valores, que já está em Brasília e que amanhã 
estará nessa marcha. Certamente, daqui a pouco, eu 
lhe mandarei também esse texto do Ministro, desse 
entendimento. Essa questão, no nosso entendimento 
e no da Presidenta Dilma, é uma questão sepultada.

Gostaria que V. Exª me desse pelo menos cinco 
minutos, porque quero tratar, finalizando, de um as-
sunto muito importante.

No domingo, o Fantástico ouviu o ex-Presidente 
da República Fernando Henrique Cardoso. Hoje, ao 
chegar nesta casa, à tarde, encontrei o Senador Aé-
cio Neves, que é um líder do PSDB no Brasil, jovem, 
ex- Governador de Minas Gerais, que foi Presidente 
da Câmara dos Deputados e que é pretenso candida-
to à Presidência da República em 2014. Eu o convidei 
para vir ao plenário. Eu disse: vou fazer um discurso 
hoje à tarde; vou falar a respeito da entrevista do ex-
Presidente Fernando Henrique Cardoso e gostaria 
que V. Exª, como expoente do partido... E, se estiver 
no gabinete, quero convidá-lo a vir ao plenário; se 
houver um assessor me ouvindo, que lhe diga que o 
estou convidando; se ele não estiver na casa, que o 
assessor escute meu discurso, para passar para ele 
amanhã. Eu disse: queria que V. Exª ouvisse, porque 
o Presidente, o expoente do seu partido para mim não 
tem juízo nenhum.

Ele mostrou que não conhece o País que gover-
nou, um país de fronteiras abertas. Foi no governo dele 
o período mais negro da segurança pública do Brasil. 
Na Polícia Federal, grandes quadros foram embora, 
quando inventou a sua reforma previdenciária. As 
nossas fronteiras abertas, 1,1 mil quilômetros com o 
Paraguai, 700 quilômetros com a Bolívia, 2,5 mil pistas 
clandestinas na Amazônia. 

Ele deu uma boa sinalização no começo: foi quem 
criou a Senad, Secretaria Nacional Antidrogas, mas não 
ligou muito para ela. Ele fez um discurso na ONU, di-
zendo que erradicaria as drogas no Brasil, em 10 anos. 
Primeiro, já errou, porque não seria presidente durante 
10 anos, e ninguém vai erradicar a droga.

A Senad, que foi criada com um propósito, nunca 
o cumpriu – seria o de fazer, gerir políticas públicas de 
prevenção para a sociedade brasileira. Ele convidou o 
Sr. Walter Maierovitch para ser o Secretário Nacional 
Antidrogas.

Filosofia, viagem na maionese. Por que estou 
falando isso? Porque eu era Presidente da CPI do 
Narcotráfico e estive com o Presidente Fernando Hen-
rique duas vezes, a convite dele, como Presidente da 
CPI do Narcotráfico, para lhe dar um relatório daquilo 
de que ele não tinha conhecimento, da navegação do 
tráfico e do estado bandido dentro do Estado de Di-
reito, que navegava nas vísceras do Estado brasileiro; 
para lhe dar uma visão daquilo de que ele não tinha 
conhecimento.

Ele estava em baixa, eu fui para lá com a CPI do 
Narcotráfico. Eu tenho um artigo do jornal O Globo, que 
pretendo ler, ainda esta semana, em que o Sr. Walter 
Maierovitch – sabem o que ele disse? – disse que o 
problema das drogas no Brasil são esses evangélicos. 
E pergunto: de onde é que esse doido tirou isso? De 
onde esse doido tirou isso?

Sabem o que ele quis dizer? Que o problema são 
esses evangélicos ex-drogados, que se recuperam e 
que depois se arvoram em recuperar os outros. Olhem 
só, o sujeito faz uma transferência de investimento 
de vida, dando de graça o que de graça recebeu. Ele 
escreveu esse texto, e eu me lembro de que, como 
Presidente da CPI do Narcotráfico, fui para cima dele. 
Bati, bati, bati, e o Presidente Fernando Henrique fez 
que ele se retratasse. Desmentiu com a boca o que 
falou pelo cotovelo. Desmentiu com a boca o que fa-
lou pelo cotovelo. Estou com esse artigo e vou lê-lo 
amanhã, aqui.

Sabe o que acontece, Sr. Presidente? Ontem, 
o Brasil assistiu a um ex-Presidente da República fa-
lar em legalização de droga neste País. Ele teve oito 
anos de Governo, teve oportunidade de fazer e não 
fez. Esse é um discurso covarde de quem teve opor-
tunidade de fazer, é um discurso fácil de quem não 
teve coragem de enfrentar o problema em favor da 
sociedade brasileira.

Aí, ele, que conhece o mundo inteiro...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Fora 
do microfone.) – ... afrontou os menos inteligentes, os 
mais pobres, que nunca foram à Holanda, que nunca 
foram a Portugal, que nunca foram à Suíça. 

Eu quero perguntar: Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso, na Holanda deu certo? Ele estava ci-
tando Amsterdã. Portugal. 

Sr. Presidente, é um verdadeiro lixo humano. 
Eles não têm como voltar atrás. Você anda nas ruas 
de Amsterdã, a droga é vendida em todo lugar, o lixo 
humano está nas ruas, debaixo das árvores, debaixo 
dos bancos, gente picada, gente drogada, gente en-
louquecida, gente bêbada! E foi citado, lá no Fantás-
tico, com o glamour de um Presidente da República 
que não sabe que nós vivemos num país de quase 
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200 milhões de pessoas, com fronteiras abertas, e os 
nossos vizinhos produzem toda essa desgraça, fazem 
deste País um entreposto, para matar os nossos filhos 
e cometer crime internacional. Isso me dá uma vergo-
nha muito grande!

Citar Portugal? Vá às praças da Suíça. Eles que-
rem voltar atrás e não conseguem. Sabe por quê? 
Verdadeiros lixos humanos, verdadeiros esgotos hu-
manos! O que querem fazer deste País, ex-Presidente 
Fernando Henrique? Fazer com que as nossas praças 
também virem esgotos humanos? Que as nossas pra-
ças e ruas também virem lixos humanos? 

Ou pode ser um discurso a serviço das multina-
cionais, que querem, na verdade, industrializar a dro-
ga, porque, saindo o cigarro de cena e legalizando a 
maconha – e os atributos da maconha são desgraça-
dos, porque vão desde a impotência sexual à própria 
loucura, à boca ressecada, ao infarto. Uma série de 
coisas que não recomenda que se fale em legaliza-
ção de drogas para se resolver o problema da violên-
cia no Brasil.

Se ele tinha essa concepção tão clara, por que 
não fez isso no governo dele? Ele teria ido embora 
como rei, aplaudido, porque teria resolvido o problema 
das drogas no Brasil.

Sabe o que eu iria perguntar ao Senador Aécio? 
Ele é candidato a Presidente da República. Eu gostaria 
de saber o que ele acha da legalização das drogas. Se 
ele estivesse ali, iria apartear-me e falar...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu 
gostaria de ser aparteado. Gostaria de saber se esse 
é um programa do partido dele; se ele vai levar isso 
como discurso. O jovem candidato! O discurso é esse: 
“Legalizaremos as drogas e faremos das praças e das 
ruas deste País uma lama!” 

Eu gostaria de ouvir, sabem por quê? Eu fui 
Deputado Federal com ele. Ele foi Presidente da Câ-
mara. E falei com ele hoje: “Eu queria ouvi-lo, velho! 
Eu queria que você me aparteasse. Seria um debate 
muito interessante.” 

Que coisa! Oito anos de governo, e esse ho-
mem agora sai fazendo palestras, viajando com gla-
mour, dizendo que tem a solução para a violência no 
Brasil: a legalização de drogas! Isso é uma piada de 
mau gosto!

A sociedade brasileira tem de repudiar. Mãe, pai... 
Esse homem nunca visitou um presídio no domingo; 
esse homem nunca viu uma fila, mães sendo revista-
das em suas partes íntimas, expostas ao ridículo e ao 
sofrimento, para visitar filhos que estão nos presídios. 
Eu acho que ele nunca viu um cemitério no domingo, 
com tantas mães chorando...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Fora do 
microfone.) – ... tanto pai chorando, pelo filho de tenra 
idade que se foi, por causa de autoridades que não 
tiveram a coragem de enfrentar o debate.

Sr. Presidente, posso dar uma informação? Quan-
do Fernando Henrique foi embora do Governo – a 
mídia precisava saber disso –, deixou um orçamento 
“estrondoso” para a Secretaria Nacional Antidrogas”! 
Sabe quanto ele deixou? R$65,00! É por isso que ele 
quer a legalização da droga.

Brasil, ele deixou R$65,00. Viram aquela entre-
vista bonita, intelectual, filosófica na Globo? Ele deixou 
R$65,00. Secretaria Nacional Antidrogas no Brasil para 
fazer políticas de prevenção. E o pouquinho de dinheiro 
que foi para lá eles gastaram com pesquisa. 

Você viu o que li na semana passada? Secretaria 
Nacional Antidrogas, já no Governo Dilma, disse que 
não tem esse problema todo de drogas no Brasil! Essa 
é outra doida! Essa é doida!

Secretaria Nacional Antidrogas! Quer dizer que 
não há drogas no Brasil, doutora? “É nós recebemos 
uma pesquisa.” Quer dizer, o dinheiro, em vez de ser 
gasto com prevenção, é gasto só com pesquisa...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É mui-
ta irresponsabilidade com a vida humana, é discurso 
fácil de fazer. Por isso eu queria ouvir – ou isso é uma 
coisa de Fernando Henrique? Até porque o Serra tem 
solução para as drogas. Eu o vi no blog dele, falando 
sobre o narcotráfico, sobre a questão do crack. O cra-
ck nem está na moda mais, agora é o óxi, já passou, 
ninguém fez nada. Mas eles governaram oito anos e 
não fizeram nada! O outro foi Governador de São Paulo 
e não resolveu o problema nem da cracolândia, que 
é só uma rua. Foi prefeito e não resolveu o problema 
de uma rua. A cracolândia é só uma rua, sabia? É só 
uma rua. Não resolveu. Quando o cara deixa o poder, 
tem a solução é para o Brasil. 

Eu fico triste. Eu vi aquela entrevista com tristeza. 
Deus não vai permitir, Fernando Henrique – eu creio 
em Deus, eu creio em Deus –, que as praças e ruas 
do Brasil virem esgotos de seres humanos, drogados, 
bêbados, cometendo crime, assassinando, amedron-
tando as pessoas. 

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Fora do 
microfone) Quero dar outra informação ao nosso que-
rido ex-Presidente...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Quero 
lhe dar outra informação: o Presidente do Suriname 
está preso na Holanda. O Presidente do Suriname e 
o seu Ministro do Exército trocaram as armas com um 
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brasileiro do Pará chamado Leonardo, o narcotraficante 
que foi preso por mim e por Moroni na CPI do Narco-
tráfico. Sabe onde é que está preso esse ex-Presidente 
do Suriname? Não sei se foi solto, estava preso, por-
que nós ajudamos naquele processo, com a CPI do 
Narcotráfico no Brasil, porque tínhamos o Leonardo e 
a sua quadrilha. Ele está preso na Holanda! Por que a 
Holanda o prendeu, um narcotraficante, se gosta tanto 
de droga, como diz Fernando Henrique? 

É uma informação que tenho para lhe dar. Então, 
os brasileiros simples, que não podem ir a Amsterdã, 
que não conhecem a Europa, que não conhecem a 
Suíça, não comem essa conversa fiada, não. Vamos 
fazer um grande esforço neste País, de coragem. Pre-
sidente Dilma, reaparelhar...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Fora do 
microfone) – ... a Polícia Federal em nosso País, rea-
parelhar, com tecnologia de ponta, as fronteiras, até 
porque já existe tecnologia de ponta para isso! Não 
dá... Senador, este debate é tão importante...

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Senador Magno Malta, conclua, Senador Malta. 
Mais um minuto para concluir.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu 
tenho certeza de que a grande audiência do Senado 
é agora, com a família olhando para cá, para nós. É o 
debate das drogas. 

V. Exª, que é do Acre, e sabe o mal das drogas por 
estar na fronteira, V. Exª deve estar imaginando essa 
entrevista desse cidadão, dizendo assim: “Ele nem co-
nhece a fronteira do Acre.” Nem conhece a desgraça que 
foi vivida lá, na época em que Jorge Viana sofria suas 
ameaças de morte, em que Tião Viana me procurava 
todo dia, com Marina Silva, ambos desesperados, na 
Câmara, para que nós fôssemos ajudar a socorrer o 
Acre daquela miséria implantada por uma família 

V. Exª deve estar viajando em tudo isso porque 
participou do processo de libertação do seu povo. É uma 
loucura isso, é uma irresponsabilidade! E eu conclamo 
o Brasil inteiro a refutar o discurso desse cidadão.

“É ex-presidente, nós temos que respeitar”. Está 
respeitado. “É um intelectual”. Eu tenho que respeitar 
mais do que ele, porque eu sou analfabeto e ele é 
doutor. Mas eu só não sou doido e nem sou besta. Eu 
sei o que mata e o que não mata. 

Eu tenho 30 anos, Senador, que tiro drogado da 
rua. É a minha vida, é o que eu sei respirar. As minhas 
filhas nasceram nos braços de drogados; minha mu-
lher. Não estou jogando conversa fora. Se amanhã a 
Presidente Dilma quiser que eu traga dez mil jovens 
recuperados, de família, formados, que passaram por 
lá, eu trago para ela. Se quiserem fazer uma conferen-
cia, aí sim, eu trago. Milhares no Brasil. 

V. Exª sabe das dezenas de religiosos do Acre 
que recuperam drogados lá, com esforço incontido sem 
ter ajuda de ninguém, como é no Brasil inteiro.

Agora vem um glamour de um ex-presidente in-
telectual e faz um discurso desgraçado desse, de que 
temos que legalizar as drogas para combater a vio-
lência. Isso é brincadeira. Se fosse tão fácil, ele devia 
ter feito no governo dele, e ele ia sair como o maior 
presidente da história do Brasil.

Agora, ao invés de fazer casa popular, de construir 
universidade, ao invés de fazer 214 escolas técnicas, 
como o Lula fez, ao invés de fazer Bolsa Família, ao 
invés de fazer Minha Casa Minha Vida, ele privatizou 
o País, esqueceu de tudo e agora faz um discurso 
besta desse.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – O Senado Federal recebeu os seguintes expe-
dientes de Ministros de Estado:

– Ofício nº 49, de 25 de maio de 2011, do Ministro 
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, em resposta ao Requerimento 
nº 13, de 2011, de informações, do Senador Al-
varo Dias.

– Ofício nº 95, de 26 de maio de 2011, do Minis-
tro de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República, em 
resposta ao Requerimento nº 18, de 2011, de 
informações, do Senador Alvaro Dias.

– Ofício nº 242, de 26 de maio de 2011, do Ministro 
de Estado da Integração Nacional, em resposta 
ao Requerimento nº 42, de 2011, de informações, 
do Senador Alvaro Dias.

– Ofício nº 22, de 25 de maio de 2011, do Ministro 
de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil 
da Presidência da República, em resposta ao 
Requerimento nº 131, de 2011, de informações, 
da Senadora Marinor Brito.

– Ofício nº 93, de 25 de maio de 2011, do Ministro 
de Estado da Educação, em resposta ao Re-
querimento nº 165, de 2011, de informações, do 
Senador Paulo Bauer.

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

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 364 e 
365, de 2011, das Comissões de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática; e de Assuntos 
Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 
2007 (nº 3.129/2004, na Casa de origem, do Deputado 
Eduardo Valverde), que altera o art. 6º da Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar os 
efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios 
de telemáticos e informatizados à exercida por meios 
pessoais e diretos. 

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência comunica que estarão publicados, 
em avulsos e no Diário do Senado Federal de 1º de 
junho do corrente, os seguintes Pareceres:

– nº 7, de 2011-CN, da Mesa do Senado Federal, so-
bre o Projeto de Resolução nº 2, de 2008-CN, 
que “Dispõe sobre as finalidades, composição e 
funcionamento da Comissão Mista de Controle 
das Atividades de Inteligência (CCAI), órgão de 
controle e fiscalização externos da atividade de 
inteligência, previsto no art. 6º, da Lei nº 9.883, de 
sete de dezembro de 1999, e estabelece outras 
normas relativas à sua atuação”, que também foi 
publicado sob o nº 1.354, de 2008 no Diário do 
Senado Federal de 19/12/2008; e 

– nº 8, de 2011-CN, da Mesa da Câmara dos Deputa-
dos, sobre o Projeto de Resolução nº 2, de 2008-
CN, que “Dispõe sobre as finalidades, composição 
e funcionamento da Comissão Mista de Controle 
das Atividades de Inteligência (CCAI), órgão de 
controle e fiscalização externos da atividade de 
inteligência, previsto no art. 6º, da Lei nº 9.883, 
de 7 de dezembro de 1999, e estabelece outras 
normas relativas à sua atuação”.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

São os seguintes os pareceres:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício GSCB nº 5-098/2011

Brasília, 30 de maio de 2011

Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, conforme 

Of. nº 1/2011/CMAGUA da Senadora Marisa Serrano, 
Presidente da Subcomissão Permanente da Água, 
dirigido a Vossa Excelência em 25 de maio último, 
comunico-lhe a minha desistência de participar como 
membro dessa Subcomissão da Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle – CMA, no Processo Parlamentar do 6º Fórum 
Mundial da Água, que ocorrerá no dia 10 de junho de 
2011, em Estrasburgo – França, devido a compromis-
so anteriormente assumido.

Atenciosamente, – Senador Cristovam Buar-
que.

Of. nº 1/2011/CMAGUA

Brasília, 25 de maio de 2011

Assunto: Participação de evento da Subcomissão da Água

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Subcomis-

são Permanente da Água, no âmbito da Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle aprovou o Plano de Trabalho, em 17 de 
maio de 2011 em que decidiu sobre a participação no 
Processo Parlamentar do 6º Fórum Mundial da Água, 
organizado em conjunto pelo Conselho da Europa, pelo 
Conselho Mundial da Água e pelo Comitê Internacional 
do 6º Fórum, tendo como anfitriã a Assembleia Parla-
mentar do Conselho da Europa, que ocorrerá no dia 
10 de junho de 2011, em Estrasburgo – França.

Nesse sentido, nos termos do art. 40 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, solicito autorização 
para participação dos Senadores João Pedro, Paulo 
Davim, Marisa Serrano, Eduardo Braga e Cristovam 
Buarque no referido Fórum.

Atenciosamente, – Senadora Marisa Serrano, 
Presidente da Subcomissão Permanente da Água.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O Sr. Senador Romero Jucá enviou discurso à 
mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-

nadoras e Srs. Senadores, venho à tribuna agradecer o 
recebimento do texto para discussão nº 89, publicação 
do Centro de Estudos da Consultoria do Senado, de 
autoria de Fernando Lagares Távora, no qual o autor 
discorre sobre a História e Economia dos Combustí-
veis no Brasil.

No referido trabalho, é apontada a evolução do 
setor sucroalcooleiro desde a introdução da cana-de-
açúcar no País até os dias atuais. Há a preocupação 
ao traçar a linha evolutiva desse importante setor da 
economia brasileira de enumerar didaticamente as prin-
cipais ações que contribuíram para seu avanço. 

Penso que a organização das informações re-
levantes para o setor de produção de combustíveis 
reveste-se, sem dúvida, de grande relevância, pois 
contribuem para a formulação de políticas públicas 
para o setor. O autor, nesse sentido, enfatiza a análise 
na possibilidade de existência de evidências de que o 
abandono do Programa Nacional do Álcool (Proálcool) 
tenha sido uma decisão de governo. 

A partir dessa premissa o estudo investiga se a 
experiência adquirida com este programa, convertida 
em conhecimento, poderia evitar que erros cometidos 
possam se repetir, sobretudo neste momento auspicio-
so vivido pelo Brasil no tocante ao setor energético em 
que são discutidas as descobertas do pré-sal e toda a 
expectativa relacionada ao assunto. 

Há ainda na publicação referências à produção 
de cana-de-açúcar, de álcool e de biodiesel no mun-
do, assim como considerações sobre a produção de 
energia elétrica por meio de bagaço de cana. São feitas 
também ponderações sobre as estatísticas de comér-
cio exterior de açúcar, álcool e biodiesel, acrescidas de 
conciso comentário sobre o uso de álcool e biodiesel 
na frota brasileira. 

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o estudo, portan-
to, representa importante subsídio para a consolidação 
de política pública para o setor e demonstra a excelência 
do quadro de consultores do Senado Federal. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Não havendo mais oradores inscritos, a Presi-
dência vai encerrar os trabalhos, convocando outra 
sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, 
às 14 horas, com a seguinte
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ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 11, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória nº 521, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 11, de 2011, que al-
tera as Leis nºs 6.932, de 7 de julho de 1981, 
que dispõe sobre as atividades do médico-
residente, e 10.480, de 2 de julho de 2002, 
prorrogando o prazo de pagamento da Grati-
ficação de Representação de Gabinete e da 
Gratificação Temporária para os servidores ou 
empregados requisitados pela Advocacia-Geral 
da União (proveniente da Medida Provisória 
nº 521, de 2010).

(Lido no Senado Federal no dia 26-05-
2011)

Relator revisor: Senador Cícero Lucena
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-

03-2011)
Prazo final prorrogado: 1º-06-2011

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 13, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória nº 517, de 2010)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei de Conversão nº 13, de 2011, que 
dispõe sobre a incidência do imposto sobre 
a renda nas operações que especifica; altera 
as Leis nºs 11.478, de 29 de maio de 2007, 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996, 12.350, de 20 
de dezembro de 2010, 11.196, de 21 de no-
vembro de 2005, 8.248, de 23 de outubro de 
1991, 9.648, de 27 de maio de 1998, 11.943, 
de 28 de maio de 2009, 9.808, de 20 de ju-
lho de 1999, 10.260, de 12 de julho de 2001, 
11.096, de 13 de janeiro de 2005, 11.180, 
de 23 de setembro de 2005, 11.128, de 28 
de junho de 2005, 11.909, de 4 de março de 
2009, 11.371, de 28 de novembro de 2006, 
12.249, de 11 de junho de 2010, 10.150, de 
21 de dezembro de 2000, 10.312, de 27 de 
novembro de 2001, e 12.058, 13 de outubro 
de 2009, e o Decreto-Lei nº 288, de 28 de 
fevereiro de 1967; institui o Regime Especial 
de Incentivos para o Desenvolvimento de Usi-
nas Nucleares - RENUCLEAR; dispõe sobre 
medidas tributárias relacionadas ao Plano 

Nacional de Banda Larga; altera a legislação 
relativa à isenção do Adicional ao Frete para 
Renovação da Marinha Mercante - AFRMM; 
dispõe sobre a extinção do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento; e dá outras providên-
cias (proveniente da Medida Provisória nº 
517, de 2010).

(Lido no Senado Federal no dia 26-05-
2011)

Relator revisor: Senador Romero Jucá
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-

03-2011)
Prazo final prorrogado: 1º-06-2011

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 14, DE 2011 
(Proveniente da Medida Provisória nº 520, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 14, de 2011, que autoriza 
o Poder Executivo a criar a empresa pública 
denominada Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares - EBSERH; altera a Lei nº 12.101, 
de 27 de novembro de 2009; e dá outras pro-
vidências (proveniente da Medida Provisória 
nº 520, de 2010).

(Lido no Senado Federal no dia 26-05-
2011)

Relatora revisora: Senadora Gleisi Ho-
ffmann

(Sobrestando a pauta a partir de: 19-
03-2011)

Prazo final prorrogado: 1º-06-2011

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento 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.
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5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento 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 Municípios, nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência co-
mum relativas à proteção das paisagens na-
turais notáveis, à proteção do meio ambiente, 
ao combate à poluição em qualquer de suas 
formas e à preservação das florestas, da fau-
na e da flora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981.

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento 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.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 11, DE 2011

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 11, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador José Sarney, que altera o procedi-
mento 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.

8 
REQUERIMENTO Nº 548, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 548, de 2011, do Senador Antonio Carlos Va-
ladares, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 107, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida também a Comissão de Assuntos 
Econômicos (indicadores de produtividade).

9 
REQUERIMENTO Nº 549, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 549, de 2011, do Senador Antonio Carlos Va-
ladares, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 107, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida também a Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (indicadores de produtividade).

10 
REQUERIMENTO Nº 569, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 569, de 2011, do Senador Alvaro Dias, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 565 e 641, de 2007, com 
os Projetos de Lei do Senado nºs 276 e 345, 
de 2007, que já se encontram apensados, por 
regularem matérias correlatas (operações de 
crédito consignado).

11 
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).

12 
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 
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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).

13 
REQUERIMENTO Nº 581, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 581, de 2011, do Senador Delcídio do 
Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 495, de 2007, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (sódio em produtos alimentícios).

14 
REQUERIMENTO Nº 586, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 586, de 2011, do Senador Humberto 
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 127, de 2006, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (seguro-desemprego).

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a Sessão às 21horas e 37 
minutos.)

COMISSÃO TEMPORÁRIA, CRIADA PELO RQS Nº 
171 DE 2011, COM O OBJETIVO DE AVALIAR E 
PROPOR, NO PRAZO DE 90 DIAS, ALTERAÇÕES NO 
SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL E CONS-
TRUIR PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE UMA 
FORÇA NACIONAL DE DEFESA, ATUANDO ESPE-
CIALMENTE EM ESTADOS ONDE OCORRERAM 
TRAGÉDIAS DE GRANDES PROPORÇÕES COMO 
ALAGOAS, PERNAMBUCO E RIO DE JANEIRO. 

ATA DA 1ª REUNIÃO

Ata Circunstanciada da 1ª Reunião, de instalação, 
realizada em 04 de maio de 2011, às quinze horas e 
trinta e dois minutos, na Sala nº 02 da Ala Senador 
Nilo Coelho, oportunidade em que foi instalada a Co-
missão com a presença dos Senadores: Jorge Viana 
(PT-AC), Delcídio Amaral (PT-MS), Lindbergh Farias 
(PT-RJ), Inácio Arruda (PC do B – CE), Casildo Mal-
daner (PMDB-SC), Eduardo Braga (PMDB-AM), Val-
dir Raupp (PMDB-RO). Deixaram de comparecer os 
Senadores: Vital do Rêgo (PMDB-PB), Paulo Bauer 
(PSDB-SC), Fernando Collor (PTB-AL). Procedida 

a votação foram eleitos Presidente e Vice-Presidente, 
Senador Jorge Viana e Senador Inácio Arruda, res-
pectivamente, sendo designado Relator o Senador 
Casildo Maldaner. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Havendo número regimental, declaro 
aberta esta reunião, para instalarmos a Comissão de 
Defesa Civil.

Eu, Presidente eventual, em função da melhor 
idade, como dizem alguns...

Esses dias o Senador Jorge Viana me encontrou 
e disse: “Maldaner, nós estamos tentando marcar essa 
reunião da comissão e, quem sabe, o senhor poderia 
colaborar conosco, para coordenar lá”. Falou assim 
bem de mansinho, muito educado. “Para me ajudar a 
coordenar.” Então diga logo: “É porque é o mais velho. 
Então vai ter que ir lá presidir.” Esse Jorge Viana é muito 
delicado. O Tião Viana tinha a mesma linha sempre.

Vamos lá.
Havendo número regimental, declaro aberta a 

reunião de instalação da comissão temporária criada 
pelo Requerimento nº 171, 2011, destinada a avaliar 
e a propor alterações no Sistema Nacional de Defesa 
Civil e apresentar proposta visando à criação de uma 
Força Nacional de Defesa Civil.

Esclareço que a presente reunião destina-se à 
eleição do Presidente e do Vice-Presidente da mes-
ma. Para tanto, solicita-se à Secretaria distribuir as 
cédulas de votação.

Devo dizer que estávamos aqui conversando e, 
democraticamente, como sugestão, pensamos que 
quem requer a criação de uma comissão – é praxe 
da Casa e nada melhor –, ou seja, o proponente – no 
caso, o Senador Jorge Viana – deve ser o presidente 
dela. É uma ideia que está surgindo. Claro que se al-
guém quiser se apresentar como candidato tem todo 
direito.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Só temos um candidato.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Se pudermos construir um candidato 
só, melhor.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
O Rollemberg cochichou aqui no meu ouvido e disse 
que já estava resolvido.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Continuando: na eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente, temos que construir uma saída 
para o cargo de Vice-Presidente, que está em aberto. 
Os colegas...

Pois não, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sen-

do o meu nome indicado e não tendo outro colega 
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