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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Os Projetos de Decretos Legislativos nºs 1 a 70,
de 2011, nos termos do inciso III do art. 91 do Regimento Interno, com a redação dada pela Resolução nº
3, de 2009, do Senado Federal, serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos regimentais.
Com referência ao Projeto de Decreto Legislativo
nº 5, de 2011, a Presidência declara prejudicado o Aviso nº 25, de 2007, uma vez que a solicitação constante do referido Aviso já está atendida nos documentos
recebidos no projeto em questão.
O Aviso nº 25, de 2007, vai ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 1, DE 2011
Altera o art. 6º da Lei nº 7.990, de 28
de dezembro de 1989, e o art. 2º da Lei n°
8.001, de 13 de março de 1990, para que a
base de cálculo da compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
considere o faturamento bruto resultante
da venda do produto mineral.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro
de 1989 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º A compensação ﬁnanceira pela
exploração de recursos minerais, para ﬁns de
aproveitamento econômico, será de até 3%
(três por cento) sobre o valor do faturamento
bruto resultante da venda do produto mineral,
obtido após a última etapa do processo de beneﬁciamento adotado e antes de sua transformação industrial.
.................................................... ” (NR)
Art. 2º O caput do art. 2° da Lei nº 8.001, de 13
de março de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 2º O cálculo de compensação ﬁnanceira de que trata o art. 6º da Lei nº 7.990, de
28 de dezembro de 1989, será feito sobre o
valor do faturamento bruto resultante da venda
do produto mineral, obtido após a última etapa do processo de beneﬁciamento adotado e
antes de sua transformação industrial.
.....................................................” (NR)
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
As Leis nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989,
e nº 8.001, de 13 de março de 1990, instituíram o pagamento da compensação ﬁnanceira prevista no art.
20 da Constituição Federal. Em particular, essas leis
criaram a Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Minerais (CFEM), estabelecendo como
base de cálculo o faturamento líquido.
Cabe ressaltar que CFEM, com base na Constituição de 1988, em seu art. 20, § 1º, é devida aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, e aos órgãos
da administração da União, como contraprestação pela
utilização econômica dos recursos minerais em seus
respectivos territórios.
O art. 3º, IX, da Lei nº 8.876, de 2 de maio de
1994, estabelece que compete ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) baixar normas e
exercer ﬁscalização sobre a arrecadação da CFEM.
Essa compensação ﬁnanceira é devida pelas
mineradoras em decorrência da exploração de recursos minerais, para ﬁns de aproveitamento econômico.
Está-se falando, portanto, da retirada de substâncias
minerais da jazida, mina, salina ou outro depósito mineral, para ﬁns de aproveitamento econômico. O fato
gerador da CFEM é a saída, por venda, do produto
mineral dessas as áreas, bem como a transformação
industrial do produto mineral ou seu consumo por parte do minerador.
A Compensação Financeira é calculada sobre
o valor do faturamento líquido, obtido por ocasião da
venda do produto mineral. Para efeito desse cálculo,
o valor é aquele relativo à venda do produto mineral,
deduzindo-se os tributos, que incidem na comercialização, como também as despesas com transporte e
seguro.
Quando essa venda não ocorre, nos casos em
que o produto mineral é consumido, transformado ou
utilizado pelo próprio minerador, para efeito do cálculo
da CFEM, considera-se a soma das despesas diretas
e indiretas ocorridas até o momento da utilização do
produto mineral.
Para determinar-se o valor da CFEM, as alíquotas aplicadas sobre o faturamento líquido variam de
acordo com a substância mineral. Os recursos obtidos
são distribuídos da seguinte forma:
s  PARA A 5NIâO
s  PARA O %STADO ONDE FOR EXTRA¤DA A
SUBST½NCIA MINERAL
s  PARA O MUNIC¤PIO PRODUTOR
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Tais recursos deverão ser aplicados em projetos
que, direta ou indiretamente, revertam em prol da comunidade local e não podem ser aplicados em pagamento
de dívida ou no quadro permanente de pessoal da União,
dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios.
A base de cálculo da CFEM considera o faturamento bruto menos as despesas com tributos, transporte e
seguro. Considera-se, desse modo, o preço Free On
Board (FOB-Mina), ou seja, permite-se que das vendas
a preço Cost of Insurance and Freight (CIF) (incluídos
transporte e seguro) sejam deduzidos os custos com
seguro e frete.
Os custos operacionais com o transporte durante o processo produtivo da mina, por exemplo, não
constituem valores passíveis de dedução. Mas o Decreto nº 1, de 11 de janeiro de 1991, ao regulamentar
o pagamento da CFEM, permitiu deduzir da base de
cálculo os custos operacionais. Isso permitiu que as
empresas mineradoras obtivessem êxitos na Justiça,
por meio de mandados de segurança, que permitem,
na prática, legitimar a sonegação.
Assim, as deduções permitidas pela legislação
em vigor, especialmente em relação às despesas com
transporte e seguro, geram brechas na legislação e
conﬂitos de interpretação das normas.
Além disso, é importante lembrar que o art. 2º da
Lei nº 8.001, de 1990, não permite a dedução do ICMS
destacado de cada nota ﬁscal de venda, e, sim, o efetivamente apurado na escrituração ﬁscal. A lei é clara ao
estabelecer como base de cálculo da CFEM o total das
receitas de vendas apuradas num determinado período
de escrituração.
A proposição que ora apresentamos e para a qual
pedimos o apoio de nossos pares visa a acabar com
eventuais divergências quanto à base de cálculo da
CFEM e, com isso, diminuir a judicialização do processo
de pagamento dessa compensação, bem como reduzir
substancialmente a sonegação desse bem patrimonial
do Estado. – Senador Flexa Ribeiro
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
Institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação ﬁnanceira
pelo resultado da exploração de petróleo ou
gás natural, de recursos hídricos para ﬁns
de geração de energia elétrica, de recursos
minerais em seus respectivos territórios,
plataformas continental, mar territorial ou
zona econômica exclusiva, e dá outras providências. (Art. 21, XIX da CF).
....................................................................................
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Art. 6º A compensação ﬁnanceira pela exploração de recursos minerais, para ﬁns de aproveitamento econômico, será de até 3% (três por cento) sobre
o valor do faturamento líquido resultante da venda do
produto mineral, obtido após a última etapa do processo de beneﬁciamento adotado e antes de sua transformação industrial.
....................................................................................
LEI Nº 8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990
Deﬁne os percentuais da distribuição
da compensação ﬁnanceira de que trata a
Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e
dá outras providências.
....................................................................................
§ 2o Nas usinas hidrelétricas beneﬁciadas por
reservatórios de montante, o acréscimo de energia
por eles propiciado será considerado como geração
associada a estes reservatórios regularizadores, competindo à ANEEL efetuar a avaliação correspondente
para determinar a proporção da compensação ﬁnanceira devida aos Estados, Distrito Federal e Municípios
afetados por esses reservatórios.
....................................................................................
LEI Nº 8.876, DE 2 DE MAIO DE 1994
Autoriza o Poder Executivo a instituir
como Autarquia o Departamento Nacional
de Produção Mineral (DNPM), e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 3º A autarquia DNPM terá como ﬁnalidade
promover o planejamento e o fomento da exploração e
do aproveitamento dos recursos minerais, e superintender as pesquisas geológicas, minerais e de tecnologia
mineral, bem como assegurar, controlar e ﬁscalizar o
exercício das atividades de mineração em todo o território nacional, na forma do que dispõe o Código de
Mineração, o Código de Águas Minerais, os respectivos regulamentos e a legislação que os complementa,
competindo-lhe, em especial:
....................................................................................
IX – baixar normas e exercer ﬁscalização sobre a
arrecadação da compensação ﬁnanceira pela exploração de recursos minerais, de que trata o § 1º do art. 20
da Constituição Federal
...............................................................................................
DECRETO No 1, DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Regulamenta o pagamento da compensação ﬁnanceira instituída pela Lei nº
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7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras providências.
....................................................................................
(Às Comissões de Serviços de Infraestrutura e de Assuntos Econômicos, cabendo
à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 2, DE 2011
Designa o açaí fruta nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O açaí, fruto do açaizeiro (Euterpe Oleracea), ﬁca designado fruta nacional.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
É extraordinária a riqueza da biodiversidade de
nosso País e do potencial que representa para o nosso
desenvolvimento econômico e social.
Exemplo signiﬁcativo desse fato é representado
pelo açaí, fruto do açaizeiro, cujo nome cientíﬁco é
EUTERPE OLERACEA, espécie nativa das várzeas da
região amazônica, do gênero botânico do Euterpe.
O açaí, cuja etimologia da palavra deriva do vocábulo tupi , que signiﬁca fruto que chora devido a
grande quantidade líquida que dele se pode extrair, é
um alimento da maior importância na vida dos paraenses e dos habitantes da Amazônia, onde seu consumo remonta a tempos pré-colombianos. Os paraenses colhem os frutos subindo nas palmeiras com o
auxílio da chamada “peconha”, um trançado de folhas
amarrado aos pés.
O açaizeiro é uma palmeira de onde tudo se aproveita: do fruto temos o alimento (sumo), cujo consumo se
espalhou pelo Brasil e pelo mundo, e o uso na indústria
cosmética, largamente utilizado como hidratante corporal,
SABONETE L¤QUIDO E LEO TRIFÖSICO AS SEMENTES SâO USAdas em pequena escala para o artesanato, pois grande
é a sua produção, já que o endocarpo (comestível ) é
de apenas 5% ,mas é utilizado em grande escala pelas
empresas de cerâmica e olaria, como meio de energia,
SUBSTITUINDO A MADEIRA GERANDO CR£DITO DE CARBONO AS
folhas são utilizadas nas coberturas de casas de ribeiriNHOS NA !MAZ¹NIA AS RA¤ZES SâO USADAS COMO VERM¤FUGO
e o palmito, que todos conhecem, é também um alimento
saboroso. A palmeira tem somente um caule, crescendo
o açaí em touceiras de 4 a 8 troncos (estirpes) de 12 a 14
cm de diâmetro, podendo chegar até a 20 metros.
O açaí pode ser consumido como suco, bebidas,
doces, geléias e sorvetes. Para ser consumido, o açaí
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deve ser despolpado em máquina própria com adição
de água para que se transforme em um suco ﬁno, médio ou grosso. Os paraenses e os amazônidas em geral
apreciam do grosso, que comumente tomam com farinha de mandioca ou tapioca. Entre os paraenses seu
consumo é maior que o do leite. Só Belém consome
por dia 200 mil litros e a região metropolitana (Belém,
Ananindeua e Marituba), na safra, que ocorre no segundo semestre, possui mais de 4 mil batedores de
açaí. Já fora da região amazônica, inclusive no exterior,
é consumido misturado com outras frutas e cereais.
O Pará é o principal produtor e exportador de açaí,
com signiﬁcação comercial, respondendo, hoje, por 88,8%
da produção nacional, sendo que mais de 90% de sua
produção ainda é extrativista. Mesmo assim ocupa o 4º
lugar na pauta de exportações do Pará, tanto no mercado interno como externo, tendo como maior consumidor
hoje, no exterior, os Estados Unidos. O fruto é produzido
em 54 dos 143 municípios paraenses, dele dependendo
como renda uma faixa de 120 mil famílias. Só em 2009,
o Pará exportou 11.350 toneladas, que alcançou em divisas perto de 28 milhões de dólares. O total de frutos processados foi de 650 mil toneladas, o que representa uma
produção média de 325 mil toneladas de produto acabado.
Decorrente de sua importância, já foi requerido o seu NCM
(Nomenclatura de Classiﬁcação Mercantil), dada a pouco
mais de 05 sucos do Brasil e do mundo.
Com pesquisas realizadas pelo Centro Tecnológico da Universidade Federal do Pará (UFPA) e pela
Unidade de Bioquímica e Nutrição da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, é considerada uma das
super frutas do mundo pela suas propriedades, pois é
rica em ﬁbras, proteínas, ômega 6 e 9 e é considerada
a fruta que mais tem antocianina, substância que combate os radicais livres (evita o envelhecimento).
Sob essa perspectiva, ao se declarar o açaí fruta
nacional, o objetivo é chamar a atenção para o potencial nutricional e econômico guardado pela ﬂoresta
amazônica. Ademais, é importante também que seja
assegurada a plena utilização da biodiversidade de
nosso País.
A proposição vem ao encontro da necessidade
do Brasil proteger as riquezas da Amazônia, e a preocupação de todos os brasileiros diante de notícias que
informam sobre registros de patentes no exterior com
nomes de frutas da Amazônia.
Pelas razões expostas, contamos com o apoio
dos nobres colegas Senadores para a aprovação de
nossa proposta. – Senador Flexa Ribeiro.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte – decisão terminativa.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) –
Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados
e remetidos às Comissões competentes.
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Sobre a mesa, projeto de resolução que passo
a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– O projeto que acaba de ser lido vai à publicação.
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Sobre a mesa requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 2, DE 2011
Requeiro nos termos do art. 222 do Regimento
Interno desta Casa, Voto de Aplauso pelo transcurso
do centenário de nascimento do Procurador e professor Antonio de Queiróz Filho.
Como nobre homem público, Antonio de Queiróz Filho, deixou um grande exemplo para todos os
brasileiros. Nascido em 14, de janeiro de 1910, em
Caconde/SP. Formado pela Faculdade de Direito de
São Paulo, no Largo São Francisco em 1931, obteve
uma história de sucesso que marcou o Ministério Público de São Paulo. Após a especialização em Direito
Comparado na Sorbonne, em Paris, ocupou a cátedra
de Direito Penal na Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, quando elaborou a obra Lições de Direito
Penal. Destacou-se na política, ao exercer o mandato
de Deputado Federal pelo Estado de São Paulo no
período de 1955 a 1958, dirigiu o Partido Democrata
Cristão, em âmbito nacional e estadual. Além disso,
exerceu o cargo de Secretário de Justiça e Secretário
de Educação do Estado de São Paulo.
Apresento o presente Requerimento pelo transcurso do centenário de seu nascimento e solicito que
sejam oﬁciados sobre este: o Ministério Público do
Estado de São Paulo, órgão em que o Procurador fez
carreira, na pessoa do Procurador-Geral de Justiça,
$R &ERNANDO 'RELLA 6IEIRA A 0REFEITURA E A #½MARA
-UNICIPAL DE #ACONDE n 30 E O 0ROMOTOR DE *USTIÀA
aposentado, Hermano Roberto Santamaria, autor do
livro Vida e obra do Procurador de Justiça e professor
Antonio de Queiróz Filho, nos endereços em anexo.
Sala das Sessões, – Senador Jarbas Vasconcelos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– A Presidência encaminhará o voto de aplauso solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Concedo a palavra ao Senador Francisco Dornelles,
primeiro orador inscrito, por dez minutos.
O SR. EDUARDO AMORIM (PSC – SE) – Srª
Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Tem a palavra V. Exª.
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O SR. EDUARDO AMORIM (PSC – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, gostaria que V. Exª consignasse em Ata meu voto favorável
na última votação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– A Ata consignará a manifestação de V. Exª, apesar
de o voto ser secreto.
O SR. EDUARDO AMORIM (PSC – SE) – Obrigado, Srª Presidente.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Srª Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Senador Jayme Campos, tem V. Exª a palavra.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, consto da
lista de inscrição dos oradores, mas vou ceder minha
inscrição ao Senador Vital do Rego. Comunico à Mesa
que, seguindo a ordem de inscrição, o Senador Vital
do Rego fará uso da palavra, tendo em vista o que S.
Exª me solicitou.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Está registrado, Senador.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) –
Concedo a palavra ao Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, a Senadora
Ana Amélia Lemos e os Senadores Benedito de Lira,
Ciro Nogueira e Ivo Cassol escolheram meu nome para
Líder do Partido Progressista no Senado. Essa escolha
foi realizada, estou certo, exclusivamente em decorrência do meu tempo de política, visto que, fosse qualquer outro o critério, seria eu o último deles a assumir
a liderança. Farei, entretanto, tudo que estiver ao meu
alcance para honrar a conﬁança que me foi creditada
pelas Srªs e Srs. Senadores do meu Partido.
Sr. Presidente, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, a grande meta do Partido Progressista é o crescimento econômico com maior geração de emprego,
com mais renda, com mais justiça social e com melhor
remuneração da força de trabalho.
O Partido Progressista entende que o crescimento econômico sustentado somente ocorre dentro
de um quadro de ﬁnanças públicas equilibradas, com
políticas ﬁscal, monetária e creditícia administradas
de forma a garantir a estabilidade da moeda e a evitar
pressões inﬂacionárias.
O Partido Progressista defende a consolidação de
uma sociedade pluralista, aberta e democrática, com
respeito absoluto aos direitos fundamentais do cidadão,
entre os quais menciono as liberdades religiosa e polí-
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tica e a livre manifestação do pensamento, consolidada
principalmente na liberdade plena da imprensa.
Gostaria de mencionar, Srª Presidenta, a posição
do Partido Progressista em relação a alguns tópicos
especíﬁcos hoje discutidos pela sociedade.
No campo tributário, mais que uma reforma do
sistema, o País precisa de um novo sistema tributário,
baseado em número reduzido de tributos, em desburocratização, em incidências de natureza econômica,
em progressividade, em não cumulatividade, em eliminação de desigualdades regionais. Essa tarefa deve
ser perseguida. A Comissão de Assuntos Econômicos
já aprovou estudo nesse sentido, que poderá ser oferecido a todos aqueles que desejarem a criação de
um novo sistema tributário. Entretanto, Srªs e Srs. Senadores, em consequência dos aspectos federativos
dessa reforma, não é possível, de imediato, a adoção
de medidas tributárias de tal profundidade.
Manifesto, assim, minha concordância com as
diretrizes da Presidenta Dilma Rousseff, para que
sejam adotadas medidas de maior urgência, a ﬁm de
corrigir distorções que, hoje, prejudicam o processo
de crescimento econômico. Reﬁro-me à desoneração
do investimento e das exportações e à atualização
dos limites do Super Simples, de forma a atender aos
reclames das pequenas e microempresas. É necessário mencionar que as medidas de desoneração ﬁscal, quando adotadas, devem atenuar as incidências
suportadas por empresas domiciliadas no Brasil que
geram empregos no País, entre as quais menciono a
contribuição patronal sobre a folha de salário.
Com a ﬁnalidade de defender o emprego do trabalhador brasileiro, é importante a agilização de um
sistema de defesa comercial que evite e anule as práticas desleais de comércio, as quais prejudicam a empresa brasileira ao estimular importações beneﬁciadas
por práticas de dumping.
O Partido Progressista defende a reforma política baseada num sistema majoritário nas eleições para
Deputados e Vereadores, sistema esse que vem sendo
denominado distritão.
O Partido Progressista entende que qualquer
reforma da Previdência somente venha a alcançar
aqueles que entrarem no mercado de trabalho após a
publicação da legislação especíﬁca e que qualquer reforma trabalhista seja decorrente de um entendimento
entre empregador e empregado.
O Partido Progressista apoia projetos políticos
sociais adotados pelo atual Governo e defende sua
implementação e manutenção, como é o caso da Lei
Orgânica de Assistência Social (Loas), do abono Pis/
Pasep, do Seguro Desemprego, do Sistema Único de
Saúde (SUS), do Programa Nacional de Fortalecimen-
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to da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Bolsa Família,
que beneﬁcia, hoje, 16,5 milhões de famílias situadas
abaixo da linha de pobreza.
O Partido Progressista integra a base de apoio
da Presidenta Dilma Rousseff, tem pela Presidenta o
maior respeito e tudo fará para o sucesso de sua administração.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, existem,
entretanto, alguns tópicos sobre os quais desejo me
manifestar. Falo, Srª Presidenta, sobre a veiculação de
matérias jornalísticas dando conta de que a Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel) pretende instalar um sistema de ﬁscalização remoto, vinculado à
estrutura das empresas, para ter acesso às informações de todas as chamadas telefônicas efetivadas e
recebidas por consumidores. Esse fato denota inequívoca demonstração da fragilidade à qual a sociedade
brasileira está exposta, diante de arbitrariedades de um
órgão que tem como atribuição regular um serviço de
utilidade pública e proteger os consumidores. O Partido Progressista considera esse procedimento ilegal,
inconstitucional, pois fere o disposto no inciso XII do
art. 5º da Constituição, que estabelece a inviolabilidade
do sigilo das comunicações telefônicas.
O Partido Progressista é também contra qualquer proposta de instituição de controle dos meios de
comunicação. Não é papel do Estado escolher o que
o cidadão deve assistir, ler ou ouvir no jornal, na Internet, no rádio ou na televisão.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, para concluir, eu queria dizer que o Partido Progressista tudo
fará para examinar, com profundidade, todas as matérias submetidas à apreciação do Senado, procurando,
sempre que possível, um amplo entendimento com
todas as forças políticas desta Casa.
Srª Presidenta, muito obrigado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Peço a
palavra pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) –
Pela ordem, tem a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Marta Suplicy, apenas peço a V. Exª o registro em Ata do meu
voto favorável para a escolha dos suplentes da Mesa
Diretora do Senado. Eu estava fora do plenário. Eu
estava em uma audiência e, quando aqui cheguei, já
tinha sido encerrada a votação no painel. Eu só queria
fazer o registro do meu voto favorável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– A Ata consignará sua manifestação, apesar de o
voto ser secreto.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço a V. Exª.
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O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB – AM) – Srª
Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– O Senador Eduardo Braga tem a palavra pela ordem.
O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, da
mesma forma que o Senador Flexa Ribeiro, eu gostaria
de registrar meu voto também favorável, de forma muito especial, à suplência da nossa Senadora Vanessa
Grazziotin à Mesa.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– A Ata consignará sua manifestação, apesar de o
voto ser secreto.
O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB – AM) – Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– De acordo com a intercalação dos oradores, o Senador Mário Couto usará da palavra, por delegação da
Liderança das Minorias, por cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs
e Srs. Senadores, Senador Mozarildo Cavalcanti, inicialmente, de forma muito singular, eu gostaria de externar aqui a todos os Senadores novos, que tomaram
posse, meu desejo de sucesso nesta nova caminhada,
neste novo período parlamentar.
Espero que esta Casa possa dar uma resposta
ao povo brasileiro. Minha decepção, em quatro anos
de mandato, Srªs e Srs. Senadores, é muito clara. Por
várias vezes, desta tribuna, neste Parlamento, externei
a todos meu sentimento de revolta. Sei que as Casas
Legislativas deste País estão desmoralizadas. Espero
que alguém possa me dizer o contrário. A população
brasileira, por várias vezes em que foi chamada, disse
que não conﬁava nas Casas Legislativas deste País,
incluindo esta Casa, incluindo o Senado Federal.
A submissão nesta Casa, Srªs e Srs. Senadores,
Senador Demóstenes, foi o fato mais contundente que
presenciei durante meus quatro anos como Senador.
Espero que a nova missão desses novos Senadores
não tenha como ponto fundamental a submissão à
Presidenta da República, que esta Casa não seja desmoralizada pelo Poder Executivo, que os Senadores
possam ser brasileiros independentes e externar aqui
a vontade do povo brasileiro, que quer ver este Senado sério, atuante, ao lado do povo brasileiro, que, por
muitas vezes, Srª Presidenta, foi decepcionado e não
viu seu desejo se concretizar.
É notório que os aposentados deste País sofrem,
é notório que as estradas brasileiras matam – e matam
diariamente! –, é fato notório que, hoje, a única coisa
que serve bem os brasileiros é o Bolsa Família. Quem
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pode me contestar? Quem pode dizer que as estradas
brasileiras não matam diariamente neste País? Digamme, Srªs e Srs. Senadores! Oito mil pessoas tombam
nas estradas brasileiras! E esta Casa ajoelha-se e diz
“sim” a tudo o que vem de Sua Excelência o Presidente
da República, deixando o brasileiro decepcionado.
Este é meu desejo, é o desejo que externo nesta
tarde: o de boas-vindas a todos, o de sucesso a todos,
o de que todos aqui estejam do lado do povo brasileiro!
Que esta Casa mude! Que esta Casa seja o suporte
de conﬁança do povo brasileiro!
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Senador, terminou o seu tempo.
O próximo orador é o Senador Eduardo Suplicy,
que falará por dez minutos.
Obrigada.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Srª Presidenta, desço da tribuna, externando aqui minha preocupação. Desço da tribuna, Srª Presidenta! Obedeço
religiosamente ao Regimento desta Casa, como sempre
o ﬁz, mas deixo aqui minha preocupação e deixo aqui
meu desejo de que, nesses quatro anos de mandato
para cada um de nós – serão oito anos para muitos
–, nós, Senadores, possamos dizer ao povo brasileiro
que estamos do lado dele, que estamos lutando por
ele, que viemos aqui para representá-lo com dignidade,
sem trocar nosso nome, nossa palavra, nosso caráter
por cargos públicos.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Tem a palavra o Senador Eduardo Suplicy, por dez
minutos.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (PT – PR) – Peço
a palavra pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Pois não, Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (PT – PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, quero apenas comunicar a esta Casa o lançamento, hoje,
pela Presidenta Dilma Rousseff e pelo nosso Ministro
da Saúde, Alexandre Padilha, do Programa Saúde Não
Tem Preço. Trata-se de um grande programa da área
de saúde, cuja primeira ação é a distribuição gratuita
de medicamentos para tratamento de hipertensão e
de diabetes em toda a rede de farmácias populares
no Brasil, que hoje já somam mais de quinze mil farmácias. Com certeza, é mais um grande programa do
nosso Governo em favor do povo brasileiro.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Tem a palavra o Senador Suplicy, por dez minutos.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, permita-me primeiro
cumprimentá-la por ter sido eleita 1ª Vice-Presidente
do Senado, assim como cumprimentar todos os membros da Mesa, o Presidente José Sarney e os demais
eleitos. Sejam muito bem-vindos a esta Casa.
Em especial, da mesma maneira como saúdo
a Senadora Marta Suplicy, quero saudar o Senador
Aloysio Nunes Ferreira, que foi eleito também por São
Paulo. Espero com ambos colaborar em tudo que possa
ser feito para o bem do Estado de São Paulo, inclusive
com a Presidenta Dilma Rousseff, o Governador Geraldo Alckmin, o Prefeito Gilberto Kassab e todos os
Prefeitos do Estado de São Paulo e do Brasil inteiro.
Srª Presidenta, hoje pela manhã, estive no Complexo Penitenciário da Papuda e ali conversei, mais
uma vez, com Cesare Battisti, que está no aguardo da
decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele avaliou que
seria importante transmitir às Srªs Senadoras, aos Srs.
Senadores, aos Deputados Federais, às Deputadas
Federais e ao povo brasileiro uma mensagem, aqui
escrita de forma manual, com o seguinte teor:
De forma humilde, desejo transmitir aos
representantes do Povo Brasileiro no Congresso Nacional um apelo para que possam
me compreender à luz dos fatos que aconteceram na Itália desde os anos 70, nos quais
estive envolvido.
É fato que nos anos 70 eu, como milhares de italianos, diante de tantas injustiças que
caracterizavam a vida em nosso país, também
participei de inúmeras ações de protesto, e,
como tal, participei dos Proletários Armados
pelo Comunismo. Nessas ações, quero lhes
assegurar, nunca provoquei ferimentos ou a
morte de qualquer ser humano. Até agora, nunca qualquer autoridade policial ou qualquer juiz
me perguntou se eu cometi um assassinato.
Durante a instrução do processo e o julgamento onde fui condenado à prisão perpétua, eu
me encontrava exilado no México e não tive a
oportunidade de me defender.
Durante os últimos 30 anos, no México,
na França e no Brasil, dediquei-me a escrever livros e a atividades de solidariedade às
comunidades carentes com as quais convivi.
Os quase 20 livros e documentários que produzi são todos relacionados a como melhorar
a vida das pessoas carentes, a como realizar
justiça social, sempre enfatizando que o uso da
violência compromete os propósitos maiores
que precisamos atingir. Desejo muito colabo-
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rar com estes objetivos de construção de uma
sociedade justa no Brasil, por meios pacíﬁcos,
durante o resto de minha vida.
Assina: Cesare Battisti, Papuda, 3 de fevereiro
de 2011.
No dia 16 de abril de 2010, depois que o Supremo
Tribunal Federal, por cinco votos a quatro, votou que
caberia ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomar
a decisão sobre extraditar ou não Cesare Battisti para
a Itália, os eminentes juristas, professores e advogados Celso Antônio Bandeira de Mello, José Afonso
da Silva – que, ressalto, foi Secretário de Segurança
do Governador Mário Covas e é um eminente jurista
brasileiro –, Nilo Batista, Dalmo de Abreu Dallari, Luís
Roberto Barroso, Paulo Bonavides...
O Sr. João Pedro (PT – AM) – V. Exª me concede um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP) – Senador
João Pedro, com muita honra, mas eu gostaria, antes
de conceder mais apartes...
O Sr. João Pedro (PT – AM) – Eu aguardo.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Em seguida, Senador Suplicy, eu quero me inscrever para pedir
também um aparte a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP) – Também ao Senador José Agripino e ao Senador Pedro
Taques...
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Demóstenes Torres.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP) – Demóstenes Torres.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Randolfe Rodrigues.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP) – Eu concederei, mas eu gostaria, pelo menos, de ler os fundamentos que esses grandes juristas brasileiros colocaram para o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Excelentíssimo Senhor Presidente:
Cesare Battisti, cidadão italiano, preso
na República Federativa do Brasil desde 18 de
março de 2007, por seu advogado e demais
professores titulares ao ﬁnal assinados, vem
respeitosamente a Vossa Excelência dizer e
requerer o que se segue:
1 – O requerente é inocente dos crimes
pelos quais a República Italiana pede a sua
extradição, com base em condenação baseada fundamentalmente em delação premiada
e produzida em ambiente político conturbado.
Em 1979, quando ainda estava na Itália, o requerente sequer foi acusado de participação
em qualquer homicídio, tendo sido condenado
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a 12 (doze) anos de prisão por crimes políticos. Após a sua fuga para a França e depois
para o México, os acusados pelos homicídios
– sob intensa pressão e beneﬁciando-se de
delação premiada – resolveram atribuir-lhe
todas as culpas. Foi então julgado uma segunda vez, à revelia, e condenado à pena de
prisão perpétua. Os “advogados” que o teriam
representado valeram-se de procurações que
vieram a ser comprovadas falsas. Foi o único
acusado a receber tal pena. Todos os delatores premiados estão soltos, enquanto Battisti
se tornou o bode expiatório dos movimentos
de esquerda da década de 70.
2 – O Egrégio Supremo Tribunal Federal
negou a extradição de outros três ex-ativistas
italianos do mesmo período, também envolvidos na militância armada durante os anos
de chumbo, sendo que um deles igualmente
acusado de crimes contra a vida. Tais decisões
não causaram qualquer comoção no Brasil ou
na Itália, tendo sido reconhecidas como manifestação legítima do dever internacional de
proteção aos indivíduos acusados de crimes
políticos. Apenas no Caso Battisti a República
Italiana decidiu empreender todos os recursos
ﬁnanceiros, advocatícios e midiáticos para
transformá-lo em troféu político.
3 – Na guerra de propaganda que se
instaurou, Cesare Battisti passou a ser cognominado terrorista, embora nunca tenha sido
acusado ou condenado por esse crime. O requerente foi condenado – injustamente, repitase – pela participação em quatro homicídios:
de dois agentes policiais e de dois militantes
de extrema-direita. Durante mais de 14 anos,
viveu de forma pacíﬁca e produtiva na França, sob a proteção da Doutrina Mitterrand. Em
1991, a Itália chegou a pedir a sua extradição,
que foi negada pelo Poder Judiciário francês.
O pedido só foi renovado mais de doze anos
depois, em 2004, após a ascensão de governos de direita na Itália e na própria França.
Nesse novo ambiente político, a extradição
foi então deferida, motivando uma nova fuga,
agora para o Brasil.
4 – O requerente obteve refúgio do governo de Vossa Excelência, em decisão corajosa
do Ministro de Estado da Justiça, Tarso Genro,
que lhe fez justiça, ﬁnalmente. A concessão
de refúgio foi anulada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, por voto de desempate,
contra o parecer do então Procurador-Geral
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da República, Dr. Antônio Fernando Souza,
enfaticamente reiterado por seu sucessor, Dr.
Roberto Gurgel. Na sequência, a extradição foi
autorizada, também por voto de desempate.
Não havia precedente de deferimento de extradição por maioria assim apertada. Além disso,
a quase totalidade dos pedidos de extradição
deferidos no Brasil acompanham a manifestação do Ministério Público Federal.
5 – De qualquer forma, o Egrégio Supremo Tribunal Federal deliberou expressamente
que a competência para a decisão ﬁnal é do
Presidente da República. Nessa parte, prevaleceu o voto do Ministro Eros Roberto Grau. A
decisão do Tribunal apenas autoriza a entrega
do súdito estrangeiro, cabendo ao Chefe do Poder Executivo realizar um juízo próprio sobre o
pedido de extradição, em que deverá levar em
conta os princípios constitucionais, o sistema
internacional de proteção aos direitos humanos
e ao eventual Tratado de extradição ﬁrmado
entre o Brasil e Estado estrangeiro, (...)
6 – Sem prejuízo da avaliação política
que Vossa Excelência poderá fazer a respeito
dos muitos aspectos envolvidos na matéria, o
requerente pede vênia para enunciar alguns
dos principais fundamentos pelos quais conﬁa
que sua extradição não será concedida. Embora a República Federativa do Brasil possa
decidir soberanamente sobre a concessão
de abrigo a estrangeiros que se encontrem
em seu território, todos os fundamentos aqui
apresentados se baseiam em disposições especíﬁcas do Tratado de Extradição existente
entre o Brasil e a República Italiana.
7 – Na verdade, o próprio Ministro Eros
Grau – cujo voto conduziu a decisão da Corte na questão relacionada à competência do
Presidente para a decisão ﬁnal – identiﬁcou
um dispositivo do Tratado bilateral de extradição que permite claramente a não-entrega
na hipótese, segundo avaliação do Chefe de
Estado que não se sujeita a reavaliação por
parte do Supremo Tribunal Federal. Cuida-se do
art. 3º, I, f, que admite a recusa de extradição
quando haja razões ponderáveis para supor
que a situação da pessoa reclamada poderia
ser agravada por razões políticas.
Eu vou, então, conceder os apartes e pedir que
sejam transcritos, na íntegra, os pronunciamentos dos
eminentes juristas citados.
Concedo o aparte ao Senador João Pedro. Em
seguida, concederei aos que me pediram apartes.
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O Sr. João Pedro (PT – AM) – Senador Suplicy,
V. Exª aborda um assunto que remete não só à questão de um cidadão italiano que está preso em território brasileiro...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Senador, o tempo já foi aumentado em um minuto.
Vamos ter mais um minuto. Depois vamos ter que concluir, pois a lista tem mais sete inscritos.
O Sr. João Pedro (PT – AM) – Eu serei rápido.
V. Exª traz para o Senado debate que na Legislatura
passada ganhou intensa reﬂexão por esta Casa, por
este Poder. E, às vezes, noto que esse debate percorre parâmetros sem levar em consideração alguns
parâmetros, como o que V. Exª levantou, da delação
premiada. Se não olharmos isso com cuidado, ﬁcase só no aspecto ideológico dessa questão, porque
Cesare Battisti traz um debate ideológico, como traz,
evidentemente, uma questão de Estado. Os pressupostos dessa questão são acordos, convenções internacionais. Então, temos de discutir o assunto que V.
Exª traz para esta tribuna...
(Intervenção fora do microfone.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Bom, o último minuto, Senador, porque já foi prorrogado várias vezes. Agora, vamos para mais um minuto
e encerramos.
O Sr. João Pedro (PT – AM) – Eu já encerro,
Presidente Marta Suplicy. Vamos discutir isso do ponto de vista do Estado brasileiro, das convenções internacionais, senão vamos ﬁcar numa discussão menor.
Agora, quero parabenizar V. Exª por trazer com muita
serenidade este assunto para esta Casa. Espero que
possamos discutir, entendendo a responsabilidade e
as decisões que já aconteceram aqui no Brasil. E que
possamos aprofundar esse entendimento à luz das
convenções internacionais. Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP) – Srª Presidente, então, eu vou precisar...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Senador Suplicy, como o Senador José Agripino já
havia pedido também um aparte, vou, então, ceder dois
minutos para o Senador fazer o seu aparte. Aí espero
que possamos prosseguir para o Senador Inácio Arruda, que fala em nome da Liderança. Depois temos
mais sete inscritos.
Dois minutos, Senador.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Agora sim.
Obrigado, Presidente. Senador Suplicy, muito rapidamente. O que V. Exª aborda deveria ser produto da
dissolução de uma questão jurídica, que trata da questão de tratado de extradição, que, pelas circunstâncias
envolvidas, transformou-se numa questão política ex-
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plosiva nas relações de duas nações extremamente
amigas e com a tradição de relação política, diplomática
e comercial de muitos anos, que são Brasil e Itália. Do
ponto de vista jurídico, os fóruns que tratam do assunto
no campo da União Européia já se manifestaram claramente pela reiteração do pedido de extradição. O
acordo Brasil/Itália de extradição é claro em dizer que
a extradição não deve acontecer quando houver risco
de vida para o extraditado. É a condição que o acordo
de extradição Brasil/Itália coloca. O Supremo Tribunal
ao analisar esta matéria – e é a nossa Corte Suprema
– não encontrou risco de vida para a extradição do Sr.
Cesare Battisti. Isso está claramente colocado no voto
do Ministro Gilmar Mendes, em que é dito muito claramente que as razões de risco estão situadas no plano
do noticiário jornalístico, nos periódicos, nas rádios e
jornais italianos, o que não se constitui em risco. Essa é
a razão pela qual entramos com uma Ação de Inconstitucionalidade, uma Adin, porque a manifestação de
Sua Excelência, o Presidente da República, baseou-se
no parecer da AGU, da Advocacia-Geral da União, que
se amparou exatamente em noticiário de jornal para
dizer e informar a Sua Excelência, o Presidente, que
havia risco na extradição, contrariando uma manifestação anterior. Um minuto só, Srª Presidente
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Um minuto, Senador, para encerrar.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – ... contrariando frontalmente a decisão do Supremo Tribunal
Federal, que havia dito claramente que não havia risco, e a AGU diz que há risco, e isso fundamentou a
manifestação de Sua Excelência, o Presidente. O meu
Partido, o Democratas, entrou com uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade contra a decisão do Presidente
da República. Agora, a nossa preocupação é jurídica,
sim, mas é fundamentalmente política. O Brasil e a
Itália têm uma relação comercial robustíssima, com
muitas empresas italianas gerando emprego e renda
e vendas para o mercado internacional e empregos no
"RASIL TEM UMA RELAÀâO CULTURAL QUE VEM DE MUITOS E
MUITOS ANOS TEM UMA RELAÀâO PESSOAL ROBUST¤SSIMA E
a relação política está fraturada por conta desse evento. Esse é o assunto para discutir-se nesse fórum? É,
sim. Mas deve ser debatido com a profundidade devida,
porque se trata, na verdade, de uma questão jurídica
que tem que ser resolvida de forma jurídica.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP) – Prezado
Senador José Agripino...
(Interrupção do som.)
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP) – Srª Presidente, quero, então, requerer que constem também
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a exposição do recurso do advogado Luís Roberto
"ARROSO QUE DEU ENTRADA NESTA SEMANA A CARTA DA
Srª Fred Vargas ao Advogado-Geral da União, Luís
)NÖCIO ,UCENA !DAMS E O DOCUMENTO QUE EU ESTAVA
lendo – que sejam registrados na íntegra.
Senador Agripino, eu, como bisneto e neto de
italiano, amigo da Itália, quero que a verdade seja colocada para ser descoberta até o ﬁm, para a realização
da justiça. Neste caso há a minha convicção, por tudo
que estudei. Se quiserem chamar aqui Cesare Battisti para explicar, na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, se ele cometeu qualquer dos quatro assassinatos, eu estou convencido de que, se V. Exªs
quiserem ouvi-lo – Senadores do Partido Democratas,
do PSDB, da oposição e todos os demais –, acabarão
convencidos como eu ﬁquei depois de tanto dialogar
com ele. Portanto, falo como amigo da Itália, certo de
que, aliás, como disse o Primeiro-Ministro Sílvio Ber-
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lusconi, o caso Battisti não vai afetar as extraordinárias
relações de amizade, comerciais e econômicas.
Eu gostaria muito – o Senador Pedro Taques tinha dito – de conceder mais apartes, Senadores Demóstenes Torres, Randolfe Rodrigues e Vital do Rego,
Inácio Arruda, mas...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Pela ordem, Srª Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Senador Suplicy.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Senador Suplicy, acabou o tempo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP) – ...agora
preciso obedecer à Srª Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY. EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Pela ordem, Srª Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Srª Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) –
Acabou o tempo. A palavra está com o Senador Inácio
Arruda, pela Liderança do PCdoB.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, quero cumprimentar, inicialmente,
a nossa querida camarada e amiga, por cuja eleição
lutamos. Parabenizo nossa Presidente Marta Suplicy
pela eleição em São Paulo e pela eleição para a 1ª
Vice-Presidência da nossa Casa. Quero cumprimentar
nossa camarada Vanessa Grazziotin, a primeira mulher
comunista a ter assento no Senado Federal, também
por sua eleição para a Mesa Diretora dos trabalhos,
como suplente. É uma honra e uma alegria podermos
tê-la como uma das dirigentes desta Casa.
Quero cumprimentar todos os colegas novos que
chegam ao Senado Federal, especialmente os colegas
Eunício Oliveira, do PMDB do Estado do Ceará, e José
Pimentel, do Partido dos Trabalhadores. Trabalhamos
intensamente e o resultado foi positivo com relação
às suas eleições.
Quero me irmanar com o Senador Suplicy por
suas palavras e pela leitura da carta de Cesare Battisti. A questão é de natureza política. O embate é aqui.
O embate não é propriamente no Direito Romano ou
Germânico, da velha pax romana, que ainda está em
voga nas escolas de Direito do nosso País. Esta não é
a questão central. É a política! É aqui que nós vamos
debater, com certeza, Senador Suplicy, essa questão
de Cesare Battisti.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero rapidamente levantar duas questões que penso serem
o centro das discussões e debates no nosso País, são
os rumos da nossa Nação. Ontem, tivemos a felicidade de abrir os trabalhos do Congresso Nacional com a
presença do Presidente Sarney, da Presidenta Dilma
Rousseff e do Presidente do Supremo, Ministro Peluso. A nossa Presidenta anunciou que vai consolidar o
CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO E DO CRESCIMENTO PARA
isso, investirá no Programa de Aceleração do Crescimento 2 – PAC 2 – novecentos e cinquenta e cinco
bilhões de reais. São investimentos em infraestrutura:
portos, aeroportos, ferrovias.
Dou um dado para compreendermos o que é o
desenvolvimento e o investimento em infraestrutura no
nosso País. Até pouco tempo, sequer dormentes nós
T¤NHAMOS PARA AS FERROVIAS HOJE TEMOS A FÖBRICA QUE
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produz a maior quantidade de dormentes do mundo.
Mas, infelizmente, ainda vendemos uma tonelada de
ferro por R$100,00 e compramos uma tonelada de trilhos da China por R$800,00. É uma barbaridade que
isso ocorra! Vou até falar com um produtor de arames
farpados do Ceará para ver se ele não resolve produzir
trilhos e, assim, resolvemos essa questão.
Por que levanto, Srª Presidente, de forma rápida,
breve, essa batalha entre o investimento do Estado,
a ideia de aprofundar o desenvolvimento, de buscar o
crescimento econômico, versus uma pressão enorme
daquela tese que foi derrotada nas eleições, seguidamente – em 2002, 2006 e 2010 –, que é a máxima da
ortodoxia neoliberal, de manter para países em desenvolvimento, países chamados periféricos, que não
é mais o caso do Brasil, mas manter num país como
o Brasil a ideia de que não é possível crescer, que o
crescimento tem de ser limitado. O que deve prevalecer
são os juros altos, um câmbio que impede as nossas
exportações e ajuste ﬁscal que impede o Estado de
cumprir o seu papel de ser o vetor do crescimento e
do desenvolvimento.
Por isso, Srª Presidente, proponho a esta Casa
que, no centro do debate, coloque a discussão da política macroeconômica, porque aqui...
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Já vou concluir, Srª Presidente.
É aqui que deﬁniremos se teremos um longo
período de crescimento, de desenvolvimento, ou se
FAREMOS A VELHA POL¤TICA DO 7 CRESCE CAI CRESCE CAI
e isso não ajuda o nosso País.
Claro, temos a nossa comissão especíﬁca para
tratar desse assunto, a Comissão de Assuntos Econômicos, mas o plenário é o centro, é a base. É aqui
que temos de discutir a questão mais importante do
Brasil, que é manter o rumo do seu desenvolvimento,
do seu crescimento.
Convido nossos colegas mulheres – doze mulheres, Senadora Marta Suplicy, nesta Casa! Acho
que é um recorde e a parabenizo por isso – e convido
os nossos colegas todos para encetarmos um grande
debate em torno da política macroeconômica.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Obrigada, Senador Inácio Arruda.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Pela ordem, Senador Demóstenes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Senadora Marta Su-
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plicy, primeiro quero parabenizá-la por estar ocupando
pela primeira vez a Presidência do Senado. Tenho certeza de que esse fato vai se repetir ao longo desses
dois anos e que V. Exª vai, mais uma vez, com o brilho
que tem, fazer também com que este Senado, sob a
sua condução, possa ir cada vez mais adiante.
Apenas para ajudar nos trabalhos, como é uma
palavra pela ordem, eu imagino, Srª Presidente, que,
numa questão relevante como essa que foi levantada
pelo Senador Eduardo Suplicy, é óbvio que o tempo
seja limitado, e V. Exª age bem em limitar o tempo. Mas,
quando se abre uma exceção para um Senador poder
usar a palavra, quero crer que seja de bom alvitre que
também para os outros Senadores seja dado o mesmo tempo. Até podemos usar, por analogia, a mesma
disposição relativa à concessão da palavra ou aparte
para um Sr. Senador. Quando um aparte é negado para
um Senador, o Sr. Senador não pode deferir a palavra
em aparte para qualquer outro Senador.
Então, como era algo extremamente relevante e V.
Exª tinha razão em cortar o tempo, não vejo problema
algum nisso. Mas, como dois Srs. Senadores usaram
da palavra por exceção, então, obviamente, os outros
quatro que estavam inscritos, entre eles eu... Eu também me senti na obrigação de fazer esta ponderação
a V. Exª, para que, no futuro, uma vez que V. Exª vai
conduzir, tenho certeza, brilhantemente esta Casa,
quando houver exceção para um Senador, também
haja para os demais.
Agradeço a V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) –
Levando em consideração suas palavras, Senador, se
quiser se inscrever para uma comunicação inadiável...
Pois não, está inscrito.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Por favor, Senador Flexa Ribeiro, pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Na mesma linha do Senador
Demóstenes Torres, quero, primeiro, parabenizá-la. V.
Exª assume hoje, pela primeira vez , a Presidência do
Senado e conduz a sessão extraordinária de hoje.
Lamento não ter sido possível a concessão do
aparte que solicitei ao Senador Suplicy para discutir
a questão da extradição do criminoso Cesare Battisti.
Lamentavelmente, esse é um assunto que tem sido
discutido em profundidade aqui, no plenário. E, em
assuntos que dizem respeito a temas como esse, é
norma da Presidência do Senado permitir apartes ao
Senador que está na tribuna. Infelizmente, V. Exª con-
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cedeu o aparte a apenas dois ou três Senadores e não
aos demais. Esse é um tema que, realmente, requer
aprofundamento.
Nós lamentamos que o Senador Suplicy, que todos no Brasil respeitamos como sendo um Senador que
defende os direitos humanos, venha repetidamente à
tribuna defender o asilo a Cesare Battisti. É impossível
entender que não se faça uma discussão e que se faça
valer a vontade... E eu já diria que, lamentavelmente,
o Presidente Lula deixou para a última hora a decisão
de não conceder a extradição. O STF dará a palavra
ﬁnal, mas a população brasileira já disse o que quer:
que o Brasil não dê abrigo a criminosos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– V. Exª já foi atendido, fez seu pronunciamento.
Pela ordem, o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (PDT – MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sim. Cumprimentando V. Exª
em razão da assunção do cargo de vice-Presidente do
Senado e agora presidindo esta sessão, eu também
gostaria de que me fosse garantido o aparte, na linha do
Senador Demóstenes. Eu já havia feito a inscrição.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Será concedido.
Com a palavra o Senador Paulo Davim, por permuta com o Senador Delcídio do Amaral, por dez minutos.
O SR. PAULO DAVIM (PV – RN. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores presidentes
de especialidades, dos Conselhos Regionais de Medicina do Brasil, do Conselho Federal, Deputados e
Senadores do meu Estado, amigos, familiares, minhas
senhoras e meus senhores, nesta hora ofereço a Deus
minha gratidão e a Ele peço proteção.
Chego ao Senado pela democracia, essa fabulosa estrada capaz de igualar os homens nos mesmos
trilhos, independente dos seus ideais. Por ela estou
aqui.
Cá estou também pelo Rio Grande do Norte.
Vim para servir, vim para lutar. Tenho com nitidez a
percepção da honraria e também a dimensão da responsabilidade.
Assumo a cadeira do maior homem público do
Rio Grande do Norte, um homem que é a imagem e
semelhança do mais simples homem do recanto mais
distante da minha terra: Garibaldi Alves Filho, Ministro
de Estado da Previdência Social e um ser humano de
grandeza indescritível, de humildade perene como a
de um rio limpo. Por isso é amado e consagrado pelo
povo.
Garibaldi ensina que o poder não signiﬁca o autoritarismo do forte sobre o fraco, mas a irmandade
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baseada na conﬁança dos simples que escolhem seus
intérpretes entre os iguais.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é hora
de, com satisfação, dirigir-me aos meus colegas de
Bancada, com quem haverei de aprender, e muito,
pelo que de bom todos haverão de me ensinar, numa
interação solidária.
Uma palavra especial ao Senador José Agripino,
um homem que digniﬁca o meu Estado pela coragem,
pelo brilho incomum de sua oratória e por sua biograﬁa. Um nome que não é mais do nosso Estado, é um
nome nacional. Uma palavra de peso e inteligência
nas discussões que engrandecem e dão feições democráticas a esta Casa.
Digo ao Senador Garibaldi Alves que ele é a prova
viva de que o DNA existe na política. Sua experiência
de Deputado Estadual, vice-Governador de Estado, de
homem cassado nos dias arbitrários da repressão será
de extrema importância nos debates sobre o Brasil, o
Nordeste e o Rio Grande do Norte.
No Senador Garibaldi Alves encontrarei serenidade e experiência, valores fundamentais para quem
trilha os caminhos duros e, muitas vezes, injustos da
política.
Srª Presidente, pertenço ao Partido Verde, e com
extremo orgulho dedico este momento de posse a todos
os companheiros de partido do meu Estado e do Brasil.
À Prefeita de Natal, Micarla de Souza, eu me coloco
como lutador incansável pelas demandas incessantes
da primeira capital governada pelos Verdes.
À Marina Silva, minha líder maior, que demonstra,
numa versão de leveza, o que disse Che Guevara: “A
ternura jamais será vencida pela força bruta”. No seu
estilo dócil, angelical e moderado existe uma fortaleza
de dignidade humana, a quem saberei corresponder
como único representante do Partido no Senado.
Darei seguimento às suas lutas, pois também
são minhas. Acredito na coexistência respeitosa entre
desenvolvimento e meio ambiente. E me é impossível
acreditar que exista sociedade avançada agredindo
o meio ambiente, agredindo a natureza. Aqui nesta
Casa pretendo alargar e aprofundar os debates sobre
a revisão do Código Florestal, da necessária proteção
dos nossos mananciais e outros temas caros à nossa
bandeira.
O mandato que exercerei será calcado nas bases
do menino que saiu da pequena Afonso Bezerra, área
mais seca do sertão potiguar, que estudou toda a vida
em escolas públicas e passou por muitas diﬁculdades
para atingir seus objetivos. Situações essas que não
me deixaram más lembranças. Muito pelo contrário,
deixaram-me a plenitude de uma grande herança, além
de estímulo e altivez para seguir caminhando.
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Faço parte das estatísticas subvertidas que contrariam a regra de que o humilde jamais passará de um
pedaço de multidão silenciosa e anônima.
A condição de médico me apresentou, sem retoques, à grave chaga social que é a saúde pública do
País. Conheço de perto, de vivenciar, no dia a dia, o
drama revoltante de quem busca, sofre e chora pela
vida. Já não suporto mais ouvir os gemidos dos corredores frios, cheios de dor e vazios de esperança.
Acredito no SUS e defendo a sua efetiva implantação. Contudo, sinto ser necessário um debate mais
amplo sobre temas vitais à viabilidade do sistema,
como, por exemplo, o seu ﬁnanciamento, a regulamentação da Emenda 29, o aprimoramento de programas,
a carreira de Estado e a remuneração. Precisamos
entender que o proﬁssional de saúde lida com o valor
absoluto de cada um, que é a vida, não podendo exercer o seu papel com as mãos trêmulas de ansiedade
e incerteza. Não é justo para a sociedade.
Eu vivo a minha atividade proﬁssional no redemoinho da tragédia noticiada todos os dias pela imprensa livre deste País. Vejo no Rio Grande do Norte
a mortalidade materna atingir índices alarmantes. São
60 mortes para cada 100 mil nascimentos, três vezes
mais do que preconiza a Organização Mundial de Saúde. Seja no papel ou no discurso o dado é chocante.
Avaliem os senhores e as senhoras, quando esses
números representam a dor na vida real. É doloroso
NARRAR UM QUADRO ASSIM MAIS DOLOROSO AINDA £ SABER
que a saúde pública do meu Estado padece há anos
de um total desprezo, abandono e sem elevação moral
ou estatura pública.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador
Paulo Davim, quando puder me conceder um aparte,
eu ﬁcaria satisfeito.
O SR. PAULO DAVIM (PV – RN) – Com prazer.
O Sr. Inácio Arruda (PCdoB – CE) – Senador
Inácio Arruda, na ﬁla.
O SR. PAULO DAVIM (PV – RN) – Com muito
prazer.
O déﬁcit de leitos hospitalares e de UTIs é um
algoz impiedoso que ceifa milhares de vidas. Na sua
maioria, ainda no viço dos verdes anos da juventude.
E isso é trágico, isso é triste, e isso precisa mudar.
Mas eu concedo o aparte, com muito prazer, ao
Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador
Paulo Davim, pouco tempo, até para não tomar tempo
do discurso precioso que V. Exª faz, mas eu queria dar
uma palavra à Casa. Sou veterano, Srª Presidente, e
conheço bem o Senador Paulo Davim. Ele é Deputado Estadual, mas é, acima de tudo, um homem moderado. Há uma coisa curiosa. Ele é egresso do PT,
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do seu Partido. Eu o encontrei, ao dividir com ele um
palanque, há anos, quando ele era do PT, candidato à
reeleição, e eu acho que apoiava alguém, não sei se
era candidato ou não. Mas ele era apoiado pelos meus
companheiros, que votavam nele, pela moderação de
suas atitudes, do seu comportamento. Ele é um líder
de classe, que ganha, sem ofender ninguém. Ele não
precisa ser grosseiro, para atingir objetivos. E foi por
isso que ele chegou a ser Senador da República. Seja
muito bem-vindo! Muito obrigado pelas manifestações
carinhosas que fez em relação a mim. O que V. Exª falou
do Senador Garibaldi é a expressão da pura verdade,
e tenho certeza de que a sua moderação vai ser muito importante nos debates sobre o Código Florestal e
sobre as matérias que vão envolver o seu Partido, o
Partido Verde. A sua presença vai dar o condimento
da moderação a temas polêmicos. A sua experiência
como médico vai dar uma contribuição importante à
regulamentação da Emenda nº 29, a outros temas,
como a regulamentação do Ato Médico, e a tantas
outras matérias que até hoje não foram votadas. Seja
muito bem-vindo, e o nosso Estado, pela minha palavra, manifesta o orgulho de tê-lo Senador pelo Rio
Grande do Norte.
O SR. PAULO DAVIM (PV – RN) – Muito obrigado, Senador José Agripino. Ouvir essas palavras me
envaidece, mas muito mais por quem as pronuncia.
Muito obrigado.
Ouço, com prazer, o Senador Inácio Arruda.
O Sr. Inácio Arruda (PCdoB – CE) – Senador
Paulo Davim, quero cumprimentá-lo, abraçá-lo e dizer
que o nosso Partido, o Partido Comunista do Brasil, já se
coloca à disposição de V. Exª, que é de um Partido que
não poderia faltar nunca nesta Casa, o Partido Verde.
Mesmo com as suas origens, como disse o Senador
Agripino Maia, no Partido dos Trabalhadores, o senhor
está no PV, e o grau de responsabilidade nosso aqui,
então, é muito grande. Eu o convido assim, para que
possamos conviver muito e bem e quero cumprimentálo como um irmão próximo do Ceará. Muitas coisas que
nós vamos defender dizem respeito à nossa Região.
Quero estar ao lado de V. Exª, para poder defender o
Nordeste brasileiro, as causas do meio ambiente e as
causas do desenvolvimento da nossa Nação. Eu sei,
V. Exª já disse com muita clareza, como irá defender
a área da saúde pública. Fala-se muito em que se
precisa cortar custeio nessa área, e não é possível.
Nessa área tem de haver ainda muito investimento,
e V. Exª com certeza abraçará essa causa, comum a
todos nós. Parabéns!
O SR. PAULO DAVIM (PV – RN) – Muito obrigado, Senador Inácio Arruda.
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O Sr. Waldemir Moka (PMDB – MS) – Senador,
concede-me um aparte?
O SR. PAULO DAVIM (PV – RN) – Com muito
prazer.
O Sr. Waldemir Moka (PMDB – MS) – Senador
Paulo Davim, neste momento, as boas-vindas. Assim
como V. Exª, estou nesta Casa e, como seu colega,
médico, vejo a preocupação... A impressão que tenho
é a de que todos aqui que disputaram uma eleição ouviram, no País inteiro, que não há nada mais dramático do que a saúde em nosso País. Quero somar-me
ao esforço de V. Exª como seu colega, como alguém
comprometido com a saúde, e dizer que o Partido de
V. Exª, que defende o meio ambiente... Sou do Mato
Grosso do Sul, e a grande riqueza do Mato Grosso
do Sul é o Pantanal. Nós nos orgulhamos de que ele
é, sem dúvida nenhuma, o bioma mais preservado do
nosso País e, quiçá, do Planeta. Seja bem-vindo! Um
abraço a V. Exª.
O SR. PAULO DAVIM (PV – RN) – Muito obrigado
pelas palavras, Senador. Senador Inácio Arruda, muito
obrigado pela acolhida.
Srs. Senadores e Srª Presidente, não pretendo
perder-me em relatos cansativos. Na saúde é preciso ação, para ontem. Daí, caros colegas, expressar a
minha mais absoluta conﬁança na Presidente da República, Dilma Rousseff, de cuja base de apoio faço
parte.
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) –
Mais dois minutos, Senador, para encerrar, por favor.
O SR. PAULO DAVIM (PV – RN) – Dilma tem
na sua tradição pessoal de luta e na sua capacidade
incansável de administradora os alicerces para consolidar um mandato voltado para os melhores anseios
populares.
O momento é de me apresentar para o trabalho.
Estou pronto e com coragem para enfrentar o maior
desaﬁo da minha vida.
,EMBRO ME DA MINHA INF½NCIA DO DRAMA DOS HOmens do campo, nascidos para combater a vida desigual. Neles me inspiro. Lembro-me dos meus pais,
Pedro e Eunice, que com sacrifício me levaram ao caminho do bem. Neles me inspiro. Lembro-me da minha
família, da minha esposa Sânzia, de meus ﬁlhos: Ana
Paula e Gabriel, minha razão de viver, meu testemunho
de amor, minha motivação para fazer pelo próximo o
bem que eu puder tirar do peito e da minha resistência
física. Neles me inspiro. Faço-me irmão de todos os
homens simples que transpõem os caminhos teoricamente impossíveis, as portas ditas indevassáveis.
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Penso como o médico e ﬁlósofo José Normanha:
Quero fazer hoje algo de bom, não importa que
amanhã seja apenas a síntese do que sou. Não importa que pés ignorados venham pisar esse cérebro
que pensou, esse coração que amou. Já serei pó e
o pó não pensa, não ama e muito menos se inquieta
com a ingratidão.
Vim para lutar, vim para servir, vim pelo Rio Grande do Norte. E que Deus nos ajude.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Antes de dar a palavra para uma comunicação inadiável ao Senador Demóstenes Torres, registro que há
um expediente do Senador Francisco Dornelles, que
passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº 59/2011 _ GSFD
Brasília, 3 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, como líder do Partido Progressista, que indico a Senadora Ana Amélia
Lemos (PP/RS) como vice-líder da Bancada do Partido
Progressista – PP nesta Casa.
Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe
protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Francisco Dornelles, Líder do Partido Progressista.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Encaminho para publicação.
A palavra está com o Senador Demóstenes Torres, para uma comunicação inadiável.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde o ano
passado, talvez até há um pouco mais, estamos aqui
envolvidos, nesta Casa, de forma bastante democrática, no debate acerca da extradição de Cesare Battisti.
O Senador Eduardo Suplicy, grande defensor da sua
permanência no Brasil, aliado também a outros Parlamentares, tem buscado um argumento que é impossível de ser debatido no Brasil. Quando se pede uma
extradição, isso está fundamentado numa sentença
condenatória de um país estrangeiro. A Justiça brasileira não tem qualquer competência, como não tem
competência a Justiça italiana ou a de qualquer país,
para rever decisão tomada em país democrático ou
em qualquer outro país, ainda mais que o Sr. Cesare
Battisti buscou a Corte Europeia de Direitos Humanos
e lá também foi condenado.
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Manda o Sr. Cesare Battisti uma carta em que
diz, entre outras coisas, primeiro, que nunca foi ouvido
por um juiz. E, sobre o período durante o qual houve a
instrução do processo e o julgamento em que foi condenado à prisão perpétua, disse: “Eu me encontrava
exilado no México e não tive oportunidade de me defender”. Ora, ele não estava exilado, ele estava foragido.
Ele fugiu da Justiça italiana. E é bom lembrar que ele
foi julgado à revelia, com amplo direito de defesa.
É bom também lembrar, Senador Eduardo Suplicy,
que, na reforma do procedimento do Tribunal do Júri,
em que fui relator, transformamos em lei a possibilidade de uma pessoa ser julgada à revelia até mesmo no
Tribunal do Júri. E V. Exª votou favoravelmente. V. Exª
concordou com isso, porque isso é regra do regime
democrático, é assim que deve funcionar.
Não podemos usar a história de que ele poderá
ser perseguido na Itália. O parecer – desculpe-me –
aprovado pelo nosso Advogado-Geral da União chega à conclusão de que a situação dele poderá ser
agravada na Itália. Como?! Como ela não poderia ser
agravada no Brasil? Se fosse uma fuga para Cuba, eu
até concordaria em que poderia ser agravada a solução dele, mas com o Governo italiano, num país com
ampla tradição democrática?! A situação dele vai ser
agravada por um motivo simples: ele vai ser preso. Ele
está condenado à prisão perpétua, porque ele é um
assassino. Ele matou quatro pessoas e colocou outra
em incapacidade permanente, fora diversas outras
ações. Não sou eu que estou dizendo disso. Essa é
uma condenação da Justiça italiana.
Então, o melhor que tem o Supremo Tribunal Federal (STF) a fazer é prosseguir na linha que já iniciou:
autorizar o Senhor Presidente da República a fazer a
extradição. Por que ele autorizou? Porque é ato do Executivo. Mas é ato vinculado, não é ato discricionário. Não
pode o Senhor Presidente da República dizer: “Olha, o
Supremo me deu o conforto de eu poder ou não fazer
a extradição do Sr. Cesare Battisti”. Não é nada disso.
A ida, a remessa ou as tratativas são feitas pelo Poder Executivo, mais propriamente pelo Ministério das
Relações Exteriores, pelo Ministério da Justiça e por
outros Ministérios absolutamente correlatos.
Srª Presidente, lamento não poder conceder o
aparte a V. Exª – e eu o concederia –, porque, em comunicação inadiável, não há essa possibilidade. Se
eu quebrar a regra, V. Exª terá de buscar isonomia.
Mas me permito a que tenhamos um debate. Vou fazer uma inscrição, para que possamos debater isso
amplamente.
A questão é uma só: não podemos rever a decisão
da Justiça italiana. Não adianta o Sr. Cesare Battisti,
depois de ter feito o que fez, vir aqui pedir clemência.
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Eu perdôo. Mas e a Justiça? Não há essa possibilidade, Senador Eduardo Suplicy.
O Senador João Pedro veio aqui dizer: “O instituto da delação premiada é utilizado no Brasil com
muita frequência”. Eu não estava no Congresso, mas
tenho a certeza – podemos buscar nos Anais – de
que V. Exª, como era um Deputado Federal coerente,
também votou favoravelmente à instituição da delação
premiada no Brasil. É assim mesmo. Quem é que sabe
de delinquência? É outro delinquente. Há uma frase
histórica dita por alguém há muito tempo: “Querem que
diga sobre o que aconteceu ao cardeal emérito?”. Não!
Quem sabe mesmo disso é o traﬁcante, o homicida,
aquele que participou de organização criminosa. E
bandido é tudo a mesma coisa, Senador, seja de direita ou de esquerda.
Não adianta! Essa não é uma questão ideológica.
Não estamos aqui brigando por conta disso. Estamos
lutando para que essa pessoa não possa vir para cá,
porque, senão, como disse o nosso Senador Pedro
Taques, daqui a pouco, Bin Laden vai se sentir perseguido e, se o Brasil abrir as portas, dirá: “Não quero ser
julgado nos Estados Unidos, porque lá minha situação
vai ser agravada”. Haverá aí um grave precedente, um
precedente terrível.
Agradeço a V. Exª, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Com a palavra o Senador Lindbergh Farias, por dez
minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP) – Pela
ordem, Srª Presidente, pelo art. 14, por ter sido citado,
peço a apalavra por apenas trinta segundos.
O Senador Demóstenes Torres não expôs aqui
com clareza que a decisão, por cinco a quatro, do Supremo...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Pelo art. 14, a palavra está concedida, com a permissão do Senador Lindbergh Farias.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP) – Perdão?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Pelo art. 14, a palavra está concedida, com a permissão do Senador Lindbergh Farias.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Quero
esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, por cinco
a quatro, concedeu ao Presidente da República o direito de decidir e de avaliar se porventura Cesare Battisti estaria sujeito a qualquer forma de perseguição
que ele pudesse considerar indevida e então decidir.
Ao Presidente Lula não foi dado apenas o direito de
EXTRADITAR FOI CONCEDIDO O DIREITO DE DECIDIR EXTRADITAR
ou não e, com base em todos os fatores que inclusi-
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ve levaram o Ministro Tarso Genro a conceder aqui o
refúgio, o Presidente Lula também concedeu e levou
em consideração, sim, que os delatores premiados
ganharam a sua liberdade e não houve qualquer outra
testemunha viva, sã, que tenha visto Cesare Battisti
cometer o assassinato.
Renovo: se V. Exª quiser de fato conhecer a verdade até o ﬁm, concordo que convidemos Cesare Battisti para vir à Comissão de Constituição e Justiça para
explicar o que de fato aconteceu com ele.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Com a palavra o Senador Lindbergh Farias por 10
minutos.
O SR. LINDBERGH FARIAS (PT – RJ. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Quero
começar, Exmª Senadora Marta Suplicy, parabenizando V. Exª pela estreia na condução dos trabalhos
desta Casa.
Srªs e Srs. Senadores, quero dizer primeiro que
é uma grande honra e uma enorme responsabilidade,
representar o Estado do Rio de Janeiro nesta Casa.
Começo trazendo minha solidariedade a todas
as famílias e a todo o povo da região serrana do Rio
de Janeiro. Quero nesta Casa, como representante
daquele Estado, agradecer à grande corrente de solidariedade nacional ﬁrmada pelo povo brasileiro em
todos os Estados desta Federação.
Quero voltar a esse assunto da região serrana
do Rio de Janeiro no ﬁnal do meu discurso. Mas quero dizer que nós, Senadores representantes do Estado do Rio de Janeiro – falo em nome dos Senadores
Marcelo Crivella e Francisco Dornelles – estamos hoje
empenhados em discutir também a recuperação econômica daquela região.
Srª Presidente, falo hoje sobre a Mensagem enviada pela Presidenta Dilma a este Congresso Nacional. Primeiro, o gesto: a presença da Presidenta Dilma
aqui reforça a ideia de parceria, de trabalho conjunto,
de respeito a esta Casa. Mas quero ir além: para mim
foi muito forte, na Mensagem da Presidenta Dilma a
este Congresso Nacional, a clareza sobre uma estratégia de desenvolvimento nacional.
Há um trecho do discurso da Presidenta Dilma,
que, para nós, é muito importante, em que ela diz:
“Temos num futuro próximo a oportunidade única de
transformar o Brasil deﬁnitivamente em uma nação
economicamente desenvolvida e socialmente justa”.
Quem conhece a Presidenta Dilma como nós
sabe que, nesta Mensagem encaminhada ao Congresso Nacional, está claro que temos um objetivo estratégico. Sei que, neste Governo, cada política pública,
cada ação dos Ministérios, cada decisão tática vai ser
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tomada observando esse rumo estratégico de colocar
o Brasil como a quinta economia do mundo, de colocar o Brasil de fato como uma nação economicamente
desenvolvida e socialmente justa.
É claro que o discurso da Presidenta Dilma mostra
que o caminho que ela vai seguir é de continuidade e de
aprofundamento do que foi feito pelo Presidente Lula.
Agora, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, o cenário econômico internacional sofreu alterações. Temos
um problema seriíssimo de câmbio que prejudica as
nossas exportações. Temos a discussão da inﬂação no
mundo inteiro. A elevação do preço das commodities,
do preço dos alimentos empurra os preços no mundo
inteiro. É necessário, pois, fazer ajustes.
Agora, o rumo é o mesmo do Governo do Presidente Lula. Cito, como grande trunfo do Governo do
Presidente Lula, que criou esse grande mercado de
massas no nosso País, que conseguiu colocar essa
economia na rota do crescimento com inclusão social,
algumas medidas centrais: primeiro, crédito para o povo.
As operações de crédito no nosso País subiram de 24%,
em 2003, para 48% do Produto Interno Bruto.
Os investimentos públicos. Vale citar que os investimentos públicos – Governo Federal, União e estatais
– subiram de 1,5% do PIB para 3,4% do PIB. Sabemos,
principalmente nesse cenário de crise econômica internacional, como isso foi importante, esse conjunto de
obras públicas para o combate ao desemprego, para a
retomada do ritmo do crescimento econômico.
Política de valorização do salário mínimo e políticas de transferência de renda. Quanto à política de
valorização do salário mínimo, nos oito anos do Governo Lula tivermos um reajuste real do salário mínimo de 59%. Nos últimos seis anos um aumento de 7%
superior à inﬂação.
A Presidenta Dilma, em seu discurso, reaﬁrmou
esse compromisso de continuidade. Falou dos investimentos do PAC. São R$955 bilhões de investimentos
no PAC. Vivemos um período anterior em que tivemos
investimentos públicos perto de zero. Sabemos como
foi importante para esse período... Então, a Presidenta Dilma mostrou que vai continuar o ritmo de investimentos públicos do Presidente Lula no PAC II, com
R$955 bilhões.
Quero dizer aos senhores que já assumo um
debate sobre a questão do salário mínimo, aqui, pela
Presidenta Dilma. Na verdade, a Presidenta assegura
aqui, em um trecho: “a manutenção de regras estáveis que permitam ao salário mínimo recuperar o seu
poder de compra é um pacto deste governo com os
trabalhadores.”
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Então, a Presidenta Dilma conﬁrma que este rumo
estratégico foi fundamental para o País, o de recuperação do poder de compra do salário mínimo.
Agora, como eu disse, nós vivemos um momento
de diﬁculdades no cenário econômico internacional.
Já falei do problema do câmbio, que atinge setores da
nossa economia voltados à exportação. Nós sabemos
que a elevação dos preços das commodities, dos alimentos, como eu disse, cria uma pressão inﬂacionária
no mundo inteiro. E é por isso que eu queria me dirigir
aos senhores e senhoras Senadores presentes nesta
Casa, liberais e de esquerda, independentemente das
nossas posições sobre políticas macroeconômicas,
sobre o que aqui temos divergências... Alguns defendem mais controle de capitais, outro rumo na política
monetária. Há muita discussão sobre o que fazer com
a política ﬁscal.
Vale ressaltar, no discurso da Presidenta Dilma,
a redução de despesas de gastos públicos para fazer mais investimento. Então, por mais que tenhamos
posições distintas sobre a política macroeconômica,
os rumos a tomar, uma coisa é consenso neste País,
Senadores de diversas opiniões políticas diferentes: é
necessário aumentar nossa competitividade, destravar o Brasil, romper os gargalos que entravam nosso
desenvolvimento.
Pois bem, Exmª Srª Presidente Marta Suplicy, o
sentido maior da minha fala hoje é chamar este Senado a entrar no debate da vida real, se aproximar
das pessoas.
A Presidenta Dilma falou de Reforma Tributária
e Política, que nós temos que fazer.
Eu fui Prefeito de Nova Iguaçu, estava com o
povo. E aqui há vários ex-governadores – vejo ali o exGovernador Eduardo Braga e o ex-Governador Wellington Dias, do Piauí. A gente veio de uma situação em
que nós estávamos ali perto do povo, vivenciando o
dia-a-dia, as pressões na porta da prefeitura, na porta
da nossa Casa.
Eu acho que este Senado, esta Casa tem que
tentar se aproximar do debate real da vida das pessoas. Aqui vai haver momentos de disputa entre situAÀâO E OPOSIÀâO VAI HAVER MOMENTOS DE DISPUTA DE
briga política.
Eu sou Senador pelo Rio de Janeiro, mas sou
nordestino. No Nordeste há uma palavra que resume
o sentimento que eu acho que foi o da Legislatura passada: “arenga”. Esta Casa não pode ser só um espaço
da arenga política.
Eu que venho desse momento da minha realidade
como Prefeito de Nova Iguaçu quero dizer uma coisa
aqui: além da reforma tributária e da reforma política, o

FEVEREIRO 2011
Fevereiro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

povo exige uma discussão sobre saúde pública no nosso País, o povo exige discussão sobre segurança.
Assumiu o Ministro da Saúde, o Ministro Padilha, que vai fazer um grande trabalho, extremamente
interessado. Aqui não é problema só de ﬁnanciamento.
Temos que reformar a saúde pública brasileira. E nós?
Não vamos entrar nesse debate? Não vamos contribuir? Quando falo que a luta para melhorar a nossa
competitividade...
O Sr. Wellington Dias (PT – PI) – Sr. Senador,
permita-me um aparte?
O SR. LINDBERGH FARIAS (PT – RJ) – Claro,
3ENADOR S UM SEGUNDO E JÖ LHE PASSAREI O APARTE
Os gargalhos...
(Interrupção do som.)
Concedo o aparte ao nobre Senador Wellington
Dias.
O Sr. Wellington Dias (PT – PI) – O tempo é curto
para tanta coisa, mas serei breve. Eu queria primeiro
saudar V. Exª, Senador Lindbergh, e dizer que é um
orgulho muito grande tê-lo aqui com a sua jovialidade
e experiência. Desde menino atuando na vida e nos
destinos do povo brasileiro e do Rio de Janeiro.
O SR. LINDBERGH FARIAS (PT – RJ) – Muito
obrigado.
O Sr. Wellington Dias (PT – PI) – Eu queria aqui
me somar, primeiro, neste momento que vivemos, de
um lado, as conquistas do nosso País e dos desaﬁos
que temos. E quero aqui estar junto com V. Exª, primeiro, sendo solidário ao povo do Rio de Janeiro – e,
permita-me aqui também, de Santa Catarina e de
outros Estados que sofrem neste momento –, e juntos trabalharmos uma pauta em que o Senado possa
estar colado com as necessidades do povo brasileiro.
Estarei junto com V. Exª, tenho certeza, com todos os
partidos desta Casa.
O SR. LINDBERGH FARIAS (PT – RJ) – Muito
obrigado, Senador Wellington Dias.
O Sr. Inácio Arruda (PCdoB – CE) – Lindbergh,
V. Exª me concede um aparte? O meu aparte tem o
sentido de cumprimentá-lo por ser um daqueles jovens
Senadores da República...
O SR. LINDBERGH FARIAS (PT – RJ) – Não
tão jovem mais.
O Sr. Inácio Arruda (PCdoB – CE) – É, não se
preocupe, porque a idade média está subindo bastante
no Brasil para nossa sorte. Então, V. Exª está na Casa
dos jovens, tenho certeza que vai dar um tom distinto
na movimentação do Senado – e isso é muito importante para nós –, além da sua sensibilidade, que começa com a solidariedade ao povo do Rio de Janeiro.
Achei isso muito importante e tenho certeza de que
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6 %X VAI AJUDAR NâO S O 2IO DE *ANEIRO MAS COM
essa preocupação, poderá ajudar muitos Estados que
sofrem dramas, talvez não com a dimensão que teve
o Rio de Janeiro, mas sofrem com esses dramas que
estão ligados a macrodrenagem urbana, infraestrutura
urbana. V. Exª pode ajudar a resolver. Então, seja muito
bem-vindo, pois é uma pessoa querida entre nós aqui
no Senado Federal.
O SR. LINDBERGH FARIAS (PT – RJ) – Muito
obrigado, Senador Inácio Arruda.
Eu queria agradecer...
(Interrupção do som.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (PT – RJ) – (...)
encaminhando-me para o meu encerramento, Exmª
Srª Presidente, mas quero dizer o seguinte: além do
debate entre situação e oposição, o que proponho
aqui é que criemos uma pauta do Senado que nos
aproxime da vida real do povo, da vida econômica,
dos enormes desaﬁos. Então, essa é minha proposta
mais que objetiva hoje aqui.
Senadora Marinor Brito.
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Também
queria me solidarizar com o povo do Rio de Janeiro,
com o povo brasileiro na verdade, que tem sofrido ao
longo dos anos, a partir de situações graves como a
que ocorreu agora no Estado do Rio de Janeiro. Mas
quero dizer ao Senador Lindbergh que ele foi uma referência importante na história política do nosso País
quando Presidente da UNE, junto com o Senador do
Amapá, Randolfe Rodrigues, que é o mais novo Senador desta Legislatura. Estiveram...
(Interrupção do som.)
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – (...) estiveram
coordenando o movimento dos caras-pintadas, pelo
impeachment do ex-Presidente Collor. Quero dizer da
importância política de ter pessoas como V. Exª, que
tem uma história de luta em defesa do povo brasileiro,
mas também me permito, ao entrar nessa discussão
sobre o salário mínimo, sobre a qualidade de vida do
povo, sobre as questões de interesse geral da Nação
– e nós estamos aqui para somar na perspectiva da
melhoria da qualidade de vida da população – colocar neste debate – obviamente não hoje, mas posteriormente, porque o tempo está se encerrando – os
dados trazidos pelo Dieese de que o salário mínimo
deveria estar em torno de R$2.277,53, em dezembro
de 2010.
(Interrupção do som.)
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Assim como
também incluir...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
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A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – (...) o art.
7º, inciso IV, da Constituição Federal, que dispõe ser
direito do trabalhador o salário mínimo capaz de atender às suas necessidades vitais e às de sua família,
como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e outras questões. Então,
vamos fazer, sim, o debate, mas trazendo elementos
da realidade brasileira, elementos também da busca
em perspectiva – acredito que deva ser assim – que
se aproximem mais da necessidade e do que diz a
legislação em favor do povo trabalhador. Obrigada,
Excelência.
O SR. LINDBERGH FARIAS (PT – RJ) – Eu que
agradeço muito o aparte, Senadora Marinor Brito.
Vou encerrar, minha Presidente...
O Sr. Pedro Taques (PDT – MT) – Permite-me
um aparte?
O SR. LINDBERGH FARIAS (PT – RJ) – Claro.
O Sr. Pedro Taques (PDT – MT) – Eu gostaria
de cumprimentá-lo pela sua fala, cumprimentá-lo pela
sua história, porque a sua história o recomenda.
O SR. LINDBERGH FARIAS (PT – RJ) – Muito
obrigado.
O Sr. Pedro Taques (PDT – MT) – Faço parte
do PDT, e V. Exª do PT, mas, independentemente de
partido, nós somos companheiros na luta para que os
excluídos do Brasil possam se incluir: excluídos de saúde, excluídos de educação, excluídos, sobretudo, de
dignidade. Dessa feita, quero cumprimentá-lo e o seu
povo, o povo do Rio de Janeiro, que passou momentos
terríveis nos últimos dias, momentos esses que ocorreram, é lógico, por questões de ordem natural, mas
também por irresponsabilidade de muitos que exercem
o poder há muito nesta República. Quero cumprimentálo e dizer a V. Exª que, para mim, é uma honra estar
ao seu lado nesta Casa. V. Exª tem um companheiro
aqui nas lutas. Muito obrigado.
O SR. LINDBERGH FARIAS (PT – RJ) – Eu agradeço muito, Senador Pedro Taques. Quero dizer que
sou também seu admirador e vamos fazer um trabalho
juntos aqui. Já temos discutido como aperfeiçoar o trabalho das Comissões. Muito obrigado pelo aparte.
Quero encerrar dizendo que a Presidenta Dilma,
ontem, no discurso, chamou esta Casa, o Parlamento
brasileiro, para montar um arcabouço das responsabilidades e compromissos de cada ente federativo a
ﬁm de impedir que o drama provocado pelas chuvas
se repita com tamanha intensidade.
Nós do Rio estamos discutindo um pacote de recuperação econômica para a região serrana. Mas, Exmª
Srª Presidenta, já estou protocolando três projetos de
lei. O primeiro fala do sistema nacional de prevenção
de catástrofes e de um cadastro nacional.
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Infelizmente é preciso dizer que há responsabilidade de todos nesses episódios. O Senado Federal, o
Parlamento brasileiro, aprovou em dezembro uma legislação que infelizmente é muito débil. O que estamos
propondo é a criação de um cadastro nacional.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
n 3ENADOR POR FAVOR UM MINUTO E ENCERRAMOS
O SR. LINDBERGH FARIAS (PT – RJ) – Muito obrigado pela tolerância. Apresentarei esses três
projetos sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil e,
em outra oportunidade, detalharei a matéria de que
tratam.
Muito obrigado a todos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Obrigada, Senador Lindbergh Farias.
Passo a palavra ao Senador Pedro Taques para
uma comunicação inadiável. S. Exª dispõe de cinco
minutos.
O SR. PEDRO TAQUES (PDT – MT. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Eduardo
Suplicy, subo a esta tribuna, com todo o respeito, para
ousar discordar de V. Exª. No caso tratado por V. Exª,
não podemos ter medo das palavras: Cesare Battisti
é um criminoso. Essa aﬁrmativa se faz tendo em conta não juízo de valor, mas juízo de fato. Ele foi condenado pela justiça italiana. A condenação foi mantida
pelo Tribunal de Apelação, na Itália, em 1993. Essa
condenação foi mantida quando os chamados “anos
de chumbo” na Itália já haviam terminado.
Desta feita, estamos a tratar de um debate que
NâO £ IDEOLGICO £ UM DEBATE DE FATO E OS AUTOS REvelam que ele cometeu crime.
O Supremo Tribunal Federal, em decisão apertada, decidiu que o crime não é político. Portanto, estamos
a tratar de um criminoso comum. E essa é a palavra
de que não podemos mais ter medo.
O Supremo determinou que o Presidente da República respeitasse o tratado internacional. Daí a importância, Srª Presidente, de esta Casa debater isso,
porque esse tratado internacional, na segunda fase, foi
referendado pelo Congresso Nacional, nos termos do
art. 49, inciso I, da Constituição da República.
Portanto, esse tema é pertinente a esta Casa.
O Supremo determina que o Presidente da República decida de acordo com o tratado internacional
ﬁrmado entre a República Federativa do Brasil e a Itália.
O tratado internacional impediria a extradição se existissem circunstâncias que dessem a certeza de que
ele poderia, lá, na Itália, sofrer perseguições.
O ato aqui, respeitando a posição de S. Exª o
ilustre Senador Demóstenes Torres, para mim, é discricionário. Discricionariedade não é sinônimo de arbi-
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TRARIEDADE / 0RESIDENTE DA 2EP¢BLICA NâO PODE TUDO
ele está sujeito à Constituição. Isso não signiﬁca que
sejamos, nesse tema, situação ou oposição. Temos
de ser Constituição. E a Constituição da República
diz que o Presidente é o Chefe de Estado, mas ela diz
também, no art. 102, que o Supremo Tribunal Federal
decide sobre extradição.
Desta feita, o caso não é ideológico, o caso é
político.
Assim, com todo respeito a V. Exª, esse criminoso deve ser enviado para a Itália, sob pena de nós
transformarmos a República Federativa do Brasil num
esconderijo de criminosos. Nós todos conhecemos a
nossa história.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – V. Exª
me concede um aparte?
O SR. PEDRO TAQUES (PDT – MT) – Pois
não.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Na comunicação inadiável não é permitido aparte,
Senadora.
O SR. PEDRO TAQUES (PDT – MT) – Muito
obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– A senhora pode se inscrever para comunicação inadiável. A terceira e última, pelo Regimento, comunicação
inadiável do dia.
Está inscrita? Pois não.
O SR. PEDRO TAQUES (PDT – MT) – Permitamme, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dizer um
pouco mais, e já encerro. Estamos a tratar aqui de um
direito penal de fato – não é direito penal de autor,
como existia na Alemanha nazista. Se nós não extraditarmos esse italiano, nós estaremos tratando de um
direito penal do autor, tendo em conta a sua ideologia
política. Senão, nós que tomemos cuidado. Vamos nos
recordar dos boxeadores cubanos, que foram enviados
para Cuba e ninguém mais sabe o que ocorreu com
esses dois cidadãos. O direito penal aqui – nós estamos a tratar da decisão do Supremo Tribunal Federal
–, nós estamos a considerar fato, e o fato revela que
esse é um cidadão criminoso.
Senador Suplicy, eu quero expressar a V. Exª o
meu respeito, mas o respeito, eu tenho certeza, não me
faz mudar a minha convicção e, sobretudo, o entendimento que eu tenho da Constituição da República.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy PT – SP)
– Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti, por
dez minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srs.
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Senadores, Srªs Senadoras, eu quero, como um dos
27 Senadores que não disputou eleição no ano passado, portanto do terço que não foi renovado, que tem
mandato até 2014, dar as boas-vindas aos Senadores que foram eleitos pela primeira vez nas eleições
de outubro de 2010. E quero fazer isso na pessoa da
Senadora Angela Portela, do meu Estado, que era
Deputada federal, e foi eleita pelo povo para oito anos
de mandato aqui no Senado Federal. Tive o prazer de
estar ao lado da Senadora Angela Portela durante a
campanha, pois estavam aliados o partido dela, o PT
e o meu, o PTB, junto com o PP e outros partidos.
Portanto, é um prazer tê-la aqui conosco.
Quero também, Srª Presidente, fazer aqui um
comentário sobre a fala da nossa Presidente Dilma
Rousseff, na sessão do Congresso Nacional. Eu, como
– acho – todos os brasileiros e brasileiras, prestei bastante atenção nas palavras, nos gestos, na ênfase que
a Presidente deu aos temas durante o seu discurso.
São onze pontos que, de maneira sintética, resumem a
fala da Presidente, que, no meu entender, com certeza,
traduzem o sentimento de todo o povo brasileiro.
Primeiro ponto: erradicar a pobreza extrema. Eu
acho que não há nenhum brasileiro ou brasileira que
discorde desse objetivo. E ela fez muito bem quando,
digamos assim, concitou não só o Congresso Nacional,
mas todas as forças vivas da Nação para uma grande
parceria na consecução desses objetivos.
Segundo ponto: ações ﬁrmes de controle da inﬂação e rigor no uso do dinheiro do contribuinte. Aqui,
nós estamos ouvindo a Presidente falar em inﬂação.
Por quê? Porque ela já demonstra que, efetivamente,
vem subindo desde o ano passado. Então, ela tem
que, agora, ser, de fato, uma administradora vigilante,
e, pelo que eu sei da sua vida pública, ela o é. E a segunda parte deste item é fundamental: rigor no uso do
dinheiro do contribuinte, isto é, nos impostos que nós
pagamos, todo mundo, até aquele que pensa que não
paga, mas que está pagando quando compra o pãozinho, o arroz, o feijão. Está pagando imposto, porque o
valor do imposto está embutido no preço que ele paga
para comprar o seu leite e o seu pão, enﬁm.
Então, é preciso que nós combatamos de forma
muito forte a corrupção. E isso não se faz só através da
Polícia Federal, do Ministério Público ou do Judiciário,
mas se faz com toda a sociedade vigilante, com toda a
sociedade atenta, denunciando e cobrando providências, não apenas fazendo críticas e se acomodando.
Manutenção da estabilidade econômica: fundamental para que possamos ter o lado social, quer dizer,
a melhor qualidade de vida das pessoas, notadamente
as mais pobres.
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Política de longo prazo de reajuste do saláriomínimo. Esse é outro ponto que eu, como trabalhista,
considero essencial. Não dá para ﬁcar a critério do momento o estabelecimento do valor do salário-mínimo. Já
se tem o critério de que obedece à variação da inﬂação,
mais isso e aquilo. Eu acho que tem que haver uma
política de longo prazo que, de fato, possa permitir que
o salário-mínimo seja o mínimo necessário para que
as pessoas possam cumprir os direitos constitucionais,
a alimentação, moradia, educação, enﬁm.
Ações integradas nas áreas de saúde, educação
e segurança. Como médico, quero dizer que a saúde
tem que ser olhada de maneira mais séria neste País.
O Ministério da Saúde não pode ser cotado como um
local para acolher reivindicações políticas, como vinha
sendo, inclusive transformando a Funasa, como era até
há bem pouco tempo, como disse o próprio ex-Ministro
Temporão, numa instituição corrupta. O próprio Ministro
disse, e, no entanto, a corrupção continuou.
A educação tem que ser melhorada. Vem melhorando? Muito bem! Aplausos! Mas tem que ser melhorada a qualidade da educação, não a quantidade da
educação. Não adianta ter mais escolas com menos
qualidade de educação.
Eu até nem gostaria de comentar sobre a segurança, porque é um caso de calamidade pública. Hoje,
até o cidadão mais simples tem que colocar cerca elétrica na sua casa, tem que colocar, no mínimo, cacos
de vidro para evitar ser assaltado. Por quê? Porque o
Estado, quer dizer, o Governo não dá a segurança a
que ele tem direito.
Implantação de um sistema nacional de prevenção
e alerta de desastres naturais. Não é preciso comentar.
Basta ver a tragédia do Rio de Janeiro.
Valorização da diversidade cultural. É muito importante. Acho que, primeiro, tem que ser feito um diagnóstico de que culturas nós temos de fato no Brasil,
não fabricarmos culturas que não existem.
Investir em obras de infraestrutura, especialmente
nas do PAC. É verdade. A infraestrutura no País está
um caos: estradas, portos, aeroportos. Precisamos
realmente investir pesado, especialmente, como ela
disse, nas obras do chamado Plano de Aceleração do
Crescimento, que até aqui deixa muito a desejar.
Crescimento da infraestrutura e da produção industrial e agropecuária em sintonia com a preservação
ambiental. É uma colocação muito bem feita, porque é
pensar de maneira equivocada que alguém quer desenvolvimento, seja na área industrial ou na produção
agropecuária, com destruição do meio ambiente. O que
falta no Brasil é incentivo e ﬁscalização da ação das
pessoas que, de fato, vivem do campo e no campo.
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E aqui eu quero me referir à Amazônia. Todo
mundo que fala da Amazônia, até sem nunca ter ido
lá, só pensa na ﬂoresta, sem pensar no povo, nos 25
milhões de habitantes que estão lá, na qualidade de
vida daquelas pessoas, querendo que aquelas pessoas, mesmo passando fome, mantenham a ﬂoresta
em pé. É um slogan chamativo e bonito mas é preciso
realmente pensar no ser humano, no homem e na mulher que está lá sem saúde, sem educação adequada,
sem qualidade de vida.
Retomada da agenda das reformas política e
tributária. São importantes, mas acho que a mãe de
todas as reformas é a tributária. A política tem que ser
feita este ano. Se não for feita, Senador Wellington, não
será feita mais no Governo Dilma. Por quê? O ano que
VEM  £ ANO ELEITORAL  £ ANO PR£ ELEITORAL DE
todo o Congresso, das assembleias, dos governos estaduais e da Presidência da República.
O Sr. Wellington Dias (PT – PI) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Após concluir o último item da fala da Presidente,
terei muito prazer em ouvir V. Exª.
Dividendos do pré-sal, classiﬁcado de “passaporte
para o futuro”. Este realmente é um tema que acho que
tem que ser mais bem discutido, apesar de estarmos
discutindo uma coisa que vai acontecer talvez daqui a
uma década, uma década e meia. Mas é evidente, até
pela minha cabeça de médico, que temos que cuidar
de preparar o que vem. Se vem, se tivermos regras
perfeitas, não teremos problemas.
Senador Wellington, com muito prazer.
O Sr. Wellington Dias (PT – PI) – Com imenso
prazer, quero saudar V. Exª exatamente pela ênfase
que dá, como deu, ontem, a nossa Presidente Dilma,
à importância da reforma política. Ou fazemos a reforma este ano, ou teremos todas essas diﬁculdades,
até porque ainda estamos no ambiente, no clima póseleição, quando vivenciamos todos aqui a necessidade
de mudanças. Creio que, se a gente tiver coragem, inclusive, de fazer um processo de mudanças para entrar
em vigor, não em 2012 ou 2014, mas, quem sabe, em
2018, algo que a gente possa pensar para as novas
gerações. Também me tocou muito aqui quando V. Exª
fez essa reﬂexão sobre a Amazônia. Sou defensor da
tese de que temos que defender a mesma qualidade
em qualquer canto do País para os que vivem numa
região ainda bastante preservada e têm o privilégio
de pertencer a um Estado fora da região amazônica,
que é o Piauí, mas com próximo de 80% das suas
reservas nativas, e elas só serão preservadas como
as da Amazônia se a gente der condições à população que ali vive. Então, estarei me somando a V. Exª
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na luta por esse reconhecimento e por esse avanço.
Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Obrigado, Senador. Fico muito honrado com o aparte de V. Exª. Realmente entendo essa reﬂexão que V.
Exª faz sobre uma reforma futura, mas alguns pontos
temos que aprovar neste ano, como, por exemplo, o
ﬁnanciamento, deﬁnindo se é ﬁnanciamento público
exclusivo. Vamos mudar pelo menos algumas coisas
no que tange ao abuso do poder econômico de autoridades nas eleições, porque o que se viu nessa eleição
nos Municípios e nos Estados, notadamente no meu
Estado, foi um escândalo,
Não sei se a Senadora está pedindo um aparte.
Se estiver, concedo com muito prazer.
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Estou, sim,
Excelência, para reaﬁrmar, como V. Exª faz, a importância de colocar na pauta do Congresso Nacional, de
uma vez por todas e deﬁnitivamente, a necessidade
de incluir socialmente o povo neste debate. A reforma
política é urgente, já está com prazo de validade encerrado, por não ter sido feita. Precisamos revigorar
esse prazo, revigorar na perspectiva de fazer com que
a reforma dê vez ao povo, para que o povo possa ser
protagonista da construção da vida deste País, vivendo em condições mais dignas, com democracia, com
£TICA INSERIR NA PAUTA DA REFORMA O DEBATE SOBRE A
questão econômica e social. Não dá para ﬁcar encontrando mais saídas emergenciais sem entrar na raiz
da questão, na raiz que tem deixado o nosso povo na
vulnerabilidade, o povo da Amazônia, as crianças da
Amazônia em tamanha vulnerabilidade social que só
têm tido como saída, nos últimos anos, a prostituição
infanto-juvenil, o caminho do tráﬁco de drogas, o caminho da violência. Então, mais do que nunca, é preciso
reativar este debate e trazer para o Congresso Nacional a importância que tem essa região na perspectiva
humana do seu povo e não apenas do que pode ser
explorado de lá. Muito obrigada, Excelência.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Muito obrigado, Senadora. Fico muito feliz de ouvir
um aparte de quem...
(Interrupção do som.)
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O SR PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – V. Exª dispõe de mais um minuto para concluir
seu pronunciamento.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Portanto, conhece, por viver lá, a realidade da nossa Amazônia.
E eu quero encerrar, Senador Arruda, porque
realmente acho que estamos vivendo uma nova legislatura e espero mesmo até que não o rigor, mas a
letra do Regimento seja cumprida.
Portanto, quero concluir, embora muito tivesse
ainda a comentar aqui. Quero dar, portanto, encerrando,
as minhas boas-vindas aos novos Senadores, repito,
na pessoa da Senadora Angela Portela, de Roraima,
e também saudar a Presidente Dilma pela fala, que,
no meu entender, merece, sim, a reﬂexão e o apoio do
Congresso Nacional e de toda a sociedade.
Este é um momento muito importante para o
Brasil. Acredito muito que nós podemos ter dias muito melhores.
Muito obrigado a V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – CE)
– O tema que V. Exª traz a debate terá ampla discussão
nesta Casa, com certeza. V. Exª será um daqueles que
poderá contribuir. Vejo ali o Senador Wellington Dias
também disposto a entrar nesse debate.
Antes de passar a palavra à Senadora Gleisi
Hoffmann em sua estreia no Congresso Nacional, no
Senado da República, a quem já convido para assomar à tribuna, anuncio que a Presidência recebeu a
Mensagem nº 36, de 2011 (nº 17/2011 na origem),
da Senhora Presidenta da República, que submete
à apreciação do Senado a indicação do Sr. Luiz Fux
para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal
Federal na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Eros Roberto Grau.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – CE)
– A Srª Senadora tem a palavra por dez minutos.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (PT – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
neste primeiro pronunciamento, apresento meus cumprimentos a todos os meus Pares, felicitando aqueles
que, como eu, chegam à Casa após vencer as últimas
eleições e também aqueles e aquelas que continuam
os seus mandatos.
Espero sinceramente que, juntos, possamos trabalhar, respeitando nossas diferenças, sempre em favor
dos maiores interesses do Brasil.
É com grande honra, muito orgulho e enorme
satisfação que venho, pela primeira vez, à tribuna do
Senado Federal como representante eleita do meu
querido Estado do Paraná.
No momento em que o Brasil tem na Presidência
da República, pela primeira vez, uma mulher, a Presidente Dilma Rousseff, chego à Câmara Alta do Legislativo nacional como a primeira Senadora eleita no
meu Estado. Feliz e grata coincidência, Sr. Presidente,
que ilustra o crescimento da participação da mulher
na vida pública do País, mas que também eleva muito
as nossas responsabilidades.
Aliás, aqui no Senado, em que temos, pela primeira vez, uma mulher na 1ª Vice-Presidência, a Senadora
Marta Suplicy, a quem desejo muita sorte e sucesso
nesta missão de ajudar a conduzir os trabalhos desta
Casa, a bancada feminina cresceu de oito para doze
Senadoras. Na Esplanada dos Ministérios, somos
agora nove Ministras. Na Câmara dos Deputados, infelizmente, apenas mantivemos o mesmo número de
representantes.
Mesmo com as conquistas, ainda é muito pouco,
se comparado ao tamanho da população feminina no
País. Mas é um avanço que pode ser ainda maior se
todas nós, detentoras de cargos expressivos na República, trabalharmos unidas para fortalecer a posição
da mulher na sociedade brasileira.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, devo minha presença nesta Casa aos 3.196.468 paranaenses
que me honraram com seus votos. A cada um deles
agradeço humildemente a conﬁança depositada e asseguro a realização de um mandato de muito trabalho
e dedicação na defesa permanente dos interesses do
Paraná e do Brasil, pautado, de forma intransigente,
pela ética e pelo respeito à gestão pública.
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Inicio a minha trajetória no Senado Federal após
oito anos de governo do maior líder popular que este
País já teve: Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de dois
mandatos presidenciais, Lula entra para a história mundial como o ex-sindicalista que colocou o Brasil na trilha
DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÖVEL COM INCLUSâO SOCIAL
o Presidente que elevou positivamente a imagem do
nosso País no cenário internacional e fez o orgulho e
o bem-estar da Nação crescerem como nunca.
São milhões de famílias brasileiras que, no último governo, saíram da miséria e outros milhões que
adentraram à classe média, conferindo ao País o status de nação democrática.
A nova Presidenta Dilma recebe um Brasil em circunstâncias muito mais favoráveis do que Lula recebeu
de seu antecessor. E, como muitas das conquistas se
devem ao trabalho que ela própria desenvolveu como
Ministra de Minas e Energia e, posteriormente, como
Ministra-Chefe da Casa Civil, tem plenas condições de
dar continuidade a este processo de mudança estrutural
do País, o que, aliás, já vem fazendo, demonstrando
isso desde que venceu as eleições e tomou posse.
Em todos os aspectos, a Nação brasileira evoluiu.
São mais expressivos os avanços sociais. Porém, a
economia nacional respaldou toda essa trajetória, crescendo a taxas muitos superiores àquelas veriﬁcadas
no passado mais recente e, além disso, transferindo
renda, o que certamente foi o grande diferencial em
relação aos demais governos que teve este País.
Convém lembrar que, nesse período, o mundo
vivenciou a maior crise econômica desde a grande
depressão de 1929 e, ainda assim, devido ao competente trabalho desenvolvido antes, durante e depois da
crise pelos ministérios da área econômica do Governo
Lula, o País superou, sem maiores sobressaltos, as
principais diﬁculdades.
Na verdade, enquanto os países mais ricos ainda sofrem os reﬂexos da crise, o Brasil experimentou
um crescimento do PIB acima de 7% em 2010, concomitante à geração recorde de empregos formais em
nossa economia.
Contudo, Srªs e Srs. Senadores, apesar das boas
notícias e das grandes conquistas brasileiras nos últimos oito anos, novos desaﬁos se impõem ao Governo Dilma. Estamos na rota certa para nos tornarmos
uma nação desenvolvida, mais ainda há obstáculos
a vencer.
A Presidenta Dilma já demonstrou capacidade e
vontade política para continuar avançando, mas, nesta
caminhada, a participação dos Poderes Legislativo e
Judiciário será fundamental.
Acompanhar e enfrentar a delicada situação cambial e promover ajustes ﬁscais nas contas federais, so-
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bretudo após as medidas expansionistas de combate à
crise, são alguns destes desaﬁos. Assegurar a estabilidade dos preços, melhorar a gestão pública, aprimorar
a qualidade dos gastos, promover a redução da taxa
básica de juros e viabilizar a ampliação de investimentos em infraestrutura, saúde e educação também são
objetivos essenciais do novo Governo.
E que o Senado Federal possa dar sua contribuição ao País não apenas legislando, mas dando o
exemplo constante de austeridade na conduta de seus
trabalhos. No esforço de transpor os obstáculos à frente,
esta Casa deve assumir efetivamente suas responsabilidades para com a sociedade brasileira.
Em 2014, sediaremos a próxima Copa do Mundo
e, dois anos depois, receberemos as Olimpíadas na
cidade do Rio de Janeiro, eventos que corroboram a
ascensão do País no cenário internacional e que certamente trarão resultados inestimáveis para a sociedade
brasileira, mas também trazem grande responsabilidade em sua organização.
Investimentos expressivos em infraestrutura, em
segurança pública, em turismo, entre outros tantos setores serão necessários para a realização da Copa e
das Olimpíadas e demandarão planejamento e grande
ﬁscalização por parte das autoridades responsáveis.
O primeiro passo foi dado no início do segundo
mandato do Presidente Lula ao ser lançado o Plano de
Aceleração do Crescimento (PAC), que, sob a gerência
eﬁciente da ex-Ministra e atual Presidenta Dilma Rousseff, já apresentou resultados expressivos e recolocou
o País na trilha do planejamento e da execução das
obras estruturantes. O PAC 2, sob a responsabilidade
da agora Ministra Miriam Belchior, representa a continuidade, de maneira ainda mais dinâmica e aprimorada, desse processo.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o Congresso
Nacional viveu momentos delicados nos últimos anos.
Perante a opinião pública, em alguns momentos, a
instituição teve sua imagem e até sua credibilidade
afetadas. Porém, de forma salutar para a democracia
brasileira, ao ﬁnal da legislatura, após superar diﬁculdades, conseguiu dar prosseguimento a suas atribuições constitucionais.
Nesta legislatura que se inicia, nós, parlamentares, temos o dever de restabelecer a conﬁança e o respeito da sociedade brasileira com o Congresso Nacional
e, mais especiﬁcamente, com o Senado Federal.
O resultado das últimas eleições deﬁniu a representação da base aliada do Governo Dilma e da oposição em ambas as Casas do Parlamento. Espero que
nos próximos anos o exercício da democracia possa
SE DAR DE MANEIRA PLENA E RESPEITOSA QUE SITUAÀâO
e oposição exerçam seus respectivos papéis, mas
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CONVIVENDO DE FORMA HARM¹NICA E CIVILIZADA E QUE
sobretudo, estejam sempre presentes os interesses
do povo brasileiro.
Destaco a defesa aqui, como Senadora eleita,
daquilo que discuti e defendi durante a minha caminhada eleitoral: mais direitos para mais mulheres, o
desenvolvimento econômico e social do meu Estado,
o respeito ao meio ambiente, o fortalecimento da agricultura paranaense e, ﬁnalmente, a luta por um Paraná
e um Brasil de todos e de todas por meio de melhorias
na educação, na saúde e na segurança.
O Sr. Eduardo Suplicy (PT – SP) – V. Exª me
permite um aparte?
A SRA. GLEISI HOFFMANN (PT – PR) – Pois
não, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (PT – SP) – Quero cumprimentá-la, Senadora Gleisi Hoffmann, por sua eleição, pela maneira como conduziu a sua campanha,
pela forma com que o povo do Paraná compreendeu
a sua trajetória e os seus objetivos, aqui e agora sintetizados, e, sobretudo, pela maneira como pretende
colaborar para que a Presidenta Dilma Rousseff possa levar adiante os seus objetivos maiores, inclusive
de fazer com que a mulher brasileira, conforme V. Exª
ressalta, possa mostrar como ela tem certas qualidades, sensibilidades, capacitações...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (PT – SP) – (...) diferentes daquelas que nós, homens, temos, para levar
o Brasil a ser uma sociedade muito melhor. Quero
também agradecer a V. Exª, que apoiou a sugestão
de, lá na Comissão de Assuntos Econômicos e na de
Assuntos Sociais, virmos a realizar audiências públicas para debater o objetivo maior da Presidenta de
erradicar a pobreza e promover a igualdade, a justiça.
Meus parabéns!
A SRA. GLEISI HOFFMANN (PT – PR) – Muito
obrigada, Senador. Também saúdo V. Exª, uma referência muito grande da minha caminhada política e
do nosso Partido.
O Sr. João Pedro (PT – AM) – Senadora Gleisi,
V. Exª me concede um aparte?
A SRA. GLEISI HOFFMANN (PT – PR) – Sim.
Pois não, Senador.
O Sr. João Pedro (PT – AM) – Minha cara colega e companheira de partido, primeiramente, desejo
a V. Exª um mandato de êxito, que possa contribuir
com o Brasil...
(Interrupção do som.)
O Sr. João Pedro (PT – AM) – (...) e com as reivindicações do povo do Paraná, que a elegeu. V. Exª,
nestas primeiras palavras, já externa a preocupação
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com o Brasil, com a conduta, com a postura, com a
reﬂexão, com o debate que esta Casa deve travar em
defesa dos interesses da sociedade brasileira. Então,
quero parabenizá-la e dizer da minha admiração. E,
com certeza, isso aumentará por conta da vida pública
que V. Exª tem no Estado do Paraná e, neste início, por
ter preocupações absolutamente coletivas no sentido
de fazer com que o Governo e a sociedade brasileira
avancem ainda mais...
(Interrupção do som.)
O Sr. João Pedro (PT – AM) – (...) nas suas conquistas. Então, parabéns pelo pronunciamento. Meu
desejo é de um mandato de êxito, com muita alegria,
com muita ﬁrmeza, com muito entusiasmo de fazer
o melhor pelo Sul, pelo Paraná, mas, acima de tudo,
pelo povo brasileiro.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (PT – PR) – Obrigada, Senador João Pedro.
O Sr. Wellington Dias (PT – PI) – Senadora Gleisi, permite-me V. Exª um aparte?
A SRA. GLEISI HOFFMANN (PT – PR) – Sim,
Senador Wellington.
O Sr. Wellington Dias (PT – PI) – Senadora Gleisi, também queria comemorar a sua presença nesta
Casa. Tive o privilégio de conhecê-la há alguns anos
e, inclusive, de recebê-la com o nosso Ministro Paulo
Bernardo no Estado do Piauí e sei não só da sua competência, especialista em temas importantes para esta
Casa, como orçamento, investimentos, enﬁm...
(Interrupção do som.)
O Sr. Wellington Dias (PT – PI) – (...) mas também que é uma pessoa sensível, corajosa. Acho que
a sua eleição é uma vitória importante do nosso partido, dos nossos aliados no Estado do Paraná. Mas,
além de ser uma vitória do povo do Paraná, é uma
vitória do Brasil, não só por ser uma mulher, mas por
ser uma mulher com esse compromisso, não apenas
com as causas das mulheres, mas com as causas do
Brasil, principalmente as dos que mais precisam. Tenho a convicção de que, durante este mandato, vamos
aprender muito com toda essa sua experiência. Quero aqui me somar a essa sua plataforma para termos
boas vitórias, ajudando a nossa Presidente Dilma.
Muito obrigado.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (PT – PR) – Obrigada, Governador, Senador Wellington. É um prazer
muito grande estar ao seu lado aqui nesta Casa.
O Sr. Vital do Rego (PMDB – PB) – Senadora
Gleisi, permite-me V. Exª um aparte?
A SRA. GLEISI HOFFMANN (PT – PR) – Pois
não, Senador.
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O Sr. Vital do Rego (PMDB – PB) – V. Exª abrilhanta esta tarde. A imprensa nacional, durante o dia
de hoje, repercutiu uma foto emblemática desta Casa:
a soma das mulheres neste novo Parlamento, no Senado Federal. E eu vi com que satisfação cada uma
das Srªs Senadoras estava imbuída desse propósito
que hoje, da tribuna, V. Exª, com muita maestria, com
a meiguice própria das mulheres, mas com a ﬁrmeza
candente das causas que abraça, está tomando na tarde de hoje. Quero, em nome do PMDB, associar-me a
esse pronunciamento de V. Exª e dizer da importância
que V. Exª terá, como todas as outras representantes de diversos Estados da Federação que escolheram mulheres competentes como V. Exª, na Casa, na
orientação dos nossos trabalhos, aﬁrmando a força e
a grandeza da mulher brasileira. Muito obrigado e parabéns a V. Exª.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (PT – PR) – Muito
obrigada, Senador.
Srª Presidenta Marta Suplicy...
(Interrupção do som.)
A SRA. GLEISI HOFFMANN (PT – PR) – (...)
aproveito a ocasião para anunciar à Casa a apresentação de três proposições para as quais desde já solicito
o apoio de todos os meus pares. Trata-se de medidas
cujo objetivo ﬁnal é conferir maior eﬁciência, correção e
razoabilidade à gestão de pessoas no setor público.
O primeiro deles propõe vedar a realização de
posse de Senador durante os períodos de recesso
no Congresso Nacional. O segundo regulamenta a
aplicação do teto remuneratório de agentes públicos
e pensionistas no âmbito da União, uma necessidade de há muito tempo. E o terceiro objetiva restringir
o pagamento de verbas indenizatórias aos Membros
desta Casa.
Oportunamente voltarei a esta Tribuna para dedicar-me, em mais detalhes, a cada um dos projetos
e aos demais temas defendidos em minha campanha,
apresentando ao Plenário minhas principais propostas
e convicções.
Concluo, Srª Presidente, desejando êxito a V. Exª,
que assume o desaﬁo de ajudar a dirigir esta Casa,
o que, aliás, orgulha-me muito, porque, na minha trajetória e na minha caminhada na defesa dos direitos
das mulheres, aprendi com a sua trajetória, Presidenta.
E, para mim, é um orgulho muito grande tê-la ao meu
lado no plenário desta Casa.
E também externo aqui desejo de sucesso ao
Presidente José Sarney e a todos os novos membros
da Mesa Diretora. Também, aos futuros Presidentes
das Comissões permanentes da Casa, desejo muito
êxito na condução dos trabalhos.
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Apresento meus cumprimentos a todos os Líderes
partidários, com destaque especial para o meu Líder,
Senador Humberto Costa. E, enﬁm, saúdo todos os
meus demais pares, da bancada do PT, da base aliada
do Governo, da bancada do Paraná e da oposição, na
esperança de que, juntos, nesta nova legislatura, com
a proteção de Deus, possamos atender efetivamente
às expectativas do povo brasileiro, trabalhando sempre
para a construção de um País melhor.
Muito obrigada!
Durante o discurso da Sra. Gleisi Hoffmann, o Sr. Inácio Arruda, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Muito obrigada pelas palavras, Senadora Gleisi Hoffmann, mas todos aqui temos enormes expectativas
pelo desempenho futuro nesses anos próximos da
Senadora, por toda a sua trajetória.
Agora, uma comunicação inadiável da Senadora
Marinor Brito, por cinco minutos.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Srª
Vice-Presidente do Senado, Senadora Marta Suplicy,
que neste momento preside esta sessão, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu queria me somar também
ao movimento que começamos a fazer, desde o dia
da posse, de reunir energias para que as causas femininas, para que as questões relativas aos direitos
humanos, às crianças e adolescentes, às causas que
envolvem questões de interesse social possam ter privilégios na pauta deste Congresso, a partir das nossas intervenções, a partir dos nossos projetos e das
nossas articulações.
Eu, como muitas Senadoras, como muitas Deputadas, Vereadoras espalhadas pelo Brasil, também
chego a uma Casa de leis pela terceira vez, porque fui
Vereadora na cidade de Belém, na capital do Estado
do Pará, por três mandatos, primeiro no PT, depois no
PSOL, com todas as diﬁculdades das caminhadas que
as mulheres brasileiras têm feito para ocupar um espaço na vida pública, para ocupar um espaço na vida
política, no cenário político brasileiro.
E também trago, na minha caminhada até o Senado Federal, a marca de uma história recente da política brasileira, originada no movimento nacional pela
Lei do Ficha Limpa.
Eu, que fui Vereadora por três mandatos, presidi
CPIs de combate à exploração sexual de crianças e
adolescentes, que militei muitos anos na luta sindical
pela educação pública de qualidade, que me movimentei no sentido de restabelecer as redes de proteção para
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crianças e adolescentes por todo o Estado do Pará,
que consegui, depois de três mandatos de Vereadora, ser candidata do meu partido a Prefeita na última
eleição na capital, e ser indicada, por unanimidade,
para representar o Partido Socialismo e Liberdade na
DISPUTA AO 3ENADO &EDERAL EU QUE COMO 2ANDOLFE E
outros, que chegam ao Congresso num percentual de
apenas 5%, segundo os dados mais recentes, publicados inclusive por esta Casa, que nos conduzem aqui
pelo voto de opinião, sem usar as máquinas públicas,
sem abuso do poder econômico, sinto-me muito honrada de ter conseguido quase 800 mil votos nos 144
Municípios do Pará, com apenas 53 mil reais, tendo
eu e o Senador Randolfe as campanhas mais baratas
de todos os Senadores eleitos que chegaram junto
conosco nesta Legislatura.
Então acredito que, na condição de mulher, isso
não é pouca coisa e, na condição de militante da esquerda socialista, isso é um feito histórico. E nós estamos vindo aqui para honrar essa trajetória de luta.
E tenho certeza de que encontraremos, nos nossos
Pares aqui, a sensibilidade necessária para que possamos tratar de assuntos importantes.
Eu não poderia deixar de, neste primeiro dia,
fazer um convite a V. Exªs para um seminário que vai
ser realizado no dia 07 de fevereiro de 2011, no auditório da UnB, promovido pela ABA, em parceria com
o ICS, UnB, Inesc e a Fundação Darcy Ribeiro, para
discutir a questão da hidroelétrica de Belo Monte e a
questão indígena.
Trago esse primeiro anúncio porque compreendo
que as questões da macroeconomia, a forma como o
Governo Federal está-se colocando em relação a essas
causas tem inﬂuência direta na qualidade de vida, nas
condições de vida do povo do meu Estado,...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ... do
povo da Amazônia e do povo brasileiro, de modo geral.
(Fora do Microfone.) Por isso, quero convidá-los para
participar desse seminário.
Belo Monte, que acabou de receber a liberação
do Ibama para começar o processo de instalação dos
canteiros, tem sido questionada, diuturnamente, pelo
Movimento Xingu Vivo, pelas comunidades ribeirinhas,
PELOS IND¤GENAS DA REGIâO TEM SIDO QUESTIONADA DIretamente através de ações judiciais do Ministério
Público Federal exatamente pelo fato de que, a partir
de estudos feitos no plano econômico e ambiental, o
Ministério Público e o movimento nos dizem que repotencializar as usinas existentes e melhorar as linhas
de transmissão...
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – Senadora, o tempo já...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Para
concluir, Sr. Presidente.
Isso signiﬁcaria ter uma economia que garantiria
ao povo brasileiro a redução de custos econômicos
e ambientais que dariam nove hidroelétricas de Belo
Monte. Esse é um tema muito sério. Eu queria alertar
aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras da importância política e estratégica que tem esta Casa ao debater com qualidade, com aprofundamento dos dados e
com as análises cientíﬁcas que têm sido feitas sobre
as consequências que esse empreendimento do Governo Federal trará, que são, a nosso ver...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ...danosas e trágicas (Fora do Microfone.) ao povo da Amazônia e ao povo paraense.
Então, estão todos convidados, no dia 7 de fevereiro, para o seminário sobre a hidroelétrica de Belo
Monte e a questão indígena na UnB, às 9 horas da
manhã.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada,
Srªs e Srs. Senadores.
Durante o discurso da Sra. Marinor Brito,
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – CE)
– Nós é que agradecemos a V. Exª. Antes de passar
a palavra para o nosso irmão, vizinho, paraibano Vital
do Rego, quero cumprimentar V. Exª, Senadora Marinor Brito, e desejar grande sucesso ao mandato de V.
Exª, que, neste seu primeiro pronunciamento, já traz
causas concretas do povo do seu Estado e do nosso
País para o debate no Senado Federal.
E, ao mesmo tempo, quero cumprimentar a Senadora Gleisi Hoffmann pela conquista do seu mandato.
Tenho convicção de que V. Exª debaterá não apenas
os temas que são caros ao povo paranaense, que
também é nosso irmão lá do Ceará, mas, sobretudo,
saberá contribuir com o nosso País, que já se pôs de
pé com o Governo do Presidente Lula, um metalúrgiCO UM OPERÖRIO QUE SOUBE GOVERNAR COM SEU POVO
saberá fazer ainda mais V. Exª e ajudará ainda mais
a primeira mulher que vai governar o nosso País com
seu apoio e com nosso apoio. Tenho certeza de que
V. Exª vai ajudar bastante nos temas mais caros ao
Brasil para o nosso desenvolvimento.
Então, nós queremos cumprimentá-la e desejarlhe sucesso, êxito ao seu mandato. Que V. Exª conte
não só com a Mesa Diretora, cujos trabalhos apenas
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EVENTUALMENTE ESTOU CONDUZINDO CONTE COM A -ESA
e conte também com o meu Partido, o PCdoB, para
contribuir com seu mandato.
Parabéns!
Pela ordem, Senador Randolfe, do Amapá.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, é
só para que dê como lido o pronunciamento que aqui
trago em alusão ao aniversário da cidade de Macapá,
antiga Estância das Bacabas, que, na data de amanhã,
completa os seus 253 anos.
Obrigado, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – A Mesa recebe o pronunciamento de V.Exa, que
será atendido nos termos do Reqimento, e parabenizo a cidade de Macapá e os macapaenses que estão
espalhados pelo Brasil inteiro.
Parabéns a V.Exa.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR.SENADOR RANDOLFE RODRIGUES.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL
– AL. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assumo
esta tribuna para realizar meu primeiro pronunciamento como Senador do Estado do
Amapá. Nada seria mais gratiﬁcante do que,
ao iniciarmos os trabalhos legislativos, nos
congratularmos com o aniversário da capital do nosso Estado, Macapá ou “macapaba”
nome de origem tupi que quer dizer lugar de
muitas bacabas, palmeira nativa da nossa
região. Macapá, o lugar das chuvas e do sol
intensos, onde os tambores quilombolas e o
lirismo do colonizador desenharam, na dor e
na festa, uma cultura rica e pungente, traduzida
nas saias ﬂoridas do Marabaixo e do Batuque,
nos folguedos e na canção popular.
Segundo dados do último censo realizado
pelo IBGE, Macapá conta com uma população
de 397.913 habitantes, sendo que 97,92% vivem na zona urbana e 2,08% vivem na zona
rural. Cidade que revela uma Amazônia urbana
com todas as suas contradições e apelos. Terra
de um povo trabalhador e generoso, vindo de
todas as regiões do nosso Brasil para habitar
as margens generosas do grande rio Amazonas. Capital que se destaca por seu rápido
crescimento econômico e populacional.
O Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDH-M) de Macapá é considerado
médio pelo Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD). Ao medir a edu-
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cação o índice ﬁca um pouco acima da média
brasileira. A longevidade do macapaense também é maior do que a média dos brasileiros, e
como é belo e peculiar ver nossos pioneiros,
matriarcas e patriarcas das famílias mais tradicionais, remanescentes da fundação da Vila de
São José de Macapá, ainda vigorosos subindo
nas palmeiras de açaí, coletando a castanha
do Brasil da ﬂoresta e embalando as futuras
gerações. A cidade possui a maioria dos indicadores acima da média segundo o PNUD. A
renda per capita é de 11.962,88 reais, a taxa
de alfabetização é 97,78% e a expectativa de
vida é de 72,45 anos.
Há, entretanto alguns indicadores que
nos envergonham. O recém criado Índice Firjam de Desenvolvimento Municipal (IFDM),
que é um número bastante consistente por ser
fundamentado em estatísticas anuais, permitindo assim comparar os municípios entre si
ou avaliar sua evolução no tempo, revela que
Macapá é a pior das capitais do Brasil, quando se leva em conta a ponderação de geração
de emprego e renda, condições de saúde e a
níveis da educação.
Outro ponto que merece nossa atenção
é excessiva dependência do município em
relação às transferências da União denotando o incipiente desenvolvimento da iniciativa
privada no Amapá. Mais grave ainda é observarmos que estes recursos, tão necessários
a Macapá, não são repassados de maneira
justa. A título de comparação, nossa co-irmã
Boa Vista recebeu, entre 2006 e 2010, quase
300 milhões de reais a mais do que Macapá,
sendo que ambas deveriam ter percebido exatamente o mesmo montante. Comprometo meu
mandato para sanar esta e outras distorções
que, lamentavelmente, omissões pretéritas
permitiram que ocorresse.
Voltando os olhos para o futuro, o potencial de crescimento de Macapá, ao tempo
que inspira a busca por sua modernização e
a luta do povo para conquista de seus direitos, revela também inúmeros desaﬁos que a
cidade precisa enfrentar para atender seus
lutadores e lutadoras que cotidianamente sonham com uma cidade melhor e mais justa
para todos e todas.
Em 2009, o mandato do nosso companheiro Vereador Clécio Luís, também do PSOL,
realizou uma série de debates na cidade pautando os desaﬁos que Macapá teria para que
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seu povo continuasse e ampliasse o sentimento de orgulho de viver na sua cidade. Temas
como o trânsito, a acessibilidade, e o processo
de verticalização que se inicia com o crescimento, foram abordados como centrais para
as próximas ações do governo local e dos
representantes dos parlamentos municipal,
estadual e federal.
Também foi iniciativa de Clécio a criação
do Estatuto de proteção do patrimônio histórico,
artístico e cultural da cidade que se transformou
em Lei este ano. Macapá era a única capital
do País que não tinha regras para proteção e
conservação de seu patrimônio.
Agora, a Fortaleza de São José do Macapá, umas das maiores referencias para os
amapaenses por ser um marco cultural, arQUITET¹NICO E HISTRICO O -ARCO :ERO COM SEU
relógio do sol que marca o local onde a linha
IMAGINARIA DIVIDE A 4ERRA EM DOIS HEMISF£RIOS O
Estádio Zerão, onde o meio-de-campo coincide
exatamente com a Linha do Equador, fazendo
COM QUE CADA TIME JOGUE EM UM HEMISF£RIO
a festa do Marabaixo, criada pelos escravos
negros em homenagem ao Divino Espírito
Santo, terão sua importância elevada e suas
características preservadas.
Macapá também é possuidora de boa
vocação nas áreas do comércio, extrativismo,
agricultura e indústria. Com localização geográﬁca privilegiada para estabelecer relações comercias com países das América Central e do
Norte, além dos países europeus. Ao completar
seus 253 anos, a cidade vem demonstrando
seu potencial na economia do norte do País.
Seu PIB representa, isoladamente, 2,85% do
total da região norte.
Toda essa pujança econômica, política
e cultural impõe, principalmente aos governantes, a gestão da coisa pública com ética,
transparência e participação popular em suas
decisões. O povo de Macapá não pode mais
assistir os sucessivos escândalos que abalaram nossa cidade e levaram para trás das
grades pessoas e políticos que deveriam zelar
pela moralidade pública.
Nestes 253 anos, os macapaenses comemoram sua resistência, seu amor por uma
cidade e por um povo que como disse Darcy
Ribeiro, é um “povo em ser, impedido de sêlo. Um povo mestiço na carne e no espírito”.
Comemoramos mais essa passagem com o
símbolo da MUDANÇA. Mudança iniciada nas
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últimas eleições, nas quais o povo do Amapá
e de Macapá alçou a esperança no Senado
Federal, mudança que apenas começou e
que terá nos próximos anos a importância de
continuar.
Parabéns Macapaba!
Parabéns Macapá!
Parabéns aos Macapaenses!
Nos 253 anos de Macapá.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – Com a palavra, o Sr. Vital do Rego, por dez
minutos.
O SR. VITAL DO REGO (PMDB – PB. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Meu caro
Presidente Inácio Arruda, conterrâneo, companheiro,
cearense, sobrevivente...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – Sobrevivente.
O SR. VITAL DO REGO (PMDB – PB) – É uma
alegria muito grande estrear nesta tribuna sob a presidência de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – Obrigado.
O SR. VITAL DO REGO (PMDB – PB) – Srªs e Srs.
Senadores, o dia 1º de fevereiro de 2011 será sempre
emblemático na minha história, por referenciar nela a
abertura de um novo capítulo que pretendo escrever
com denodo, coragem, idealismo e paixão que plasmam
os sonhos que justiﬁcam a vida que se vale!
Sem dúvida, o momento mais esperado nos sonhos de um jovem que se apaixonou pelo Parlamento
desde cedo, e, aqui na Casa maior da democracia,
na Câmara Alta, na Casa da Federação, na tribuna
daqueles que ﬁzeram a história deste País, vê este
sonho realizado pelas mãos dos cidadãos e cidadãs
da minha amada Paraíba.
Desde 1823, já são 188 anos protagonizando a
construção desta Nação com todos os seus verdes e
cinzentos momentos de plenitude democrática dos dias
de hoje, ou até mesmo no obscurantismo da ditadura,
foi, é e sempre será o Senado a Casa do equilíbrio,
da referência e da plenitude do espírito democrático,
da harmonia dos poderes do Estado e dos direitos
dos cidadãos.
Deus me reservou, Srªs e Srs. Parlamentares, esta
graça: alcançar o Senado da República pela força do
voto popular democrático, soberano e independente.
Permitiu-me realizar, dessa forma, o maior desejo de um parlamentarista convicto que acredita na
força do Parlamento como instrumento da consecução do bem comum e que há 23 anos se dedica, em
todos os seus mandatos, quer como Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal e, agora, Senador,
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à causa do fortalecimento do Estado democrático de
direito, por entender que somente a força da representação popular expressa nas urnas e representada
pelo Congresso Nacional solidiﬁca, legitima e legaliza
essa aspiração.
Terei os próximos oito anos para, dia a dia, votando neste plenário, cumprir a vontade do povo do nosso Estado, harmonizando em um só espírito nacional,
forte, vibrante, republicano em todos os seus sentidos,
com independência, altivez e respeito ao povo, a tarefa diuturna e impostergável na construção de um País
igualitário e fraterno que todos almejamos construir.
Srªs e Srs. Senadores, venho a esta Casa carregado de responsabilidades, de pesos que não se
pesam, porque são expectativas de quase 900 mil
paraibanos, expressas nas urnas de 2010.
Se já não bastasse tamanha responsabilidade
de representar o meu Estado, Senador Inácio, trago
também na minha bagagem o peso de estar à altura
das heranças imateriais dos homens públicos paraibanos que, com suas vidas, honraram e engrandeceram
este Senado.
Falo de Epitácio Pessoa, de Rui Carneiro, de Antônio Mariz, de Humberto Lucena e de tantos outros, a
quem saúdo, Governador José Maranhão, na ﬁgura de
V. Exª, mas, mais longinquamente, lembrando gerações
que hipnotizaram a Paraíba com a sua candente fala,
saúdo na ﬁgura exponencial do Senador de Itararé,
Argemiro de Figueiredo, tio-avô, que continua sendo
para todos os homens públicos do meu Estado, mesmo de gerações mais recentes, a face memorável e
paradigmática deste Parlamento.
Mas, Sr Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mesmo
quem sonha como eu também se permite a pesadelos. São as ausências imateriais, Senador Rodrigues
– parabéns pelo discurso de ontem -, são as ausências
IMATERIAIS SENTIDAS DO¤DAS QUE TRASPASSAM O CORAÀâO
são saudades que não saram...
Lembro-me de verdadeiros símbolos da minha
vida pública. Homens com quem caminhei de mãos
dadas, com quem aprendi em cada gesto, em cada
fala, em cada expressão e que, hoje, minha memória
afetiva teima em procurá-los neste plenário.
Ainda sem vislumbrá-los materialmente, quero
dizer que também estou aqui por eles – Pedro Gondim, avô materno, Deputado Estadual, Federal e GoVERNANTE POR DUAS VEZES DA 0ARA¤BA 6ITAL DO 2äGO
meu pai, meu guia, minha luz espiritual candente a
iluminar a minha vida!
Todos eles estão aqui. Não os vejo, mas posso
senti-los com a força do meu afeto, com a minha admiração, porque não morreram, apenas mudaram de
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forma. Como disse o poeta, ﬁcaram encantados para
serem reencontrados no templo da delicadeza!.
Venho para construir, trazendo modestos conhecimentos de um médico apaixonado pela vida e de
um advogado que aprendeu com o pai, desde cedo, a
lutar pela liberdade.
Venho desarmado de preconceitos ou amarras
ideológicas.
Busco o debate. Procuro na idéia aperfeiçoar a
vontade popular. E aqui, este, é o lugar!
Confesso aos meus augustos Pares que também
tenho os meus defeitos.
Não sei se são próprios de uma juventude que não
teme acabar ou fazem parte de um espírito inquieto,
transformador, que caracteriza a minha existência...
Confesso, Presidente, e repito: eu tenho pressa!
Confesso que tenho pressa de chegar, pressa de ver
o Brasil atingir o lugar que merece, mas, sobretudo, de
ver os brasileiros mais iguais, convivendo de maneira
harmoniosa num país onde a justiça social possa ser
celebrada como resultado de um trabalho coletivo.
Neste País, estudei e acompanhei várias fases:
a cada Governo, Senador Wellington, renovam-se as
expectativas, renascem as esperanças, e, com convicção, registro, por justiça, que, nos últimos oito anos,
crescemos, pela primeira vez, atenuando as injustiças
sociais.
Recuperamos a nossa autoestima, a capacidade
de crescer e o poder de compra dos brasileiros.
No plano externo, consolidamos uma imagem
internacional de economia forte, estável, com ganhos
sociais sustentáveis, graças à mudança de enfoque na
política econômica que vem desde o Plano Real, mas
consolidado e expandido com o Governo Lula, com o
imprescindível e determinante apoio desta Casa.
Precisamos avançar muito mais. Eu tenho presSA E O CAMINHO £ LONGO » HORA DAS REFORMAS E COMO
estão tardando as reformas...
É imperioso lutar por elas. As reformas têm que
deixar a retórica do palanques e ocupar o seu verdadeiro lugar neste plenário, votadas uma a uma.
A reforma política, mãe de todas as reformas, a
reforma tributária, a previdenciária, a trabalhista, além
de alguns aperfeiçoamentos do texto constitucional,
exigências de um mundo em acelerado processo de
mudança e redesenho constantes.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, reservo
o espaço deste pronunciamento inaugural para dizer
do orgulho que tenho de fazer parte da Bancada do
PMDB, o maior partido do Brasil, cujos resultados nas
últimas eleições conﬁrmaram sua grandeza. O PMDB
elegeu o Vice-Presidente da República, ex-Deputado,
COMANDANTE -ICHEL 4EMER  'OVERNADORES DE %STADO
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 3ENADORES  $EPUTADOS &EDERAIS  $EPUTAdos Estaduais.
Somos os maiores, mas também, povo brasileiro,
queremos ser os melhores, seguindo a honrosa tradição, que nos orgulha também, do MDB, vanguardista
das causas nacionais, desconhecendo medos ou conveniências circunstanciais.
Vamos lustrar, repito eu, a nossa imagem, muitas vezes enodoada por críticas justas ou injustas, votando, assumindo nossas ideias, buscando convergir
sempre, mas sem temor de divergir quando necessário
para, desse modo, fazer prevalecer o nosso programa
estatutário.
Estou certo de que a Liderança do Senador Renan Calheiros saberá estimular a nossa Bancada a
se manter ﬁrme e coesa, na construção de um Brasil
digno dos brasileiros.
Srªs e Srs. Senadores, neste momento de emoção
extraordinária para mim, quero agradecer ao PMDB
paraibano, sob a liderança do grande homem público, o mais vencedor de todos os homens públicos
do meu Estado, Governador José Maranhão, que me
honra com a sua presença neste plenário. Sob a sua
liderança, Governador José Maranhão, tão identiﬁcado com o nosso Partido, agradeço a minha indicação
para concorrer ao Senado, bem como os nossos abnegados esforços, que foram determinantes para que
conseguíssemos fazer majoritariamente os 2 Senadores, 46% da bancada federal e ¼ (25%) da bancada
estadual à Assembleia Legislativa.
O Partido na Paraíba mostrou força, unidade,
liderança e lealdade com a aliança nacional que fez
Dilma Rousseff a primeira mulher a ocupar a cadeira
presidencial. Mas, se a Paraíba me honrou com essa
extraordinária manifestação de apoio, através dos votos,
devo, em toda a latitude do termo, o resultado à liderança corajosa, destemida e literalmente fraterna...
(Interrupção do som.)
O SR. VITAL DO REGO (PMDB – PB) – Estou
concluindo, com a paciência de V. Exª.
Do Prefeito de minha cidade, meu amigo, meu
irmão, Veneziano Vital do Rêgo, jovem esperança política do nosso Estado.
Foi através do seu apoio e de centenas de outras
prefeituras estaduais que, a partir de João Pessoa,
a nossa bela capital, que superamos as nossas diﬁculdades e fortalecemos as nossas convicções para
chegar à vitória. E cá estamos, como nas palavras de
Cora Coralina, que aos 76 anos de idade, Senador
Inácio, imortalizava versos que ﬁcaram na história
deste País.
Dizia Cora:
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Entre pedras
Cresceu a minha poesia...
Minha vida...
Quebrando pedras
E plantando ﬂores.
Essa, a essência que deve prevalecer na vida de
cada um de nós, tratar as pedras como desaﬁo a ser
removido, transformando a vida dos brasileiros.
Quebrando pedra e plantando ﬂores.
Sr. Presidente, devo encerrar com gratidão e
saudade.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. VITAL DO REGO (PMDB – PB) – À ParaíBA E AO SEU BRAVO POVO Ü COMPREENSâO E Ü PACIäNCIA
da minha mulher, Vilauba, e dos meus dois ﬁlhos, Vital
.ETO E #AROLINA Ü SOLIDARIEDADE ILIMITADA E APAIXONADA
DOS MEUS IRMâOS 6EN£ E 2ACHEL E AO AMOR IMENSO E
incondicional da minha mãe, Nilda.
Saudade de quem partiu fora de hora, no nosso
melhor momento de compreensão, harmonia e amor.
Saudade de quem vive dentro de cada um dos
seus. Saudade do meu pai, Vital, único e para sempre.
Muito obrigado, senhores.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – Agradeço o pronunciamento de V. Exª.
Como vocês podem ver, um poeta que assume
também o mandato de Senador da República no nosso País. Desejo que você tenha grande êxito. Sei que
vai nos ajudar a conduzir esta Casa a bom termo nas
causas mais essenciais e, especialmente, na causa do
nosso povo ainda sofrido do Nordeste brasileiro. Somos irmãos e não queremos ﬁcar ali isolados. Por isso,
convoquei a Senadora Gleisi também para se irmanar
com o povo do Ceará e do Nordeste brasileiro, porque
nós somos um povo só, mas precisamos resolver os
problemas de todas as regiões.
Daqui a pouco, vai assumir a tribuna o Senador
João Pedro, e vamos convocá-lo, como representante
do maior Estado da Federação, a se unir à nossa causa comum do Nordeste brasileiro. Mas, antes, convido
outro bravo nordestino que vai também dar as suas
palavras iniciais no Senado da República, Deputado,
ex-Governador do Estado do Piauí, Wellington Dias,
cumprimentando também o nosso Senador e Governador Maranhão.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda, é um prazer e uma honra muito grande subir pela primeira vez a esta tribuna,
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tendo V. Exª na Presidência, nosso querido irmão do
Estado do Ceará.
Srªs e Srs. Senadores, quero dizer também do
orgulho de estar hoje aqui nesta Casa e fazer um registro primeiro. Hoje, pela manhã, inscrevi-me num
fórum, numa frente parlamentar de combate ao trabalho escravo. Eu queria deixar um registro deste ato
importante, acrescentando-o ao pronunciamento que
farei aqui de improviso.
Eu queria, nesta oportunidade, primeiramente
agradecer, como cristão, a Deus pela oportunidade de
estar aqui e agradecer, de forma carinhosa, ao povo
do meu querido Piauí, Estado que meu deu, antes de
tudo, uma experiência de vida por poder ter nascido
na minha querida Oeiras e ter podido viver numa região com cidades pequenas, como o Vale do Fidalgo,
meu querido Município de Paes Landim e São Miguel
do Fidalgo, numa família que experimentou aquilo que
boa parte dos piauienses e nordestinos e grande parte
dos brasileiros, até bem pouco tempo, também experimentaram numa família pobre.
Quando eu tinha ainda uma idade de compreensão, nos meus 10 ou 12 anos, o meu maior sonho
era ser vaqueiro. Portanto, chegar aqui é algo que me
enche de muita responsabilidade.
Nesta oportunidade, eu queria dizer um pouco
daquilo que, creio, podemos atuar juntos aqui neste Parlamento, saudar quem é da base do Governo, quem é
da oposição, quem é independente, saudar nesta Casa
todos com quem vamos conviver neste período.
Sou da terra de muitos poetas, muitos artistas,
muitas pessoas importantes, mas queria dizer de um
deles aqui: Torquato Neto, um jovem que morreu com
23 anos de idade, mas deixou uma musicalidade destacada em nosso País, com muitas músicas, como Tropicália, Soy Loco por Ti, América e várias outras. E ele
tem uma frase em uma música que resume fortemente
aquilo que quero trabalhar aqui: “Eu só quero saber do
que pode dar certo, não tenho tempo a perder”.
É assim que quero trabalhar neste mandato. O
meu Estado já perdeu tempo demais e quero me aliar
com todos que querem trabalhar pelo Brasil.
Sim, um compromisso pelo Brasil. E eu ﬁquei
muito feliz em ver na abertura dos trabalhos desta
Casa a presença da nossa primeira mulher Presidente do Brasil, minha querida Dilma Rousseff, com uma
responsabilidade imensa de substituir, provavelmente,
um dos maiores líderes não só da história do Brasil,
mas, eu diria, o maior líder, que tem essa legitimidade,
essa origem – e tem orgulho dela – com a classe trabalhadora, Luiz Inácio Lula da Silva. E ali ver a nossa
Presidente colocando um programa, um plano, metas
que têm tudo a ver com as necessidades daquilo que
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dentro do Brasil quero priorizar: o Nordeste e o meu
QUERIDO 0IAU¤ O DESAlO QUE NâO £ PEQUENO DE ERRADIcar a pobreza, erradicar a miséria, melhor dizendo.
E eu dizia para ela que não é tão simples, pela
própria experiência de vida e pela própria experiência
como Vereador, Deputado Estadual, Federal, duas
vezes, no primeiro turno, eleito Governador do Piauí.
Não é fácil!
Até 2014... Temos uma fatia considerável da população que não saiu da pobreza. E não saíram, muitas
delas, não apenas pela falta de oportunidade. É que a
pobreza é algo mais terrível do que muitas vezes imaginamos. E quando atingimos esse estágio da miséria,
ela desconstrói uma vida.
As oportunidades que chegam muitas vezes precisam ser tratadas uma a uma, de forma especial. Não
basta só ter dinheiro, não basta só ter instrumentos.
E eu creio que nós temos que cuidar com toda força
das novas gerações e temos que cuidar com todo carinho dessa geração que não teve oportunidade na
sua época.
Lembro-me, num dado momento – para dizer o
quanto tenho esperança nisso, minha querida Gleisi
–, do nosso Ministro Patrus Ananias e do Presidente
Lula, no meu Estado, entregando o certiﬁcado de alfabetização para uma mulher do Piauí com cem anos
de idade, D. Teresa Alves, que ali participara de um
programa de alfabetização. Ela continuou os estudos.
Matriculou-se no ensino de jovens e adultos, e veio a
falecer, com 103 anos, em sala de aula. Sentiu-se mal
em sala de aula e veio assim a falecer.
Por que digo isso? O meu Estado tinha 32% da
população com mais de 15 anos analfabeta. E graças
a essa força – com tantos Ministros, aqui mesmo, hoje,
o nosso companheiro e Senador Cristovam Buarque,
o Tarso Genro e o Ministro Fernando Haddad reconduzido ao cargo – a esse belíssimo trabalho na área
da educação. Deixei o meu Estado com 19,2% da população ainda analfabeta. Caímos. Foi o Estado que,
proporcionalmente, mais reduziu o analfabetismo. Mas
não só isso: ter a educação, como dizia ontem a nossa
Presidente, como a grande base. Sou daqueles que
acreditam que o problema de regiões empobrecidas,
como disse aqui hoje, tem como alicerce exatamente
a falta de investimentos em educação. Regiões que
chovem muito ou que têm irregularidades como a minha, essas questões naturais não têm nada a ver com
a pobreza. Acho que é o investimento na educação a
matriz para, de fato, sairmos, de verdade, da pobreza. E certamente tenho orgulho de dizer dos avanços,
com o apoio do Presidente Lula, que tivemos no nosso
Estado. Nós que tínhamos o pior IDH do País já podemos dizer, em alto e bom som, que o Piauí não é mais
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o Estado mais pobre do Brasil. E um dos pontos que
avançamos muito foi exatamente na área da educação.
Foi o Estado que, proporcionalmente, não só reduziu
analfabetos, mas o que mais trabalhou em ensino prolSSIONALIZANTE O QUE MAIS CRESCEU EM MATR¤CULAS E
vagas no ensino do pré-escolar, creche e pré-escolar,
no Ensino Fundamental, com 98,5% das pessoas na
IDADE ESCOLAR NO %NSINO &UNDAMENTAL O QUE MAIS CRESceu no Ensino Médio. E cito aqui um exemplo, apenas
para entender o que era o Piauí, não muito distante.
Há cerca de 13 anos, o meu Estado só tinha 35 escolas para 222 Municípios, escolas públicas de Ensino
Médio, em todo o Estado. Nós recebemos o Estado,
em 2002, 2003, com 145 escolas de Ensino Médio, e
terminamos com 526 escolas de Ensino Médio, inclusive muitas delas proﬁssionalizantes.
A Srª Gleisi Hoffmann (PT – PR) – Um aparte,
Senador.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI) –Também
foi o que mais cresceu em Ensino Superior.
Apenas para resumir, diante de tantas diﬁculdades
que temos, este ano comemoramos 64% das vagas
para Ensino Superior, no meu Estado, preenchidas por
alunos oriundos da rede pública, o que mostra que é
possível, com um trabalho dedicado, avançarmos.
Creio que aquele compromisso que a nossa Presidente destacou ontem de erradicação da pobreza,
colocando suas metas para a educação, para a saúde,
para a infraestrutura, para a economia, creio que esse
é o grande debate.
Quero dizer, antes de conceder o aparte à minha querida Senadora Gleisi, que temos que levar em
conta, ﬁrmemente, esta proposta aqui levantada pelo
nosso querido Senador Lindbergh Farias: a proposta
de que nós podemos, sim, como Parlamento, atuar
naquilo que é próprio do Parlamento, mas fazermos
um mandato executivo. Acho que este Parlamento,
pela sua experiência – aqui temos Prefeitos, Governadores, Secretários, Ministros, dirigentes de órgãos,
Presidentes da República –, tem muito o que contribuir
para fazer andar as coisas, para empurrar o Brasil em
direção ao desenvolvimento. E com certeza é isso o
que vamos fazer.
Senadora Gleisi, com o maior prazer, quero ouvi-la.
A Srª Gleisi Hoffmann (PT – PR) – Quero aqui,
Senador Wellington, ser testemunha do que o senhor
fala sobre os avanços do Piauí. Tive oportunidade de
estar, no seu primeiro ano de mandato, no seu Estado
e vi de perto as diﬁculdades. Inclusive lembro que a sua
casa era cercada por seguranças, porque as medidas
que o senhor tomava naquele momento colocavam em
risco a sua vida e a de sua família. Então, é um orgulho
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muito grande tê-lo aqui no Senado da República, estar
ao seu lado aqui e ver o quanto avançou o Estado do
Piauí com as medidas de desenvolvimento econômico e social. Parabéns! Que o seu mandato aqui seja
realmente um mandato para ajudar a transformar o
Brasil também.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI) – Muito
obrigado. Quero agradecê-la também por estarmos
juntos aqui nessa missão.
Sr. Presidente, para concluir...
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) – V.
Exª me concede um aparte?
O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI) – Com o
maior prazer, Senador Antonio Carlos Valadares. É um
grande prazer, Senador.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
Senador Wellington Dias, V. Exª não chegou a esta
Casa de forma repentina ou improvisada. V. Exª tem
serviço prestado, foi um grande Governador. No inicio
de sua gestão, tomou medidas duras, enérgicas, mas
quem ganhou com isso, aﬁnal, foi o povo do Piauí, que
viu o lançamento, a elaboração...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
...e a execução de programas sociais e econômicos
que redundaram nos avanços econômicos e sociais
do seu Estado. Portanto, meus parabéns ao povo do
Piauí, e que V. Exª seja, como foi no Governo do Estado,
uma presença marcante, atuante, em benefício do seu
Estado, em benefício do nosso País e em defesa dos
programas da nossa Presidente Dilma Rousseff.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI) – Eu que
agradeço a V. Exª. E quero dizer que estaremos aqui
juntos, trabalhando, tenho certeza, pelo Brasil, pelo
Nordeste, pelo nosso querido Sergipe. Será um prazer
atuar, também, somando-me à sua bela experiência,
para com certeza contribuir com os interesses maiores do nosso povo.
Sr. Presidente, para concluir, quero destacar que
estarei aqui, neste período, de um lado, tratando dessas experiências, as quais nos permitiram, como eu
já disse, apoiados ﬁrmemente...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI) – ...pela sua
equipe, garantir as condições de avanço em diversas
áreas: na área de habitação – são mais de 100 mil
habitações entregues no Estado do Piauí, pela área
P¢BLICA NESSE PER¤ODO n NA ÖREA DE INFRAESTRUTURA DE
estradas, de ferrovias, de portos, de aeroportos, de
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energia elétrica. E para citar apenas esse exemplo, o
meu Estado, neste ano, deverá completar 100% das
comunidades rurais com energia elétrica – o que parece algo simples, mas era um Estado que tinha 80%
da sua população, lá atrás, na lamparina. Isso é uma
mudança muito profunda no nosso Estado. Enﬁm, em
todas as outras áreas.
Enﬁm, quero aqui destacar que estaremos também nos somando à luta pelas principais reformas
de que o nosso País precisa. Sou também defensor,
como já trabalhou aqui o Senador Mozarildo, de que
precisamos aproveitar...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI) – ...este
momento para, já nesta primeira fase, trabalharmos
a reforma política, a reforma eleitoral, com mudanças
que possam pensar não apenas para o mandato seguinte, mas pensar para as futuras gerações. Essa é
a reforma das reformas. Acho que é dela que nasce
a legitimidade necessária e cada vez maior, com a
democratização de espaços, enﬁm, com o ﬁm de vícios que ainda persistem no nosso País. É claro que
também a reforma tributária. Estarei aqui colocando o
tema da desigualdade, que acho que se casa com o
tema da erradicação da miséria e com o desenvolvimento do nosso País.
Senadora, será um prazer ouvi-la.
A Srª Vanessa Grazziotin (PCdoB – AM) – Agradeço a V. Exª pela concessão do aparte e quero cumprimentá-lo por essa nova etapa na sua vida. Tive o
prazer de compartilhar com V. Exª o mandato de Deputada Federal e, portanto, sei da sua conduta e sobretudo da sua capacidade, Senador Wellington. Sei
principalmente, mesmo de longe, mas acompanhando
nos noticiários a evolução do seu Estado, o quanto V.
Exª foi importante para o Brasil e para o seu Estado do
Piauí. V. Exª inaugurou uma nova forma de fazer política,
trazendo a participação popular e fazendo com que o
Estado se destacasse positivamente e não mais com
os temas negativos. Para mim será um grande prazer
compartilhar o mandato de oito anos de Senadora com
V. Exª. Tenho certeza de que V. Exª continuará orgulhando não apenas o povo do seu Estado mas o povo
brasileiro como um todo. Parabéns e que V. Exª tenha
sucesso nessa nova e importante etapa de sua vida e
de sua carreira política. Parabéns, Senador.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI) – Eu que
agradeço, Senadora.
(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI) – Encerro aqui, Sr. Presidente, agradecendo a colaboração
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dos meus Pares e dizendo que temos alguns temas
urgentes, que vão desde os cuidados com essa área
das pessoas especiais, essa área do tratamento, para
a qual chamo a atenção, em que está muito em voga
a luta no combate ao crack. Primeiro, acho que precisamos ter um cuidado muito grande com a palavra
‘combate’ porque ela nos leva a uma política atrasada,
experimentada, que não deu certo.
Hoje o Brasil, como signatário inclusive das novas linhas traçadas pela Organização das Nações
Unidas, nos coloca a trabalhar uma política sobre ál-
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cool e drogas. Acho que esse é um sistema que nos
faz avançar.
Enﬁm, estaremos tratando sobre vários temas. De
pronto, estarei aqui me somando às nossas lideranças
e a toda esta Casa na defesa desse projeto que vejo
crescer no Brasil.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR WELLINGTON DIAS.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI) – Sem apanhamento taquigráﬁco.)
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – CE)
– Convido para usar da palavra a Senadora Vanessa
Grazziotin, do PCdoB, para seu primeiro pronunciamento no Senado Federal.
Cumprimento o Senador Wellington Dias. Tive
oportunidade de acompanhar seu Governo, seu primeiro, segundo e terceiro Governos, os êxitos e as horas
difíceis por que V. Exª passou, mas não tivemos dúvidas de aqui nos comportar também como Senador do
Piauí para poder defender seu Governo, compartilhado
com um irmão nosso, Osmar Júnior, no seu primeiro
mandato, que era seu Vice, do PCdoB. Tenho certeza
e convicção de que a contribuição de V. Exª vem com
todo esse sentimento de nordestinidade, mas sobretudo de quem soube enfrentar os problemas concretos
vividos pelo povo do Piauí e do Nordeste brasileiro.
Parabéns ao povo do Piauí e a V. Exª por esse
mandato que conquistou!
Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Senador Inácio Arruda.
Quero iniciar minhas primeiras palavras nesta
tribuna como Senadora. Ocupei esta tribuna outras
vezes, em sessões do Congresso Nacional, mas ainda
como Deputada Federal.
Inicio minhas primeiras palavras dizendo que
é um prazer fazer este primeiro pronunciamento no
momento em que V. Exª, meu companheiro de tantas
lutas, de Partido, e Líder da nossa Bancada aqui no
Senado Federal, preside a sessão. Então, é um prazer
fazer este primeiro pronunciamento com V. Exª dirigindo
esta importante sessão do Senado Federal.
V. Exª, Senador Inácio Arruda, tem sido um exemplo, não apenas para o Ceará, para o povo brasileiro,
mas para o Partido como um todo. O senhor tem sido
um dos principais dirigentes do PCdoB, um Partido
que não apenas tem uma história bonita, mas que
hoje procura ajudar, contribuir, colaborar com este
novo momento em que vive a sociedade brasileira, um
momento novo, iniciado com a eleição do Presidente
Lula em 2002.
E foi um mandato tão importante para o povo
brasileiro, reconhecido pelas pessoas, que nós tivemos a primeira mulher para a Presidência do País, a
Presidente Dilma, que recebeu um apoio decisivo do
nosso querido, saudoso e eterno Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Então, inicio meu pronunciamento cumprimentando V. Exª, as Srªs Senadoras, os Srs. Senadores, que
participam neste momento desta sessão.
Senador Inácio Arruda, preparei como primeiro
pronunciamento talvez um discurso que exceda os
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dez minutos a que tenho direito nesta tribuna, mas
vou procurar ser bem sintética...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – Até onze está garantido.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM) –
... e abordar todos os pontos que considero importantes
de serem abordados num primeiro pronunciamento.
Quero dizer, em primeiro lugar, que é com muito orgulho, mas principalmente com grande senso de
responsabilidade, que ocupo neste momento, pela
primeira vez, a tribuna desta Casa, como Senadora
da República do Brasil.
Até chegar aqui, Sr. Presidente, passei por uma
longa trajetória na vida pública. Iniciei minha militância política no ano de 1979, um ano importante para a
história política do País, um ano que foi marcado pelo
processo da redemocratização. No movimento estudantil, que foi a forma pela qual iniciei a minha militância
política, cheguei a presidir – fui a primeira mulher a
presidir – o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Amazonas. Na ocasião, tivemos
muitas conquistas. Ao seu lado, Presidente Inácio, está
o Senador João Pedro, com quem compartilhei o início
da minha trajetória política. O Senador João Pedro é
hoje ﬁliado ao Partido dos Trabalhadores, mas à época
era não apenas um ﬁliado, mas um dirigente do nosso
Partido, o PCdoB.
Em seguida, como proﬁssional, assumi o cargo
de professora na Escola Estadual Sólon de Lucena,
quando também e imediatamente iniciei a minha participação ativa no movimento sindical. Na condição de
diretora da então Associação Proﬁssional dos Professores do Amazonas, hoje Sindicato dos Trabalhadores
em Educação, participei de grandes batalhas. Obtivemos naquele período grandes conquistas e grandes
vitórias, não apenas para os professores ou trabalhadores em educação, mas ajudamos, contribuímos profundamente para a reorganização de um movimento
sindical atuante, combativo, que representasse de fato
os anseios e os interesses dos trabalhadores brasileiros e amazonenses.
Como Diretora da Associação Proﬁssional dos
Professores do Amazonas, tivemos conquistas fundamentais que marcaram a história da luta do movimento
da luta pela educação naquele Estado. Conseguimos
aprovar um novo estatuto do magistério estadual, assim
como pela primeira vez, de forma histórica, garantimos
junto ao governo da época, um piso salarial estadual
para os professores do Amazonas.
Também participei no período da direção da Confederação Geral dos Trabalhadores e da Direção da
Confederação Nacional dos Trabalhadores, que, à
época, era a CPB, Confederação dos Professores do
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Brasil, que hoje é a nossa combativa CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.
Tanto no movimento estudantil quanto no movimento sindical, ganhei a convicção de que as conquistas só aparecem com muita determinação, com muita
luta e, sobretudo, com organização da sociedade. E foi
com essa compreensão que, na época, participei ativamente do movimento político nacional. Sem ter nenhum
mandato parlamentar, tivemos uma participação, como
teve grande parte da juventude brasileira, em grandes
movimentos como o movimento pelas Diretas Já, movimento pela redemocratização do País e, lá na minha
região, movimento em defesa da Amazônia.
A minha ﬁliação partidária se deu no ano de
1980 no PC do B, Partido Comunista do Brasil, Partido que tem um profundo vínculo com os movimentos
sociais, com os trabalhadores e com os menos favorecidos deste País e de todo mundo. Nele, no PC do
B, permaneço ﬁliada até hoje. Foi a minha única ﬁliação partidária. Por meio dele, iniciei a minha atuação
no Parlamento.
Aceitei, no ano de 1988, o desﬁo de disputar uma
cadeira à Câmara Municipal de Manaus e fui eleita na
ocasião com uma expressiva votação, a segunda do
pleito. Aliás, naquelas eleições, o meu partido o PC do
B elegeu dois vereadores: a mim e ao hoje Senador
João Pedro, que, em 1988, foi eleito para a Câmara
de Vereadores de Manaus.
Nas eleições de 1992, fui reeleita realmente como
a segunda maior votação da minha querida cidade de
-ANAUS E EM  FUI RECONDUZIDA PARA O TERCEIRO
mandato de vereadora, naquele momento, como a
mais votada do pleito. Foram dez anos de atuação parlamentar na Câmara Municipal de Manaus onde tive o
prazer de ter como colegas pessoas importantes que
foram eleitas em nossa coligação: entre elas já citei o
Senador João Pedro, poderia aqui citar o querido amigo, hoje vereador da cidade de Manaus, novamente,
Deputado Federal por três mandatos, Mário Frota e o
saudoso Senador Jefferson Péres, pessoa que aprendi
a respeitar, que aprendi a admirar.
Naquele período, além de legislar e exercer implacável ﬁscalização ao Poder Executivo aprofundei os
meus conhecimentos sobre os principais problemas
da nossa cidade, da capital do Amazonas, a cidade
de Manaus.
%M  FUI ELEITA $EPUTADA &EDERAL MAIS UMA
vez, a mais votada em Manaus. Em 2002, com aproximadamente 200 mil votos, fui proporcionalmente a
segunda Deputada Federal mais votada do País e voltei
à Câmara para cumprir o meu segundo mandato.
O Sr. João Pedro (PT – AM) – Senadora Vanessa.
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM)
– Pois não, Senador João Pedro, V. Exª tem o aparte.
Senador João Pedro, só para concluir, quero dizer
da minha etapa na Câmara Federal, da qual tenho um
orgulho muito grande porque sei que, naquela Casa
vizinha ao Senado Federal, passei 12 anos e dei muito
de mim para ajudar o processo de desenvolvimento do
nosso Estado e defender os interesses do povo brasileiro, das mulheres, dos trabalhadores.
V. Exª tem o aparte.
O Sr. João Pedro (PT – AM) – Senadora Vanessa,
quis o destino, a luta, mas, acima de tudo, a decisão
do povo do Amazonas nos permitir nesta hora, neste
início de legislatura, estar aqui no Senado. Quero dar
um testemunho a esta Casa e dizer que conheço V. Exª
desde os idos da universidade, dos anos 80 – quero
precisar duas datas no pronunciamento de V. Exª. Primeiro, dizer que V. Exª é uma digna representante do
Amazonas, uma mulher que tem, de forma exemplar,
uma vida pública no Estado do Amazonas. Talvez eu
tenha começado ligeiramente antes,...
(Interrupção do som)
O Sr. João Pedro (PT – AM) – ...poucos anos à
FRENTE DE 6 %X QUERO DIZER QUE 6 %X FAZ PARTE DE UMA
geração de jovens, no Amazonas, que não tiveram o
medo de enfrentar ali aquele ﬁnal da ditadura militar,
V. Exª, desde o início, veio para militar no PCdoB.
Nós não tínhamos como, em 1980 – essa é a primeira
data –, colocar os nossos nomes ali porque poderia cair
na mão da Polícia Federal. Todos nós tínhamos nomes
falsos. Num próximo aparte, vou lembrar do nome de
V. Exª. Mas digo desta carreira brilhante que V. Exª tem
como Parlamentar, mulher, jovem, que veio de outro
Estado mas é amazônida, por conta da vida...
(Interrupção do som.)
O Sr. João Pedro (PT – AM) – ...da bravura de
V. Exª nos Parlamentos, Câmara de Manaus e aqui
no Congresso Nacional. Quero dizer que V. Exª, com
muito carinho, talvez os Senadores possam conviver
e conhecê-la melhor. Mas V. Exª tem um nome já marcado na política nacional pelos 12 anos como Deputada Federal. Quero lembrar de um fato, do início da
vida parlamentar: naquela primeira derrota, V. Exª sai
candidata a Deputada Estadual, eu estava relatando
para o Senador Inácio Arruda, quando o PCdoB, todos
nós bem jovens, já queríamos lançar os candidatos, e
o PCdoB saiu sozinho naquela eleição de 1986. Saí,
à época, candidato a Deputado Federal e perdemos.
Eu também perdi.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – Eu também perdi.
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O Sr. João Pedro (PT – AM) – Perdemos ali em
1986. Todo mundo perdeu. Mas ali foi o início da sua
vida pública. Naquele momento, V. Exª já despontou
como uma política boa de voto. O povo do Amazonas
ali já tinha compreendido o recado, o comportamento,
o compromisso de V. Exª. Começou ali em 1986. Então,
V. Exª tem uma vida bonita, uma política destemida,
corajosa. Eu espero que, pela experiência com a vida
pública, com as lutas populares na defesa da nossa
Amazônia, V. Exª traga para este Senado essa rica
experiência e contribua com o Governo da Presidenta Dilma, com a continuidade do Governo do nosso
querido Presidente Lula, e que V. Exª contribua com
o Brasil, fazendo o bem para o povo brasileiro, mas
sem esquecer os povos indígenas, os ribeirinhos, a
juventude do Amazonas. Então, não tenho nenhuma
dúvida de que V. Exª vai continuar contribuindo com
o Brasil nos debates aqui nesta Casa. Parabéns pelo
início deste mandato!
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM)
– Muito obrigada, Senador João Pedro.
A Srª Gleisi Hoffmann (PT – PR) – Um aparte,
Senadora.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Senadora Vanessa, eu não posso deixar de...
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM)
– Eu já vou conceder um aparte a V. Exª, Senador Casildo Maldaner, e à Senadora Gleisi também.
Eu só gostaria de relembrar que, no ano de 1986,
quando o jovem hoje Senador Inácio Arruda, João
Pedro e eu nos lançamos candidatos, assim o ﬁzemos porque o nosso Partido havia, no ano anterior,
em 1985, reconquistado a legalidade, depois de um
período difícil...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM)
– ...de obscurantismo político no nosso País. Reunimos, sob a direção de João Amazonas, aqui em
Brasília – eu me lembro como se fosse ontem –, um
contingente signiﬁcativo de jovens do Brasil inteiro e
decidimos pelo lançamento de nossas candidaturas.
E foi assim que ajudamos. Ajudamos a redemocratiZAR O 0A¤S E A MOSTRAR QUE TALVEZ n TALVEZ NâO TODOS
temos a convicção plena disso – a democracia seja o
único caminho para que conquistemos os avanços de
que nossa sociedade e principalmente toda a nossa
gente necessita.
/S ANOS SE PASSARAM E CONTINUAMOS NA POL¤TICA
da mesma forma: lutando para que o Brasil seja um
País mais justo, uma sociedade melhor e que conceda
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à sua gente – não a uma minoria, mas a toda a sua
gente – a oportunidade de viver com dignidade.
Senador Casildo Maldaner, concedo a V. Exª um
aparte.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Não
posso deixar passar este momento sem cumprimentála não só pela amizade – eu a conheci na Câmara dos
Deputados –, mas por ser catarinense. Para quem não
sabe, a Senadora Vanessa Grazziotin é de Videira,
Município que ﬁca na região do Vale do Rio do Peixe,
no centro do Estado de Santa Catarina.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PC do B – AM)
– Da sua vizinha Maravilha.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Maravilha é V. Exª, que incorpora tudo isso. Digo, porque, em
Santa Catarina, tivemos lá Anita Garibaldi, conhecida
como a heroína de dois mundos. Fico feliz – nós catarinenses – porque Vanessa, a nossa Anita de hoje,
é também uma espécie de vitoriosa se não de dois
mundos, de dois brasis: do Sul e do Norte. Ela saiu
menina de lá para o Amazonas e continua menina,
jovem e com toda essa trajetória que eu não conhecia: na Câmara de Manaus, 12 anos na Câmara dos
Deputados e agora no Senado Federal. Ela é jovem
ainda, com muito a nos oferecer ao Brasil. E nos enobrece. E como tínhamos a Anita de dois mundos: Anita Garibaldi, temos agora também, para a honra dos
catarinenses, uma Vanessa de dois mundos dentro do
Brasil: do Sul e do Norte, do Brasil inteiro. Meus cumprimentos, Vanessa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM)
– Muito obrigada, Senador Casildo Maldaner. Eu agradeço as suas palavras gentis, talvez exageradas, porque Anita Garibaldi é exemplo não só das mulheres
brasileiras, mas também exemplo do povo brasileiro
pela luta, pela determinação em favor dos direitos da
nossa gente.
Muito obrigada, Senador.
Senadora Gleisi Hoffmann.
A Srª Gleisi Hoffmann (PT – PR) – Senadora, é
um prazer muito grande estar convivendo com V. Exª
nesta Casa. Quero lhe fazer a saudação. Também tem
passagens pelo Paraná, laços com os paranaenses,
aliás meus eleitores e eleitoras. Quero lhe agradecer
e dizer-lhe, ouvindo suas palavras sobre sua história
no movimento estudantil e no PCdoB, que também foi
nesse partido que comecei a minha militância. Então,
tenho pelo PCdoB um carinho e um respeito muito
grande. Para mim será um privilégio conviver com V.
Exª nesta Casa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM)
– O privilégio é meu, Senadora Gleisi. V. Exª também
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participou ativamente do movimento estudantil – talvez
tenha iniciado ainda mais jovem do que eu –, especialmente da direção do movimento estudantil secundarista. Fez parte da direção da União Brasileira dos
Estudantes Secundaristas quando a Ubes tinha como
presidente uma mulher, que era Selma Baçal, uma jovem estudante do meu querido Estado do Amazonas
e também ﬁliada ao PCdoB. O prazer será meu, Senadora Gleisi. Tenho certeza de que não apenas pela
convergência das opiniões, das ideias, dos objetivos,
mas também pelo fato de sermos mulheres. Acho que
temos avançado. Nós temos um grande orgulho, somos
doze mulheres nesta Casa e três participam da Mesa:
3ENADORA -ARTA 3UPLICY ELEITA  6ICE 0RESIDENTE 3Enadora Maria do Carmo Alves e eu, eleitas hoje suplentes na Mesa. Então, isso é muito importante, sem
falar da nossa Presidente. Acho que a construção de
uma sociedade democrática, de uma sociedade igual
tem que levar em consideração a igualdade de gêneros. Não podemos continuar, apesar de sermos a
maioria da população, a maioria dos eleitores, sendo
discriminadas no mercado de trabalho, em casa e na
sociedade.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – CE.
Fazendo soar a campainha.) – Está sendo muito prazeroso ouvi-la, Senadora Vanessa, mas eu não posso
ser acusado, daqui a pouco, de cometer injustiça.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM)
– De favorecer a sua liderada, não é, Senador Inácio
Arruda?
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – De favorecer o PCdoB.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM)
– Eu vou caminhar para as conclusões.
Como havia previsto no início, terei de fazer este
meu pronunciamento, talvez, em três etapas – etapa
1, etapa 2 e etapa 3 – para obedecer aos critérios e
às normas regimentais da Casa para não colocar V.
Exª numa situação difícil perante os nossos Pares e
os nossos companheiros.
Então eu quero concluir, Senador Inácio Arruda,
dizendo que, nessa minha trajetória parlamentar, nesses doze anos de Câmara Federal, eu aprendi muito.
Eu tive oportunidades importantes: presidi a Comissão
da Amazônia, Desenvolvimento Regional e Integração
.ACIONAL FUI ,¤DER DA MINHA "ANCADA PRESIDI O 'RUPO
"RASILEIRO DO 0ARLATINO 0ARLAMENTO ,ATINO !MERICANO
coordenei, como coordeno ainda hoje, o Grupo Brasil–Cuba, um país amigo, de gente sofrida, mas que
luta muito para seguir no caminho da independência,
seguir no seu caminho da soberania. Essa experiência me deu e me dá condições de hoje estar aqui
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neste Senado, nesta Casa tão importante de nosso
País. Tenho a convicção plena de que estamos aqui
imbuídos de um único objetivo: ajudar a aprofundar
a democracia brasileira, ajudar a Presidente Dilma a
avançar, porque, aﬁnal de contas, a sua bela eleição
como a primeira mulher Presidente do Brasil não se
deu apenas com o slogan da continuidade da política
do Presidente Lula, mas, sobretudo, da continuidade
com avanços. Por isso, precisamos enfrentar temas
importantes, para que possamos aperfeiçoar o nosso
modelo político...
(Interrupção do som.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM)
– ...para que possamos aperfeiçoar a relação entre
as diferentes Unidades da Federação. V. Exª e eu
vimos de regiões menos favorecidas, cujo desenvolvimento é ainda menos signiﬁcativo e mais retardado do que o de outras Regiões como a Sudeste e a
Sul. Mas tenho convicção de que, se continuarmos
nesse caminho, poderemos, num espaço de tempo
menor, alcançar esse desenvolvimento mais igualitário para o País.
Muito obrigada, Senador Inácio Arruda.
Obrigada a todos os Senadores e Senadoras
que aqui estão!
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – CE)
– Agradecemos o pronunciamento de V. Exª. A nossa
Mesa está convicta da contribuição que V. Exª dará à
condução dos trabalhos do Senado Federal. V. Exª é
suplente, junto com a Senadora Maria do Carmo, e os
suplentes participam ativamente da direção dos trabalhos no Senado Federal, além da responsabilidade
de representar o maior Estado da Federação e que,
ao mesmo tempo, se liga a uma causa em debate no
Brasil e no mundo, que é a causa da preservação e, ao
mesmo tempo, do desenvolvimento dessa vasta região
brasileira. E V. Exª tem tido uma atuação destacada na
defesa também da Zona Franca de Manaus.
Então, por isso, cumprimentamos V. Exª pela sua
chegada ao Senado da República.
Convidamos para usar da palavra o Senador João
Pedro, também do Estado do Amazonas, todos com
essa origem peculiar.
Hoje, Senador João Pedro, já ouvimos a fala de
Lindbergh Farias, da Senadora Gleisi, da Senadora Vanessa Grazziotin e eu mesmo já usei a tribuna
para me manifestar. V. Exª, então, é o quinto formado
originalmente no Partido Comunista do Brasil a usar
a palavra como Senador da República. Já teríamos
uma grande bancada no Senado Federal, não teríamos apenas a quarta maior votação que tivemos, mas,
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pelo menos, cinco Senadores da República. E nós nos
orgulhamos de ter o nosso partido contribuído para
a formação de tanta gente boa, de tanta qualidade e
tão disposta para a luta, como nós temos visto aqui no
Senado e no Congresso Nacional. V. Exª é um desses
lutadores do povo, que está aqui ﬁrme defendendo o
nosso Brasil.
O SR. JOÃO PEDRO (PT – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Senador Inácio Arruda, grande companheiro de tantas
lutas. É verdade, eu tenho orgulho dessa fase do ﬁnal
dos anos 70, ali nos anos 80, de começar a minha
militância política, social – social, porque comecei na
Universidade Federal, no movimento estudantil – e de
começar a organização do PCdoB no Amazonas.
Em 1978, 1979, 1980, não era tarefa fácil ser do
Partido Comunista do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – Foi V. Exª que recrutou o Eron ou o Eron que
recrutou V. Exª?
O SR. JOÃO PEDRO (PT – AM) – Foi junto. O
sonho de...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – Despertar de consciência, digamos assim.
O SR. JOÃO PEDRO (PT – AM) – A Senadora Vanessa, foi este Senador que disse: vamos, vamos lá.
Retorno, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, a esta Casa com a mesma disposição da
estada anterior.
Vou defender os interesses das populações desfavorecidas do Amazonas, da Amazônia e do Brasil.
Estou irmanado à luta do meu partido e dos partidos
aliados ao nosso Governo, agora dirigido pela companheira Dilma Rousseff. Lutamos pela exclusão da
pobreza no Brasil, aliás, o PT persegue, e perseguirá,
essa meta obsessivamente, pois é certo que não admitiremos jamais um País na lista dos mais desenvolvidos
do Planeta com parcelas enormes da sua população
abandonada às agruras da pobreza.
Temos competência, recursos naturais, ciência,
tecnologia e disposição política para conduzir o País
a um patamar de qualidade de vida compatível ao das
suas riquezas.
Creio que a companheira, nossa Presidenta Dilma, a exemplo do que fez Lula, traz segurança e igualmente a certeza de que o Brasil continuará crescendo
de modo sustentável.
Hoje, a população brasileira tem provas suﬁcientes de que o PT é bom de governo, porque soube
administrar o País em dias de calmaria e em dias de
turbulência. O melhor e mais recente exemplo é o da
última crise ﬁnanceira mundial, que até hoje arrasa

FEVEREIRO
2011
Fevereiro de 2011

economias de diversos Países. Esse reconhecimento se conﬁrmou na eleição da Presidenta Dilma e no
número de Governadores e Parlamentares eleitos da
Base aliada.
Temos sobre nossos ombros a esperança da
população e a responsabilidade de corresponder aos
seus anseios por meio da nossa atuação na política e
em outros campos da vida pública.
Estou, portanto, otimista com o destino do nosso
País. Seremos, em breve, Sr. Presidente, uma potência mundial. Por isso mesmo, penso que precisamos
agir sempre sob a orientação das nossas experiências, inclusive daquelas que nos custam caro e nos
envergonham, para que as mesmas não voltem a
se repetir. Reﬁro-me, principalmente, às recentes
tragédias causadas por chuvas atípicas na região
serrana do Estado do Rio de Janeiro, com centenas
de vidas soterradas. Os governos, os políticos e as
sociedades não podem assistir a essas tragédias
passivamente. Devem tomar providências para que
elas não ocorram.
Especialistas ouvidos pela imprensa dão conta
de que uma soma de fatores contribuiu para esse tipo
de ocorrência: chuvas atípicas, permissão para ocupação populacional desordenada e negligência no que se
refere às medidas de prevenção a desastres oriundos
de fenômenos ditos naturais.
O acompanhamento dessas e de outras ocorrências é de responsabilidade do Poder Público, mas,
para terem garantia de realização, exigem o apoio e a
colaboração da sociedade e de suas instituições.
A tragédia na região serrana do Rio, as devastadoras tempestades no Sul, em Santa Catarina, as
terras caídas, a estiagem e as enchentes atípicas na
Amazônia e no Estado do Rio Grande do Sul, as enchentes causadas por chuvas nas grandes cidades,
são fenômenos que a nós deveriam servir de alerta
máximo. Esses fenômenos causam perdas de vidas,
transtornos e prejuízos de vários milhões ao Governo
e aos seus cidadãos.
Estou certo de que precisamos de uma política
de prevenção mais rápida, mais coordenada e planejada entre os Poderes da República, instituições cientíﬁcas e tecnológicas, iniciativa privada e sociedade.
Compreendo que a primeira meta de um planejamento de prevenção de tragédias como essa é colocar,
deﬁnitivamente, a população em lugar seguro. O ﬁm
da ocupação desordenada, por exemplo, passa pelo
combate à pobreza, por leis que punam, com rigor,
a negligência do Poder Público e dos que se aproveitam dessa situação para especulação imobiliária.
Precisamos de leis que permitam maior agilidade na

FEVEREIRO 2011
Fevereiro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

prestação de socorro às vítimas de tragédias, sem o
risco de desvio de ﬁnalidade dos benefícios e recursos públicos.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, vivemos na
era das grandes tragédias ecológicas, cujas conseqüências podem alcançar repercussão mundial ou
permanecerem no silêncio, silêncio que só interessa
aos poucos que não se importam com as vítimas que
estão sob nossos olhares, nem com a sobrevivência
das futuras gerações. Um planejamento de prevenção a tragédias requer uma articulação permanente
entre universidades, cientistas, empresas privadas e
Governos, para que seus objetivos sejam alcançados
em prazos compactuados. A rigor, deveríamos nos
pautar por uma visão mais republicana, cuja característica principal é a prevalência do interesse público
sobre os demais. Agindo assim, estaremos diante de
um novo quadro de prováveis soluções embasadas
no diálogo e na utilização da ciência e da técnica
como aliados.
Presidente Inácio Arruda, não há mais como conviver com a negligência e com o improviso: eles nos
custam muito caro e nos custam muitas vidas.
É importante lembrar que no âmago das preocupações com a qualidade de vida do Planeta está
a nossa Amazônia, cujo uso predatório já causou e
causará variados e incalculáveis prejuízos à humanidade. A ciência tem aﬁrmado que a Amazônia é uma
região estratégica para o equilíbrio ecológico do Planeta, mas, na prática, a atenção que se dá para essa
constatação só agora começa a ganhar importância
e prioridade.
É bastante segura a informação de que a Floresta Amazônica funciona como um imenso captador de
gás carbônico, aprisionando o mais prejudicial entre os
gases que causam efeito estufa na Terra. Do mesmo
modo, a Amazônia também é responsável pela distribuição das chuvas em escala mundial.
É impressionante ver, em imagens que a tecnologia hoje propicia, para onde a evaporação se dá sobre a Floresta e se espalha. Eu já vi, com imagens da
Nasa, como se dá a distribuição da água que se forma
em cima da Floresta. Vão para o norte da Inglaterra
essas chuvas. Têm um sentido para a África e para o
sul do nosso País.
É importante lembrar que, no âmago das preocupações com a qualidade de vida no Planeta, está
a Amazônia, cujo uso predatório já causou e causará
variados prejuízos à humanidade.
Sr. Presidente, nós precisamos trabalhar os recursos para nossas universidades e instituições de pesqui-
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sa da Amazônia, para que nós possamos construir, nos
próximos anos, um futuro com qualidade de vida.
Precisamos de mais verbas do Poder Público, da
iniciativa privada e do terceiro setor, mas tais recursos
ainda estão muito aquém da sua importância ambiental, social e econômica.
Ainda segundo especialistas, a Amazônia precisaria hoje de mais ou menos 10 mil doutores, mas conta
com menos de 4 mil. Esse dado já é suﬁciente para a
conclusão de que temos que acelerar os passos na
formação de mais pesquisadores na Amazônia.
Merece registro aqui, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o empenho, a competência e o esforço sobrehumano dos pesquisadores, técnicos, proﬁssionais da
ciência e tecnologia do meu Estado que laboram no
sentido de dar respostas aos problemas a que faço
alusão neste discurso.
Além de decisiva para o equilíbrio do planeta, a
Amazônia, como todos os senhores e senhoras sabem,
é impar pela sua riqueza em diversidade biológica e
diversidade social. Tudo que a ciência conhece sobre a
fauna, a ﬂora, os minérios e as ﬂorestas dessa região
é insigniﬁcante em relação aos benefícios que esses
recursos podem gerar se investigados e seus resultados usados em favor de suas populações.
Compartilho com a ideia de que a ﬂoresta em
pé, manejada com garantia cientíﬁca, pode melhorar
a qualidade de vida dos índios, caboclos, coletores de
produtos ﬂorestais. Esses segmentos contribuem histórica e heroicamente com o uso adequado dos recursos
das ﬂorestas e dos rios e, consequentemente, com a
preservação dos diversos ecossistemas amazônicos.
Muitos perderam a vida por se oporem à devastação
da ﬂoresta para implantação de atividades agropecuárias e madeireiras predatórias. O seringueiro Chico
Mendes é exemplo de vida, é exemplo histórico de ter
dado sua vida em defesa de políticas públicas adequadas, assim como a irmã Dorothy, que perdeu a vida há
bem pouco tempo. A Amazônia chora até hoje a perda
dessas pessoas que pensam a Amazônia com qualidade de vida e com respeito aos saberes populares e
a essa diversidade...
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO PEDRO (PT – AM) – Concedo um
aparte à minha colega de bancada nossa Senadora
do Paraná, Senadora Gleisi.
A Srª Gleisi Hoffmann (PT – PR) – Quero fazer
uma saudação, Senador João Pedro, parabenizá-lo pela
eleição e dizer que V. Exª é uma grande representação
para a nossa Amazônia, que contribui tanto para o Brasil e para o mundo com a sua diversidade. Quero dizer
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que ﬁquei muito feliz também ao saber que temos as
mesmas origens políticas de militância, de convicção,
de defesa das ideias. Vai ser um prazer muito grande
estar ao seu lado neste Senado Federal.
O SR. JOÃO PEDRO (PT – AM) – Obrigado.
A Srª Gleisi Hoffmann (PT – PR) – Muito sucesso em seu mandato. E pode contar com a minha
solidariedade a todas as reivindicações, a todas as
necessidades da Amazônia.
O SR. JOÃO PEDRO (PT – AM) – Obrigado,
Senadora Gleisi. Incorporo esse aparte a esta reﬂexão no sentido de continuarmos aprofundando a
discussão acerca da importância da Amazônia para
o Estado...
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO PEDRO (PT – AM) – Mais um minuto para dizer que ﬁque bem claro que não quero
que a Amazônia se transforme numa reserva intocável. Almejo, sim, que essa região seja preservada de
maneira sustentável, com o apoio da ciência e com o
apoio das populações que lá habitam há séculos. A boa
ciência, a boa pesquisa e a política pública responsá-
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vel devem levar em consideração o saber dos povos
tradicionais amazônicos. É dos seringueiros do Acre,
por exemplo, o modelo exitoso das reservas extrativistas. Precisamos aprimorar e disseminar formas de
desenvolvimento que mantenham essa ﬂoresta, esse
patrimônio em pé.
Sem abusar do tempo, quero solicitar, nestes
minutos ﬁnais, que a Mesa incorpore o discurso na
sua totalidade como uma contribuição em defesa
da Amazônia, em defesa do povo da Amazônia e
em defesa da memória das pessoas que sempre
lutaram para que essa imensa região possa servir
com qualidade, com papel estratégico a todo o povo
brasileiro, ao Estado brasileiro, ao mundo, sem que
percamos, evidentemente, a soberania deste imenso
território que forma o maior território da Federação
brasileira.
Muito obrigado, Senador Inácio Arruda.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR JOÃO PEDRO.
O SR. JOÃO PEDRO (PT – AM) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores,
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – V. Exª será atendido na forma do Regimento
com a garantia de, se necessário for – nós que já tivemos que desbravar uma boa parte da região Nordeste e que, depois, corremos para o Norte em busca
da água, chegando até o Acre, onde tivemos que nos
reunir para defender aquele pedaço de chão, porque
transformou-se em território brasileiro por decisão dos
que ali habitavam, que decidiram ser Brasil –, estarmos
às ordens da Amazônia nesta grande trajetória de luta
que V. Exª tão bem defende aqui no Congresso Nacional e no Senado Federal, especialmente.
Com a palavra,o Senador Gilvam Borges, do
Estado do
Amapá.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero saudar todos
aqueles que chegam a esta Casa trazendo as suas experiências de vida e de contribuição a este País. Sem
dúvida, homens e mulheres, já com a idade estabelecida pela Constituição, irão trazer uma contribuição
muito importante para esta Casa.
Quero lhes dar as boas-vindas e também aos
colegas que voltaram para as suas atividades e que
deixaram as suas impressões e as suas inteligências
com as palavras que ecoaram País afora pelos veículos de comunicação.
Mas, hoje, Sr. Presidente, venho a esta tribuna
para dizer ao País e ao povo do meu Estado que não
sou apenas correligionário e amigo, sou, confessadamente, um dos maiores admiradores do Presidente
José Sarney. Aliás, o Amapá e os amapaenses se orgulham do Senador José Sarney.
Personagem e testemunha privilegiada da história recente do Brasil, José Sarney é o mais experiente
Parlamentar da República, com 56 anos de mandatos,
dos quais cinco nesta Casa, onde está há 35 anos, legitimado pelo voto da maioria dos amapaenses.
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Com a expressiva vitória do dia 1º de fevereiro,
Sarney também se elegeu recordista de mandatos na
Presidência do Senado. Pela quarta vez, presidirá esta
Casa. Há dois anos, quando disputou o cargo contra
o PT, Sarney reagiu especialmente à crítica de que
estava muito idoso para conduzir o Senado:
Não me chamem de um homem retrógrado como
se fosse um velho que chega aqui sem querer renovar
o Senado. Não me chamem de um velho que não tem
gosto pela inovação.
Advertiu Sarney.
E tinha razões de sobra para fazê-lo. Aﬁnal, nascido em 1930, Sarney foi um dos primeiros integrantes
do Parlamento a perceber a mudança de paradigmas
impactantes para a atividade política e a investir na
revolução digital. Foi dele a iniciativa que resultou na
criação do Prodasen, com a informatização de gabinetes e do plenário e com a criação do sistema de
comunicação do Senado, Agência, Rádio, Jornal e
TV Senado.
Para os que gostam de números, vale registrar
que, somente no ano passado, a Agência Senado teve
20 milhões de acessos. Produz cerca de mil reportagens por mês, uma média de 50 por dia, chegando a
80 nos dias de pico. São 23 mil fotos por mês. Mais
de 1.500 matérias republicadas Brasil afora. Matérias
substantivas, enxutas, cirúrgicas, produzidas por proﬁssionais obcecados por isenção e competência.
Nenhuma redação de jornal, hoje, no Brasil, prescinde das informações disponibilizadas pelos órgãos
de comunicação desta augusta Casa.
Presidente do Senado, 15 anos atrás, José Sarney
possibilitou que o Senado Federal fosse pioneiro no
modelo, designação e estrutura das relações públicas
e da comunicação institucional no Brasil.
E Sarney continua empenhado em dar visibilidade
e transparência aos trabalhos desta Casa. Foi também
o Presidente José Sarney que avalizou a instalação do
Programa Siga Brasil, que permite ao cidadão comum
acompanhar a execução do Orçamento Federal.
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Foi também José Sarney que avalizou a criação
do LexML, a Rede de Informação Legislativa e Jurídica, que possibilitou novo paradigma de consulta às
leis e à jurisprudência.
Também é José Sarney quem vai dar a largada
para que este Senado se incorpore às redes sociais,
como YouTube, Twitter e outros instrumentos mais.
O objetivo de todas essas iniciativas é aproximar esta Casa do povo. Informação de qualidade é
a senha para melhorar a qualidade de controle e de
ﬁscalização da Administração Pública e da atividade
política. Acesso à informação, aﬁnal, é prerrogativa
da democracia.
Sei que, para os ouvintes e telespectadores que
me ouvem e me veem agora, o trabalho legislativo parece demasiado lento – e pode até parecer que aqui
pouco se trabalha. Mas, na verdade, o rito processual
exige tempo. Ainda assim, conforme a Secretaria da
Mesa, em 2009 esta Casa apreciou 1.873 matérias,
das quais 1.675 foram aprovadas. Em 2010, o Senado
examinou 1.415 propostas, aprovando 1.215 delas. As
sessões conjuntas do Congresso Nacional resultaram
na apreciação de 162 matérias e de 1.112 vetos presidenciais.
Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, não bastasse
ser o Parlamentar mais experiente, o Presidente Sarney é homem de diálogo e conciliação e, também por
isso, é o interlocutor perfeito junto aos demais Poderes. José Sarney não transige quanto à independência do Legislativo, principalmente do Senado, que não
pode – nem deve – ser submisso a nenhum Poder,
nem tampouco ﬁcar afastado do espaço comum do
interesse nacional.
Sarney escuta, sabe ponderar, releva, tem a experiência de mais de meio século de vida pública, mas não
abre mão de suas convicções nem de seus princípios
democráticos, que não se resumem a palavras, mas
a ações, quando, por exemplo, presidiu o governo da
Nova República e notabilizou-se pela forma com que
conduziu o processo de redemocratização do País.
Sarney convocou a Constituinte, aﬁrmou a independência dos Três Poderes, concluiu a anistia, presidiu
quatro eleições, legalizou partidos até então clandestinos, como o Partido Comunista Brasileiro, que tem a
honra de ter V. Exª, Senador Inácio Arruda – que ora
preside esta sessão – em seus quadros. Acabou com
a censura prévia, criou o Ministério da Cultura, instalou
a primeira Delegacia da Mulher.
Esse é o Presidente Sarney, o magistrado que,
usando do poder da cátedra de Presidente da República, fez questão de dela retirar qualquer resquício do
autoritarismo que o precedeu e imprimir-lhe o caráter
de autoridade.
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Na Presidência da República, José Sarney exerceu a ﬁrmeza de quem tinha a consciência de que estava investido da mais alta responsabilidade na condução dos destinos do Brasil...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Peço
a V. Exª só mais trinta minutos.
E A ELA NâO SE FURTAVA TRANSMITIU Ü SOCIEDADE
sólida convicção democrática, dando à Assembleia
Nacional Constituinte todas as condições de funcionamento, mesmo no clima de alta instabilidade econômica em que vivíamos.
Hoje, Senador pelo Estado do Amapá, divido
com José Sarney a honra de representar nosso Estado nesta Alta Casa.
Nascido e formado politicamente no Maranhão,
Estado que nunca abandonou, o Presidente Sarney
adotou o Amapá como sua base política após concluir
seu mandato presidencial, o que trouxe para nosso
Estado a projeção nacional que só seu nome seria
capaz de trazer.
Por meio de seu trabalho, nosso querido Estado
do Amapá obteve várias e importantes vitórias, como
a criação da Área de Livre Comércio de Macapá e
Santana, o que possibilitou a instalação da Suframa,
que efetua investimentos na infraestrutura do nosso
querido Estado do Amapá.
São obras impactantes como a Ponte Binacional,
ligando o Amapá à França, através da Guiana Francesa,
que retira o Estado do isolamento geográﬁco nacional
e internacional e liga o Brasil à Europa.
Lá eu estava, Sr. Presidente, e, com os meus
olhos e a minha presença física, estive ao lado do
Presidente quando, com o Ministro Sarkozy e o Presidente Lula...
(Interrupção do som.)
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – ...concluíram essa etapa tão importante de uma obra tão
decisiva para o nosso desenvolvimento.
A atuação do Senador José Sarney no e pelo
Amapá está em iniciativas como a aprovação e instalação da Universidade Federal, lei criada pelo meu irmão
E IMPLANTADA PELO 0RESIDENTE A ALTERAÀâO DA FRENTE DA
CIDADE COM A CONSTRUÀâO DE UMA BONITA ORLA A INSTALAção da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana.
E, em decorrência desse fato, como disse há pouco,
possibilitou-se a instalação da Suframa, que, por sua
vez, investiu em asfaltamento, construiu o Porto de
Containers, os balneários do Curiaú, do Araxá, fez a
revitalização da Fazendinha e levou energia para São
Joaquim do Pacuí.
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Resumindo, Srªs e Srs. Senadores,...
(Interrupção do som.)
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Reeleito
Coordenador da Bancada Federal do Amapá em Brasília, aﬁrmo que sou um amigo e companheiro de todas
as horas do Presidente Sarney, na alegria e na tristeza,
porque sei da sua importância, da sua personalidade e
da sua contribuição para o País. E sei que, pelo Amapá,
nós temos levado, por intermédio do Presidente desta
Casa, a nossa contribuição ao resto de todo o País, a
todo o Brasil, com a representação de um homem do
garbo, da experiência, da altivez de José Sarney. Sou
amigo agora, amanhã e depois, porque gratidão e amizade a poucos devemos e com poucos morreremos. E
lá estaremos juntos, em qualquer situação...
(Interrupção do som.)
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – ...porque
não há, Sr. Presidente, uma única obra ou um único
projeto pensado para desenvolver o nosso Estado que
não conte com o apoio e o trabalho de José Sarney.
Sua atuação pelo Amapá é real, concreta, alvissareira. As grandes obras implantadas naquele Estado correspondem aos objetivos do PMDB, que são
desenvolvimento e investimento em infraestrutura, e
estão alinhadas com a viabilização do crescimento
socioeconômico do nosso Estado e do País.
É inegável, Srªs e Srs. Senadores, o trânsito político do Senador José Sarney em Brasília e no mundo.
A vitória que o levou ao quarto mandato como Presidente desta Casa fala por si.
(Interrupção do som.)
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sarney está autorizado a trabalhar pelas reformas política
e tributária de que tanto precisa o Brasil. Assim, com
a palavra da Presidenta Dilma, aliada ao Congresso
Nacional, José Sarney e todos os Líderes que compõem estas duas Casas estarão unidos para fazerem
as grandes reformas urgentes neste País.
Parabéns, Presidente José Sarney. Na literatura,
V. Exª é criador de obras ﬁccionais. Na história política
brasileira, V. Exª, mais uma vez, é içado à condição de
protagonista do livro da vida real.
Sr. Presidente, eu não poderia perder a oportunidade de fazer uma homenagem e dizer o quanto o
Amapá se sente honrado pela recondução do Presidente José Sarney à frente das decisões legislativas
do Congresso Nacional, integrado aos outros dois Poderes. É um orgulho e é uma honra.
Portanto, Sr. Presidente, talvez não tivesse a
oportunidade de registrar a nossa gratidão, os nossos
parabéns e o nosso desejo de ter sucesso e que S.
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Exª possa concluir com êxito essa obra tão importante
que desenvolve pelo País.
Para fechar, Sr. Presidente – e o discurso já foi –
quero mandar um dinheiro lá para Macapá.
Dinheiro na conta! Ordem Bancária nº 2010OB.
Emitente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação. Valor: R$ 268.521,00. Já há dinheiro na
conta, Sr. Presidente, lá com o Prefeito Luiz Beirão,
em Vitória do Jarí.
Para Macapá, lá vai mais dinheiro na conta: R$
598.551,00. Conta nº 67881, Banco do Brasil, agência nº 3575.
As palavras convencem, mas os exemplos arrastam.
Mazagão, Prefeito Marmitão. Peço só mais dois
minutos, Sr. Presidente, porque já estou fechando.
Marmitão, R$211.637,00 no Banco do Brasil, agência
3346, conta 309354, depositado na conta para a Prefeitura de Mazagão, repasse para atender as ações
do plano de trabalho.
Município do Porto Grande, Bessa, lá vai:
R$158.540,00 para manutenção de trecho rodoviário
na BR-210 e 156.
Prefeitura de Porto Grande, novamente, R$300
mil para revitalização do balneário do centro da cidade, agência 3990, conta 129151.
Como tem muito dinheiro, vou deixar o resto para
amanhã, considerando que há outros companheiros
para falar.
Mas, Sr. Presidente, como dizem, gratidão e amizade são para poucos. É um fardo pesado para carregar e, na primeira esquina, vem o esquecimento e a
covardia, que fazem com que o peso se torne leve. Eu
quero dizer que este Senador não tem só uma gratidão de dever, de amizade, de comprometimento, mas
de admiração de dizer que o Amapá se sente muito
feliz com a recondução do Presidente ao Congresso
Nacional.
Portanto, Presidente Sarney, vida longa, parabéns
pela força! Parabéns aos companheiros do PMDB e dos
partidos aliados, que lhe deram esta nova missão. E
a Presidente Dilma pode contar conosco na trincheira
para poder ajudar este País.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – CE)
– Agradeço a V. Exª e dou, mais uma vez, os parabéns
a todos os macapaenses pelo aniversário de sua bela
cidade, capital do Estado do Amapá.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – Sobre a mesa, mensagem da Presidente da
República que passo a ler.
É lida a seguinte:

1142

01266 Terça-feira 2, 3 e 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2011
Fevereiro de 2011

FEVEREIRO 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – Sobre a mesa ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Of. nº 006/2011-GSMS
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MPV 515
Publicação no DO
Emendas

28-12-2010 (Ed. Extra)
Até 7-2-2011

Prazo na Comissão

2-2-2011 a 15-2-2011
(14º dia)
15-2-2011

Brasília, 10 de janeiro de 2011
Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, informo a
V. Exª que não mais participarei da 2ª Reunião Preparatória para o Fórum Mundial das Águas, a realizar-se
em Paris, nos dias 17e 18 de janeiro do corrente ano,
objeto do Requerimento nº 981, de 2010, aprovado em
plenário no último dia 15 de dezembro.
Desta forma, ﬁca a Casa dispensada das providências relacionadas à emissão os bilhetes aéreos,
seguro-viagem e pagamento de diárias. – Senadora
Marisa Serrano.
Of. GSAM nº 231/10
Brasília, 30 de dezembro de 2010
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que infelizmente
ﬁquei impossibilitado de participar da XXVII Sessão
Plenária do Parlamento do Mercosul, que seria realizada no dia 13 de dezembro do corrente ano, na cidade de Montevidéu, no Uruguai, em virtude de estar
adoentado, tendo inclusive entrado com requerimento
de licença-saúde.
Na oportunidade, renovo protestos de estima e
consideração.
Cordialmente, – Senador Aloizio Mercadante.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – A Presidência comunica que o Senhor Presidente da República adotou, em 28 de dezembro de
2010 e publicou, no mesmo dia, mês e ano, a Medida
Provisória nº 515, de 2010, que “Abre crédito extraordinário em favor da Justiça do Trabalho e de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor global de R$
26.673.264.196,00 (vinte e seis bilhões, seiscentos e
setenta e três milhões, duzentos e sessenta e quatro
mil, cento e noventa e seis reais), para os ﬁns que
especiﬁca”.
A matéria foi encaminhada, nos termos do § 6º
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
onde poderá receber emendas.
Ficou estabelecido o seguinte calendário de tramitação:
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Remessa do
Processo à CD
Prazo na CD

16-2-2011 a 1º-3-2011 (15º
ao 28º dia)
Recebimento previsto 1º-3-2011
no SF
Prazo no SF
2-3-2011 a 15-3-2011 (42º
dia)
Se modiﬁcado,
15-3-2011
devolução à CD
Prazo para
apreciação das
modiﬁcações do SF,
pela CD

16-3-2011 a 18-3-2011
(43º ao 45º dia)

Regime de urgência,
obstruindo a pauta a
partir de

19-3-2011 (46º dia)

Prazo ﬁnal no
Congresso

2-4-2011 (60 dias)

A matéria foi publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – O Senhor Presidente da República adotou, em
30 de dezembro de 2010, e publicou no dia 31 de dezembro do mesmo ano, a Medida Provisória nº 516,
de 2010, que “Dispõe sobre o salário mínimo a partir
de1º de janeiro de 2011.”
Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

Renan Calheiros

.
.
PT

Humberto Costa

1144

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

01268 Terça-feira 2, 3 e 4

PSDB

FEVEREIRO
2011
Fevereiro de 2011

PR

– Prazo na CD: de 16-2-2011 a 1-3-2011 (15º ao 28º
dia)
– Recebimento previsto no SF: 1-3-2011
– Prazo no SF: de 2-3-2011 a 15-3-2011 (42º dia)
– Se modiﬁcado, devolução à CD: 15-3-2011
– Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF, pela
CD: de 16-3-2011 a 18-3-2011 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
19-3-2011 (46º dia)
– Prazo ﬁnal no Congresso: 2-4-2011

PP

A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-

Alvaro Dias
PTB
Gim Argello
DEM

Magno Malta
dos.

Francisco Dornelles
PDT

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002CN.

*PSB

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – O Senhor Presidente da República adotou, em
30 de dezembro de 2010, e publicou no dia 31 de dezembro do mesmo ano, a Medida Provisória nº 517,
de 2010, que “Dispõe sobre a incidência do imposto
sobre a renda nas operações que especiﬁca, altera as
Leis nºs 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 9.430, de
27 de dezembro de 1996, 11.478, de 29 de maio de
2007, e 12.350, de 20 de dezembro de 2010, institui
o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Usinas 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
providências.”
Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:

Acir Gurgacz

Antonio Carlos Valadares
*

Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

Bloco (PT/PMDB/PP/PDT/PSC/PMN)

Bloco (PSB/PTB/PCdoB)

Bloco (PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)
Lincoln Portela
PSDB
Duarte Nogueira
DEM
Antônio Carlos Magalhães Neto
Bloco (PV/PPS)*
A Presidência comunica que, de acordo com o §
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o seguinte o calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 31-12-2010
– Designação Prevista da Comissão: 2-2-2011(SF)
– Instalação Prevista da Comissão: 3-2-2011
– Emendas: até 7-2-2011 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 2-2-2011 a 15-2-2011 (14º
dia)
– Remessa do processo à CD: 15-2-2011

SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

Renan Calheiros

PT
Humberto Costa
PSDB
Alvaro Dias
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– Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF, pela
CD: de 16-3-2011 a 18-3-2011 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
19-3-2011 (46º dia)
– Prazo ﬁnal no Congresso: 2-4-2011

Gim Argello
DEM
PR

A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-

Magno Malta
dos.

PP

*

Bloco (PT/PMDB/PP/PDT/PSC/PMN)

Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – CE)
– O Senhor Presidente da República adotou, em 30
de dezembro de 2010, e publicou no dia 31 de dezembro do mesmo ano, a Medida Provisória nº 518, de
2010, que “Disciplina a formação e consulta a bancos
de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação
de histórico de crédito.”
Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:

Bloco (PSB/PTB/PCdoB)

SENADORES

Francisco Dornelles
PDT
Acir Gurgacz
*PCdoB
Inácio Arruda
* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

Titulares

Suplentes
PMDB

Bloco (PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)
Renan Calheiros

Lincoln Portela

.
PT

PSDB
Humberto Costa

Duarte Nogueira

PSDB

DEM
Alvaro Dias
Antônio Carlos Magalhães Neto
Bloco (PV/PPS)*

PTB
Gim Argello

A Presidência comunica que, de acordo com o §
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o seguinte o calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 31-12-2010
– Designação Prevista da Comissão: 2-2-2011(SF)
– Instalação Prevista da Comissão: 3-2-2011
– Emendas: até 7-2-2011 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 2-2-2011 a 15-2-2011 (14º dia)
– Remessa do processo à CD: 15-2-2011
– Prazo na CD: de 16-2-2011 a 1-3-2011 (15º ao 28º
dia)
– Recebimento previsto no SF: 1-3-2011
– Prazo no SF: de 2-3-2011 a 15-3-2011 (42º dia)
– Se modiﬁcado, devolução à CD: 15-3-2011

DEM
PR
Magno Malta
PP
Francisco Dornelles
PDT
Acir Gurgacz
*PSOL
Marinor Brito
*

Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

1146

01270 Terça-feira 2, 3 e 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

FEVEREIRO
2011
Fevereiro de 2011

Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:
SENADORES

Bloco (PT/PMDB/PP/PDT/PSC/PMN)
Titulares

Suplentes
PMDB

Bloco (PSB/PTB/PCdoB)
Renan Calheiros

PT

Bloco (PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)
Humberto Costa

Lincoln Portela

PSDB

PSDB
Alvaro Dias

Duarte Nogueira

PTB

DEM
Antônio Carlos Magalhães Neto

Gim Argello
DEM

Bloco (PV/PPS)

*
A Presidência comunica que, de acordo com o §
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o seguinte o calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 31-12-2010
– Designação Prevista da Comissão: 2-2-2011(SF)
– Instalação Prevista da Comissão: 3-2-2011
– Emendas: até 7-2-2011 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 2-2-2011 a 15-2-2011 (14º
dia)
– Remessa do processo à CD: 15-2-2011
– Prazo na CD: de 16-2-2011 a 1-3-2011 (15º ao 28º
dia)
– Recebimento previsto no SF: 1-3-2011
– Prazo no SF: de 2-3-2011 a 15-3-2011 (42º dia)
– Se modiﬁcado, devolução à CD: 15-3-2011
– Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF, pela
CD: de 16-3-2011 a 18-3-2011 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
19-3-2011 (46º dia)
– Prazo ﬁnal no Congresso: 2-4-2011
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-

PR
Magno Malta
PP
Francisco Dornelles
PDT
Acir Gurgacz
*PMN
Sergio Petecão
*

Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Deputados
Titulares

Bloco (PT/PMDB/PP/PDT/PSC/PMN)
Bloco (PSB/PTB/PCdoB)
Bloco (PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)
Lincoln Portela
PSDB

dos.
*

Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – CE)
– O Senhor Presidente da República adotou, em 30
de dezembro de 2010, e publicou no dia 31 de dezembro do mesmo ano, a Medida Provisória nº 519, de
2010, que “Autoriza o Poder Executivo a doar estoques
públicos de alimentos para assistência humanitária
internacional.”
Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a

Suplentes

Duarte Nogueira
DEM
Antônio Carlos Magalhães Neto
Bloco (PV/PPS)
*
A Presidência comunica que, de acordo com o §
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o seguinte o calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 31-12-2010
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– Designação Prevista da Comissão: 2-2-2011(SF)
– Instalação Prevista da Comissão: 3-2-2011
– Emendas: até 7-2-2011 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 2-2-2011 a 15-2-2011 (14º
dia)
– Remessa do processo à CD: 15-2-2011
– Prazo na CD: de 16-2-2011 a 1-3-2011 (15º ao 28º
dia)
– Recebimento previsto no SF: 1-3-2011
– Prazo no SF: de 2-3-2011 a 15-3-2011 (42º dia)
– Se modiﬁcado, devolução à CD: 15-3-2011
– Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF, pela
CD: de 16-3-2011 a 18-3-2011 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
19-3-2011 (46º dia)
– Prazo ﬁnal no Congresso: 2-4-2011

Terça-feira 2, 3 e 4
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PP
Francisco Dornelles
PDT
Acir Gurgacz
*PPS
Itamar Franco
*

Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

Bloco (PT/PMDB/PP/PDT/PSC/PMN)

A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-

Bloco (PSB/PTB/PCdoB)

dos.
*

Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Bloco (PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – O Senhor Presidente da República adotou, em
31 de dezembro de 2010, e publicou no dia 31 de dezembro do mesmo ano, a Medida Provisória nº 520,
de 2010, que “Autoriza o Poder Executivo a criar a
empresa pública denominada Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares S.A. – EBSERH e dá outras
providências.”
Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

Renan Calheiros

.
PT

Humberto Costa
PSDB
Alvaro Dias
PTB
Gim Argello
DEM
PR
Magno Malta

Lincoln Portela
PSDB
Duarte Nogueira
DEM
Antônio Carlos Magalhães Neto
Bloco (PV/PPS)
*
A Presidência comunica que, de acordo com o §
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o seguinte o calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 31-12-2010
– Designação Prevista da Comissão: 2-2-2011(SF)
– Instalação Prevista da Comissão: 3-2-2011
– Emendas: até 7-2-2011 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 2-2-2011 a 15-2-2011 (14º
dia)
– Remessa do processo à CD: 15-2-2011
– Prazo na CD: de 16-2-2011 a 1-3-2011 (15º ao 28º
dia)
– Recebimento previsto no SF: 1-3-2011
– Prazo no SF: de 2-3-2011 a 15-3-2011 (42º dia)
– Se modiﬁcado, devolução à CD: 15-3-2011
– Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF, pela
CD: de 16-3-2011 a 18-3-2011 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
19-3-2011 (46º dia)
– Prazo ﬁnal no Congresso: 2-4-2011
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A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos DeputaDEPUTADOS

dos.
*

Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – O Senhor Presidente da República adotou,
em 31 de dezembro de 2010, e publicou no dia 31
de dezembro do mesmo ano, a Medida Provisória
nº 521, de 2010, que “Altera a Lei no 6.932, de 7
de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do
médico-residente e prorroga o prazo de pagamento
da Gratiﬁcação de Representação de Gabinete e
da Gratiﬁcação Temporária para os servidores ou
empregados requisitados pela Advocacia-Geral da
União.”
Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

Renan Calheiros
PT
Humberto Costa
PSDB
Alvaro Dias
PTB
Gim Argello
DEM

PR
Magno Malta
PP

PDT
Acir Gurgacz
*PRB

*

1.

Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN

Suplentes

Bloco (PT/PMDB/PP/PDT/PSC/PMN)
Bloco (PSB/PTB/PCdoB)
Bloco (PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)
Lincoln Portela
PSDB
Duarte Nogueira
DEM
Antônio Carlos Magalhães Neto
Bloco (PV/PPS)
*
A Presidência comunica que, de acordo com o §
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o seguinte o calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 31-12-2010
– Designação Prevista da Comissão: 2-2-2011(SF)
– Instalação Prevista da Comissão: 3-2-2011
– Emendas: até 7-2-2011 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 2-2-2011 a 15-2-2011 (14º
dia)
– Remessa do processo à CD: 15-2-2011
– Prazo na CD: de 16-2-2011 a 1-3-2011 (15º ao 28º
dia)
– Recebimento previsto no SF: 1-3-2011
– Prazo no SF: de 2-3-2011 a 15-3-2011 (42º dia)
– Se modiﬁcado, devolução à CD: 15-3-2011
– Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF, pela
CD: de 16-3-2011 a 18-3-2011 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
19-3-2011 (46º dia)
– Prazo ﬁnal no Congresso: 2-4-2011
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
*

Francisco Dornelles

Marcello Crivella

Titulares

Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – CE)
– A Presidência comunica que a Senhora Presidente da
República adotou, em 12 de janeiro de 2011 e publicou,
em 13 de janeiro do mesmo ano, a Medida Provisória
nº 522, de 2011, que “Abre crédito extraordinário, em
favor dos Ministérios dos Transportes e da Integração
Nacional, no valor global de R$ 780.000.000,00 (se-

FEVEREIRO 2011
Fevereiro de 2011
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tecentos e oitenta milhões de reais), para os ﬁns que
especiﬁca”.
A matéria foi encaminhada, nos termos do § 6º
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
onde poderá receber emendas.
Ficou estabelecido o seguinte calendário de tramitação:
MPV 522
Publicação no DO
Emendas

13-1-2011
até 7-2-2011

Prazo na Comissão

2-2-2011 a 15-2-2011
(14º dia)
Remessa do Processo 15-2-2011
à CD
Prazo na CD
16-2-2011 a 1º-3-2011
(15º ao 28º dia)
Recebimento previsto 1º-3-2011
no SF
Prazo no SF
2-3-2011 a 15-3-2011 (42º
dia)
Se modiﬁcado,
15-3-2011
devolução à CD
Prazo para apreciação 16-3-2011 a 18-3-2011
das modiﬁcações do
(43º ao 45º dia)
SF, pela CD
Regime de urgência,
19-3-2011 (46º dia)
obstruindo a pauta a
partir de
Prazo ﬁnal no
Congresso

2-4-2011 (60 dias)

A matéria foi publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – A Senhora Presidente da República adotou,
em 20 de janeiro de 2011, e publicou no dia 21 de
janeiro do mesmo ano, a Medida Provisória nº 523,
de 2011, que “Autoriza a concessão de subvenção
econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, em operações de
ﬁnanciamento destinadas a capital de giro e investimento de empresas e micro empreendedores individuais localizados em Municípios do Estado do
Rio de Janeiro”.
Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:

Terça-feira 2, 3 e 4

1149

01273

SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

Renan Calheiros
PT
Humberto Costa
PSDB
Álvaro Dias
PTB
Gim Argello
DEM
PR
Magno Malta
PP
Francisco Dornelles
PDT
Acir Gurgacz
*PSC
Eduardo Amorim
*

Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

Bloco (PT/PMDB/PP/PDT/PSC/PMN)
Bloco (PSB/PTB/PCdoB)
Bloco (PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)
Lincoln Portela
PSDB
Duarte Nogueira
DEM
Antônio Carlos Magalhães Neto
Bloco (PV/PPS)

*
A Presidência comunica que, de acordo com o §
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o seguinte o calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 21-1-2011
– Designação Prevista da Comissão: 2-2-2011(SF)
– Instalação Prevista da Comissão: 3-2-2011
– Emendas: até 7-2-2011 (6 dias após a publicação)
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– Prazo na Comissão: 2-2-2011 a 15-2-2011 (14º dia)
– Remessa do processo à CD: 15-2-2011
– Prazo na CD: de 16-2-2011 a 1°-3-2011 (15º ao
28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 1°-3-2011
– Prazo no SF: de 2-3-2011 a 15-3-2011 (42º dia)
– Se modiﬁcado, devolução à CD: 15-3-2011
– Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF, pela
CD: de 16-3-2011 a 18-3-2011 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
19-3-2011 (46º dia)
– Prazo ﬁnal no Congresso: 2-4-2011
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
*

Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – A Senhora Presidente da República adotou,
em 28 de janeiro de 2011, e publicou no dia 31 de janeiro do mesmo ano, a Medida Provisória nº 524, de
2011, que “Altera a Lei nº 12.337, de 12 de novembro
de 2010, para autorizar a prorrogação de contratos
por tempo determinado ﬁrmados com fundamento na
alínea “h” do inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9
de dezembro de 1993”.
Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:

PDT
Acir Gurgacz
*PV
Paulo Davim
*

Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

Bloco (PT/PMDB/PP/PDT/PSC/PMN)
Bloco (PSB/PTB/PCdoB)
Bloco (PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)
Lincoln Portela
PSDB
Duarte Nogueira
DEM
Antônio Carlos Magalhães Neto
Bloco (PV/PPS)

*
A Presidência comunica que, de acordo com o §
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o seguinte o calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 31-1-2011
– Designação Prevista da Comissão: 2-2-2011(SF)
– Instalação Prevista da Comissão: 3-2-2011

SENADORES
Titulares

FEVEREIRO
2011
Fevereiro de 2011

– Emendas: até 7-2-2011 (6 dias após a publicação)
Suplentes

– Prazo na Comissão: 2-2-2011 a 15-2-2011 (14º
dia)

PMDB

– Remessa do processo à CD: 15-2-2011

Renan Calheiros

– Prazo na CD: de 16-2-2011 a 1°-3-2011 (15º ao
28º dia)

PT
Humberto Costa

– Recebimento previsto no SF: 1°-3-2011
PSDB

– Prazo no SF: de 2-3-2011 a 15-3-2011 (42º dia)

Álvaro Dias

– Se modiﬁcado, devolução à CD: 15-3-2011
PTB

– Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF, pela
CD: de 16-3-2011 a 18-3-2011 (43º ao 45º dia)

DEM

– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
19-3-2011 (46º dia)

Gim Argello

– Prazo ﬁnal no Congresso: 2-4-2011
PR

A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-

Magno Malta
PP
Francisco Dornelles

dos.
*

Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – Nada mais havendo a tratar, encerro a presente
sessão, não sem antes convocar sessão ordinária para
sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011, às 9 horas.

Terça-feira 2, 3 e 4

1151

01275

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 14
minutos.)
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2011
Março de 2011

Ata da 1ª Reunião, em 4 de março de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Mozarildo Cavalcanti
(Inicia-se a Sessão às 9 horas e 31 minutos encerra-se às 9 horas e 32 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – No plenário, não há número regimental para
a abertura da sessão, não podendo, portanto, esta
ser realizada.

Nos termos do § 2º do art. 155 do Regimento Interno, será despachado o expediente que se encontra
sobre a mesa.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 9 horas e 32
minutos.)

FEVEREIRO 2011
Março de 2011
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Sábado 5
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